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Alkotmányossági Műhely felhívása feles törvényre A felhívás kézhez vételét több vezető közéleti tisztségviselő levélben jelezte. A javaslat tartalmára kitérő választ az Igazságügyi Minisztériumból, dr Seereiner Imre államtitkártól kaptunk – olvasható e kötetben a 29. oldalon.

Felhívással fordulunk a Magyar Országgyűléshez, hogy az ezredforduló második évében, 2001-ben hozzon ünnepi megemlékező törvényt az ezer éves magyar állam alkotmányosságáról.
A magyar állam történetének sajátossága, hogy korának viszonyaihoz mérten a kezdettől fogva alkotmányos jellegű volt. Ez alatt olyan fokozatosan kiépülő alkotmányos rendet érthetünk, amelyben abszolutizmus, diktatúra, törvénysértő uralom jogi elismerést nem kaphatott.
Sorsformálóan befolyásolta a magyar alkotmány a magyar nemzet viszonyulását a történelemhez, nehéz körülmények közötti kiútkeresését, probléma megoldási szellemi eszközeit – mégha nem is védhette meg minden sors-csapástól, hibátlanná sem tehette, nem szakíthatta ki környezetéből. A magyar nemzet számára ma is fontos az alkotmányosságának eredete, története, állapota.
A magyar nemzet önazonosságát, összetartozását ez az alkotmányos tudat lényeges vonásaiban határozza meg.

Olyan ünneplő-megemlékező törvényt javasolunk, amely az alkotmányos múlt tényeiről emlékezik meg a mai kor számára; a rendelkező részében pedig az alkotmányos kultúrát szolgáló intézkedéseket tesz. Ez a törvény egyszerű többséggel hozható meg, nem igényel 2/3-os alaptörvényi szintű országgyűlési döntést.

Kérjük a magyar kormányt valamint az állam elnökét, hogy támogassák ezen ünnepi megemlékező törvény megalkotásában az országgyűlést.
Kérjük mindazokat, akik felelősen érezve és gondolkodva a saját személyükben vagy szervezeteik keretében az alkotmányosság elkötelezett hívei, hogy támogassák felhívásunkat.
A támogató nyilatkozatokat küldjék a megadott postacímre, e-mail-címre, hogy rendezett formában továbbíthassuk a törvényjavaslat beterjesztésére jogosult és azt elvállaló személynek vagy testületnek.
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„feles” szöveg tervezetek
Az Alkotmányossági Műhely javaslata
ünnepi megemlékezésre – a magyarság Alkotmányosságáról
a Tömörített szöveg
Az alkotmányos hagyomány elvi mibenléte Hónapokkal később nehéz megmondani, hogy miért alakult úgy, hogy a történelmi alkotmányosság elveiben illetve tényeiben való leírása közé került 4.§ rendelkező rész. Valószínűleg az elvek és a tények látványos elválasztása érdekében – ami egy törvénytervezetben nem járható út, de egy „esszéisztikus” gondolatfelvetésben talán még igen.
Az alkotmányos hagyományok természetéből, mai helyzetéből következik, hogy az ünneplésként hozott rendelkezéseket ki kell egészítse a történeti alkotmány fogalmi behatárolása, főbb elveinek leírása.
A magyar történeti alkotmány az államot alapító nemzet (politikailag szervezett nép) állam-alkotó akaratára vezethető vissza.
A történeti alkotmány alapvető elvei és tételei az alkotmány mibenléte, a nemzeti meggyőződés és a szokásjogi gyakorlat szerint a következők voltak:………
A rendelkező rész
Megbecsülve és védve az alkotmányos társadalmi értékrendet, kultúrát, hagyományt az országgyűlés a következő rendelkezéseket hozza:………
Az alkotmányos hagyomány tényei
A magyar alkotmányos hagyomány magán viseli eredetünk, történelmünk, kultúránk lenyomatát oly mértékig, hogy alkotmányos értékek nevében folytatott közjogi küzdelmek sora történelmünk Történelmi tudatunk… egyik vezérfonalának tekinthető.
Az évezredet felölelő alkotmányos emlékeinkkel és megélt önazonosságunkkal lehetünk teljes értékű társadalom, államalkotó nemzet mind a mai világban mind az elkövetkező nemzedékek életében.
Megemlékezésünkkel hitet teszünk amellett, hogy az alkotmányosság történelmi korszakokon átnyúló történetében erőt és energiát áldozva lehet és érdemes tájékozódni.
A teljes szöveg javaslata Szerkesztette Fáy Árpád több hónapi egyeztetés során (2001 január-április). Kiemelkedően fontos volt ebben Kocsis István közreműködése, Dr Tarr György vázlata, Dr Zétényi Zsolt szövege és Bokor Levente fogalmazása, valamint az Alkotmányossági Műhely tagjainak és vita-résztvevőinek ismételt, rendszeres elemző tevékenysége.
Egy nemzet erkölcse és kultúrája a múlt műve. Akár az anyanyelv. Közéjük sorolható a nemzet a1kotmánya is, amely évszázadokon át összetartó abroncsa volt közösségi életünknek.
Elevenen működő alkotásunk. S ha a nyelvet folyamatosan ápolnunk kell, fejlesztenünk, hozzáigazítanunk az idők változásaihoz, ugyanezt kell tennünk törvényt teremtő képességünkkel is.
Különösen manapság, az európai integráció és a világméretű eltömegesedés korában, amikor eredetiségünk minden értékére múlhatatlanul szükségünk van. Bartók és Kodály a XX. század elején sem divatból teremtették meg a népzene reneszánszát, hanem azért, hogy pontosabban tudjuk, kik vagyunk, mik vagyunk és hogy a múlt hatalma hogyan segítheti életünket. A magyar alkotmány ugyanolyan hagyományunk, mint a néphagyomány. Teremtsük meg a magyarság alkotmányosságának reneszánszát! A bevezető sorok Csoóri Sándor üdvözletét idézik a Magyarok V. Világkongresszusa alkotmányossági munkacsoportjához írt 2000. májusi leveléből. 

A magyar állam történetének kezdetétől fogva az egyes korok viszonyaihoz mérten alkotmányos jellegű volt. Ennek akkor is nagy a jelentősége, ha nem feledkezünk meg történelmünk tragikus fordulatairól. Az alkotmányos hagyományok természetéből, mai helyzetéből következik, hogy az ünneplésként hozott rendelkezéseket korunkban ki kell egészítse a történeti alkotmány fogalmi behatárolása, főbb elveinek leírása.
Az alkotmány valamely elképzelést, szellemiséget képviselő államszabályozási alapelvekből és a rájuk támaszkodó megállapodásokból, döntésekből, előírásokból (a törvényhozásban axiómaként kezelt alaptörvényekből) összeálló valóságos emberi művet jelent. 
A magyar „alkotmány” szót jól jellemzik általános jelentésének rokon értelmű megfelelői: szerkezet, csinálmány, építmény, épület, létesítmény, emberi mű.
A magyar történeti alkotmány az államot alapító nemzet (politikailag szervezett nép) állam-alkotó akaratára vezethető vissza.
A magyar történeti alkotmány szellemisége (az egyes emberek közösségének érték-választó és értéket követő szándéka, képessége) érvényesül a nemzet életében, és korról korra a változó feltételekhez viszonyulva gyakorolt hatást a törvényekre, majd a törvények közül kiemelkedő alaptörvényekre, amelyek eszközei voltak az alkotmány szellemisége érvényesítésének. A magyar történeti alkotmányt az alkotmány szellemisége és a leírt törvényi majd alaptörvényi szövegek együtt alkotják (teljes alkotmányosság). A kettő közül az alkotmány szellemisége a meghatározó.
Az alkotmányos szellemiség léte, folytonossága a nemzet létét, folytonosságát jelenti, az alkotmány folytonossága az állam létéhez, folytonosságához kötődik. A magyar állam nagyobb politikai szövetségbe, egységbe a nemzeti létének megtartásával léphetett be (erre jelentett megoldást a Habsburg korban a perszonálunió).
Az alkotmányos akaratot megfogalmazó, érvényre juttató cselekedet volt kezdetben a lényegi kérdésekről alkotott törvények meghozatala, majd az alaptörvények alkotása az országgyűlésekben, polgári korszakban pedig a külön e célra megválasztott testületek, alkotmányozó nemzetgyűlések alaptörvény-fogalmazó munkája. Magyarország alkotmánya egy az alapelveiben erős, ugyanakkor alaptörvényeiben a változó történelmi helyzetekhez elveinek feladása nélkül illeszkedni képes történelmi alkotmány.
A történeti alkotmány alapvető elvei és tételei az alkotmány mibenléte, a nemzeti meggyőződés és a szokásjogi gyakorlat szerint a következők voltak:
Az alkotmány nem szüntethető meg, de alaptörvényei jelentős mértékben reformálhatók, fejleszthetők,
	Törvényszegés jogot nem alapít, ami nyilvánvalóan következik abból, hogy a törvény eszköz az alkotmányos szellemiség érvényesítéséhez, hiszen az eszköz sérelméből nem következik az értékválasztás jogosultságának csorbulása.
	A nemzet minden hatalom forrása, idegen hódító vagy belső önkény ezt nem kérdőjelezheti meg az alkotmányra támaszkodó törvényekkel legalizáltan.
	Az állami főhatalom hajdanán a nemzet bizalmából szállt a szent koronára.
A szent koronát mint az állami főhatalom alanyát személyiségnek tekintjük, amely hordozza egyfelől a nemzet alkotmányos szellemiségét, másfelől pedig jogi személyként törvények majd alaptörvények keretében írásba foglalt jogok és kötelességek letéteményese. Tehát az állami szuverenitás a szent koronát illeti. 
	Csak korlátozott hatalom gyakorolható. A főhatalomból az állam egyes szervezetei, tisztségviselői csak megosztottan részesedhetnek. 
	Rendi korszakban a törvényhozó hatalmat a király és az országgyűlés csakis közösen, azaz egymással megosztottan gyakorolhatta, a végrehajtó hatalmat gyakorlása pedig a király és az autonóm vármegye között volt megosztva.
Polgári időkben a hatalmi ágak a modern kor hatalommegosztási elveit követve részesedhettek a szentkorona főhatalmából. A főhatalom meg nem osztható elemei elszakíthatatlanul kötöttek a szent koronához.
	 A koronához való viszonyán nem változtathatott sem a „fő”, a király, majd „osztott fő”-ként a polgári korszak megosztott hatalmi ágainak intézményei, sem a „tagok”, a nemzet illetve annak képviseletében az országgyűlés, vagy bármilyen más képviselet. A korona tagjai és fője alkották közösen a korona testét.
A hatalomátruházás, a főhatalomból való részesedés feltétele volt a király esetében a koronázási eskü (más tisztségviselők esetében ugyancsak eskü) letétele az ország törvényeinek, alkotmányos jogainak védelmére és megtartására, a koronához való hűségre. Ezt követően mehetett végbe a koronázás a szent koronával (más tisztségviselők esetében a hivatalba lépés). Elvileg a koronához hűtlen királyt (tisztségviselőt) a nemzet megfoszthatta tisztségétől (az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás joga sőt kötelessége).
Abban az időben, amikor az alaptörvényeket és törvényeket már megkülönböztették egymástól:
	Az alaptörvények határozták meg az államélet döntő kérdéseit (államforma, unió, a szent korona tagjainak köre, stb) Az alaptörvények az alkotmány lényegét nem érintik.
	az alkotmányon alapuló, országgyűlés által alkotott törvények az alkotmányban elvileg körvonalazott társadalmi viszonyok normatív és szankcionált, aktuális kifejtései. A különböző időkben meghozott, írásba foglalt törvények a társadalmi fejlődést követő, a jogfolytonosság elvének megfelelő tartalmúak. 
	A szent korona főhatalmából részesedő önkormányzatok autonómiája az egyik legfontosabb megnyilvánulása az államalkotó nemzet alkotmányos értékválasztó és érték-érvényesítő (ellenőrző) szerepének. Az egykori vármegyei politikai közélet megszűntével felerősödött a köztestületi-kamarai és civil szervezeti politizáló közélet jelentősége.
A valamilyen módon megosztott hatalom részesei egymáshoz képest függetlenek voltak a maguk területén, de ugyanakkor együttműködésre ösztönözte őket az egységes főhatalomból való részesedés.
A mellérendelés elve szerint a szent korona tagjai között alapvetően a politikai egyenlőség, a mellérendelés elve érvényesült vagyonra, vallásra, és a rendi korszaknak megfelelően nyelvre (nemzetiségre) való tekintet nélkül. Ez más szóval az egyenlő alkotmányos szabadság elve mind személyre, mind vallásra, mind vagyonra, mind a nemzetiségekre tekintettel. A nemzetiségek egyenlőségéből következik tágabban a népcsoportok egyenlőségének elve is. 
	A történelmi alkotmány természete szerint őrizte meg a magyar alkotmány a származásra, nemzetiségre való tekintet nélküli egyenlőség (a natio Hungarica) ideáját az egynyelvű nemzetállamokra való törekvés polgári korszakában, a XVIII. századból kilépve is.
	A történelemben fokozatosan, lépésekben szélesedtek ki a kiváltságok, autonómiák, a szent korona tagság és egyéb jogok körei a jogkiterjesztés elve szerint. Ez alól kivétel volt az államalapítást követően a rendiség kialakulása, amelynek tapasztalatait követően született meg az Aranybulla ellenállási záradéka. Az 1848-as jobbágyfelszabadításban viszont a szentkorona tagjai körének kiszélesítésében érvényesült a jogkiterjesztés elve.
A „törvényszegés jogot nem alapít” elve szerint a törvénynek ellentmondó uralmi rendelkezés nem érvényes – de ha erőszakkal mégis kikényszerítették, akkor az erőszak megszűnte után sosem voltnak kellett tekinteni.
A korona főhatalmából következő tulajdonjoga alatt értették, hogy a szent koronáé volt az ország területe, bányakincse (föld és a föld méhe), a víz, a levegő és általában mai szóval minden természetes monopólium tulajdona (amelyek korlátlanul újra nem állíthatók elő, amelyek a nemzeti lét fontos feltételei és amelyek használatára csak a szentkorona tagja lehetett jogosult), valamint ugyanezen elv szerint a közintézmények üzemeltetésének joga, pénzverés joga, hadsereg tartásának joga, a bíróság a szent korona nevében hirdethetett ítéletet – mindez a korona tulajdonát képező javak elzálogosításának, eladásának, a korona hatóköre alóli kivonásának tilalmával.
Jutalmat, birtokot vagy egyéb adományt az állam javaiból csak a szent koronának, tehát a nemzetnek tett szolgálatokért lehetett kapni. Birtokot csak honosított személy kaphatott, idegen állampolgár nem.
	A szent koronához kötődő hűség emelkedett eszmeisége hatotta át a társadalmat alkotó autonómiák sokrétű rendszerét is. Az alkotmány szellemiségéből és azt kifejező, érvényre juttató írott törvényekből majd alaptörvényekből álló állami alkotmányhoz hasonlatos volt az államon belüli (ugyancsak személyként felfogott) autonómiák kultúrája, amely a természetes személy autonóm lététől (a szemléletesség kedvéért: szellemiségétől és írásba foglalt jogaitól és kötelességeitől) kezdődően kiterjedt az egyesületi, gazdasági, önkormányzati autonómiák bonyolult, időben egyre gazdagabb rendszerének minden elemére.
	A szent korona alkotmányosságának elengedhetetlen szerves alkotóelemét, tartozékát jelentette az autonóm politikai létezésre jogosult és autonóm politikai létezésre képes természetes személyekből álló társadalom (politikai nemzet), valamint a tényleges, valós tartalmú szervezeti autonómiák nemzetet átfogó rendszere.

Rendelkező paragrafus. Megbecsülve és védve az alkotmányos társadalmi értékrendet, kultúrát, hagyományt az országgyűlés a következő rendelkezéseket hozza:
	A nemzeti alkotmányos hagyományok ápolásának a közéleti, oktatási, kutatási költségeit reális mértékben a költségvetésnek önállóan kell finanszíroznia közvetlen megajánlott tételként, adókedvezménnyel és más módon.
	Elérendő cél, hogy megszűnjön minden hivatalos, félhivatalos vagy csak tendencia szerűen érvényesülő tiltása az alkotmányos értékekre való hivatkozásnak.
 A Corpus Juris Hungarici (történelmi magyar törvények) teljes fellelhető szöveganyagát 1000-től 1949-ig (a Kovachich testvérek gyűjteményével együtt) hozzáférhetővé kell tenni a legszélesebb nyilvánosság számára Bakos Batu és mások szorgalmazására rövidült meg a korábbi szöveg: „A Corpus Juris Hungarici (történelmi magyar törvények) teljes fellelhető szöveganyagát 1000-től 1949-ig (a Kovachich testvérek gyűjteményével együtt) hozzáférhetővé kell tenni a legszélesebb nyilvánosság számára latin és magyar nyelven, korabeli stílusában és mai fogalmazással, régebbi és későbbi jegyzetekkel, bevezetőkkel, elemző tanulmányokkal és legfontosabb okleveles forrásokkal együtt, úgy a kutatás mint az oktatás és az általános közérdeklődés számára idővel javuló előkészítésben.” úgy a kutatás mint az oktatás és az általános közérdeklődés számára.
A szent koronával kapcsolatos, a közvetlen alkotmányjogi kérdéseken túlmenő ismereteket, kutatásokat a Corpus Juris Hungaricihez hasonló megbecsülésben kell részesíteni, és legszélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni - mind a Bakos Batu szorgalmazására rövidült az áprilisi szöveg: „… mind az akadémikus eddigi „hivatalos” álláspontokat, mind az akadémikus álláspontot megkérdőjelező, attól eltérő álláspontú kutatásokat és kutatási hátteret nélkülöző további elképzeléseket.” „hivatalos” álláspontokat, mind az attól eltérőket.
Az országgyűlés a millenniumi évforduló második évében köztestületi kamarát hív életre, amely közfeladatként a történeti (azaz teljes) alkotmányosság kérdésének vizsgálatát, közismertté tételének előmozdítását végzi köztestületi formában.
Az országgyűlés előírja a történeti alkotmányos hagyomány, az alkotmányosság évenkénti ünneplését egyrészt az államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan, augusztus 20-án mind az állami, mind önkormányzati szinten, másrészt az 1848-as márciusi események ünnepéhez kötődően, március 15-én állami és önkormányzati szinten valamint iskolai keretekben. 
	Ez az ünnepi törvény szorgalmazza, hogy a törvényhozók a jövőben legyenek tekintettel arra, hogy szent István által alapított államban élünk, és ezért a sarkalatos kérdéseket tárgyaló, érintő törvényekben emlékezzenek meg a bevezetőben az elmúlt ezer év vonatkozó emlékeiről bibliográfiai hivatkozással, szövegszerű idézéssel vagy akár elemző megjegyzéssel együtt (vallás-szabadság, szólás-szabadság, állampolgárok közötti megkülön-böztetés tilalma, a nemzet tagjainak közössége stb).
A magyar alkotmányos hagyomány magán viseli eredetünk, történelmünk, kultúránk lenyomatát oly mértékig, hogy alkotmányos értékek nevében folytatott közjogi küzdelmek sora történelmünk egyik vezérfonalának tekinthető. Legnagyobb szabadságharcainkat alkotmányos célokért vívtuk, a szabadságharcokat lezáró békekötések, kiegyezés az alkotmányosság helyreállítását hozták. Alkotmányos létünk gyökereiről és jelentős fordulatairól megemlíthetjük:
	A magyarok honfoglalást megelőző, szkíta koráig visszavezethető a nemzet (politikailag szervezett nép) ragaszkodása az értékrendjéhez hű hatalom ideájához (megjegyezve, hogy végső soron a megegyezéses, szolgálat jellegű, erkölcsi korlátokat tisztelő hatalom felfogás legtávolabbi gyökerei mint a hatalomfelfogás egyik alaptípusa az emberiség történetének kezdetéig nyomon követhetők). A pajzsra emeléssel fejedelemmé választás megegyezés jellegű hatalmat jelez a törzsek és a fejedelem között. A honfoglalást követő évben tartott ópusztaszeri országgyűlés ténye rendezett, megyezéses hatalmi viszonyok emléke.
	Szent István Intelmeiben hangsúlyos szerepet kapott az önkényt kerülő, a mértékletes, a tanácsokat mérlegelő hatalomgyakorlás erkölcsi és ésszerűségi parancsa, ami megfért az eltökélt államférfi, keménykezű uralkodó és sikeres hadvezér alakjával.
	Szent István és Szent László, általában a királyság első, mai szóval szakrális korszakában hűségesnek az isteni igazsághoz kellett lenni. Felségsértés alatt az isteni akarat megsértését értették, és csak ezen keresztül az isteni akaratot végrehajtó király megsértését. 
	Az őket követő korok (Európa szerte) szaporodó hivatalú, bürokratizálódó és leépülő eszmeiségű világának gyengébb, önkényeskedő királyai nem várhattak el olyan tiszteletet, mint elődeik. A hűség, hódolat Magyarországon ettől kezdve a szakrális kor királyi teljhatalmának jogutódjául elismert szent koronát illette meg. 
	Felségsértést ettől kezdve a Magyar királyságban az általános felfogás szerint a király is elkövethetett a szent korona ellen. 
	A korona tisztelői hűségesek maradhattak az isteni igazságokat meghivatkozó emelkedett eszméikhez a szent korona tiszteletében. 
	Az uralkodók e korban Európa szerte az elvi igazságot megillető odaadó hűség helyett egyre inkább személyüknek szóló engedelmességet vártak el, hogy saját hatalmuk akár öncélú megtartásán munkálkodhassanak egyre nagyobb erővel, egyre önkényesebb királyként. Velük szemben fogalmazták meg az alkotmányos biztosítékokat Magyarországon, idővel egyre határozottabb formában.
	Az Anonymus Gesta Hungarórumából ismert alkotmányos jellegű garanciákat tartalmazó vérszerződés-szöveg legalábbis Anonymus korának (Aranybulla előtti korszak!) gondolkodásában már mindenképpen az alkotmányos szellemiség kiforrott megfogalmazásának létét bizonyítja (amely a Gesta állítása szerint a megelőző századokban is élő szemlélet, hagyomány volt).
Az 1222-es Aranybulla (II. András) az első oklevél, amelyben az alkotmányosság védelmének intézményesített garanciája is megjelenik (ellenállási záradék). 
	Az 1351-es oklevél (Nagy Lajos) 11. törvénycikkében kimondja minden nemes egy és ugyanazon szabadságát.
	Az 1351-es oklevél (Nagy Lajos) bevezetőjében kimondott, a földtulajdon védelmére kialakított ősiség intézményének következtében a köznemesség nem válhatott az arisztokrácia kiszolgáltatottjává. A birtokos elveszítette a birtok elidegenítéséhez való jogát, viszont a köznemesség mint egész megmaradt, az ország megőrizhette sok nemzedéken át a politikai életben a birtokára támaszkodva önálló véleményű, a nemzethez azaz a szent koronához és annak alkotmányához hű társadalmi réteget. A föld járadéka a rendi korszak kiteljesedő időszakában úgy finanszírozta a kiterjedt politikai közéleti tevékenységet, hogy érdekeltsége hosszú időn át egybeesett a nemzeti kötelékekkel.

A szent korona király és országgyűlés feletti főhatalmának ideája Zsigmond király idején már megjelenik a törvényekben (oklevelekben hamarabb is kimutatható), és ettől fogva a magyar alkotmányos gondolkodás sarokpontjává vált. Zsigmond a hajdani szent királyokat illető hűséget saját maga ellenében is a szent koronát megilletőnek jelenti ki (1390. évi Peter Comes oklevele)
Mátyás király törvényeiben a vármegyék autonómiáit oly mértékben megerősítette, hogy ettől kezdve lehetett beszélni a végrehajtó hatalom megosztásáról a király és a vármegyék között.
	Országgyűlési határozat 1440-ből, I. Ulászló koronázásakor „…a koronázás mindig az országlakók akaratától függ és a korona hatékonysága s ereje az ő jóváhagyásukon alapul”.
Werbőczi István Hármaskönyvében (1514) először kerül összefoglalásra a teljes magyar joganyag részeként az alkotmányos közjog, és ebben módszeres kifejtésre a szent korona főhatalma. Ez a könyv sok évtizedes munka eredményeként született és évszázadokra a magyar jogi gondolkodás sarokkövévé vált, mert rendezett formában a törvényi továbbépítkezés kiindulópontjává tette korának és az ő idejében számontartott korábbi időknek joganyagát.
	Az 1526-os mohácsi csatavesztés óta számítható hagyomány szerint a magyar nemzet nagyobb politikai egységbe csak államisága, alkotmányossága és ezzel nemzeti léte formális megtartásával léphet be.
	A Habsburg-kort végig kisérték az alkotmányos értékeket, az önálló államiságot védő közjogi küzdelmek: 
	hol a trónra lépő uralkodóval folytatott vitákban az alkotmányra (alkotmányos elvekre és alaptörvényekre) leteendő koronázási eskütől kezdődően az (alkotmány-) sérelmi országgyűlési viták hosszú során át, időnként a megszakadt jogfolytonosság helyreállításával, hol pedig fegyveres harcot is vállaló szabadságküzdelmekben.
	A perszonál-unió Európa szerte ismert formájában tartotta meg Magyarország sajátos állami-közjogi önállóságát és tagolódott be egyúttal a Habsburg-ház révén az európai birodalmi hatalmi szerkezetbe.
	Az 1848-as törvények a szent korona tagságot kiterjesztették minden állampolgárra és ugyanakkor megtartották a szent korona közjogi szerepét. 
	A polgári korszak ekkor született alaptörvényei: a 31, az uralkodó által is szentesített törvény, amely lerakta a polgári állam intézményi alapjait (polgári jogállamiság, népképviselet, jobbágyrendszer megszüntetése (feudalizmus felszámolása) - egyedül a bíróság függetlenségének megteremtése maradt el 1861-ig.
	Az 1848-as küzdelmek kiindulópontja az alkotmányos magyar kormány ellen intézett hadüzenet nélküli fegyveres támadás volt a frissen alakult osztrák nemzeti kormány részéről, amely egy birodalmi kormány hatásköreit törvénysértően igényelte. A katonai küzdelmek elbukását követően 15 évvel, 1867-ben Deák Ferenc vezetésével közjogi elven, a jogfolytonosság helyreállításával született meg a kiegyezés a Habsburg házzal. 
	A polgári kor 1867-ben hozott alaptörvényei: megszűnt az 1849 óta tartó abszolutizmus, elismerték a 48-as áprilisi törvényeket és kialakították a közös érdekű ügyek intézményeit (az Osztrák-Magyar monarchia létrehozása)
	A Madách Imre által az Ember Tragédiájában 1862-ben megrajzolt falanszter és a XIX-XX. századi elidegenedés úgy is felfogható, mint a modern kor alkotmány-levélre (alaptörvényre) redukált alkotmányosságának, beszűkült emberségű társadalmának képe, megnyilvánulása.
	A XIX. sz. végén Deák Ferenc közvetlen környezetéből indulóan a XX. sz. közepéig több nemzedék majd félszáz jogelméleti gondolkodója „szent korona tan” néven foglalta össze a magyar alkotmányosságnak a szent korona közjogi főhatalmán alapuló, több mint 500 éves rendszerét – és egyeztetni törekedett azt a modern polgári társadalom világával.
	Az ország trianoni szétszakadása következtében a magyar nemzet jelentős részei, valamint a szentkorona alkotmányosságában évszázadokig élő nem magyar anyanyelvű népek és nemzetiségek kerültek a magyar állam határán túlra. A békekötés szövegét alaptörvényként iktatták be.
	A világháború végén a népköztársaság kikiáltása megszakította a magyar alkotmányos viszonyokat, amelyeket 1920-26 közötti alkotmányozó nemzetgyűlési munkával állítottak helyre 
	a polgári kor alaptörvényei közé számítható ebből az időből az 1920/I-es törvénnyel kezdve az alkotmány helyreállításáról egészen az 1926-os törvényig a felsőház megalakításáról hat év számos törvénye.
	Az 1944. márciusi német megszállással ismét megszakad a magyar történeti alkotmányosság jogfolytonossága (mint történt korábban I. Lipót alatt, II. József idején, 1848 után vagy 1918-ban).
A Szovjetunió kényszerítésére, amely ideiglenesnek mondottan 46 évig megszállta Magyarországot, megalkották az 1949. évi XX. törvényt, amelyben az „alkotmány” kifejezést maga a törvény szövege leszűkítette az „alaptörvény” fogalmára, kifejezni kívánva ezzel az ország államiságának.korlátozottságát, az országlakosok alkotmányos akaratának elfojtását. 
	Ettől kezdődően a törvényhozás kereteiben ennek az alaptörvénynek az alapján hozták a törvényeket. A hagyományos tágabb értelemben az alkotmányról ez az alaptörvény nem tett említést.
	1989-ben a rendszerváltásnak nevezett fordulat során jelentősen módosították az 1949-es alaptörvényt. Ennek a módosított alaptörvénynek a hatályáról a bevezető megállapítja, hogy: „új alkotmány elfogadásáig”. 
	Az 1989 és 2000 között hozott módosító törvények a kommunista hatalom alaptörvényének szellemét lényegesen átalakították (a mai német alkotmányt mintának véve), de nem változtattak alaptörvényre leszűkített voltán.
Az évezredet felölelő alkotmányos emlékeinkkel és megélt önazonosságunkkal lehetünk teljes értékű társadalom, államalkotó nemzet mind a mai világban mind az elkövetkező nemzedékek életében. Az egyesülő Európa egyenjogú, önérdekét érvényesíteni képes tagjai akkor lehetünk, ha megnyugtatóan képesek vagyunk rendezni alkotmányosságunkat. Tudjuk, hogy a nagyvilágban korunkban az egész Földet és közelebbről Európát behálózó, integráló, nemzetek fölötti politikai, gazdasági, kulturális szerveződések kisebb jelentőséget tulajdonítanak az alkotmányosságnak, és ezzel megnehezedik az alkotmányosság feltétlen vállalása. Ez azonban nem ok rá, hogy ne is emlékezzünk arra, ami a magyar létet, a magyar identitást ezer éven át kifejezte, meghatározta. A magyarság számára a polgári korszak nem a megelőző rendi korszak abszurdumig vitt tagadásában született, hanem régi korok értékeit, szépségeit megőrizni igyekvő megújító cselekvéssorban. 
	Az alkotmányos politikai test a rendi társadalom kezdetétől 1848-ig maga a nemesség, 1848-tól jogkiterjesztésnek köszönhetően az ország minden választópolgára (azok, akik a cenzusnak megfeleltek). Azonban a rendi korszakban sem csak a nemesi társadalom értékrendjét fejezte ki, hanem áthatotta a teljes magyarságot. Ennek emlékét őrzik a Mátyás király mesék. A magyarság alkotmányos hagyománya a népművészetek mintájára a magyar kultúrkincs szerves, elhagyhatatlan részét képezi.
	Az alkotmányos lét evidenciáit a magyar irodalom, népmese (!), zene, művészetek világából is meríthetjük.
Az alkotmányos szolidaritás, lelki kultúra kötelékeinek felfedezéséhez, elfogadásához, felelős érvényesítéséhez a mai körülmények között egyik forrásként a történelmi alkotmányosságunk adódik. Az alkotmányosság aktuálisan is fontos alapelveit, azok megfogalmazását a magyar alkotmányosság érzelmileg megélt, értelmileg rendezett emlékeiből építkezve alapozhatjuk, nevezhetjük meg (mint ahogy anyanyelvünkön fogalmazhatjuk meg mai mondanivalónkat is).
	A határokon átnyúló nemzetintegráció gondolata találkozik a közösen megélt, és a határon túl élők körében a magyar államban élőknél felfokozottabban vállalt, de legalábbis titkon számontartott szellemiségével az alkotmányos hagyománynak. 
	Az első világháborút követően nagy tömbökben határon túlra került magyar nemzetrészek és a XIX-XX. században jelentős létszámban távoli országokba került magyarok személyenként és közösségeikben szintén a szentkorona alkotmányosságának örökösei.
	A Regnum Hungariae emléke a Kárpát medencében élt népeknek közös európai gyökér, mai szóval regionális közös kulturkincs. A szentkorona alkotmányosságában évszázadokat megélt nem magyar anyanyelvű népeknek is vállalható kulturális öröksége a magyar, régebbi latin nevén „hungarus” alkotmányosság, amelynek esetleges vállalását a magyarság csak tiszta szívvel üdvözölheti.
	A magyarság legszebb álma teljesülne be, ha a környezetét adó régió a teljes alkotmányosság elvét képviselő történeti alkotmányos hagyományhoz kötődéssel léphetne az Európai Unióba, ha a globalizmus viharait a „teljes alkotmányosság” védelme alatt élhetné át, illetve ha a globalizmus ígéretes jövőjére a teljes alkotmányosság lelki-közjogi eszközeivel rendelkezve tekinthetne – és ha a teljes alkotmányosságra saját maga mint erősödő nemzet képessé válhatna.
A felvilágosodás kori alkotmánylevélre egyszerűsített alkotmányszemlélet feltételezte, hogy a népképviseleti parlament, az időnkénti úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlés, majd ezt kibővítve a tudományos haladás, újabban a civil szervezetek közéleti aktivitása megfelelően pótolni képes az államalkotó nemzet (politikailag szervezett nép) alkotmányos szellemiségét hangsúlyozó „teljes alkotmány” fogalmi rendszerét. A XX. századi diktatúrák sok más történelmi tapasztalattal együtt arra figyelmeztetnek, hogy nem csak a környezetvédelemben van szükség a minél átfogóbb ökológiai modellekre, hanem az állam legfőbb alapelveit megfogalmazó alkotmány esetében is.
Megemlékezésünkkel hitet teszünk amellett, hogy az alkotmányosság történelmi korszakokon átnyúló történetében erőt és energiát áldozva lehet és érdemes tájékozódni.
	A történeti alkotmányosság sajátossága, hogy korokon átívelő volta miatt képes a korszakok hosszú sorozatán át csiszolódó „örök emberi” normákat állítani a mindenkori hatalom elé. Ezzel szemben az alkotmányos alaptörvény vagy alkotmány-levél sokkal jobban kiszolgáltatott az adott korszak hatalmi erőviszonyainak 
A történeti alkotmányosság sajátja, hogy a korábbi időkben született törvényeinek, alaptörvényeinek szövegeiben az adott korszak konkrétumai később már nem értelmezhetőek, ezért egyre inkább csak a bennük esetlegesen felfedezhető szimbolikus tartalom, tanulság értelmezhető. A történeti alkotmány gondolata számunkra a társadalom legszélesebb köreiben hathat kényszerítőleg a korok változásainak számon tartására, figyelmeztethet minket a vissza nem fordítható időre, a kortársak politikai felelősségére.
	A történeti alkotmány sajátja, hogy feltételezi, ösztönzi a szent korona tagjainak személyes és kollektív autonómiáit, autonóm létezését, ezért a falanszteri, elidegenedett, kiszolgáltatott emberi viszonyok javításához elvi alkotmányos keretet, támaszt kínál.

A történeti alkotmány az alkotmányos szellemiség és az alaptörvények megkülönböztetésével hasonlóképpen jár el, mint korunkban a jogpolitika és a jogtechnika megkülönböztetése (azzal a különbséggel, hogy a jogpolitikában ezer esztendő fejlődési ívét megjelenítve segíti felelős tájékozódásunkat).
Mai falanszter-ízű, nagymértékben elidegenedett világunkban meglepetésként szolgálhat, ha elgondoljuk, hogy ezeréves történelmünk legelején is az állam alkotmányát milyen határozottan emberi alkotásnak, emberi értékek, felelősség és cselekvés függvényének tekintették (mégha számunkra szokatlan, mára elhalványult jelentésű jelképekbe csomagoltan is), amelyért küzdeni, amelyet tovább fejleszteni emberi-politikai feladat. 
	A történeti alkotmány alaptörvényeit időről időre (korról korra, nemzedékről nemzedékre) a változó feltételekhez mérten újra kell rendezni, elemezni, frissíteni, esetleg átalakuló egységes szerkezetbe foglalni. A történelmi alkotmány egységes szerkezetbe foglalt alaptörvényeit az alkotmány-levéltől az különbözteti meg, hogy az alkotmánylevelet nem kell egyeztetni a történetileg kialakult alkotmányos elvekkel, a társadalom alkotmányos szellemiségével, amely történetileg formálódott, amely a társadalmi szolidaritásnak kell keretül szolgáljon, a társadalom jobbat akaró lelkiségének tartalékait kifejezve-mozgósítva.
Elemzési szempontok a szövegtervezethez:
1) első a tartalmi kérdés: mi az értelmi kuszaság, hogyan lenne jobb a logikai építkezés? – Az alkotmányos gondolatkört nem szabad jelentőségétől megfosztva kezelni (abból csak „lekezelés” sülhetne ki a legpatetikusabb mondatokba ágyazva is). Nézzünk szembe: az alkotmányos gondolatok teljes mélysége miféle átfogó horizontot jelent!
2) hogyan lehet a mondatokat érthetőbben és mégis tömörebben fogalmazni? – Megtartva a lényeget (hogy az alkotmányos fogalmak lényegükből fakadóan alkothatják társadalmi gondolataink vezérfonalát, ha nem zárkózunk el előle), a javaslat nem jelenti a konkrét mondatokhoz való ragaszkodást. A találóbb, tömörebb, a lényeget el nem hanyagolva emelkedettebb, jobb megfogalmazásnak a kezdeményezők is csak örülhetnének.
3) hogyan lehet „jogszabályibb” fogalmazású? – Mert a § jelek önmagukban nem eredményeznek kodifikálásra kialakított szöveget (ha ez valóban külön műfaj; egyébként a §-jelek egy köztisztviselő kérésére kerültek a szövegbe, amelynek az eredeti 50 oldalasról való tömörítésében mindenképpen segítségül szolgáltak). A 4.§, a rendelkező rész kivételével az 1-2-3. és 5-6-7. §-ok azért kerültek megfogalmazásra, mert nem hivatkozható meg egyszerűen, hogy miben is áll az alkotmányos hagyomány! Egy címer esetén elég a címer rajzát mellékelni, egy főváros esetében elég a város nevét megadni – azonban az alkotmányos hagyomány esetében a rajz mellékelése nem járható út, a megnevezés pedig kevés, mert évtizedeken át (mai egyetemi tankönyvekig hatóan!) lényegében tilos volt oktatni fogalmi mibenlétét, a korunkban szokatlan kötöttségét mind a legszélesebb értelemben vett néphez-nemzethez mind a hatalmat gyakorlókhoz, máig nem ismerik szokatlanul igényes logikai építményét, „alkotmányát”. A megemlékező törvényben az alkotmányosság jellege és története főbb vonalai vázolásának célja, hogy valóban a magyar alkotmányos hagyományról emlékezzen meg a törvény.
Dr Zétényi Zsolt Az ünnepi megemlékező törvény felhívásához Dr Zétényi Zsolt önálló szövegjavaslat formájában tette meg hozzászólását.

Törvénytervezet
2001. évi … törvény
Magyarország alkotmányos öröksége jelentőségének törvénybe iktatására

A harmadik évezred szabadon választott első országgyűlése megtisztelő feladatának tartja, hogy az európai keresztény magyar állam megalapításának ezredik évfordulóján törvénybe foglalja a nemzet és az ország életét jelentősen meghatározó alkotmányos örökség jelentőségét.
Az országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország alkotmányos hagyományai, törvényei és szokásai jogfolytonos előzményeit jelentik a mai többpártrendszerű demokrácia, az emberi jogok és a nemzeti függetlenség védelme érdekében működni hivatott magyar államiságnak.
Az országgyűlés megállapítja, hogy a magyar alkotmányosságnak évezrednyi illetőleg több évszázadnyi időre visszavezethető, a magyar állam gyakorlatában érvényesülő tételei különösen a következők voltak:
−	a hatalomátruházás, 
−	az ebből következő hatalommegosztás, 
−	a korlátozott és ellenőrzött hatalomgyakorlás, 
−	az állami szuverenitás, 
−	a jogkiterjesztés, 
−	Magyarország Szent István személyéhez és az államalapításhoz kapcsolt Szentkoronájának államszemélyiségként való elismerése és a hozzá való hűség,
−	a Szent Korona tagság (1848-tól a magyar állampolgárok összessége) mellérendeltsége (egyenjogúsága), 
−	az egyenlő alkotmányos szabadság,
−	a népcsoportok egyenjogúsága, 
−	az önkormányzatiság elve, 
−	a népszuverenitást megelőző és magába olvasztó nemzeti szuverenitás, amely szerint minden hatalom forrása a magyar nemzet (az állampolgárok összessége), 
−	a törvénysértés jogot nem alapít, 
−	az önkényuralmi hatalomgyakorlás tilalma, 
−	az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás joga (ius resistendi), 
−	az alkotmányos hatalom jogfolytonossága, 
−	a szerves jogfejlődés, 
−	a közösségi értékek és érdekek védelme,.....
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy mindent megtesz az alkotmányos hagyomány védelme, és a jelenkori törvényalkotásban való érvényesítése érdekében, ezért a következő  törvényt alkotja:
Az országgyűlés Magyarország élő alkotmányos hagyományának jelentőségét törvényben örökíti meg.
Augusztus 20-át, Szent István király ünnepét egyben a magyarországi alkotmányosság emléknapjává nyilvánítja.


Dr Tarr György Dr Tarr György hívta fel szövegjavaslatával a figyelmet arra, hogy a történelmi alkotmánynak az írásba foglalt alaptörvény csak egy összetevője, amelyet a nemzedékeken átnyúló, a nemzet alkotmányozó-államalkotó szándéka határoz meg (ezt fogalmazták régebben mint szokásjogi elvet).
„feles” törvény-szöveg tervezetre:
Az Alkotmányról történő ünnepi megemlékezésként
T/………….sz . törvényjavaslat
Annak tudatában
	hogy a Magyar Nemzet ezeréves államisága a Kárpát medencében jött létre Szent István király alkotó tevékenysége eredményeként,

hogy István király koronájában – a Szent Koronában, mint az államhatalom alanyában – egyesülnek végérvényesen a megosztott törvényhozó és végrehajtó hatalom s azok részesei: a mindenkori uralkodó hatalom és a mindenkori nemzet,
hogy a Szent Korona nem csak ereklyeként, hanem személyiségként is közjogi fogalomként él,
	hogy a Szent Korona a magyar történeti alkotmány, a jogállamiság legfőbb biztosítéka, s a magyar államhatalom alanya,

a Magyar Köztársaság Országgyűlése a következő megemlékező ünnepi törvényt alkotja:

 
	Az alkotmány – mint a normák normája – a legfőbb törvény, s az állami élet rendje.
	Az alkotmány szabja meg az állami lét minőségét. Magában foglalja az állam létét, biztonságát, szellemét, értékét, fennmaradásának tényét.
	Az alkotmány az alkotmányozó hatalomból ered.
 
	Az Alkotmány jelenti az államhatalmak egymáshoz, valamint az állampolgárokhoz (a társadalom tagjaihoz) való viszonyát.
Az államhatalomnak az állampolgárokhoz való viszonya tartalmazza az állampolgári és emberi jogokat mint alapjogokat. Ezek a jogok az uralkodó hatalom korlátozását jelentik.
Ha az uralom a népnél van, akkor is beállhat a (2) bekezdésben írt korlátozás, mert a nép által hozott alkotmányban is biztosíthatók a (2) bekezdésben meghatározott jogok oly módon, hogy azt a törvényhozó hatalom és a fő államhatalmak kötelesek tiszteletben tartani.
 
	Az alkotmányon alapulnak az alaptörvények. Az alaptörvények az alkotmány lényegét nem érintik.
Az alkotmány érinthetetlen, az alaptörvények megváltoztathatók, módosíthatók.
Az alkotmány jogilag állandó lényeggel bír. Logikailag állandó értelmet kell tulajdonítani annak, ami kizárja azt, hogy könnyen megváltoztatható legyen,
 
	Minden kormánynak az alkotmányon, mint szilárd alapon kell nyugodnia.
	Alkotmányos kormányzásról csak akkor lehet szó, ha az állami főhatalmak szétválasztattak, s külön való működésük megvalósult.
Az alkotmány akkor lesz tökéletes, ha a nemzeti társadalom legkülönbözőbb, sőt ellentétes érdek-irányainak is eleget tévő kormányzás számára módot tud adni.
 
	Magyarország Alkotmánya típusa volt a hajlékony történelmi alkotmánynak.
	Rendelkezéseinek nagyobb része nem volt leírva, szokáson alapult. Amely részei pedig törvényekbe foglaltattak, úgy azok különböző időkben hozattak, s egymást továbbfejlesztő, a jogfolytonosság elvének megfelelő tartalmúak voltak.
	Magyarországon az alkotmányozó hatalom 1945-ben megváltozott, a társadalomnak egy másik rétege jutott hatalomra, s alkotta meg az 1949. évi XX. törvényt.
Az új alkotmányozó hatalmat felváltotta 1989-ben egy újabb hatalom, s ez az újabb alkotmányozó hatalom az 1949. évi XX. sz. alkotmánytörvényt módosította az 1989. évi XXXI. Tv-el, az 1990. évi XXIX. Tv-el, az 1990. évi XV., az 1990. évi LIV., az 1990. évi LV., az 1990. évi LVI., az 1993. évi CVII., az 1994. évi LXXIII., az 1997. évi LIX., 1997. évi XCVIII. És a 2000. évi XLI törvénnyel.
A (4) bekezdésben felsorolt módosító törvények valójában a kommunista hatalom alkotmányának (alaptörvényének) szellemét változtatták meg.
Az alkotmány (alaptörvény) szellemének 5.§(4) bekezdésében megállapítottak szerint történt megváltoztatása új alkotmány létrehozatalát teszi szükségszerűen indokolttá.

	Annak érdekében, hogy a nemzet-tagok összességének meg legyen a befolyása az állami akarat képzésére, hogy az állami főhatalmak közötti egyensúly föl ne boruljon, s hogy e személyeknek a 2.§(2) bekezdésében meghatározott alapjogai meg ne sértessenek, alkotmánybiztosítékok szükségesek. Ezek belső és külső biztosítékok lehetnek.
A belső biztosítékok az alkotmányban vannak, s az alkotmánynak szerves alkotóelemei.
	A külső alkotmánybiztosítékok az alkotmány érintetlen fenntartására külön létesített berendezések, cselekvőségek vagy szokások lehetnek.
 
	Belső alkotmánybiztosítékok a személyi alapjogok, amelyek gyakorlása illetve érvényesülése az alkotmány megdönthetőségét nehezítik.
A belső alkotmánybiztosítékok közé az alkotmány minden olyan rendelkezései felvehetők, melyek az államhatalmak egyensúlyban tartását célozzák.
 
	Külső alkotmányjogi biztosíték az alkotmány betartására szolgáló eskü kivétele az állami szervektől vagy a különböző főbb állami funkciót végzőktől.
Külső alkotmányjogi biztosítékként rendelhető alkotmányvédő tanács vagy bizottság létrehozatala.
Különlegesen garanciális alkotmánybiztosíték az alkotmánybíróság.
Minél alkotmányosabb egy állam alkotmánya, annál kevesebb biztosítékra szorul.
 
	Az Alkotmányról megemlékező ezen ünnepi törvény zárótételeként az a jól megfontolt nemzeti akarat nyilváníttatik ki, hogy alkottassék meg a történeti alkotmányunkban gyökerező, s a jogfolytonosság elvének megfelelő és államunk mai társadalmi, nemzeti és nemzetközi viszonyainak egyensúlyát biztosító új alkotmány.
A Szent Korona alkotmányosságának évenkénti ünneplésére Szent István napján megfelelő kereteket kialakítani az állam, a parlament és a mindenkori kormány feladata, amelyet remélhetőleg kiegészítenek a helyi önkormányzati, civil szervezeti és egyéb szervezésű megemlékezések.
Bokor Levente
az ünneplő törvény tematikus keretére. A törvényi címek általunk javasolt, de közmegegyezésre bízandó tartalma -BL
I. - Politikai rész
0.§ A személyről mint minden alanyiság alapjáról
1.§ Az Államszemélyiség főhatalmáról 
2.§ Az Államszemélyiség politikai teste 
3.§ Az Államszemélyiség jogi teste 
4.§ Az Államszemélyiség fogalmának történelmi forrása 
5.§ Az Államszemélyiség jelképe 
6.§ Az Államszemélyiség történeti értelmezője
II. - Történeti rész
0.§ Hit és hatalom
1.§ Állami létünk főbb szakaszai és fordulópontjai
2.§ A magyar alkotmány épülete 
3.§ Alkotmányos emlékezet és magyar függetlenség 
4.§ Az alkotmányos tulajdonviszonyok és gazdaságunk története
5.§ A magyar társadalom mint civilizációnk alanya
6.§ A”magyar személy” mint kultúránk alanya
III. - Rendelkező rész
0.§ A közös emlékezet intézménye a történettudomány 
1.§ A Föld minden ismert élőlény kozmikus bölcsője
2,§ A természetjognak nem mondhatnak ellent az emberi jogok
3.§ A kozmikus bölcső védelme a legfőbb honvédelmi kötelesség
4.§ Természetes jogaink kutatásának intézménye a természettudomány
5,§ Nem mindent szabad, ami nem tilos
6.§ A szokáshoz való jog, annyi mint a társas léthez való jog
7.§ Az érték a személyes lét történeti attributuma
8.§ A szocializálódáshoz való jog
9. § A szocializálódáshoz való jog megsértése felbujtás a bűnözésre
10. § Legfőbb érték az igazság

Válasz 2001 május 8-án az Igazságügyi Minisztériumtól
~
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HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
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….
TISZTELT FÁY ÚR!

Az Alkotmányossági Műhely és Fórumnak a magyarság alkotmányosságáról szóló törvényre vonatkozó, Miniszterelnök Úrhoz és Miniszter Asszonyhoz eljuttatott kezdeményezését áttekintettük. Az Önnel folytatott személyes megbeszélésen elhangzottakat is figyelembe véve a törvénykezde-ményezésről a következők állapíthatók meg:
A tervezet valójában egy jogszabályi formába, §-okba és bekezdésekbe szedett esszé, amely a magyar alkotmányosság történeti fogalmának tartalmát boncolgatja, emellett történeti áttekintést is ad a magyar alkotmányosság ezeréves fejlődéséről. Ez az esszé rendkívül értékes gondolatokat tartalmaz, elismerésre méltóan foglalja össze és szintetizálja a hagyományos magyar alkotmánytani elméleteket, s a különböző korokban létezett magyar államelméleti elképzelések gondolatköréből kiindulva igen eredeti módon alkalmazza azok eredményeit a mai kor alkotmányossági eszmekörére.
Ugyanakkor abból a szempontból vizsgálva a tervezetet, hogy mennyiben indokolt annak tartalmát törvényben megjeleníteni, illetve - más oldalról - mennyiben alkalmas a kezdeményezés szerinti gondolati tartalom törvényi formában való elfogadása, komoly kétségek merülnek fel.
A tervezet ünnepi megemlékezésként megalkotandó törvény megalkotására irányul. Ilyen törvény megalkotása azonban több okból nem lenne előnyös.
Egyrészt a Szent István államalapításáról és a Szent Koronáról szóló 2000. évi 1. törvény Ennek a hivatkozott törvénynek a szövege olvasható a kötet 31 .oldalán. már megemlékezett a magyar történeti alkotmányosság fundamentumát képező Szent Koronáról, amely a hagyományos magyar alkotmányjogi gondolkodás kulcseleme. Ennélfogva valójában már megtörtént egy emléktörvény megalkotása a magyar történeti alkotmányosságról. Ezt felülmúlni igen nehéz lenne, de ha mégis sikerülne, az a Szent Korona háttérbe szorításával, jelentősége elhalványításával érne fel, ami nem támogatható.
Más oldalról pedig a vizsgált tervezet olyan széles körű tartalmat ölel fel, amit valójában nem is lehetne egy ünnepi, megemlékező törvény tárgyaként megfelelő méltósággal kezelni. A magyar alkotmányosság gondolatköre megítélésem szerint olyan jelentőségű eszmekör, amelyet méltóképpen csak egy új Alkotmány előkészítésének folyamatában szabad megragadni és a jogalkotási folyamat részévé tenni.
A tervezetet annak színvonala is arra predesztinálja, hogy egy eljövendő új alkotmányozási folyamat gondolatrendszerének megalapozása során használtassék fel. Ezért a tervezetet valójában ebben az összefüggésben indokolt kezelni, és arra úgy kellene tekinteni, mint az alkotmányozási folyamat egyik eszmei megalapozó dokumentumára.
Mindezek fényében nem látok reális lehetőséget arra, hogy a Kormány belátható időn belül a kezdeményezésüknek megfelelő tartalmú törvényjavaslatot nyújtson be az Országgyűléshez.
Az alkotmányozás eszméje jelenleg nincs a politikai közgondolkodás homlokterében. Mivel azonban a hatályos Alkotmányunk deklaráltan ideiglenes jellegű, és hazánk új Alkotmányának elfogadásáig szól, az állam kötelességre, hogy ne hagyja ezen kötelezettséget feledésbe merülni. Az Igazságügyi Minisztérium támogat minden olyan kezdeményezést, amely egy majdani alkotmányozás eszmei megalapozását elősegítheti. Ezért a részünkre eljuttatott törvénytervezet gondolati tartalmát ebben az összefüggésben kívánjuk felhasználni.
Engedje meg, hogy Miniszter Asszony köszönetét fejezzem ki a tervezet rendelkezésünkre bocsátásáért és további eredményes munkálkodást kívánjak az alkotmányozás jövőjéért.
Budapest, 2001. május 8.
Üdvözlettel
(dr. Seereiner Imre)

A 2000/1-es törvény szövege
2000. évi I. törvény
Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról
A nemzedék, amelynek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek egyikéből átléphessen a másikba, egyaránt pillant a múltba, hogy számvetést készítsen a nemzet elmúlt ezer esztendejéről, s a jövőbe, hogy felkészüljön a következő évezredre.
Ezer évvel ezelőtt első királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. Magyarország ma is Szent István államalapító művén nyugszik.
István király műve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ fejlődéséhez. Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk a magunk összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínű közösségének.
A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne csak győzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megőrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat.
A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.
Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi.
Ezért az Országgyűlés - tekintettel Szent István államalapítására és a Szent Korona kiemelkedő történelmi jelentőségére - a következő törvényt alkotja:
1. § A Szent István-i államalapítás a magyar történelem meghatározó sorsfordulója, ezért emlékét az Országgyűlés e törvényben megörökíti.
2. § (1) A Szent Koronához tartozó jelvények
a) a királyi jogar,
b) a koronázási palást,
c) az országalma,
d) a koronázási kard.
(2) A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket - a koronázási palást kivételével - az Országgyűlés épületében őrzik.
(3) A koronázási palást őrzési helye a Magyar Nemzeti Múzeum.
3. § A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket - az őrzés helyéül szolgáló épületre irányadó látogatási rendnek megfelelően - bárki megtekintheti. A megtekintést a nemzeti ünnepeken ingyenesen kell biztosítani.
4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére az Országgyűlés Szent Korona Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz létre.
(2) A Testület az (1) bekezdésben említett feladatai körében
a) dönt a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények őrzési helyéről, ha annak szükségessége felmerül,
b) kezdeményezi a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények állagának megóvásához, helyreállításához szükséges intézkedéseket az arra jogosult hatóságnál,
c) ellenőrzi a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények megóvására vonatkozó előírások folyamatos megtartását,
d) hozzájárulást ad a Szent Koronáról és a hozzá tartozó jelvényekről hiteles másolat készítéséhez,
e) hozzájárulást ad a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények tudományos vizsgálatához.
(3) A Testület a (2) bekezdésben említett feladatait az érintett tudományágakat képviselő szakértők bevonásával látja el.
5. § (1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület korelnöke látja el.
(2) A Testület szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Testület ülését az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha a Testület legalább három tagja jelen van. A Testület a döntéseit egyszerű többséggel hozza.
(3) A Testület - feladatkörében hozott - döntései a Szent Koronával és a hozzá tartozó jelvényekkel kapcsolatos vagyonkezelői feladatokat ellátó szervezetre kötelezőek.
(4) A Testület tagjai díjazásban nem részesülnek.
(5) A Testület a működésének részletes szabályait maga állapítja meg.
6. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
2000. évi I. törvény indokolása
Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A 2000. évben kerül sor a kereszténység felvételének és Szent István államalapításának ezredik évfordulójára. Az államalapítás a nemzet sorsát ezer éven át meghatározó történelmi sorsforduló volt, s egyben kijelölte azt az utat, amely ma ismét aktuális: az Európához való tartozás igényét, a fejlett Nyugathoz való csatlakozás programját. A honfoglalással megszerzett terület visszavonhatatlanul kijelölte a magyarság elhelyezkedését a közép-európai térségben. Szent István felismerte, hogy az európai hatalmi-politikai viszonyok között nem tartható fenn tovább a törzsi alapokon szervezett hatalmi rendszer és a keresztény hit alapján álló, a középkori európai államok mintájára megszervezett magyar állam alapítása szükségszerű, mert a középkori Európában ez volt az egyetlen lehetséges módja a fennmaradásnak.
A középkori közjogi elképzelés szerint a hatalom isteni eredetű, amit az egyház közvetít a pápa által adományozott koronával. Első királyunk, Szent István megkoronázása tehát valójában magát az államalapítás aktusát jelenti. Az államszervezet kiépítése természetesen hosszú időt, évtizedeket vett igénybe, de a koronázás volt a magyar állam létrehozásának döntő lépése.
Az államalapításhoz ezért szorosan kötődik a Szent Korona, amit más megközelítésben az államalapítás tárgyiasult emlékének is tekinthetünk. Az államalapítás óta eltelt évszázadokban pedig kialakult a magyar közjogi gondolkodásban a Szent Koronának egy sajátos közjogi funkciója is, amelyet Szent Korona-tanként ismer az államtudomány. A Szent Korona-tan szerint a Szent Koronában testesül meg a történeti alkotmányosság, az alkotmányos államhatalom. A király a koronázással ismerte el magára nézve kötelezőnek mindazokat a sarkalatos törvényeket, amelyeket Magyarország történeti alkotmányának nevezünk.
A Szent Korona ma már a magyar államiság történeti emlékeként, tiszteletre méltó ereklyetárgyként él a magyar nemzet tudatában. Ezt fényesen bizonyítja az a máig nem múló érdeklődés és tiszteletadás, amit a magyar nép a Szent Korona - hosszú távollét után 1978-ban történt - hazatérése óta tanúsít a Szent Korona és a többi koronázási jelvény iránt.
A Szent István megkoronázásához kötődő államalapítás ezeréves évfordulóját az egész nemzet megünnepli, s lerója háláját és tiszteletét az államalapító szent király és történelmi jelentőségű tette előtt. Az állami szervek és közjogi méltóságok, az önkormányzatok és társadalmi szervezetek, illetve az állampolgárok egyaránt megemlékeznek az államalapításról.
Mindezekre figyelemmel a magyar állam ezeréves fennállása alkalmából a magyar közjogi intézményrendszer és a nemzetet képviselő politikai erők tiszteletadását fejezi ki, egyben hozzájárul a millennium méltó megünnepléséhez, ha az Országgyűlés törvényt alkot az államalapítás emlékének megörökítéséről és rendelkezik a Szent Korona megóvásának, elhelyezésének, illetve megtekintésének alapvető szabályairól.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A preambulumhoz
A törvény a bevezető részében ünnepélyesen megemlékezik az államalapítás és a Szent Korona jelentőségéről, a magyar történelemben játszott szerepéről, illetőleg kifejezi az Országgyűlés tiszteletadását az államalapító tette előtt.
Az 1. §-hoz
A törvény rögzíti, hogy az Országgyűlés a Szent István-i államalapítás - mint a magyar történelem meghatározó sorsfordulója - emlékét törvényben örökíti meg. Az ún. emléktörvények hagyományának megfelelően az Országgyűlés ezzel az ünnepélyes gesztussal is hangsúlyozza a Szent István-i államalapítás kiemelkedő jelentőségét a magyarság fennmaradása szempontjából.
A 2. §-hoz
A Szent Korona visszaadásának feltételeit az 1977 decemberében kelt magyar-amerikai diplomáciai levélváltás rögzíti. Ennek lényege abban foglalható össze, hogy "a Koronát és az egyéb koronázási jelvényeket folyamatosan nyitva álló budapesti történelmi helyen kell kiállítani, ahol azokat az ország népe, a határon túli magyarok, illetve a külföldiek megtekinthetik." E feltételeknek megfelelően az átadási ceremónia után - a tudományos vizsgálatokat és restaurálást, továbbá a szükséges technikai körülmények kialakítását követően - a Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket a Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki 1978. évben, ahol azok a mai napig is láthatók.
A jelenlegi elhelyezés azonban a Szent Koronának és a hozzá tartozó koronázási jelvényeknek pusztán múzeumi tárgy jelleget kölcsönöz. Az Országgyűlés épületében való kiállítás ezért, túl azon, hogy megjeleníti az Országgyűlés Szent Korona iránti tiszteletét, egyben utal arra is, hogy a múltban a Szent Koronára - mint az elmúlt évszázadokban megalkotott ún. sarkalatos törvényekben megnyilvánult történeti alkotmányosság megtestesülésére - tekintett a nemzet. Az Országgyűlés közjogi funkciójára, törvényalkotó feladatára figyelemmel - a millennium méltó megünneplésének jegyében - ezért indokolt, hogy az államhatalmat hosszú történelmi korszakokon át szimbolizáló Szent Korona és a koronázási ékszerek az Országgyűlés épületében nyerjenek elhelyezést.
A kifejtettekre tekintettel a törvény az államalapítás ezeréves évfordulójának tiszteletére úgy rendelkezik, hogy a Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvények közül a királyi jogart, az országalmát és a koronázási kardot az Országgyűlés épületében kell őrizni.
Az idők folyamán a koronázási jelvények közül leginkább a palást rongálódott meg, ezért állagának megóvása különös gondosságot igényel. Erre figyelemmel a mozgatását lehetőleg el kell kerülni. Ezért a törvény úgy rendelkezik, hogy a koronázási palást őrzési helye a Magyar Nemzeti Múzeum marad.
A 3. §-hoz
A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket - az 1930-as években egy alkalommal történt közszemlére tételt leszámítva - a magyar nemzet kizárólag koronázások alkalmával láthatta. A második világháborút követő évtizedekben pedig a Szent Koronát az Amerikai Egyesült Államokban őrizték.
A Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények a legbecsesebb nemzeti kincseink és történelmi emlékeink közé tartoznak, amelyeket a magyar népnek joga van bármikor megtekinteni. Ezért biztosítani kell a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények folyamatos megtekintésének lehetőségét. A törvény erre figyelemmel úgy rendelkezik, hogy a Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket - az őrzés helyéül szolgáló épületre irányadó látogatási rendnek megfelelően - bárki megtekintheti. Ez a szabályozás teljes mértékben megfelel a már említett magyar-amerikai diplomáciai levélváltásban foglalt és közösen elfogadott feltételeknek is.
A törvény rendelkezik arról is, hogy a megtekintést a nemzeti ünnepeken ingyenesen kell biztosítani. E rendelkezés azt szolgálja, hogy a nemzet életében kiemelkedő ünnepélyes alkalmakat jelentő nemzeti ünnepeken azok is láthassák a Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket, akiknek erre másként - anyagi körülményeik folytán - nem lenne módjuk.
A 4-5. §-hoz
A törvény a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények védelme és megóvása, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtétele céljából Szent Korona Testület elnevezéssel egy sajátos szervezetet hoz létre, amelynek tagjai a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A törvény célja, hogy a Testület felállításával az államot és a tudományt legmagasabb szinten képviselő önálló szervezet legyen felelős a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények épségének megóvásáért és a jövő számára való megőrzéséért.
A törvény meghatározza a Testület feladatait és hatáskörét, amelyek közé tartozik a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények elhelyezése kérdésében való döntés, ha annak szükségessége felmerül, a megóvásukra vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése, esetleges helyreállításuk kezdeményezése, tudományos vizsgálatukhoz való hozzájárulás, illetve a hiteles másolat készítéséhez való hozzájárulás megadása. A Testület e feladatait az érintett tudományágakat képviselő szakértők bevonásával látja el. A törvény ezzel biztosítja, hogy a Testület a feladatait mindenkor a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények fennmaradását szolgáló, tudományosan megalapozott szempontoknak alávetetten lássa el.
A törvény meghatározza a Testület szervezetének és működésének legalapvetőbb szabályait. Így rendelkezik a tagjairól, arról, hogy elnöke a köztársasági elnök, ülésének határozatképességéről és a döntésekhez szükséges szavazatarányokról, illetve arról, hogy a tagok díjazásban nem részesülnek. A Testület döntésének hatályával kapcsolatban pedig kimondja, hogy a Testület döntései a Szent Koronával és a hozzá tartozó jelvényekkel kapcsolatos vagyonkezelői feladatokat ellátó szervezetre kötelezőek, csak így biztosítható ugyanis, hogy a Testület ténylegesen eleget tudjon tenni a Szent Korona és a koronázási ékszerek megóvására vonatkozó törvényi kötelezettségének.
A törvény - tárgyának sajátos jellegére tekintettel - nem szabályozhatja a Testület működésének minden részletkérdését, de ez a Testület tagjai által betöltött magas méltóságokra figyelemmel indokolatlan is lenne. Ezért a törvény csak a legfontosabb kérdéseket rendezi, míg a működés részletszabályainak megállapítására a Testületet jogosítja fel.
A 6. §-hoz
Rögzíti a törvényi szabályozás hatálybalépésének időpontját, amelyet - tekintetbe véve azt a körülményt, hogy az abban foglaltak végrehajtása gyakorlatilag nem igényel külön felkészülési időt - a kihirdetés napjaként határoz meg.


Alkotmányossági műhely elemzések A törekvés megjelenítése, a gondolat felvetése, az útkeresés érdekében egyes helyeken párhuzamosságot  mutató szövegeket is bemutatunk egymás mellett -.a  szerk
A kezdeményezés célja Készült az Alkotmányosság Műhely és Fórum keretében. Köszönhetően az 1999-2000. években szerepet vállalóknak, akik lelkes érdeklődésükkel, lényeg-kereső véleményükkel, a részletekre is kiterjedő figyelmükkel, nemritkán tekintélyes szakmai karrierjük tapasztalataival, sokszor kötetek sorára rúgó saját publikációs tevékenységükre támaszkodó felvetéseikkel, bátor kiállásukkal, megfontoltságra intő aggódó figyelmeztetéseikkel adtak támogatást, közeget, lelki erőt a 2001. évi programot jelentő alkotmányos kezdeményezéshez, egy az alkotmányosságról szóló, azt valós súlyában kezelő ünnepi-megemlékező feles törvény szorgalmazásához.
2001-ben külön megbeszélések, véleményezések során vettek részt a nagyobb létszámú találkozók résztvevőin kívül 
Dr Adonyi Zoltán, Bakos Batu, Balássy Gyula, Bokor Levente Dr Botos Gábor, Dénes János, Kocsis István Dr Molnárfi Tibor, Dr Tarr György, Dr Tóth Zoltán József, Dr Zétényi Zsolt, ……….
Írásban kaptam véleményt, javaslatot a következőktől: Dr Szekeres Ferenc, Dr Máté Miklós, Kocsis György, Dr Gráf Kálmán, ………..
A kezdeményező, fogalmazó Fáy Árpád.
A magyar államiság ezer éves alkotmányosságával fontos a számunkra - nem csupán államisága ezer éves tényével. Ez az állam egy olyan sajátos hatalmi kultúrának volt a képződménye évezreden át, amelyet mai szóval alkotmányos hatalmi kultúrának nevezhetünk. A történeti érdekességen túlmenően - hogy ugyanis a magyar állam a magyar jog szerint mindenkor a korlátlan hatalmat tagadó, a maga korának viszonyaihoz képest egyértelműen alkotmányos törekvésű állam volt – aktualitása is van e ténynek. 
A jelenkor társadalmi útvesztőiben való eligazodáshoz kell a több korszakon átívelő önismeretünk is: miféle történelmet, miféle társadalmi viszonyokat rejtenek népmeséink, közmondásaink, irodalmi értékeink, költészetünk, sokak szerint nyelvi sajátságaink is? Kik voltunk, vagyunk, mivé lehetünk? Őseink, nagyszüleink miként gondolkodtak? Mik voltak erényeik és hibáik?
A magyarság esetében a válasz részben közjogi, alkotmányos témakörben adható meg. Nézzünk szembe azzal, hogy akár beszélünk róla akár nem, meghatároz minket a nemzet (a magyarság) alkotmányos múltjának ténye és nem kevésbé a róla alkotott vélekedés. Ezt lehet figyelmen kívül hagyni, és lehet tudatosan számolni vele, lehet megörökölt kultúrkincsként segítségül hívni jövőnk alakításában.
A fogalomhasználatról
Ami a fogalomhasználati pontosságot illeti, arra törekszünk, hogy felhívásunk alkalmas legyen a megemlékező törvényről szóló kezdeményezés elindítására. 
Mindenféle pontosítást, a lényeget megőrző rövidítést örömmel vennénk a leendő törvényszöveg tervezetének további csiszolásában. Egy kérdésben azonban véleményünk szerint „át kell lépni a Rubicont”. Eszerint társadalmi kérdések szakkifejezéseit nem a felvilágosodás korai vagy késői szakaszában találták ki. A felvilágosodás majd a XIX. századi polgárosodás korában és a XX. században rengeteg új felismerés született a társadalom megítélésében, tudományos leírásában. Azonban az olyan alapfogalmakat, mint állam, alkotmány, nemzet, demokrácia nem ebben a korban találták ki.
A középkort követően beszélhetünk új filozófiai áramlatokról, amelyek fontos kifejezések jelentését megváltoztatták, esetenként a közöttük lévő összefüggéseket is újra értelmezték, de nem a semmiből teremtettek új világot. Főleg a humán, a társadalmi ismeretekben tág a folyamatszerűség miatt a korszakokat áthidalóan értelmezhető fogalmak, eszmék köre.
A történeti alkotmány a műfajából következően épít a hosszú távú történelmi összefüggésekre, és erősíti ezek tudatosítását. 
Az alkotmány-levélnek nevezett alaptörvény pedig a történelmi alkotmány háttere nélkül ugyancsak műfajából következően nem segíti a hosszú távú folyamatokban való gondolkodást, de még a kifejezések koronként módosított jelentésű használatát sem. Az alkotmány-levél kritikátlan és kizárólagos elfogadása vezet olyan a mai napig közkeletű megfogalmazásokhoz, mint hogy nem volt nemzet a polgári forradalmak előtt(!?), az első alkotmány az amerikai Emberi Jogok Nyilatkozata(!?), Magyarországon az alkotmányosság az 1949. évi XX. törvénnyel kezdődött (eszerint Magyarországnak a Szovjetunió adott alkotmányt!?). Ennek a kisarkított fogalomhasználatnak szélső változatára ad példát az 1949-es XX. törvény 1972 és 1989. közötti bevezetője, amelyben egyebek mellett a magyar dolgozók ezeréves kizsákmányolásáról esik szó!
Kezdeményezésünket a magyarság alkotmányosságáról szóló emléktörvényre abban a reményben tettük, hogy megteremtődik a lehetőség egyrészt a magyarság, tehát a magyar nemzet ezer éves történetéről értekezni félreértés nélkül. Ugyanakkor reméljük, hogy lehetségessé válik a legújabb társadalmi problémák tárgyalása is - kilépve a nagyvilágban forgószél módjára kavargó társadalomtudományi és politikai rövidtávú divatok szerint éppen „legfrissebben korrekt”, egyébként sokszor használhatatlanul felszínes tárgyalásmódok fantáziátlan felületességéből, kiúttalanságából, az önálló és lényeget látni képes gondolkodás reményével.
E divatok legnagyobb ártalma abban rejlik, hogy igen szűk csoportérdekek szolgálatában tehetik bizonytalanná a nemzet széles köreinek gondolkodását, ami legalábbis veszélyes bármilyen társadalmi konfliktus kezelésénél. A társadalmi különérdekből tehát nem feltétlenül következik a fogalmak rendszereinek valóságos bábeli zavara, ha létezik az alkotmányos keret. És ezt az alkotmányos keretet megformálni segíthet a történelmi alkotmányos hagyomány (nehezen volna azzal vádolható II. András, Werbőczi István, Pálfy generális, Deák Ferenc, hogy valamelyik mai parlamenti pártnak akart volna kedvezni a maga megfogalmazásaival, egyezségeivel).
Az alkotmányos hagyomány a beszélt nyelvhez hasonlóan segítheti a társadalom kapcsolatrendszerét.
Az alkotmány időszerűségéről
Ha van annak alapja, hogy a magyarság alkotmányossága kulturális kincse, akkor erről mindenképpen tudomást kell venni, mert ennek máig ható következményei lehetnek probléma megoldó technikájára. Eszerint az alkotmányos szemléletmód feltételezi szokásjogi alapon az alkotmányos elvek kölcsönös tiszteletben tartását. Ha ez a tisztelet az alkotmányos elvek iránt bármi okból elmarad, akkor taktikai előnybe kerül az, aki „az alkotmányos szellemű szokástól”, más szóval az alkotmányos szolidaritástól elrugaszkodik.
Ez az elrugaszkodás eredhet a szokások halványulásából, eredhet a modern anyagi érdekeltségi rendszer morzsoló hatásából és eredhet onnan is, hogy alkotmányos hagyomány nélküli közösségből származik az illető, ilyenek voltak általában a betelepülő népek. A betelepítésnek a Habsburg ház sok évszázadon át adta meg az indokát azzal, hogy a magyarok nyakasságát azaz alkotmányos igényét így kívánja megtörni. Közismert tények hosszú sorába illeszkedik Kollonich Lipót ténykedése a török kiűzését követően vagy újabb korban az orosz birodalom pánszláv törekvése (1848 Habsburg-orosz összefogása ebben a tekintetben egy hosszabb távon érvényesülő érdekszövetséget tett nyilvánossá).
Aki alkotmányos értékrendet követ az alkotmányosság felett őrködő állam, politikai élet nélkül, az kiszolgáltatja magát. Ha ez az alkotmányos értékrend az illető nép kultúrájának szerves része, akkor önfelszámoló taktikának tekinthető az alkotmányos értékeket, intézményeket mint múltbeli néprajzi emlékeket számon tartani csupán, ahelyett, hogy ehhez igazodna valamelyest az aktuálisan létező politikai intézmény-rendszer is.
Az uniós csatlakozás mindezt a dilemmát fokozottabban veti fel. Egyik lehetséges megoldás az, hogy mint nyugatosodó élharcosaink némelyike ajánlgatja (pl Hankiss Elemér TV-s beszélgetéseiben), ne legyünk szégyenlősek, hanem minél előbb adjuk fel minden emberi önérzetünket, érzelmi világunkat, szemérmességünket, igazság kereső hajlamunkat, és váljunk pénzéhes, pofátlan, mindent és mindenkit manipulálni, becsapni kész pénzhajhászokká, hogy gazdagok lehessünk, mert mi jobb lehet annál.
Az uniós csatlakozás másik vezérfonala lehet az is, hogy megbecsülvén az alkotmányos kultúrát, az államot a magunk részéről az állampolgárok bizalmából működő szervezetnek, az ország legtágabb érvényű önkormányzataként tekintjük – nem pedig hatalmi elnyomó szervezetnek, amely ellen csak a civil szféra jelenthet menedéket (mintha az orosz birodalmi önkény világában egy reménytelenül eldugott kormányzóság kisvárosában, falujában tengődnénk). Ha ezt a megközelítést kívánjuk realizálni a csatlakozáskor mint állami sajátosságot, akkor alkotmányosságunk alapvetően fontos tényező a jövőben is – különösen tudva azt, hogy az unióban jelenleg a demokratikus játékszabályok nem maradéktalanul érvényesülnek, és hogy még kevésbé ragaszkodnak az alkotmányossághoz.
Az alkotmányos kultúránk, esetleg intézményeink rendszere a nemzetközi kereskedelemben, politikai és más kapcsolatokban fontossá teszi azt, hogy tudatosan kezeljük különbözőségünket az alkotmányos tudat, igény vagy rosszabb esetben illúzió terén, akár szomszéd népektől, akár a nagyvilágtól, a globalizációtól. E meghatározó különbözőség vélt vagy valós tényeit ismerve válhatunk reálisan is egyenjogú, együttműködő, nem a félreértésekben elúszó partnereivé a nagyvilágnak és „önmagunknak”.
Az alkotmányosság kérdéseivel tehát akkor is sokkal mélyrehatóbban kell foglalkoznunk, ha csak mint idejétmúlt nosztalgiát akarjuk számontartani (de ennél sokkal töbre van lehetőségünk).

Más oldalról közelítve: Felvethetnénk, hogy mi közünk ezer évvel ezelőtti államalkotó nemzeti álmokhoz, amikor a modern kor világhatalmi realitásait kell figyelembe vennünk, és egyesek szerint automatikusan követnünk. Csakhogy a modern kor globalizációs viharaiban a sodortatás kényszerén kívül fogalmilag is kezeletlen, a levegőben lóg néhány fontos probléma, amelyek kezelésének lehetősége mindannapjainkat jelentősen befolyásolja – különösen az uniós csatlakozás előestéjén.
A környezetvédelmi problémák napi kényszerűséggel vetik fel, hogy nem lehet a napi gondokat sem megoldani, ha mechanikusan szétszabdalt részekben látjuk a világot (nem lehet a tiszai gátakkal a mai országhatárokon belül kezelni, kompenzálni a vizek forrásvidékeinek ökológiai katasztrófáját).
Az emberi jogok új és üdvözlendő rendszere is kezelhetetlenné válik, ha alkotmány helyett próbálnánk alkalmazni. Beépülhet az alkotmányba, alaptörvényként önálló egységgé válhat, de nem pótolhat egy történelmi alkotmányt vagy általában az alkotmány ezer egyéb részét. Legfőképpen fel sem merült eddig, hogy az emberi jogok rendszerének kellene a társadalom egységét megjelenítenie, amint azt az állam jogi személyisége (vagy esetünkben a történelmi szent korona személyisége) mint fogalmi konstrukció egyáltalán lehetővé teszi.
És nagyon szükség volna a történeti alkotmány szuverenitás-rendszerére mint alapsémára, értve ez alatt a természetes személy és a korona személyisége szuverenitásának együttes, egymást feltételező rendszerét. A modern korban ugyanis a gazdasági és egyesületi jogi személyiségek illetőleg az államok feletti gazdasági és politikai (valamint vallási) nemzetközi szervezetek jogi személyiségei olyan komplex rendszert alkotnak, amelyekben az eligazodáshoz jó kiindulópontot kínál a történeti alkotmány alapelveire támaszkodó szuverenitások vagy más szóval személyiségek, autonómiák rendszere.
Csak meg kell találni az illeszkedési pontokat, módokat

Modern korban szokatlan kifejezéssel tehát „alázattal” kell kezelnünk e kérdéseket. Mások kiokítása nélkül, különösebb dicsekvés és büszkélkedés nélkül (a megalapozatlan büszkélkedésért kemény leckét kaptunk) fel kell mérnünk saját tényeinket, tulajdonképpeni sajátságainkat a társadalomról való gondolkodásban, az értékekhez való kötődést vállalnunk, de a vállalt értékekhez racionálisan kötődő intézményrendszer kialakításával! 
Egy képtelenség az, hogy identitás-zavarunkban bárkinek, aki a határon túlról jött, feltétlenül alárendeljük magunkat, és a világ politikai, ideológiai széljárási divatjainak változásáról tudomást sem véve szolgáltassuk ki magunkat lélekben is alárendelve azoknak, akik sokszor maguk sem tudják, mit tesznek, mert sodortatott rutinból érvényesítik a változó divatokat és nem mérlegelésből, meggondolt higgadt józanságból, hősiességből, felelősségből vagy más erényből.
Az alkotmány a modern társadalomban
Az alkotmány a modern társadalom azon intézménye, amellyel a betű szerint értelmezhető törvények rendszere körül, annak mintegy héjazataként megjeleníti a társadalmi etika értékeit, elsődlegesen a hatalom kultúrájának tekintetében.
Az alkotmánynak kettős értékrendet kell összeillesztenie, egyrészt meg kell alapozza a társadalmi igazságosságot, másrészt viszont szolgálnia kell a társadalmi szerveződés hatékonyságát.
Alkotmányosságnak nevezzük azt a módot, ahogyan a társadalom az alkotmánya szerint él, működteti intézményeit, illetve ahogyan befolyással van alkotmányára. 
Minden nemzedéknek tekintettel kell lennie az elődöktől örökölt alkotmányos viszonyokra (hiszen csak így értheti meg saját irodalmi, művészeti, történeti, eredetét, körülményeit is, sőt gazdási-pénzügyi sajátságait is!), minden nemzedéknek meg kell találnia a módot, hogy alkotmányosan élhessen, és minden nemzedéknek olyan állapotokat kell maga után hagynia, hogy az utána jövők is alkotmányosan élhessenek.
A társadalomnak „egyszerre tényleges és élhető alkotmányosságra” kell törekednie, és ehhez mérten kell döntenie az alkotmányos kérdésekben.
Az alkotmányosság a nemzet koncepciója szerinti hatalom-gyakorlást jelenti (amint azt a szentkorona főhatalma meg is jeleníti), szemben a diktatórikus, abszolutisztikus rendszerekkel.
Az alkotmányosság kultúrkörünkben már természetes létformának tekinthető, amelyet lerombolni vagy leomlani hagyni pótolhatatlan és megismételhetetlen értékeket elpusztító katasztrófával ér fel, és ugyanakkor amelyet megtartani pedig küzdést, erőkifejtést jelent ma is, mint ahogyan jelentett végig a magyar történelemben.
Az alkotmányosság eredete és jellege
Az elmúlt ezer évet tekintve a társadalom alkotmányosságának kifejlődése, megerősödése mai tudásunk szerint elsősorban az európai kultúrkörre jellemző – az európai kultúrkörön belül azonban alapvető jelentőségű, és eltérő változatai jöttek létre.
Az alkotmányosság gyökerei ezer évnél sokkal mélyebbre nyúlnak, egykorúak az emberiséggel, de legalábbis az államalkotással. Visszatekintve a kezdetekig lehet elemezni azon társadalmi eszmeiség fejlődését, amely meghatározta a társadalmi intézmények gazdagodását, igen hosszú távon a szelekcióját, amely egyes irányzatok eredményeképpen az alkotmányosság jegyeinek kialakulásához vezetett. Fokonként, sokszor alig észrevehető változások sorozatában alakultak ki az alkotmányosság meghatározó ismérvei, összetevői, érzelmi-tudati feltételei, jellemző intézményi megoldásai – mintegy eredőjeként az emberi vallásosság, szellemi és érzelmi műveltség, tudás, hatalmi módszerek és erkölcs világának.
Az éppen most lezárult ezer esztendőben (annak többségében) a mai értelemben vett alkotmányosság alatt a törvénybe nem foglalt alkotmányos elveket (alkotmányos jogokat) és a törvényként megfogalmazott alaptörvényeket értették. Hogy mi tartozott az alaptörvények közé és mi „közönséges” törvények közé, azt a törvények tartalmából kellett megítélni – azon alkotmányos elvek alapján, amelyeknek ismerete „evidens” volt a kor vitázói számára. Az alkotmányos jogok és alaptörvények valamint egyszerű törvények viszonyára lásd például (a CD jogtár Corpus Juris Hungarici, kjk kerszöv, Bp 1999. alapján):
 (1669.) Compilata Constitutioi – Mi Apafi Mihály, Isten kegyelméből Erdély fejedelme és az ahoz kapcsolt magyarországi részek ura, és a székelyek ispánja sat…. „…a törvényczikkelyeket az ezerhatszázötvennegyedik esztendőtől kezdve, kihagyván közülök azokat, a melyek a hazai alaptörvényekre ártalmasok és azokba ütközők, …”
1847. évi erdélyi törvénycikkek, Előbeszéd „… a maga rendén nekünk bemutatott, s általunk a tárgy fontosságához képest az alaptörvényekhez illesztve, éretten megvizsgált és kegyelmesen helybenhagyott emlitett törvénycikkeket…”
Októberi Diploma (1860) „Miután a Mi dicső emlékezetü elődeink bölcs gondoskodással törekedtek vala a mi Felséges Házunkban az örökösödésnek egy bizonyos rendjét megállapitani, ennek folytán boldog emlékezetü VI. Károly császár Ő cs. k. Felsége által 1713. ápril 19-ik napján véglegesen és változhatatlanul megszabott örökösödési rend azon állami és fejedelmi ház alaptörvényében találta végszabályozását, mely a Mi különböző országainkban ezek törvényes országrendjei által elfogadtatva fennáll, és mint Pragmatica Sanctio ismeretes.”
1868. évi XXX. Törvénycikk 69. § „Ellenben mindazon alkotmányos jogok és alaptörvények, a melyeknek élvezete és ótalma a multban Magyarországra és Horvát-Szlavonországokra egyaránt kiterjedt, s ez egyezménynyel nem ellenkeznek, továbbra is a magyar korona országai közös jogainak és alaptörvényeinek tekintetnek.” 
1921. évi XXXIII. Törvénycikk (trianoni békeszerződés) 54. Cikk. „Magyarország kötelezi magát arra, hogy a jelen címben foglalt rendelkezéseket alaptörvényekül ismeri el; hogy semminemű törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés ezekkel a rendelkezésekkel nem lesz ellenmondásban vagy ellentétben és hogy ezekkel szemben semmiféle törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés nem lesz hatályos.”  Az régi átfogó törvény-gyűjtemények tehát műfaji megkülönböztetés nélkül tartalmazták az alkotmányos erejűnek tekintett alaptörvényeket is. Werbőczi gyűjteménye még nem azonosítja az alkotmányt vagy az alkotmányosság jellemzőit, de a közjogi alapokat egyértelműen tartalmazzák az általa egybegyűjtött törvények. Ugyancsak Werbőczi gyűjteménye még nem nevezi néven az alaptörvényeket, gyűjteménye viszont tartalmazza azokat, amelyeket később ilyen módon különválasztva kezeltek. Az 1600-as évektől egyes koronázási hitlevelek, egyéb deklarációk már utaltak kiemelten az általuk megerősített alaptörvényekre, majd módszeres felsorolások is készültek „Hajnóczy alaptörvénynek tekinti a Hármaskönyv primae nonusát a nemesi szabadság biztosítékairól és az azt megerősítő 1736-os törvényt. A „De comitüs" c. művében Hajnóczy alaptörvényeknek tekinti azokat, ’amelyek a nemzet jogait általánosságban meghatározzák, a törvényhozó és végrehajtó hatalom között a határvonalat meghúzzák, ingó vagy ingatlan tulajdon szerzésének, valamint a megsértett jogrend helyreállításának módját megmutatják, a bűncselekmények büntetését megállapítják, az államigazgatás költségeit, a külső biztonság s a belső nyugalom biztosításának rendjét meghatározzák, mindezeknek azonban csak a belső és legfontosabb alapjait szövegezik meg.’
Hajnóczy mondatai az alaptörvényekről máig szólóan határozták meg a közjog gerincét.” (Zétényi Zsolt: A szentkorona-eszme mai értelme, Püski kiadó, Bp, 1997.,  264. old)..
Az elmúlt évezred derekán tehát még főleg „jó érzékkel” kellett megállapítani, hogy mi tekinthető az alaptörvények közé valónak. Ennek megítélése, a hangsúlyosabb kérdések kiemelése a helyzettől is függött. Hogy mégsem alakult ki káosz ezen a téren, hanem vitatkozó felek között is egyetértésre lehetett jutni, annak oka az volt, hogy a végső, isteni igazságok kérdésben az államtól el nem választott keresztény egyházak véleménye döntőnek számított.
Fontos korszakváltást jelentett a polgári világ megerősödése, amely egyes kérdésekben radikálisan megváltoztatta az addigi véleményeket, valamint az állam és egyház szervezeti szétválása, amely a társadalmi erkölcsi kérdésekben bizonytalanabbá tette az erkölcsi alapok meghivatkozhatóságát. Ekkor terjedt el az egybe szerkesztett, a törvényektől műfajilag is elkülönített „alkotmánylevél” intézménye, amely a gyökeres társadalmi változások, a mindent elemi erővel átrendezni kívánó forradalmak hatására legtöbbször az alkotmányos hagyományokkal való tartalmi szakítást is jelentett, nemritkán a régi kifejezések száműzésével vagy újra definiálásukra törekvéssel Ebben a megközelítésben például csak az egybe szerkesztett polgári alkotmány-levél tekinthető alkotmánynak, a korábbi hasonló néven futó "dolgokat" a modern ember nem tekinti alkotmánynak - s már nem is kell foglalkozni az "ezeréves" magyar alkotmányosság délibábjával, ha az amerikai függetlenségi nyilatkozat, az első(polgári) alkotmány is csak 200 éves - egy kiugróan sarkított megfogalmazásban (Szikinger István: Az alkotmány, Változó világ sorozat, Budapest, Útmutató kiadó, 1996.).
És már ott is tartunk, hogy nem sajnálni kell a sztalini 1949-es alaptörvényünket, hanem örvendeznünk illik afelett, hogy a nagy felszabadító Szovjetunió „írott alkotmánnyal” ajándékozta meg népünket, amely addig ilyen modern-polgári teljesítményre szégyellni valóan nem volt képes. A sugallt kép kerek, egyszerű séma. Csakhogy nem pusztán megtapasztalt tény szerint történelmileg téves, hiszen a Szovjetuniótól alkotmányosságot remélni józanul a teljes képtelenség, hanem el is rejti azt a lényegi kérdést, hogy az 1949-es XX. törvény eleve műfajilag egy olyan leredukált alkotmányosság-fogalmat képvisel, amely teljességgel alkalmatlan az alkotmányos állapotok fenntartására, vagy alkalmatlan a magyarság nemzeti szolidaritását erősíteni, közjogi küzdelem formában fennmaradását segíteni. Fejlődés vagy kiteljesedés helyett tehát különösen a máig zaklatott történelmi körülményeink között az eróziót, elbizonytalanodást szolgálja már lecsupaszított műfajánál fogva is! (a történelmi alkotmányos viszonyok ritkábban bekövetkező sikeres megújítása helyett). 
Előnye volt az új megoldásnak, hogy az alkotmányos viszonyokat egyetlen, esetenként jól áttekinthető okmányba tömörítette, tehát könnyebb volt a kezelhetősége a gyakran a klasszikus műveltséget nélkülöző és az azonnali forradalmi cselekvés kényszerétől szorongatott jogalkotó és jogalkalmazó számára. Ugyanakkor jelentős hátránya volt, hogy a könnyebb definiálhatóság érdekében nagyon beszűkítette az alkotmány műfaját, és ezzel használhatóságát. Olyan lényegi kérdések, eszmei-fogalmi konstrukciók kerültek ki az alkotmány témaköreiből, amelyekre a keresztény, sőt azt megelőző, előkészítő európai és hozzá kapcsolódó kultúrkörök sok évszázados, sőt több évezredes története során hatalmas emberi energiákat fordítottak. Az emberi szellemiség nehezen felhalmozott, meghatározó kincsei, lényegi alkotóelemei kerültek szinte alig elérhető távolságba. A XX. század története általánosságban veti fel a kérdést, hogy vajon miként lehetne visszanyúlni a már-már elveszett értékekért, miként lehetne a horizontunkba emelni az elveszett kincsek egy részét – nehogy az emberiség nagyszerű erőfeszítései és eredményei váljanak a gyökerét vesztett fa lombjához hasonlatosan erőtlenné.
A Földgolyón sok példa van arra is, hogy a történelem során hosszú ideig nem az alkotmányosság irányában fejlődött a társadalom, főleg Nyugat-Európán kívül. A kifejlődési folyamatokat át nem élt tájakon a modernizáció szellemében, ha új állami intézményi rendszert alakítanak ki, és ennek során alkotnak „első alkotmányt”, akkor érthető a vegytiszta alkotmánylevél-forma választása. Azonban ha tömegével választják ezt az utat még Európában is, az alkotmányos múltról mintegy megfeledkezve, a felületes modernséget bizonyító divatnak engedve, akkor az egyes alkotmányos alapok gyökértelenségéhez, elbizonytalanodásához, az alkotmányosság fogalmának jelentős szegényedéséhez juthatnak. Ezt a lelketlen kiüresedést, és ebből következő funkcióbeli leértékelődést meg is tapasztalhatjuk mint korszakos jelenséget. A társadalmi önkény egyre gyengébb kezelhetőségének immár világszéles, globális folyamatát egyre súlyosabb következményeivel élhetjük át.
Európában a történelem során az alkotmányosság fokozatos fejlődésének emléke szinte mindenütt megtalálható. Korunkban az angol történeti alkotmány talán az egyetlen jelentős történelmi alkotmány, amely megkérdőjelezetlenül elismert, amely a polgárosodást nem törésként, hanem átalakulásként, kibontakozásként kísérte.
Magyarország társadalmi berendezkedése az egyes korszakok szintjén, az akkor kiépített intézmények mértékében legalább 1000 esztendeje közismerten alkotmányos, tehát a magyar közjog ezer éve deklaráltan kizárta a diktatórikus, önkényes hatalom-gyakorlás legitimitásának lehetőségét. Ez a politikai kultúránkat, sőt társadalmi identitásunkat erősen meghatározó örökségünk, amelyet nem szabad veszni hagyni, amelyet gondozni, ápolni kell.
Kiváltságot mindazonáltal nem jelent, problémáinkat a mi közreműködésünk nélkül az alkotmányos hagyomány vagy ezt a hagyományt megjelenítő szentkorona nem oldja meg. Sőt ha meg kívánjuk becsülni alkotmányosságunk örökségét, akkor az külön „teher”, „feladat” számunkra, hiszen az alkotmányosság ügyében nem támaszkodhatunk a nyugati minta franchise-szerű átvételére, mindig szorgalmasan követve a készen kapott recepteket. Ha viszont felvállaljuk az alkotmányos viszonyaink gondozását, kulturális sajátosságként való megélését, akkor ennek fáradtsága nemesít, gazdagít, egyébként elérhetetlen gyümölcsöt hoz.
Az a nép, ország ugyanis, amely felvállalja történelmi alkotmányosságát, és a mai alkotmányos helyzetét azzal illeszti, sőt jövőjét is rá alapozza, kénytelen szembenézni az alkotmányos kérdések mélyebb rétegeivel, rejtett összefüggéseivel, el-nem hárított feladatául kénytelen vállalni a társadalmi mozgások és átrendeződések alkotmányos szintű értelmezését, a kultúra, gazdaság és egyéb társadalmi folyamatok alkotmányos vonatkozásainak, esetenként kötöttségeinek áttekintését, a belső összefüggéseiben bonyolult társadalomnak mint működő-élő egésznek felfogását.
Más szavakkal a szuverén avagy tényleges állami lét egyik legfontosabb eszközévé, támaszává válhat a történelmi alkotmányosság és a hozzá illeszkedő jelenkori alkotmányosság vállalásához szükséges szellemi-erkölcsi erőfeszítés kifejtése.

Magyarország történelme, amely nagy sikereket hozott, de zaklatott fordulatai is voltak, sőt számos tragédiában a léte is kockán forgott, nyitott kérdésként tárja elénk, hogy vajon képesek vagyunk-e a teljesebb értékű, a történelmi alkotmányosságunkat kiinduló alapnak tekintő alkotmányos szellemiségre, e szellemiség szerinti életre, avagy elszakadva emlékeinktől, lemondva lehetőségeinkről az egyszerűbb és garanciáiban is korlátozottabb, de különösebb plusz erőfeszítést nem igénylő megoldással elégszünk meg, és megmaradunk az eredetileg külső hatalmi erővel ránk kényszerített alkotmány-levél formánál.

Magyarországot és tágabban a magyar, sőt az alkotmányos hagyományt velünk közösen vállaló más nemzetekkel együtt kiadott hungarus nemzetet nagyon erősen megviselte a XX. század történelme. Magyarország közjogi életének egyik mélypontja volt az 1949-es XX. törvény Az 1949. évi (VIII. hó 20.) XX. törvény eredeti bevezető szakasza (melyet 1972. áprilisban iktattak ki): „A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt a demokratikus fejlődés útját. A régi rend urai és védelmezői ellen vívott kemény küzdelmekben hatalomra jutva, a magyar munkásosztály, szövetségben a dolgozó parasztsággal, a Szovjetunió önzetlen támogatásával újjáépítette háborúban elpusztult országunkat. Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit, országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA.”
1972. áprilistól 1989. októberig az 1949. évi (VIII. hó 20.) XX. törvényben a következő bevezető szerepelt: „Magyarországot több mint egy évezreden át a nép munkája, áldozatvállalása, társadalomformáló ereje éltette és tartotta fenn. Az államhatalom ugyanakkor az uralkodó osztályok eszköze volt a jogfosztott nép elnyomására és kizsákmányolására. Népünk nehéz küzdelmet folytatott a társadalmi haladásért, az ország függetlenségéért; számtalan megpróbáltatás közepette védte és őrizte nemzeti létünket.
Történelmünknek új korszaka kezdődött, amikor a Szovjetunió a második világháborúban kivívott győzelmei során felszabadította hazánkat a fasizmus elnyomása alól, és megnyitotta a magyar nép előtt a demokratikus fejlődés útját. A dolgozó nép a Szovjetunió baráti támogatásával újjáépítette a háború sújtotta, romokban heverő országot. A régi rend urai és védelmezői ellen folytatott küzdelemben a magyar munkásosztály - szövetségben a dolgozó parasztsággal, együttműködve a haladó értelmiséggel - kivívta és megszilárdította a dolgozó nép hatalmát.
A forradalmi harcokban megedződött munkásosztály vezetésével, az 1919. évi Tanácsköztársaság tapasztalataival gazdagodva, a szocialista országok közösségére támaszkodva népünk lerakta a szocializmus alapjait. Hazánkban uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok. A régi helyén új ország született, amelyben az államhatalom a nép érdekeit, az állampolgárok alkotó erejének szabad kibontakozását és jólétét szolgálja. A magyar nép nemzeti egységbe tömörülve, a szocializmus teljes felépítésén munkálkodik.
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kifejezi az országunk életében végbement alapvető változásokat, a társadalmi haladásért vívott küzdelem és az országépítő munka történelmi eredményeit.
Az alkotmány, mint a Magyar Népköztársaság alaptörvénye, biztosítja eddigi eredményeinket és további előrehaladásunkat a szocializmus útján.”, amelynek címébe az „alkotmány” szót beírták ugyan, de egyik határozott célja éppen a történeti alkotmányos hagyományok, viszonyok megszakítása, felszámolása volt – mintha előzmény nélkül jelentette volna az alkotmány intézményének „bevezetését”.
Az alkotmány nevű törvény színfalával takartan a történelem talán legtudatosabban alkotmányosság-ellenes diktatúrája takarózott Magyarországon (a szomszéd országokban és a Szovjetunióban is), minden erejét bevetve az alkotmányos közszellem, meggyőződés nyomainak is a felszámolására. A törvényeket eredeti értelmükből kiforgató, a törvényességet tetszelegve meghamisító állami terror idővel lassan enyhült, majd elkezdődött egy folyamat, amelyben fokról fokra próbáltak közelíteni Magyarországon a törvényesség, sőt az alkotmányos előírásokra figyelő valódi törvényesség gyakorlatához.
A fokozatos enyhülés hosszú évtizedei alatt szinte alig remélt áttörést, boldogságot hozott, amikor 1990-ben szabad, többpárti választásokat lehetett tartani a polgári társadalom reményével. A világpolitikai átrendeződés adta lehetőséget fokozatosan felismerve próbált az ország és annak politikai vezetése javítani az alkotmányos viszonyokon. Az 1989-ben módosított alkotmány-törvényt Az 1949. (VIII. hó 20.) XX. törvény 1989-es X. hó 23-i módosításának bevezető szakasza (amely ma érvényben van). „A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:…” megalkotói eleve ideiglenesnek tekintették (meg is kezdődtek egy új alkotmány tervének munkája, amely még mentes volt a 90-es választásokat követően fellángoló pártpolitikai meggondolásoktól, ezért számos ma is megfontolandó elgondolást tartalmaz, de a történelmi alkotmányossághoz nem definiálta viszonyulását). Az alkotmányozás szükségtelenségének gondolatát a privatizációs és egyéb rendszerváltási folyamatok során kialakult taktikai, szűkebb csoportok érdekét képviselő megfontolások alapján vetették fel időről időre. Ezekben az elhárító nyilatkozatokban kapott szerepet az a kijelentés, hogy a modern világban az 1989-es ideiglenes alkotmánynál tulajdonképpen kívánni sem lehet jobbat.
Az 1995-1998. közötti parlamenti „hatpárti” alkotmányozási bizottság munkája végül is csődöt jelentett, hiszen a 2/3-os előírások és a parlamenti pártok szavazati megoszlása miatt a felmerült javaslatokból mondatonként, szavanként elvették azt, amit bárki is kifogásolt, viszont meghagyták azt, amit senki sem kifogásolt. - Az eredmény használhatatlan volt mint alkotmány-tervezet, viszont lakmuszpapírként kimutathatóvá tette az egyre erősebb tabuk rendszerét az alkotmány kérdésben, mert kerülték a kétséges, vitatható témaköröket nemhogy az alkotmány-tervezetben, de még a szakértői anyagokban is! A korábbi belső, szakértői öncenzúra meglepő erejű, fegyelmű működését nem lehet alapul venni az ország jövőbeni alkotmányosságához.
A rendszerváltás további éveiben született tapasztalatok vetették fel, hogy bár örülni kell az 1990-es fordulatnak, de nem szabad feladni a teljes értékű alkotmányos megoldást, törekedni kell „az alkotmányozásra” (amint arra az 1989-es alkotmány-törvény szövegének bevezetője is utal mind a mai napig, bár az alkotmányozás aktusának mibenlétét közelebbről nem határozza meg). Az 1989-es alkotmánnyal fémjelzett rendszerváltási folyamatok már-már új típusú önkény-hatalmát új eszközökkel elfogadtató, de a korábbihoz hasonlóan kérlelhetetlen diktatúra képét vetették fel. Ebben a diktatúrában kevésbé az anyagi nyomor a jellemző (helyenként az is), mint inkább a lelki önállóság, a személyes szuverenitás korábban alig sejtett mértékű felszívódása, korszerűtlenként való megbélyegzése, a hihetetlen mértékű kiszolgáltatottság, az identitás, az önbecsülés, az emberi méltóság teljes védhetetlenségének réme, ez az ami alig elviselhető.
Az elmúlt 10 évben a közfelfogás szerint az 1989-ben a ki tudja mennyire szándékosan és mennyire túltaktikázás következtében előírt 2/3-os arány miatt a pártpolitikai erőviszonyok az alkotmányozást nem tették lehetővé. Az olykor nehézzé vált, belpolitikai egyeztetést, megoldást igénylő helyzeten rendszeresen úgy próbálták segíteni, hogy az Európai Uniós tagság várományosának mondott ország belső, politikai (sokszor kifejezetten alkotmány szintű rendezést igénylő) folyamatait a külső, uniós jogharmonizációs elvárásra hivatkozva erőszakosan oldották meg – tehát 2/3-os parlamenti megegyezés elérése helyett támaszkodtak egyes döntések elfogadtatásánál az uniós jogharmonizációs igényekre mint külső diktátumokra.. Az uniós kérdésekben tájékozatlan hazai közvélemény előtt sokszor utólag derült ki, hogy minden alap nélkül szorították sarokba uniós érvekkel egyébként sorsdöntő ügyekben (privatizáció, ügynöktörvény, a demokratikus elvárások, külföldi tőke szerepe a gazdaságban stb-stb).
Ezenközben, ugyancsak e 10 év folyamán erősödött meg a felismerés, hogy az 1949-es XX-as törvény (akármilyen évszámmal is lássuk el) lényegében alkalmatlan kiindulópont a valódi és döntő alkotmányos ügyekben. Egyre inkább kitűnt, hogy az alkotmány-levél, pontosabban alaptörvény csak stabil, rutinszerűen kezelendő ügyekben tekinthető tényleges megoldásnak, érdemi kiindulópontnak. A tényleges alkotmányos viszonyok érdekében a szó teljesebb értelmében vett, eredeti, teljes értékű történeti alkotmány-értelmezéshez kell visszatérni. És Magyarország esetében van erre lehetőség, mert létezik az erre alkalmas történelmi hagyomány.
Az eredeti, történelmi alkotmányossághoz való visszatérés nem a közvetlen választ adná a modern, aktuális kérdésekre, de egy bővebb értelmezéshez tartozó bővebb eszköztárral növelné a tényleges cselekvési teret, a korunk kérdéseire, kihívásaira adandó válaszok keresési lehetőségét. 
A XX. század az abszurdumig hajszolt „szak-szerűség” jegyében a feldarabolt, egymástól elszigetelt rész-ismeretek idealizálásában látta a helyes gondolkodás lehetőségét, egyszerűen hátat fordított az átfogó kérdéseknek, kerülte az átfogó szemléletnek még a lehetőségét is, tudományos intézményeit és általában közigazgatási és társadalmi intézményeit a szűk szakkérdésekre figyelés jegyében alakította ki. Így tettek az alkotmánnyal is. 
Mára az alkotmány a társadalom, az állam legátfogóbb erkölcsi, szervezési, a lét és nem-lét határáig érő horizontja, érzelmi meggyőződése helyett csak emberjogi lista és a legfőbb állami intézmények szabályzat-kivonata lett. Ennek köszönhetően megingott a talaj a lábunk alatt, mert a csodás technikai eszközök világában életünk nem kiteljesedett, hanem a korábbinál veszélyeztetettebbé vált. És még azzal sem vigasztalódhatunk, hogy legalább emberjogi téren van hasznunk a dolgokból, mert nézzünk csak körül, hogy a befoglaló és koordináló alkotmányos állami keret nélkül milyen cinikus semmivé oszolhatnak emberi jogaink a fizikai erőszak, lelki terror, gazdasági kiszolgáltatottság, vallási és kulturális megüresedés világában.
Az elmúlt 10 évhez képest, amikor foggal-körömmel halasztották az alkotmányozást, amikor kijelentették, hogy végül is nem is kell alkotmányozni, mert az 1949-es XX-as törvény átformált alakjában maga a tökéletesség, és az Unióban nincs is szükség rá … szóval eközben lassan egy merőben új felismerés, értelmezés lehetősége erősödik fokról fokra: Magyarországnak van teljes értékű történeti alkotmánya, azt csak vállalni kell és utána reformálni, rendezni, de nem meghozni. Ebben az értelemben tehát nincs is 2/3-os alkotmányozási feladat, mert maga a 2/3-os rendelkezés is csak a közjogi mai szükségállapot egyébként helyénvaló előírása a szükségállapotot szabályozó alaptörvényt illetően.
A teljes értékű történelmi alkotmányosság tudomásul vétele (a jogfolytonosság elismerése) után, annak talaján alkotmány-reformot megvalósító alkotmányozásra kell sort keríteni. Ennek során viszont nem az 1989-ben megfogalmazott formai előírásokhoz kell kötődni, mert lényegileg más feladatról van szó immár, mint amire 1989-ben készültek, illetve amit 10 éven keresztül halogattak (az 1989-es szavazási arányok nem a létező történeti alkotmány elismerésére vonatkoztak, mint a rendszer-váltás vagy rendszer-normalizáció fordulópontjára, hanem a történeti alkotmány lehetőségétől változatlanul elzárkózó újabb, „még modernebb” „ellen-alkotmány”-ra (ami eléggé könnyen illeszthető a sztalini megoldás „múltat végképp eltörölni” forradalmi logikájához a megváltozott, polgári világot zászlóra író körülmények közt is).

Hogy Magyarország alkotmányossága eljut-e a történelmi alkotmányosság szintjére, azt nem lehet megjósolni (alázattal kell belátnunk, hogy erre csak törekedhetünk, de megelőlegezve kijelenteni nem lehet), de hogy a 2001. év augusztus 20-án az alkotmányosság tényleges dimenzióriól kell megkísérelni az ünnepi megemlékezést, abban egyet lehet érteni.
A javasolt ünneplő törvény tehát vállalkozik a tényleges, a teljes értékű alkotmányosság, az európai kultúrában kifejlődött alkotmányos szellemiség 1000 évének ünneplésére – legalább fogalmunk legyen róla, legalább a valóban méltó, az évezredet fennkölten fémjelző, kimagasló emberi teljesítményre emlékezzünk, amelynek történetesen a magyarság részese lehetett, amely részesedettség még emlékképpen is egyik legsajátabb kincsünk. Legalább tudatosítsuk, hogy az alkotmány-levél, amely alkotmány helyett inkább nevezhető az alkotmányi elvektől elszakított alaptörvénynek, nem más, mint egy formálisan meghivatkozható iromány, amely így könnyen válhat politikai-gazdasági-kulturális diktatúra cinikusan forgatható eszközévé, amelytől messzire eshet a tényleges alkotmányos szellemiségű ország közállapota. 
Ráadásul ezt a távolságot az alkotmánylevél- papíron szereplő mondatok és a valóságos közállapot között alig lehet fogalmilag kimutatni, vizsgálni is nehéz, ha az alkotmány intézményi megoldása ebben nincsen segítségünkre. Tehát ha másért nem, azért kell tudnunk a teljesebb alkotmányosságnak legalább a múltbeli tényéről, hogy elemzési eszközül maradhasson az alkotmányos szellemiség emléke, a valaha volt alkotmányos szellemiségünk, hogy legalább fogalmunk lehessen a hatalmi erővel könnyebben, rossz esetben körmönfontabban diktált-befolyásolt-szerkesztett, ránk-oktrojált(!!) alkotmánylevél mibenlétéről, hiátusairól.

Ismert a kijelentés: „Nyelvében él a magyar nemzet”.
Azonban nemzeti létünkhöz alapvetően hozzá tartozik az alkotmányos kérdések ismerete, megfogalmazása, az alkotmányos szellemű megoldások keresése, amiben társaink lehetnek mindazok is, akik bár más nyelvet beszélnek, a latin kifejezéssel megnevezhető hungarus tudattal ugyanezt az alkotmányosságot tekintik szellemi kincsüknek, és éreznék természetes lételemüknek.
Alkotmányosságában eredt, maradt és maradhat fenn a magyar nemzet - és talál(hat)ja meg helyét a világban.Az 1990-es rendszerváltásnak mondott fordulatban a hajdani alkotmányos nemzeti emlékek egy szűk nosztalgikus csoporton kívül keveseket érintettek volna meg, ha egy valóban polgári és európai társadalmi állapotot kínáló program szerint mentek volna végbe a változások (Csengey Dénes: „Európába, de mindannyian!”). Azonban az elmúlt 10 év erősen átértékelte a helyzet megítélését: eszerint az alkotmányos nemzeti (vagy nemzeti alkotmányos) keret nem akadálya, hanem egyetlen lehetséges, reális biztosítéka annak, hogy az úgynevezett európai, emberhez méltó polgári létet az egész társadalom számára tűzhessük ki célul. Ezt a gondolatot tovább folytatva az alkotmányosság nem atavisztikus luxus, nem holmi akadéskodó tehertétel a társadalom gazdasági boldogulása útjában, hanem éppen az egyetlen lehetséges garancia arra, hogy nem spekulánsok martalékává válik minden társadalmi jószándék és erőfeszítés, hanem mindannyiunkat megnyugtató állapotok kialakítóivá.
A magyar alkotmányosság gyökerei és története
Az emberiség közös múltjában az államiság kezdetei a vízözön előtti idők alig sejthető ködébe vésznek. Az ókori magas kultúrák teljesítményei és máig érő hatásai az egész emberiség örökségét képezik, úgy mint a kerék, a tízes számrendszer, a kör fokbeosztása, a betűírás, valamint az államiság korai formái és azon belül is a korlátozott önkényű, normák szerinti hatalom-gyakorlás irányzata (amely eddig sosem volt kizárólagos minta, de amely a magyarság múltjához, érzelmi igényéhez kétségkívül rendkívül közel állt).
Az ókori Római birodalom és azt körülvevő népek, államok világában fellépő kereszténység hatása Európa történetére és állam-felfogására, hatalom-felfogására döntő hatást gyakorolt, ennek figyelembe vétele nélkül érthetetlen volna számunkra, miként alakulhatott ki és erősödhetett meg az alkotmányos állam ideája általában Európában.
A magyarság tudatos, végleges szándékú bekapcsolódása Európa társadalmi rendjébe (a kalandozások alkalmi kontaktusa helyett) Géza fejedelem idején kezdődött. Ő helyezte új alapokra a környező európai hatalmakkal a diplomáciai viszonyt, a tartós együttélésre törekedve. A mai magyar állam viszonylag teljes közjogi vértezettségében legkorábbi formájában a Géza fejedelem koncepcióját megvalósító Szent István nevéhez köthető. Az intelmekben kifejtett jogelvek, ajánlások valóság-erejét jelzi, hogy az ő nevéhez fűződött az első közigazgatási rendszer kialakítása (vármegyék, egyházmegyék, tíz falvanként templom építése, ahol az egyházi szertartások mellett megjelent a világi írásbeliség, oktatás, a telekkönyvi nyilvántartás első formája), stb-stb.
Ugyanakkor jól azonosítható korábbi előzménynek tekinthető a honfoglalás előtti törzs-szövetség szerződése, az ópusztaszeri első országgyűlés emléke – és másik irányból a honfoglaláskori Európa szellemi áramlatai.
A törzs-szövetség hagyománya Ázsiában a rokon kultúrájú népeknél rendszeres gyakorlat volt, szinte 3-4 nemzedékenként ismételték új és új felállásban. Nem feltétlenül a szándék megváltozásában keresendő ezen szövetségek időben viszonylag rövid érvénye, hanem a szerződésben vállalt kötelékek, közösségek több nemzedéken át tartó élhetősége, életképessége. Az Álmos idejében kötött törzsszövetség tehát feltehetően nem vehetett célba ezer esztendőt. Legfeljebb a tartósság igényét gondolhatták komolyan, amelyet ők maguk legalábbis nem akartak tudatosan megsérteni. A következő nemzedékekben halványult ennek a megállapodásnak az ereje, a leszármazottak szándékától függetlenül is.
Azonban tekintve, hogy Géza és Szent István tevékenységének köszönhetően a magyar államalakulat tartóssá vált, kétségtelen történelmi tény, hogy a honfoglalást megelőző szerződés szellemiségének hatása igen erőteljesen épült be az állammal, hatalommal kapcsolatos elképzelésekbe - úgy a szerződéses állameszményben, mint például a közös földek fel-nem oszthatóságában vagy a szentkorona tulajdonaként kezelésében, az egymás mellé rendelés elvében, a törvényszegés jogot nem alapít elvében stb-stb. Ilyen mély gyökerekig nyúlhat vissza a nyakas kálvinisták azon eltökéltsége, hogy földi hatalom előtt térdet nem hajtanak, de néha még az Úristen előtt is csak fejet.
A magyarok a honfoglaláskor már önálló hatalmi szervezettel rendelkeztek, a nemzeti összetartozás erős ismérveivel, mégha ez Géza fellépésének idejére sokat lazult is. Mai időkből visszatekintve azt mondhatjuk, hogy magyar nemzetről a honfoglalást megelőző időtől beszélhetünk, melynek tagjai, csoportjai eredetükre és kultúrájukra nézve különböző elemekből származtak. A sokkal későbbi francia polgári filozófiai fogantatású társadalmi szerződés egy korai, de valós történeti előképének nevezhetjük a törzsek közötti „nemzet-alapítónak bizonyult megállapodást”, több szempontból alkotmányos vonásokat mutató szerződést Az ilyen társadalmi szerződés különlegesnek csak az ezeréves letelepedettség állapotában tűnhetett a francia filozófusoknak. Ugyanakkor a régi társadalmi szerződések nem a társadalmi intézményekkel foglalkoztak elsősorban, hanem a hatalmi szerkezet személyek, csoportok közötti kialakításával. Közös lehetett azonban a hajdani szerződők mai szóval társadalmi felelősségérzete a társadalmi szerződésről értekező újkori francia filozófusokéval. Tehát a törzsi szerződések ténylegesen a szerződéses társadalom-felfogás egy változatát jelentik.. A folyamat amely e szerződéssel kezdődött a Szent István-i államalapítással fejeződött be, amely az állam alkotmányos jegyeit annyira felerősítette, hogy alkotmányos állami viszonyainkról ettől fogva (a honfoglalástól az 1000. esztendei koronázásig terjedő időt tekintve az állam kialakulási időszakának) feltétlenül beszélhetünk. Azóta élünk ezen társadalmi szerződés szerint nemzedékről nemzedékre.
A korabeli keresztény hatalom- és állam-elmélet lenyomatának tekinthetjük a nemzetnek mint a korona testének felfogását. A honfoglalás előtti vallási emlékek és a több lépcsőben megismert, felvett, végül a nyugat-európai latin változatában rögzült kereszténység eszmeiségének felel meg az a felfogás, hogy a király a nemzettől arra kapta hatalmát, hogy az isteni igazságoknak megfelelően kormányozza országát. Kiemelt jelentőséget kap ez a felfogás az idegen királyok megjelenésével, amikor is a szent koronát ruházzák fel a szuverenitással, a legfőbb, az isteni igazságot közvetítő, érvényre juttató hatalommal. A királyi szerepet elvállaló, elérő mindenkori uralkodótól pedig ennek alapján különösebb elvi kompromisszum nélkül kérhetik számon a lehető legidealisztikusabb uralkodói erényeket.
Már az Aranybullában, de egészen kiforrott formában Werbőczinél ez a felfogás kiterjed az egész hatalmi szerkezet értelmezésére. Ezért lehetséges, hogy Werbőczi filozófiai bevezető elmélkedése évszázadokon át vezérfonala lehetett a magyar jogfelfogásnak. Ezért lehetséges, hogy az irodalomba, Mátyás király mesékbe, egyéb művészeti alkotásokba kódoltan a mai napig találkozhatunk a hatalom szakrális tisztaságú értelmezésének elemeivel. Ezért lehetséges, hogy a magyar történeti alkotmány a természetjog legfőbb elveinek hiánytalanul megfelel. Nem kétséges, hogy a hatalom szakrális felfogásának gyökerei között az ázsiai népek kultúrájához is eljuthatunk, ahonnan tovább lehet fűzni még korábbi előzmények szálait az ókori magaskultúrákig, a vízözönig és talán még azon túl is. 
A magyar alkotmányos felfogás normát, követendő mintát, elérendő jobb állapotot, mintegy feladatot lát az alkotmányosság tételeiben megfogalmazva. A puszta hatalmi erőfölényt megfogalmazó és ugyancsak alkotmánynak (alkotmány-törvénynek, alaptörvénynek) nevezett és papírra fektetett előírás-gyűjtemény, mintegy a győztes által kiadott diktátum nem tekinthető alkotmánynak a szó klasszikus értelmében, a történeti alkotmány példája szerint – legfeljebb valamilyen egyoldalúan kikényszerített társadalmi előírásnak mondható.

Az elvek, normák, elvi kötelességek tehát a koronához köthetők a magyar alkotmányos szemlélet szerint – miáltal nemcsak az uralkodói szuverenitás, az abszolutizmus és a későbbi népszuverenitás vadhajtásai elől vették el a jogi legitimitás lehetőségét, hanem a korona szuverenitásához kötötten lehetővé vált olyan közjogi elvek eszmerendszerének kidolgozása, kicsiszolása is, amelyre nem lett volna lehetőség élő emberi uralkodók személyének változó esetlegességeihez kötötten. Hasonló helyzetben vagyunk napjainkban, amikor a 2/3-os alkotmányozási procedúrában életképes alkotmányozást nem várhatunk. Azonban rendelkezünk egy sok-évszázados mintával, példával, egy a mai pártpolitikai esetlegességekhez nem igazítható, kidolgozott lehetőséggel. Ezzel a hagyománnyal élve ugyanolyan garanciánk lehet az eseti manipulációval szemben, mint amilyen garanciát jelentett koronához rendelt szuverenitás eleinknek 6-700 évvel ezelőtt. 
A Werbőczi által kidolgozott, összefoglalt alkotmányos felfogást évszázadokkal később szentkorona tan néven immár szerzők több nemzedéke fogalmazta újra és próbálta továbbfejleszteni a XIX. Sz. végén és a XX.. század elején. Az alkotmányosság absztrakciós szintjén szerencsésen kapcsolhatók régi nemzedékek kiérlelt elképzelései az embert szolgáló hatalomról és az alkotmányos hatalmat elfogadó szuverén személyiségről, a kettő együttesének magas fokú rendszeréről a mai, kortárs helyzettel és a várható jövőbeni kihívásokra való készüléssel. 
Ugyanakkor ne feledjük, hogy az 1848-as vívmányokat megvédő kiegyezésben Deák Ferencet körülvevő fiatal jogászok voltak azok, akiknek a kiegyezés sikere erőt, lelkesedést adott a szent korona tan rendszerező kifejtéséhez! Aki tehát a szentkorona tant mint elfelejtendő értéktelen eszmeiséget tekinti, az a XIX századi polgárosodási erőfeszítéseket tekinti értéktelennek a reformkor lelkes reményeitől kezdődően a fényes emlékű 1848-49-es eseményeken át a század végéig mindent, még a XX. századi diktatúrákkal való szembehelyezkedést is beleértve. A szentkorona tan megítélése, ünneplése tehát 1848 március 15-ének a megünneplésével vethető egybe. Becsüljük meg tehát a magyar alkotmányosság szent korona tan néven nemzedékeken át vaskos művek tucatjaiban kifejtett eszmeiségét.
A bonyolult és mégoly csiszoltan felépített fogalmi rendszer azonban nem önérték, ilyeneket hosszú sorban hagyott elveszni a történelem. Az alkotmányosságot élni, felvállalni is kell, képesnek kell lenni az alkalmazására. A jelen helyzetben, amikor idő és energia és türelmes történelmi körülmények nem állnak rendelkezésre, sürgető alkotmányosságunk intézményrendszerének oly mértékű rendezése, hogy azzal a szükséges bárkát ácsolhassuk a globalizációs viharok átvészelésére és egyúttal a globalizáció közegében való élet vitelére.
A korona szuverenitása, az alkotmányosság helyreállítását váró társadalmi csoportok igénye, a megoldandó történelmi helyzet, az Európai Unióba és a kialakuló globális rendszerekbe, a közvetlen szomszéd államok adta környezetbe való beilleszkedéshez, az önálló alkotmányos létünket fel nem adó, mégis eredményes beilleszkedéshez szükséges a magyarságnak alkotmányosságát ápolni.
A magyar történelmi alkotmány szellemiségét vállaló társadalmi lét feladatot, harcot is jelentett a múltban és jelent ma is. Kollonich Lipót a magyar alkotmányos igény legyűrésére azt a taktikát ajánlotta írott programjában, hogy alkotmányos hagyományok nélküli népcsoportokat kell betelepíteni Magyarországra, ezáltal szorítva vissza a Magyarország lakóinak hűségét alkotmányos felfogásukhoz. Évszázadokra terjedően követték ajánlásait, meglehet a trianoni diktátum is megfelel ennek az elképzelésnek csak már tágabb összefüggésekben. Beleillik ebbe a sorba a sztalini alkotmány is. Az 1949-es alkotmányt „adományozó” törvényben nem a Szovjetunió említése vagy az évszáma kompromittáló, hanem a funkciója, hogy tudniillik az 1000 éves alkotmányos alapokat akart kiszorítani tudatunkból. A cél az alkotmányos összefüggések, viszonyok elfeledtetése volt.

Haza és haladás értékének idilli összekapcsolódása volt a reformkor idejében (nemesek és polgárok összefogódzása egy jobb jövő érdekében politikai-üzleti és családi kötelékekkel, származásra, vallásra, nyelvre, nemzetiségre és egyéb korábban elválasztó különbségre való tekintet nélkül). Aki a hazáját szerette, annak részvényt kellett vásárolnia, annak „gazdagodnia kellett” – az alkotmányos értékek magasba emelése megkérdőjelezetlen volt a közvélemény sőt a hatalom birtokosai előtt is.
A polgári átalakulás alkotmányos kereteit megkérdőjelező bécsi döntések ellen kirobbant 1848-as ellenállás küzdelmeinek elvesztése után a dinamikus és egyúttal alkotmányos harmóniát építő reformkoriak országos szélességű, tudatos, erőteljes háttérbe szorítása egyúttal az alkotmányos eszmeiségbe vetett hitet, bizalmat is kikezdte. A reformkor élenjárói mint partra vetett hal elvesztették kezdeményező képességüket (közéleti lehetőségeiket és kedvüket). Így alakult ki az a századvégi helyzet, amelyben a polgárosodás élvonala elvált a reformkoriak körétől. A nemzetiségek, esetenként vallások és egyéb társadalmi érdekcsoportok egymásnak feszítése, uralkodói házból segített egymás elleni kijátszása (olykor Februári Pátens néven színleg demokratikusságot és egyetemleges alkotmányosságot meghivatkozva), a reformkori értékek devalválása, a haza és haladás értékének nemhogy közömbössé tétele, de kifejezetten egymással szembeni kijátszása súlyos csapást mért az alkotmányos szellemiségre, az alkotmányosságba vetett reformkori, romantikus bizalomra. E kiábrándultságot csak némileg enyhítette Deák Ferenc kiegyezése, amely a polgári fejlődésnek utat nyitott, a legrosszabb veszedelmeket elhárította, de többé a reformkor ihletettségét visszahozni nem tudta. A folyamatok a millenniumi ünnepségek fénye ellenére a lelkekben odáig fajult, hogy Móricz Zsigmond „Uri-muri” című elbeszélésének a kiúttalanság érzéséből következő halálváró hangulata széles körben meghatározó életérzéssé válhatott.
A világháború ebből a megrekedt állapotból kínált kiutat első pillantásra, ezért volt a hirtelen lelkesedés iránta. Az első világháborúban világszéles mozgástérrel és addig sosemlátott erővel fellépő nagyhatalmi erők által szétszakított ország, nemzet mint végső mentsvárához nyúlt alkotmányos hagyományaihoz, hogy belső, önnön társadalmi tartalékaiból építhesse újjá magát, ami jelentős mértékben sikerült is. A második világháborúban ismét olyan erőkkel találta szembe magát, amelyek legyűrték. A háborút követően ezúttal nemcsak területének, hanem alkotmányosságának is tudatos felszámolásába kezdtek (XX-as törvény, és ami az t kísérte). 
A világháború poklát követő korszakot meghatározza a törekvés világszerte, hogy a jobb és emberibb élet reményében „rendszert váltsanak” a szuverén államok működtetése helyett, sőt szuverén államok rendszerének bizonyos mérvű felszámolásával. Azonban mára kiderült, hogy az emberi élet minőségéhez az alkotmányos viszonyok, az alkotmányosság garanciája nehezen illetve nagyon nagy károkkal nélkülözhető. Nem a nemzetállam a tét tehát, hanem az alkotmányos viszonyok, az alkotmányos nemzet állama. Ez felértékeli alkotmányos hagyományainkat.
Ami 1944 óta történt
Ha az alkotmányos provizórium szellemében gondolkodunk, akkor 1944. március óta semmi sem történt alkotmányosan, a szó valódi értelmében. Köztársaságnak a szovjet megszállás idején született 1946/I-es törvény definiálta Magyarországot, amelynek alapján tekintette a párizsi békeszerződés (amelyet az 1947-ik évi XVIII. Törvény cikkelyezett be) köztársaságnak Magyarországot. A népköztársasági államformát pedig az 1949-es XX. törvény jelentette ki minden különösebb indoklás nélkül.
Magyarország államformájáról rendelkező 1946. évi I. törvénycikk két bevezető bekezdése:
„Magyarországon 1918. november 13-án megszűnt a királyi hatalom gyakorlása. A nemzet visszanyerte önrendelkezési jogát. Négyszáz esztendős harc, az ónodi gyűlés, az 1849-es debreceni határozat, két forradalom kísérlete és az ezt követő elnyomatás után a magyar nép újra szabadon határozhat államformájáról.
Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott Nemzetgyűlés most a magyar nép nevében és megbízásából megalkotja azt az államformát, amely a nemzet akaratának és érdekeinek legjobban megfelel: a magyar köztársaságot.”
1. megjegyzésként: A két bekezdés megkerüli az 1920-1944 közötti ún király nélküli királyság korszakot, amelyben az 1918 november 13-án  megszakadt alkotmányos viszonyokat 1920-26 között munkálkodó alkotmányozó nemzetgyűlés jogfolytonosan helyreállította. 
Egyebekben pedig aggályos, hogy az 1946-os dátumú köztársaságról szóló törvény a megszállt Magyarországon érvényesnek tekinthető-e az alkotmányos viszonyok problémájától függetlenül is.
2. megjegyzésként: Arról nem is beszélve, hogy nemzeti függetlenséggel érvel, holott a nemzeti lét felszámolása volt az egyik célja a háttérben irányító kommunista internacionalizmusnak. Ugyanúgy, amint az a földosztással történt a kollektivizálás előtt. És a mai dilemmák sem teljesen mások, mert elnyert függetlenségünket Habsburgtól, némettől, szovjettől most a nemzeti létünket ugyancsak feloldani szorgalmazó Európai Unióval kell egyeztetnünk.
A Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában hozott 1947. évi XVIII. Törvénycikk első bekezdése: 
„1. § A Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársasággal, Kanadával, Csehszlovákiával, Indiával, Új-Zélanddal, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasággal, a Dél-afrikai Unióval és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársasággal Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kötött békeszerződés a hozzátartozó mellékletekkel együtt az ország törvényei közé iktattatik.”
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya című, 1949. évi XX. törvény 1. bekezdése:
„1. § Magyarország: népköztársaság.”
Egy jogfolytonosságot helyreállító esetleges lépés hogyan értelmezhetné az eltelt több mint 56 évet?
Az 1989-es eseményeket és azt követően az elmúlt 10 évet lehetne jó szándékú törekvéseknek tekinteni, amikor is a politikailag nyíltan felvállalható horizont tágasságának függvényében születtek különféle törekvések, történtek különféle lépések.
A felrajzolt, felvállalt horizontokra igen jellemző volt a külső, főleg globális erőrendszerek, folyamatok szinte babonás alapulvétele egyrészt, másrészt pedig bármiféle belső önmozgás, saját értelmezés, ránk jellemző megoldás keresésének a kerülése (tabukénti tiltása, elfolytása a mai napig). Ettől a túl merev és túl egyoldalú szemlélettől némileg odább kell lépni. A globális folyamatok bár igen erősek, meghatározóak, mégsem determinálják az élet minden területét, és legfőképpen feltételezik a fokozott önállóságot (ugyan ki vállalna felelősséget értünk, a sorsunkért a globális folyamatokban?). A globális folyamatok nem vulkánkitörést jelentenek, nem kozmikus katasztrófát, hanem egy a Földgolyó egészét átfogó változást. A globális folyamatokhoz való alkalmazkodás feltételezi az alkalmazkodót mint önálló létezőt - az alkalmazkodást mint cselekvést, amihez cselekvő kell.
Nem önfeladásra, nem harakirire van szükség a globalizációban, hanem önmagunk szerepének, feladatainak újra értelmezésére (önmagunk alatt értve saját személyünket egyenként, saját családunkat, vállalkozásunkat, és … a saját nemzetünket, saját (szentkorona-tagságának múltjával rendelkező) régiónkat.
Tehát legalább ünneplés, legalább elméleti áttekintés erejéig az ezidáig a lehető legjobb szándékkal tett lépéseket egy tágabb horizonton is vizsgálni kell. A szentkorona alkotmányosságának hagyományát vajon pótolja-e bármi a mai korban?
Valóban csak nyereség volna a szentkorona elvetése minden népnek, országnak, társadalmi rétegnek e körben? Vagy Európai Unió gondolata ide és oda, a legrövidebb út még sem a hagyományok teljes elvetése (elvetve nemcsak a szentkorona tagok közötti szolidaritást, hanem még a magyar nemzeten belüli szolidaritást is)? Miért? Hogy minél simábban gazdasági menekültjei lehessünk az UNIÓnak, levetve minden identitásunkat, gyökértelen semmirekellőként? Vajon a világ semmiképpen nem viselne el minket egy a térség problémáit kezelni képes ideával? Nem mégis a hagyományainkat a korszerű élethez igazítva, és így megtartva, az önszervezésre, önkormányzatra képesen kerüljünk közelebb az Únióhoz?
Kelet-Európában nem minden ország és nemzet hagyja említés nélkül történelmi gyökereit új vagy újrafogalmazott alkotmányában. Horvátországban a magyarokkal közös történelmükre az alkotmány bevezetőjében emlékeztek meg már 1990-ben A Horvát Köztársaság 1990. december 22-i Alkotmányának bevezetője (magyarul - Kelet Európa új alkotmányai kötet 135. old, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, 1977): 
”I. TÖRTÉNETI ALAPOK A horvát nép ezeréves nemzeti és állami létét történelmi fejlődés során különböző államformákban újra és újra megerősítette, fenntartotta a horvát nép történelmi jogán alapuló államnak az eszméjét, amely teljes állami függetlenséggé fejlődött; mindez megnyilvánult
- abban, hogy horvát fejedelemséget alapítottak a VII. században;
- abban, hogy a IX. században létrejött az önálló középkori horvát állam; 
- abban, hogy a X. században létrejött a Horvát Királyság;
- abban, hogy a horvát állami önállóságot megőrizte a horvát-magyar perszonálunió;
- az önálló és független horvát parlament 1527-es döntésében a Habsburg dinasztiából származó királyválasztásról;
- az önálló és szuverén horvát parlament 1712-es döntésében a Pragmatica Sanctióról;
- a horvát parlament 1848-as határozatában a Szent Horvát Királyság egységének megújításáról báni fennhatóság alatt, a horvát nép történelmi, állami és természeti joga alapján;
- az 1868-as horvát magyar kiegyezésben, a Dalmát Horvát Szlavón Királyság és a Magyar Királyság közötti államszervezetben, amely a két állam jogi hagyományain és az 1712-es Pragmatica Sanctión alapult;
- a horvát parlament 1918. október 29-i határozatában Horvátország és az Osztrák-Magyar Monarchia államjogi szétválásáról, valamint az önálló Horvátország egyidejű csatlakozásáról a Szerb-Horvát-Szlovén Államhoz, amely az addigi Habsburg Monarchia területén alakult meg a történelmi és természetes nemzeti jogra való hivatkozással;
- abban a tényben, hogy a Szerb-Horvát-Szlovén Állam Népi Tanácsának a Szerbiával és Montenegróval való egyesülésről szóló határozatát (1918. dec. 1.) a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban, amelyet később mint Jugoszláv Királyságot kiáltottak ki (1929. szept. 3.), a horvát parlament soha nem szentesítette;
- az 1939-es Horvát Bánság megalapításában, amellyel megújult a horvát állami lét a Jugoszláv Királyságban;
- a II. világháború idején megalapozott állami szuverenitásban, a Független Horvát Állam (1941) kikiáltásával szemben Horvátország Népi Felszabadításának Országos Antifasiszta Tanácsa határozataiban (1943), később a HorvátNépköztársaság Alkotmányában (1947), majd végül a Horvát Szocialista Köztársaság alkotmányaiban (1963-1990).
A történelem fordulópontján, a kommunista rendszer európai felszámolásával és a nemzetközi rend megváltozásával, a horvát nép az első demokratikus választásokon (1991) szabad akaratából megerősítette ezeréves állami létét és a Horvát Köztársaságnak mint szuverén államnak megalapítására vonatkozó elhatározását.
Kiindulva a felsorolt történelmi tényekből, valamint a jelenlegi világ általánosan elfogadott alapelveiből, az elidegeníthetetlenség, az oszthatatlanság, az átruházhatatlanság jogából, a horvát nép önrendelkezése és állami szuverenitása érvényesítéséből, hozzáfűzve az állami szétválás és csatlakozás csorbíthatatlan jogát, amely a nemzetközi rend békéjének és stabilitásának alapfeltétele, megalakul a Horvát Köztársaság mint a horvát nép nemzeti állama és a többi népcsoporthoz és kisebbséghez tartozó személyek állama, akik az ő állampolgárai: szerbek, muzulmánok, szlovének, csehek, szlovákok, olaszok, magyarok, zsidók és mások, akiknek a horvát nemzetiségű állampolgárokkal együtt biztosított az egyenjogúság és nemzeti jogaik megvalósulása, az ENSZ és a szabad világ országainak demokratikus elveivel összhangban.
Tiszteletben tartva a horvát nép és valamennyi állampolgárának a szabad választásokon kifejezésre juttatott szabad akaratát, a Horvát Köztársaság mint szuverén és demokratikus állam alakul meg és fejlődik, ugyanakkor ösztönzi állampolgárainak gazdasági, kulturális fejlődését és szociális jólétét, valamint biztosítja polgárai egyenjogúságát, az emberi és polgári szabadságjogokat….”. A cseh alkotmányban pedig a cseh koronát említik meg, amely nem vált olyan erős közjogi szerepűvé, mint a magyar szent korona, de számukra mégis fémjelzi történelmük egy korszakát. A Cseh Köztársaság 1992. december 16-i Alkotmányának Preambuluma (magyarul - Kelet Európa új alkotmányai kötet 86. old, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, 1977):
„Mi, a Cseh Köztársaság állampolgárai Csehországban, Morvaországban és Sziléziában, 
az önálló cseh állam megújulásának idején, 
	hűen a Cseh Korona Országai ősi államiságának és a csehszlovák államiságnak valamennyi jó hagyományához, 
arra eltökélve, hogy építeni, védeni és fejleszteni fogjuk a Cseh Köztársaságot az emberi tisztesség és szabadság érinthetetlen értékeinek szellemében, 
mint olyan egyenjogú és szabad állampolgárok hazáját, akik tudatában vannak másokkal szembeni kötelezettségeiknek és felelősségüknek a közösség iránt, 
	mint olyan szabad és demokratikus államot, amely az emberi jogok tiszteletben tartásán és a polgári társadalom alapjain nyugszik, 
mint az európai és világdemokráciák családjának részét, 
	arra eltökélve, hogy közösen őrizzük és fejlesztjük az örökölt természeti és kulturális, anyagi és szellemi javakat, 
	arra eltökélve, hogy a jogállam valamennyi bevált alapelve fog vezérelni minket, 
	szabadon megválasztott képviselőink által a Cseh Köztársaság következő alkotmányát fogadjuk el…” További példákat ad a történelmi múlt említésére a litván A Litván Köztársaság 1992. november 6-i Alkotmányának preambulumában (magyarul - Kelet Európa új alkotmányai kötet 214. old, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, 1977):

„A litván nemzet, amely
megalapította a litván államot sok évszázaddal ezelőtt;
	megvetette a jogi alapokat a litván törvényekben és a Litván Köztársaság alkotmányaiban;
évszázadokon át védte szabadságát és függetlenségét; 
	megőrizte szellemét, nyelvét, írását és szokásait;
	képviseli a nép és minden ember veleszületett jogát arra, hogy szabadon éljen és tevékenykedjen atyái és ősatyái hazájában, a független litván államban; 

előmozdítja a nemzeti megegyezést Litvánia földjén;
	küzd egy nyílt, igazságos, harmonikus polgári társadalomért és jogállamért, az újjászületett litván állam polgárainak akaratából, elfogadja és deklarálja - a Litván Köztársaság alkotmányát.”, orosz Az Orosz Föderáció 1993. december 12-i Alkotmányának bevezetője (magyarul - Kelet Európa új alkotmányai kötet 244. old, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, 1977):

„Mi, az Orosz Föderáció soknemzetiségű népe, akiket földünkön a közös sors egyesít,
megerősítve az emberi jogokat, szabadságjogokat, a polgári békét és az egyetértést,
megőrizve a történelmileg kialakult állami egységet,
	a népek egyenjogúságának és önrendelkezésének általános elveiből kiindulva, akiknek ősei emlékét tisztelve, mely ősök reánk hagyományozták a Haza szeretetét és tiszteletét, a jóba és az igazságosságba vetett hitet,
Oroszország szuverén államiságát építve és szentesítve annak demokratikus alapja megingathatatlanságát,
törekedve Oroszország jólétének és virágzásának biztosítására,
	a Hazáért a most élő és az eljövendő nemzedékekkel szembeni felelősségből kiindulva, magunkat a nemzetközi közösség részének elismerve

elfogadjuk az Orosz Föderáció alkotmányát.
I. Rész - I. Fejezet – Az Alkotmányos Rend Alapjai: I. cikk. (1) Az Orosz Föderáció - Oroszország - demokratikus föderatív jogállam, amelynek államformája köztársaság. (2) Az Orosz Föderáció és az Oroszország név azonos jelentésű…..” (67 régió és 22 tagköztársaság), szlovák A Szlovák Köztársaság 1992. szeptember 1-i Alkotmánya – Preambulum (magyarul - Kelet Európa új alkotmányai kötet 302. old, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, 1977):
Mi, a szlovák nemzet,	
	emlékezve elődeink politikai és kulturális hagyatéka, a nemzeti létért és az önálló államiságért folytatott harcok évszázados tapasztalataira,
	Cirill és Metód szellemi hagyatékának és a Nagymorva Birodalom történelmi örökségének értelmében

a nemzetek önrendelkezésének természetes jogából kiindulva,
	a Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival közösen,
	a többi demokratikus állammal való tartós, békés együttműködés érdekében, a demokratikus kormányforma, a szabad élet garanciáinak érvényesítésére, valamint a szellemi kultúra és a gazdasági prosperitás fejlesztésére törekedve,

tehát mi, a Szlovák Köztársaság polgárai választott képviselőink révén elfogadtuk a következő alkotmányt: …” és szlovén A Szlovén Köztársaság 1991. június 25-i Alkotmánya (magyarul - Kelet Európa új alkotmányai kötet 330. old, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, 1977):
„A szlovén nemzet és a Szlovén Köztársaság lakossága az 1990. december 23-i népszavazáson a Szlovén Köztársaság önállóságáról és függetlenségéről kifejezésre jutott akaratából kiindulva,
figyelembe véve a tényt, hogy a Szlovén Köztársaság már az eddigi hatályban levő alkotmányos rendszer alapján is állam volt, ám a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban szuverén jogainak csak egy részét valósította meg,
	azon tény alapján, hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nem jogállamként működik, és súlyosan sértik benne az ember jogait, a nemzeti jogokat, továbbá a köztársaságok és az autonóm tartományok jogait,
	azon tény alapján, hogy Jugoszlávia föderatív rendszere nem teszi lehetővé a politikai és gazdasági válság megoldását és hogy a jugoszláv köztársaságok között nem jött létre megállapodás, amely lehetővé tenné a köztársaságok önállósulását a jugoszláv szövetségi állam egyidejű átalakulásával szuverén államok szövetségévé,
azzal a szilárd elszántsággal, hogy a Szlovén Köztársaság tiszteletben tartja a többi jugoszláv köztársaság egyenlő jogait, valamint egyenrangúan, demokratikusan és békés úton fokozatosan rendezi velük az eddigi közös élet összes kérdését, tiszteletben tartva szuverenitásukat és területi épségüket,
valamint készen állva arra, hogy a többi jugoszláv köztársasággal, mint önálló független állam, a jövőben is tárgyal intézményes és egyéb kapcsolatokról, a Szlovén Köztársaság Képviselőháza összes tanácsa együttes ülésén 1991. június 25-én
	elfogadta 
a Szlovén Köztársaság Alkotmánya LXVIIL, LXXII. és XCIX. függelékeivel, valamint a népszavazásról, a Szlovén Köztársaság önállóságáról és függetlenségéről szóló törvény 4. cikkével összhangban
A Szlovén Köztársaság önállóságáról és függetlenségéről szóló alkotmánytörvényt…
A Szlovén Köztársaság önállóságáról és függetlenségéről szóló alapvető alkotmányokmányból, valamint
	az ember jogaiból és szabadságjogaiból, a szlovén nemzet alapvető és tartós önrendelkezési jogából és abból a történelmi tényből kiindulva, hogy mi, szlovének nemzeti felszabadulásunkért folytatott több évszázados küzdelmünkben kialakítottuk nemzeti létünket és megvalósítottuk államiságunkat,
	a Szlovén Köztársaság Képviselőháza elfogadja a Szlovén Köztársaság alkotmányát.

I. Általános Rendelkezések 
1. cikk. Szlovénia demokratikus köztársaság. 2. cikk. Szlovénia szociális jogállam. 3. cikk. Szlovénia valamennyi állampolgárának állama, amely a szlovén nép tartós és elidegeníthetetlen önrendelkezési jogán alapul. …” alkotmány bevezetője.
Mindez legalábbis a történelmi múlt ünnepélyes megemlítését általános szokásnak mutatja.
Alkotmányosságunk és a szent korona
Alkotmányosságunk legszembetűnőbb tárgyi megjelenítője „Magyarország szent koronája” A következő I), II) és III) pontokba szedetten
Mit is jelent koronánknak ez a „szent" jelzője? - Zétényi Zsolt A szent korona eszme mai értelme című kötetében (Püski, 1997) a korona „szent” jelzőjének értelméről a következőket írja a 61-ik oldalon:
„… Mit is jelent koronánknak ez a „szent" jelzője? A magyar „szent", a német „heilige", az angol „holy", a francia „sainte" jelző kevés támpontot nyújt ennek tisztázásához. Nem kell azonban idegenben keresnünk a kérdés eldöntését, mert a múlt század derekáig hivatalosan használt hazai latin nyelvünk világosan különböztet ebben a kérdésben.
Nem a magyar „szent" és az idegen nyelvek hasonÍó jelzőinek elsősorban megfelelő értelem szerint nevezi ti. koronánkat, nem „sancta corona" néven, hanem sacra coronának. Szentnek (sanctus, -a) nevezi az Istent, a katolikus egyház szentjeit, az Istennek tetsző személyeket és személyi fogalmakat. Sacer (sacra) jelzőt fűzött a szent, megszentelt tárgyakhoz, dolgokhoz. Ez a „szent" jelző jóval tágabb körű amannál. Nem függ szentté avatástól, még csak vallási értelemben vett szentségtől, Istennek tetszéstől sem. A Szentatya (pápa) megszólítása Sancte Pater, az apostoli Szentszék (pápaság, római Curia) latin neve Sacra Sedes (Apostolica). A régebben „Ő szent felségének" is nevezett királyoknak ez a jelzője latinul Sua Sacratissima Maiestas, mert sanctus (sanctissimus) csak kettő volt közülük: Szent István és Szent László.
A sacra corona nem egy szentnek nyilvánított, vallási fogalom, hanem a katolikus egyház által szentté avatott s a magyar nép által szentekként tisztelt nagy Árpád-házi királyainkon kívül a többi nagy királyunk által is viselt, általuk mintegy megszentelt, a hagyomány által szentnek (sacra) tekintett évezredes jelvénye a magyar államiságnak (az 1836: II. tc. „az ország szentséges koronájának őrjeiről" rendelkezik), nem az uralkodó (rex), hanem az ország (regnum), a magyar állam folyamatos fennállásának a jelképe. Nem sacra regum corona, hanem sacra regni corona.
Szentnek tekintik és nevezik már a XIII. század közepétől (IV. Béla többek között 1256-ban) a koronát, amely a király személyét is megszenteli. 1388-ban már a dalmáciai városok is „Magyarország szent koronája" iránti hűségüknek adnak kifejezést…”
Az 1923 előtti, kereken egy évezredig használt írásmódnak megfelelően kisbetűvel kellene írni „megbecsült” vagy „különösen becsülendő” értelemben – lásd Zétényi Zsolt előbbi bekezdésben is idézett magyarázatát, valamint a legkorábbi előfordulási példáit a Corpus Juris Hungarici CD-re vitt szövegében. A itt idézett, időben négy legkorábbi előfordulásában a kisbetűs magyar írásmódnak felelt meg az eredeti latin nyelvű írásmód is – lásd például a Tripartitum könnyebben hozzáférhető kétnyelvű kiadásait. Az 1446. évi szövegben már feltétlenül az állami szuverenitás letéteményesének tekintett, később szentkorona-ként megnevezett jelentésben szerepel a „korona” – kisbetűvel, de talán már a legelsőben, az Intelmekben is (megjegyzés Fáy Árpád):
Az eredeti (és az értelmezést szerintem segítő, tisztázó) kisbetűs írásmódra az első példa az Intelmek legelső mondata lehet, amelyben a „korona szó sem szerepel: „A szent Háromság egy Isten nevében.” (?!)
Szent István Király Dekrétomainak Első Könyve, Intelmek Szent Imre Hercegnek, 5. FEJEZET - A türelem gyakorlásáról és az igazságszolgáltatásról: „Türelem és igaz itélet a királyi korona ötödik ékessége.”
1446. évi X. törvénycikk: „Továbbá az a kormányzó ur azokból a falvakból, a melyek jövőre magszakadás czimén, továbbá hamis levelek koholása, hamis pénzek verése és álpecsét készitése nemkülönben külföldi erőnek ez országba való behozatala és abban való gyujtogatás miatt tisztán és törvényesen más valaki jogának kizárásával fognak az ország szent koronájára háromolni, a mely falvak tudniillik harminczkét telket és nem többet foglalnak vagy foglalhatnak magukban, azok részére, a kik az ország szent koronáját hiven fogják szolgálni, adományokat osztogathasson. Ha azonban az előbb érintett 32 teleknél többre terjedő városok, mezővárosok és falvak háromolnának - ugyancsak a föntemlitett módokon - a szent koronára: azokat nem szabad 32 telkenkint széttagolnia vagy felosztania s azokból 32 telek czime alatt bárki javára is adományt tennie, hanem minden ilynemü várost, mezővárost és falut osztatlanul kell a korona részére föntartani.”
1462. évi II. törvénycikk: Azok az esetek, melyek hütlenség vétkére tartoznak, és a melyekben, valamint másokban, a király úr a bünösök birtokait és fekvő jószágait másnak adhatja és adományozhatja - 1. § A ki az alkotmány, a király és korona közhatalma ellen támad
1464. évi II. törvénycikk a szent korona megőrzéséről
A „szent korona” kifejezés használatára, illetőleg a későbbiekkel azonos közjogi jelentésére néhány további idézet átvéve Kocsis István: Magyarország Szent Koronája c. kötetéből (Püski , 2000.) - ezen idézetek szerint a fennmaradt oklevelekből vagy 250 évvel korábbi használatát tudjuk igazolni, mint a fennmaradt törvényszövegekből (lásd a lábjegyzet II-es pontjának 1. és 2. pontja közötti időszakot.
… a Szent Koronának a XII. század végi megbecsültségét mutatja be III. Ince pápa 1198. évi, a korona őrzésével megbízott székesfehérvári préposthoz írt levele, melyben a Koronát nem kevesebbnek, mint a haza becsülete forrásának nevezi. Íme:„G(odehardus) fehérvári prépostnak. Hozzánk felterjesztett kérelmedből ismeretessé vált apostolságunk előtt, hogy a fehérvári egyházhoz tartozik és adományozásod alá esik egy bizonyos őrkanonokinak mondott tisztség, melynek gondjára és felügyeletére vannak bízva ennek az egyháznak a kegyszerei, kiváltságlevelei s a királyok koronája is, és te ezt a tisztséget alkalmas személyre kívánod ruházni, nehogy esetleg a kincstáros tapasztalatlansága, hűtlensége vagy hanyagsága miatt valami kár érje az egyházat, vagy valami sérelmet szenvedjen a haza becsülete, ami a koronából ered.. " - A korona...: 1979. 46-47.
A Szent Korona méltóságáról ír III. Honorius pápa 1225. évi, IV. Béla ifjabb királyhoz intézett levelében:„Atyád, Magyarország királya, királysága sérelmére és királyi méltósága ellen bizonyos elidegenítéseket tett; mi erről atyai szeretettel gondoskodni kívánva, a királyhoz írást intéztünk, hogy az említett elidegenítéseket törekedjék érvényteleníteni annak ellenére, hogy esetleg megesküdött: nem vonja vissza őket. Ez kötelessége, mert koronázásakor megesküdött, hogy királysága jogait és koronája méltóságát sértetlenül megtartja; egyáltalában meg nem engedett dolog volt, ha esküt tett, hogy az ilyen elidegenítéseket nem érvényteleníti s az ilyet egyáltalában nem kelt megtartani.
IV. Béla igen sok, atyja által adományozott birtokot vesz vissza a Korona jogára való hivatkozással. „Méltányosnak találtuk - hangoztatja az ifjabb király 1231-ben - , hogy mindazt, amit a magyar királyság haszna és méltósága ellen a korona jogából elidegenítettek, atyánk akarata és az előkelők tanácsa szerint eljárva visszavegyük". – Vö Eckhard Ferenc 1941. 22.
Hogy legelőször mikor nevezik eleink szentnek a Szent Koronát, egyelőre nem tudjuk. Ami bizonyos: a XIII. században már szentnek nevezik. Bizonyság erre IV. Bélának az esztergomi főszékesegyház számára kiállított kiváltságlevele:
„Mi tehát Istent tartva szemünk előtt, a magunk és elődeink lelke üdvösségét elnyerni kívánva, megvizsgáltuk a fent mondott B(enedek) atya, esztergomi érsek, kedvelt hívünk jogos kívánalmait ugyanezen egyház, a mi szent anyánk érdekében... a hozzánk és a szent koronához hűtleneket pedig egyházi fenyítékkel megfékezve, nekünk és a szent koronának engedelmeskedni kényszeríti." - A korona …: 1979. 48.
A Szent Koronával való koronázás rendkívüli jelentőségéről szól IV. László király Benedek fehérvári kanonok számára kiállított kiváltságlevele:„... e levelünkkel mindenki tudomására kívánjuk hozni, hogy amikor boldog emlékű, kedves atyánkat, István király urat elhunytával, a születés jogán és rendje szerint, az ország kormányzásában, a királyi trónon követtük, és székhelyünkön, Székesfehérvárott, a dicsőséges és boldogságos Szűz Mária templomában királyi tisztességgel, a szokásnak megfelelően ünnepélyesen megkoronáztattunk, Benedek mester, fehérvári egyházunk kanonokja koronázásunk ünnepélye közben, országunk jelenlevő bárói előtt fennhangon kihirdette: Azt kívánja, hogy részére, aki íme, koronázásunk napján boldog elődeinknek a koronázásra szánt, szentséges királyi jelvényeit reánk adja, királyi kegyünkből és bőkezűségünkből, a szent elődeink által bevezetett és jóváhagyott gyakorlat szerint valamely birtok adományozásáról gondoskodjunk. Mi tehát, kiket a magunkra vállalt uralkodás tisztsége arra tanít, hogy engedelmeskedjünk szent elődeink szokásának, és az általuk bevezetett rendet és parancsokat betartsuk, áttekintettük e Benedek mester elődeinknek tett hűséges szolgálatait, és legfőképpen ama szolgálatainak érdeméért, melyekkel koronázásunk ünnepén felségünk szeme előtt tetszeni törekedett, tárnok szolgálónépeink bizonyos Fejér megyében fekvő, Csősz nevű földjét rétekkel, szántóföldekkel, a közönségesen Sárnak mondott mocsarakkal, valamennyi hasznával és az e földhöz tartozó minden járulékkal, királyi adakozásunkból, koronázásunk tisztességéért és ünnepélyességéért, uralkodásunk kezdetére e Benedek mesternek és általa öccsének, Pál mesternek - aki különböző követségeinket szintén a leghűségesebb odaadással teljesítette -, valamint utódaiknak adtuk, adományoztuk és rájuk ruháztuk, hogy örök jogon, visszavonhatatlanul birtokolják - A korona …: 1979. 48.
Az Anjou-háziak előszeretettel emlegetik és nevezik szentnek a Szent Koronát. Nagy Lajos 1365-ben azzal szólítja fegyverbe az Ung megyei nemességet, hogy „hősiesen teljesítsenek hű és szíves szolgálatokat nekünk és a mi szent koronánknak..." - Vö. Eckhardt Ferenc 1941. 61-62.
De a Szent Korona ekkor még nem alanya az államhatalomnak. Viszont egy 1386. évi országgyűlési határozatban, amelyet Mária királynőnek fogsága idején hoztak a rendek (nem azok, akik fogva tartják), mintha már az államhatalom alanyaként szerepelne a Szent Korona. Így nyilatkoznak ebben a magyar nemzet képviselői: „bárkivel szemben az állam javát és az ország, valamint a szent korona közös hasznát tartjuk szem előtt, s még ha a királyi felség akarna is ellene tenni, ellenszegülünk neki és eredményesen megakadályozzuk."~6 Ugyanez a határozat kimondja, hogy a királyi tanács tagjai (akik közé köznemeseket is fel kell venni!) kötelesek esküt tenni, „hogy a tanácsadásban nemcsak a királyi felség vagy a maguk vagy övéik hasznát fogják keresni, hanem az ország és a királyi szent korona közös hasznát." - Vö. Eckhardt Ferenc 1941. 67.
Az ország rendjeinek képviselői tehát a Szent Korona nevében kormányoznak. Szatmár vármegyének írja az országtanács: „Mivel mi, miként jól tudjátok, barátaink, egyhangúlag, megegyező megfontolással és tanácskozással az országlakók közös java, az állam és a haza haszna érdekében elhatároztuk, sőt esküvel is fogadtuk, hogy nem fogjuk eltűrni, miszerint valaki az országlakók közül, bármilyen rendű és rangú is legyen, méltatlanul bármely országlakóval szemben új, igazságtalan hatalmaskodásokat kövessen el, hanem országunk lakóit összesen és egyenként jogaikban sértetlenül megőrizzük és mindenkinek félelem, gyűlölség és színlelés nélkül, igazságot szolgáltatunk, ezért kérünk benneteket, buzdítunk, intünk és a szent korona fennhatóságának felhatalmazásából megparancsoljuk nektek, hogy... helyezzétek vissza birtokukba a Panyolaiakat." - Vö. Eckhardt Ferenc 1941. 81.. A korona tárgy eredete az USA-ból történt hazaszállítása óta élénk vita tárgya, amelyben a kezdetben ötvös szakmai szempontoktól mára a korona szimbolikájának sokrétű elemzéséig jutottak, a mind szélesebb nyilvánosság érdeklődésétől kisérve. 
Bármilyen ismertetésre is kerüljön sor, az alkotmányosság ünneplését célzó törvénynek nem lehet célja tudományos kérdések eldöntése hatalmi szóval illetve törvényhozási eszközökkel. Ezért fontos, hogy az indoklásban lehetőleg a legfőbb, akár fantáziadús vagy éppen fantáziaszegény elméletek is említésre kerüljenek (mert hiszen ezen elméletek mai léte tény), valamint részletes bibliográfia szerepeljen mellette. Az elméleti kutatások és vélekedések időnkénti (3-5 évenkénti) felmérése és ezen bibliográfia kiegészítése a törvény rendelkező részének legyen tárgya.
A koronáról készült felvételek, részletes technikai leírás legalábbis a törvény indoklásának része kell legyen.
A koronával kapcsolatos irodalom, film, művészeti alkotások dokumentációja stb gyűjtő munka adminisztrálása valamely könyvtárhoz rendelhető, illetőleg e tevékenység széleskörű elvégzésének támogatási rendszerét is szorgalmazhatja a törvény.
A szentkorona alkotmányosságának örökösei 
A szentkorona őrzési helye jelenleg a parlament épülete. Nyilvánvaló, hogy ez sokkal jobb megoldás, mint amikor a Nemzeti Múzeumban volt (Nemeskürty István szavaival rabságban). A mai helyzet megítélése attól függ, hogy miként, milyen mélységben értelmezzük a magyar alkotmányosságot. 
Ha a koronát nem tekintjük az állami szuverenitás birtokosának, akkor igazán megbecsült helye van – helyesebben olyan helyen, amely politikai marketing szempontból megfelelő valamely parlamenti hatalom legitimálásra, erősítésére.
Ha azonban tudomásul veszem, hogy tulajdonképpen egy függőben levő kérdés megítélésén múlik a koronához rendelt szuverenitás valósága, akkor a rabságból a korona háziőrizetbe került ebben az épületben. Ráadásul nem teljesen a magyar kormány és a magyar képviselőház kizárólagos joga megítélni a helyzetet, a szentkorona közjogi szerepét, mert a magyarországi megítéléstől függetlenül. Jóleső emlékezéssel lehetnek rá horvátok, ruszinok, esetleg némely román vagy éppen szlovák ajkú emberek és csoportjaik, hogy a határon túli magyarokról ne is beszéljek. A szent korona alkotmányossága a Kárpát medence népeinek közös kultúrkincse, közösen megélt európaiságuk emléke. Legjobb lenne a budai Várban elhelyezni, az felelne meg a szent korona közjogi múltjának is leginkább. Nehéz volna ausztráliai, kanadai stb szentkoronát tisztelő magyaroknak megmagyarázni, hogy a magyar parlament az ő érzéseiket, véleményüket miért hagyhatja figyelmen kívül.
Külön érdekessége a dolognak, hogy a szentkorona alkotmányosságának emléke egy békés együttélési korszakát idézi Napjainkban a Szovjet befolyás összeomlása után a szentkorona országai közül Horvátország volt az első, amelyik alkotmányában is rögzítette, hogy történelmét ennek keretében élte, hogy ennek köszönhette nemzeti és alkotmányos létét. A ruszin identitás erős jellemvonása a szentkorona tagság emléke. Tulajdonképpen a szlovák történelem is a szentkorona alkotmányosságában zajlott, ebben a környezetben maradt fenn ezer éven át a szlovák nyelv, ebben a környezetben erősödött meg az újkori szlovák kultúra. És a sor tovább folytatható. azon népeknek, vallásoknak, társadalmi csoportoknak, amelyeket a XIX-XX. században oly nagy sikerrel játszottak ki egymás ellen hatalmi meggondolásból arra képes főleg külföldi hatalmi erők. Azonban kétséges, hogy meddig tartható ez a frusztrált állapot. Kérdéses, hogy nem kellene-é jobban megbecsülnünk a korona közjogi jelentését, és a szentkorona összes népe vállalható örökségének tekinteni, ezzel is szolgálva a térség kibékülését.
A szentkorona kétségkívül legszorosabban a magyarság múltjához kötődik, de nem kizárólag. A szentkorona mint az alkotmányosság megjelenítője (mint „élő” személy, mint az alkotmányos államiságot megjelenítő „jogi személy”) nem csak a mai magyar államhoz és lakóihoz kötődik.
A szentkorona alkotmányosságának öröksége a mai magyar államon túlmenően köthető az egész magyar nemzethez is, éljenek bár tagjai akár a jelenlegi határok között, az elszakadt országrészekben vagy távoli kontinenseken. Sőt. Az etnikai és kulturális értelemben vett magyar nemzeten túlmenően a szentkorona alkotmányosságára mindenkinek elidegeníthetetlen igénye lehet, akinek szülője, nagyszülője a szentkorona országainak volt állampolgára, azaz a szentkorona tagjának tekinthette magát.
A szentkorona alkotmányossága tehát azoknak lehet öröksége, akik azt fölvállalják szüleik és nagyszüleik révén, avagy saját személyes elkötelezettségük alapján. A szentkorona alkotmányossága ma már nem csak jogfolytonossági ügy a magyar államon belül, hanem egy az európai kultúra részének tekinthető alkotmányos gondolkodásmód hagyománya.
Az alkotmányosságunkat úgy kell ünnepelni, hogy az a határon túl élő magyaroknak is alkalom legyen az ünneplésre, sőt hogy a szentkorona tagjainak számító szülőktől, nagyszülőktől származók körében, a szentkorona államának utódországaiban is alkalmat adhasson az alkotmányosságra való megemlékezésre, az alkotmányos kulturális hagyományok felmérésére. Más szavakkal a szentkorona alkotmányossága nem csak a magyarok öröksége, hanem általában a „hungarusoké”, akik közé a magyarokon kívül tartoznak mindazok, akik a szentkorona hajdani országainak lakosaitól származnak, és megbecsüléssel gondolnak rá.
Legyen a szentkorona Budán, és jelentse azt, amit korábban is, a Kárpátok és az Adria között élők közös (közösen megélt) európai gyökerét.
tabuk sora
Identitásunkat mindenképpen meghatározza alkotmányos történelmünk emléke – akár úgy hogy menekülünk előle, akár úgy, hogy tudomásul vesszük például egy ünnepi megemlékező törvénnyel.
Azonban a jelenkorunkat is jellemzi alkotmányossághoz való viszonyunk. Más szóval korunk kihívásait alkotmányos kihívásként is lehet értelmezni.
Múltunk alkotmányossága szép emlék lehet. Az elmúlt idők dilemmái, sors-fordulói már eldőltek. Korunk alkotmányossága viszont nyitott kérdéseket sorol. A legfontosabb, leginkább lényegi vonása, hogy az igazságosságot és hatékonyságot kell összeilleszteni időről időre, nemzedékről nemzedékre az alkotmányosság – a magyar alkotmányosság?! – eszközeivel. 
Ezzel szemben az elmúlt 10 évre az alkotmányos kérdések tabu-témái voltak jellemzőek. Tekintsük a parlament 1995-1998. közötti alkotmányozást előkészítő bizottságának a munkáját, és biztos mintát vehetünk a tabukról számbavéve azt, amit nagy ívben került például az 1995-ös alkotmányozási irányelvek
A legfőbb tabutémák a 2000. október 6-i Timon Ákos – magyar közjog konferencián Fáy Árpád hozzászólásából, amiket látványosan került meg az 1995-98-as hatpárti bizottság A Magyar Köztársaság új alkotmányának szabályozási elvei – Országgyűlési határozati javaslat 1966. október 31., H/3358 számon (Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő munkájának dokumentumai 1994-1998. 2. kötet, 782-ik oldal, Parlamenti Módszertani iroda, Bp), és ennek megfelelően a szélesebb közvélemény tájékoztatása:
Lényeges kérdés-e az alkotmány?! - Ahogyan 1990-ben kardinális kérdés volt, hogy kik lesznek tulajdonosok, valamint hogy monopolgazdaság vagy a társadalmat átfogó versengő piacgazdaság kiépítése kezdődik meg, úgy ma kardinális kérdés, hogy az ország, a nemzet (a térség) alkotmányos útra lép vagy sem. Az uniós csatlakozás helyettünk ezt a kérdést nem fogja megoldani, a feladatot nekünk kell elvégezni. Az uniós csatlakozás után kisebb lesz a mozgásterünk, mint előtte az utolsó pillanatig.
	Legális (általunk ellenőrizhető) és az azon túli, esetenként számunkra titkos (általunk állampolgárként nem ellenőrizhető) struktúrák a XX. század történelmében – az aggály óhatatlanul felmerül, hogy vajon nem szolgáltatjuk ki magunkat, ha alkotmányos igényekről nyíltan beszélünk? Nem válunk ezzel manipulálhatóbbá? Van-e remény arra, hogy alkotmányos és törvényi deklarációkat, elveket a gyakorlathoz köthessünk megbízható erővel és elkerüljük a szép szavak, szent fogalmak kiürítését, korrupt megcsalatását a nyilvánosság elé lépéssel? Magasan képzett, intrikusan működő politikai-szakmai elit belügye az alkotmányosság, vagy a legszélesebb értelemben vett közügy, amelyről a döntési kompetenciánk messze nem olyan kötetlen, mint ahogy azt félve-magabiztosan sejtjük?!
	Az uniós csatlakozás is trójai falónak tűnik egyre többek előtt – ugyanis számtalan egyéb színlelt eseménye volt már az elmúlt évtizednek is (hogy az azt megelőző időkről ne is beszéljünk). A „színlelés” vagy megtévesztés abban az értelemben feltétlenül megalapozott jelző a hazai tájékoztatásra, hogy már több mint 10 éve mindig a mi teljesítményünktől teszi függővé a sajtó a csatlakozást, holott az Unió belső harcai, átalakulási folyamatai, az Unió belső bizonytalansága a legfőbb akadály.
	Legalább a tényekről tudni kell, legalább fogalmunk legyen a tényleges állapotokról, lehetőségekről.
	Van-e megfelelő emberi képességünk az alkotmányos elvek felismerésén túl az ezen elveket tudatosan figyelembe vevő társadalmi létezésre, cselekvésre? Más szóval maradt-e valami is a régi jogszokási kapcsolatból alkotmány és az emberi létünk között a társadalom legszélesebb köreit tekintve, például kulturális örökségünkben, erodált reflexeinkben vagy az úgymond „profitérdekű” tájékoztatási szférában? – ilyen irányú higgadt vizsgálódásról nem tudok, a lebeszélő, tehetetlenséget sugalló, az összefüggéseket nem érzékelő ál-vizsgálatokról nem beszélve.
	A jogfolytonosság mérlegelése – hogyan tehető higgadt értekezés tárgyává?
	Mi volna az értelme, taktikus „előnye” a történelmi alkotmányos hagyomány felvállalásának, sőt jogfolytonos tudomásul vételének? A mai lekezelő hitviták nem sokat vihetnek előre a pontról pontra elemzés helyett.
	Képesek lehetünk-e felvállalni a történelmi alkotmányos hagyományt?
	Hogyan kellene megvalósítani technikai-lag a netán elismerendő jogfolytonosság kezelését? Látszólag egyszerű, azonban a „profitérdekű” nyilvánvaló csalókat, az „itt a piros hol a pirost” játszó hozzászólót hogyan lehet megkülönböztetni a lelkiismeretes kételkedőtől? 
Miféle jogelveket és milyen értelmezésben kellene megerősíteni hagyomány-tiszteletből, illetőleg az óhatatlanul merev hagyománytól való félelmet miként lehet megválaszolni a jövő időre?

A rendszerváltás alkotmányos társadalmi programja 
a célzott társadalmi állapotok felvázolása, az átmeneti folyamat jellemzése, kompenzációs garanciáinak rendszere
Nem példa nélküli társadalmi reform esetében sem
ilyet korábban a személyi jövedelemadó bevezetésekor kialakítottak
közelebbről ismert, hogy a civil lakossággal szembeni állami kártételért a mai napig zajlik kárpótlás, amint az államosított javakért, tulajdonért is legalább névleg valamilyen kárpótlás jogosságát elismerték.
Most programot kellene alkotni a legalább szabályozási kompenzációról és azt meg is védeni a korrumpáló monopolérdekkel szemben.
	A komolyan vett alkotmányos viszonyok rendezése egy ilyen kompenzációs társadalmi programban központi szerepet kellene kapjon.
A köztestületi szervezésű érdekképviseleti rendszerek kialakítása a hatékony, feltétlenül érdekazonos, felkészült szakszervezetek és egyéb az állami döntéshozatalba is bevonható képviseleti rendszerek kialakítására, mint a távlatos, valódi (tehát nem intrikus, nem a színfalak mögül mozgatott) társadalmi érdekegyeztetés eszközeiként
	Három szintű alkotmányosság áttekintése, elméleti és intézményi rendezése:
	Határok között működő állami, 
	Határokon átnyúló nemzeti 
A hagyomány szerinti, szomszéd népeket is magába foglaló szent-korona tagság léptékű 
Ezt a lépcsősort kiteljesítve eljutunk általában az alkotmányos politikai működés alkotmányosságához önkormányzati és megyei-regionális szinten ügyéhez is,
Az UNIÓ rendszere pedig kívülről jelenthet újabb (+1) szintet
	A gazdaság-szabályozás, pénzrendszer, tulajdon-rendszer (alkotmányos piacgazdaság) összefüggéseinek feltárása és alkotmány-szintű kezelése Lásd Fáy Árpád:„Alkotmányos piacgazdaságot” c. kötetet (Bp, Püski, 1999.)
	A privatizáció szellemében és betűjében jelentős mértékben egyaránt alkotmányellenes volt, az ország lakosságát hátrányban részesítette mindvégig
	Nyilvánosságot megkerülve születtek nemzedékekre kiható döntések az alkotmányos elvekkel harmonizáló versengő piacgazdaság és tulajdoni mechanizmusok vagy az alkotmányos elveket definíció szerint sértő monopolgazdaság kiépítése ügyében
Széles értelemben alkotmányos kérdés az állami felelősség a vállalkozások piaci-törvényi-közigazgatási feltétel rendszeréért
Alkotmányos elvek kérdése a monopoljáradék részleges elvonására épülő közkiadások rendszerének kialakítása 
	Alkotmányos súlyú kérdés a monopolhelyzetek kialakításának tilalma, illetve a kialakult monopolhelyzetek haszonélvezőit érintő gazdasági és általában állami szabályozás elkülönítése a versengő piaci szereplőkétől
	A nemzeti földalapot Érthetetlen helyzet, hogy a tőke szabad forgalma keretében tárgyalnak a földtulajdonról az UNIÓ-s csatlakozás keretében. Példaként, hogy a föld nem tőke, felhozható az erdőkről szóló 1996-os magyar törvény fogalmazása, de általában a legtöbb gazdaságelméleti irányzat is hangsúlyozza, hogy a föld nem értelmezhető megszorítás nélkül szabad forgalmú tőkejószágként (kivéve a spekulációs irányzatokat). Természetes hogy nem internalizálható teljes mértékben a környezet, a föld, a levegő, a víz, a közutak, a napsütés és a csillagok fénye a magántulajdonú versengő (vagy monopol!) gazdaságba. Ha mégis így fogalmaz egy megállapodás, az egyoldalú diktátumot jelenthet csak vagy végzetes tájékozatlanságot, esetleg lelkiismeretlenséget. meg kell valósítani és el kell gondolkodni más hasonló megoldásokról az egészségügy, oktatás, sajtó(!) és egyéb területeken.
	A magánszféra, különösen a gazdasági magán-monopóliumok erőfölényén alapuló visszaélés, önkény fokozott tilalma (az állami önkény tilalma mintájára) – más szóval az emberi jogok rendszerének kiterjesztése az állami önkényen túlmenően a magánmonopóliummal szembeni védelemre, és a magánélet autonómiáját felszámoló minden egyéb, nem gazdasági önkénnyel szemben is!!
	A pénzrendszer alkotmányos szellemű és erejű szabályozása alapvető kérdés, nem lehet háttérben hagyni
	Többsíkú tulajdon-feltétel-rendszeri koncepció kialakítása szükséges az alkotmány szintjén (például végiggondolt feltételrendszer a családi gazdaságra a mezőgazdaságban, az iparban és a szolgáltatásban is egyaránt; ehhez csatlakozó pályakezdő hitelrendszer, biztosítások, garancia-alapok, a hozzá tartozó közigazgatási infrastruktúra, monopolgazdaságtól független bankrendszer, érdekképviseleti rendszer, monopolizálódás elleni politikai védelem) – nem kizárva a klasszikus szabad piacgazdaságot, de az egy párhuzamosan létező „szektora” egyfelől a monopolgazdaságnak, másfelől a „piac alatti”, tőkeszegény mikro vállalkozásnak, családi gazdaságnak, önfoglalkoztatásnak.
Alapvető különbség tétele a személyes teljesítménnyel szerzett tulajdon illetve a (bármilyen) monopolhelyzet birtoklásából eredő tulajdon megítélése között (ide értendő manipulációval kombinált spekulációs bevétel (pl bennfentes információkkal stb), a kivárásos spekulációs bevétel, a törvénnyel teremtett kiváltságokból eredő bevétel, a pénzrendszer és gazdaságirányítás befolyásából eredő bevétel)
	Az állampolgárok összességével érdek-azonos állami gazdaság-szabályozás és gazdaság-irányítás kötelezettsége
A társadalmi igazságosság és hatékonyság egyeztetése alapvető feladat, alkotmányos követelmény a választható társadalom-szabályozás technikai alternatívák mérlegelésénél a legkülönfélébb témakörű törvényhozásban, végrehajtásban, bírósági tevékenységben.
	A sajtónyilvánosság intézményeinek alkotmányos szellemű kialakítása
	a sajtó-szabadság kategóriák elválasztása – a személy szólásszabadságának elválasztása az ehhez eszközül szükséges sajtótevékenység illetve sajtóvállalkozások egészen eltérő természetű szabadságától
	a sajtó tartalmi szabadság- és felelősség-kategóriáinak elkülönítése - a kereskedelmi és közszolgálati média mintájára: a felelősen hitelesített információk (pl de nemcsak a közlönyök), a megjelölt érdekcsoport szemszögéből és érdekében készített írások, a védjeggyel fémjelzett hírek, az elemzések, a minden felelősséget elutasító „Hidepark” szövegelés. Egyértelműen meg kell nevezni, mégpedig folyamatosan, minden alkalommal a bujtatott reklám megrendelőjét, a rovat vagy az újság (rádió stb) sponzorát, általában a finanszírozó érdekcsoportot (a dohányzás árt az egészégnek feliratok mintájára) – és a szabályozásban eltérő adózási és más követelményekkel, erős szankciókkal tenni különbséget a kategóriák között.
	a sajtó finanszírozása terén (újság, rádió, tv, Internet) mindenkinek elérhetővé, dominánssá kellene tenni az olvasók általi részvényes, szövetkezeti vagy hasonló „olvasói tulajdonlást”. A 90-es évek táján más ügyben felmerült utalványos (voucheres) finanszírozási technika indoka az, hogy a legerősebb tulajdonosi kontrollt kellene társítani az olvasói szereppel. A család-támogatás terén próbálgatott módszerek mintájára az adóból leírható X%-al is megoldható lenne – amely esetben a gyengén fizetőképes rétegek körében valamilyen állami szociális támogatás mintájú védőhálóval lehetne a teljes kiszorulást meggátolni. Az efféle módszer egyébként maximálisan piackonform, legfeljebb a sajtó-spekulációnak nem kedvezne.
	Védeni kellene a helyi érdekeltségű sajtót (ha sikerül hatékony működését kialakítani), mert jellegéből adódóan képtelen az agresszív monopolisztikus függőségbe hozási törekvések kivédésére. Ez nem jelentené a külföldi érdekeltségű sajtó kizárását (ami nehéz is volna), de jelenti egy hatékony alternatíva megjelenését. Tiltani kellene a helyi adók monopolisztikus lenyúlását, felvásárlását, szisztematikus függőségbe hozását.
	A sajtószabadság határát kell jelentse az alkotmányosság elve, amelyet nem támadhatna megkötés nélkül sem belső meggyőződésből, sem külföldi vagy belföldi gazdasági vagy politikai csoport-érdekből.
	Uniós csatlakozás alkotmányos értelmezése – miben különbözik ez a Szovjet-unióba való belépéstől? A kérdés komolyan feltehető, hiszen a Habsburg házon keresztül perszonálunióban voltunk hol a Német-Római birodalommal, hol Ausztriával. Közjogilag mégis önazonosak maradhattunk, ami legalább olyan fontos volt, mint nyelvünk megtartása. Ennek most lehetőségként is vége? Mindenképpen fel kell oldódni maradéktalanul az Unióban, amelyből attól függetlenül nincsen kilépés (az UNIÓ szabályozása nem ismeri a kilépés lehetőségét semmilyen esetre sem), hogy miként változik meg akár az egész belső igazgatása, értékrendje, sikeressége!? Ez nem volna más, mint a jelenlegi helyzet folytatása, amelyben az orosz (szovjet) befolyáshoz igazodó magatartásminták lecserélése helyett az orientáció irányát változtatták meg amerikai és Európai Unió-s irányba a hatalmi pozíciók birtokosai. A rendszerváltás egyik alapvető feltétele az kell legyen, hogy intézményi feltételeket adjon a lelki függőség és elnyomatás oldódásához – ez pedig egyebek mellett az alkotmányos garanciákat jelenti a politikai és gazdasági és minden egyéb diktatúra ellen.
	az alkotmányosság kérdéseinek nyilvánossága – a karrierjében, egzisztenciájában függő szakértelmiségnek a szakmai illetékessége, a nyilvánosság és a politikai kontroll alól kivont alkotmányozási, szinte titkos hatóköre, paktumvilága lehetetlenné tette a társadalom szélesebb rétegeiben a felelős gondolkodás erősödését társadalmi kérdésekről. 
	Úgy tűnik fel, mintha a legújabb csúcstechnika mintájára az alkotmányosság ügyében is reménytelenül el volnánk maradva, és egyetlen utunk az lehet, ha az alkotmányi know-how-t nyugatról hozzuk be az Európai Unió frachise-rendszerének keretében, önálló érdekeltségünk feltétlen feladásával (holott a technikai megoldások importálhatók az önálló érdekeltség megtartásával is).
Olyan elijesztő légkör uralkodik mindmáig, amelyben a trianoni majd párizsi békeszerződések terület-elcsatoló diktátumának mintájára tűnik előírtnak a tényleges alkotmányos viszonyok tilalma!
	Ehelyett külön hangsúlyt kell helyezni az alkotmányos viszonyok kontrolljára, kutatására, oktatására, továbbfejlesztésére, a nemzedékenként változó világhoz való illesztésére.
	Az alkotmányozás – 1920-ban az egykamarás képviselőház jelentette az alkotmányozó nemzetgyűlés testületét, s csak munkájának a befejeztével, 1926-ban alakították meg a felsőházat. 
	Mai helyzetünkben ennél logikusabbnak tűnne, ha a felsőház megalakítása megelőzné az alkotmányozást. 
Ha viszont az alkotmányozás lehetősége merülne fel, akkor nem lehet ezért halasztani, tehát esetleg egyszerre kell mindkettőt meglépni.
Külön érdekesség az alkotmányozásban résztvevők illetve az annak eredményét elismerők tekintetében a három szelete a magyar alkotmányosságnak (kik vennének részt és milyen jelleggel nyilatkozhatnának az állami, a nemzeti és a szentkorona-tagság alkotmányosságáról például a felsőház tagjaiként vagy meghívott vendégeiként?!).
	Az alkotmányosság léleknevelő hatása – az alkotmány és intézményrendszere, valamint az alkotmány érvényesülésének léleknevelő, azaz szocializáló hatása alapvető kérdés. Napjainkban a társadalmi intézmények szocializáló hatását szinte tilos tárgyalni, köszönhetően az egyház és állam szétválasztási küzdelmek máig ható emlékeinek (ha nem így volna, akkor az egyházak, vallások szocializáló hatását messze jobban elismernék), valamint köszönhető az anyagi érdekeltség kétségbeesett túlhangsúlyozásának minden téren (holott ez nagy mértékben nem piaci érdekeltséget jelent, hanem a monopolszereplők alig belátható diktatórikus erőfölényét).
	A Tripartitumról még el lehetett mondani, hogy szokásjogon alapuló válogatás, rendszerezés, ami igen erős hatást jelent az érzelmileg is elfogadott, megélt életvitel felől az alkotmányra, ezen keresztül a törvényhozásra. 
A modern időkben az intézményesedés előrehaladtával ez az erős kapcsolat óhatatlanul meglazult. A társadalom nem az intézményekre való befolyását éli meg, hanem külső kényszerítő hatásként élik meg az intézményeket fejlesztők tevékenységét. Rosszabb esetben ez erőszakot, diktatúrát jelent, amelynek módszereit az egyetemeken mint korszerű szervezési ismereteket oktatják (a XX. században jellemzően). Az elfogadható sőt könnyebbséget eredményező intézményfejlesztést szinte kivételként élik meg az emberek.
	Ha tekintetbe vesszük az alkotmány mégoly közvetett hatását lelki életünkre is, akkor reményünk lehet arra, hogy harmóniát erősítő megoldásokra lelünk az alkotmányos rend alakításában – de az 1995-ös parlamenti irányelvek nagy ívben kerülték ezt a megközelítést.

A léleknevelő hatás értelmezhető mind érzelmileg, megélhető társadalmi etikai alapként, mind filozófiai-vallási mélységig ható művészi-tudományos műveltségként is.
	A legtitkosabb tabu pedig nem más, minthogy ha nem volnának az eddig sorolt tabuk, akkor szembekerülnénk azzal, hogy a tiltás nem takar el kiérlelt válaszokat.
	A tiltás mögött jobbára üres tanácstalanság van, rosszabb esetben eltökélt érdektelenség.
Közkeletűen fogalmunk sincsen róla, hogy miként nézhetne ki egy teljesebb értékű alkotmányos megoldás. Mindezt összevetve az 1949. évi XX. törvény, a „sztalini alkotmány” problémáját nem az évszám és nem a §-ok sorrendje adja, hanem a tényleges alkotmányosság intézményeinek, garanciáinak hiánya.
	A nagytekintélyű tudományos szakterületi ismeretek (amelyek kétségkívül léteznek) nem állnak össze egységes egésszé, járható alkotmányos úttá.
	Nem csak döntés tehát (mert a döntés nincs előkészítve), hanem elvégzendő feladat is, elszánás kérdése is, hogy az alkotmányossággal foglalkozzunk, egy lehetséges alkotmányossági, sőt alkotmányozási koncepciót kialakítsunk.
Alkotmányosságban engesztelődés
A társadalom azon legfőbb belső konfliktusait, amelyek alapvetően osztják meg a társadalmat, az alkotmányosság jegyében kell enyhíteni, céllá téve tényleges feloldásukat. 
Itt azokról a kulturális gyökerű feszültségekről van szó, amelyeket az önálló alkotmányos hagyománnyal nem rendelkező népcsoportok betelepedése idézett elő a legkülönfélébb korokban, a mai napig terjedően. 
Szó van továbbá a jogkiterjesztés révén politikai szerephez jutott, de meghatározó alkotmányos hagyományok nélküli néprétegek eltérő értékrendjéből következő politikai törekvéseiről. 
Valamint szó van mindazokról, akik vagy akiknek felmenői az utóbbi százötven év iparosodását kísérő elidegenedés folyamatában gyengültek meg alkotmányos kultúrájukban, és ezért politikai felfogásukban az alkotmányosság csekély súllyal van jelen. 
A szegénységre vagy éppen valamely kiváltságos helyzetre emlékező szubkultúrák feszültségeinek oldása a társadalmi-gazdasági érvényesülés monopóliumainak oldásával együtt, a valós értékalkotás korlátainak leépítésével, feltételeinek kialakításával jelentheti a jövendő időben az alkotmányosság megerősödését, és ezzel együtt a társadalmi lét minőségi javulását.
A sértő és sértett szerepekből egyaránt kilépő felek engesztelődésének, az alkotmányos szinten egymáshoz közelítésnek, az alkotmányos szintű szolidaritás egész társadalomra kiterjedő megerősödésének alapvető a jelentősége jövőnk szempontjából.
pontokban

Az Alkotmányossági Műhely szöveg-javaslatának egy korábbi változatához készült (annak számozását és szerkezetét követve) ez az indoklás-vázlat.
Nem célja a részletekbe menő lehető legtökéletesebb megállapítások tétele, viszont célja a végzendő feladatok jellegének érzékeltetése.
Kérem mérlegeljék, szóljanak hozzá, örömmel fogadunk minden észrevételt.
Első rész: történelmi áttekintés
Ünnepi törvényt alkot az ezredfordulós ünnepségek sorában a Magyar Országgyűlés az alkotmányosságról.
	Az „alkotmány” szót a közhit szerint közjogi értelmében a latin „constitution” magyar megfelelőjeként Széchényi Istvánnak köszönhetjük, aki 1790-ben használta először. A felvilágosodás Nyugat-európai szerzőinek hatására a társadalmi átalakulási küzdelmek folyamatában, a rendi kötöttségektől mentes politikai és jogegyenlőség szellemében, a hatalommegosztás, társadalmi szerződés stb eszmék felvilágosodáskori változataira alapozva ekkortól használatos az alkotmány intézménye a törvényhozás §-okba szedett normatívájaként.
	Az alkotmányos viszonyok hatalomkorlátozó és más jegyeit tekintve azonban a megelőző rendi társadalomban is beszélhetünk alkotmányosságról, bár akkor még csak a politikai jogokkal rendelkezőkre vonatkoztatva, és a külön összefoglaló megnevezés elterjedt használata nélkül.
Az alkotmányos elvek gyökerei pedig mint a társadalmi együttélés hatalomgyakorlást szabályozó, a hatalomgyakorlás célját és felelősségét meghatározó, a hatalmi önkényt korlátozó normatívái, visszanyúlnak az emberiség államot alkotó létének általunk ismert kezdeteiig, messze a polgári, rendi és azt megelőző európai társadalmi formákon túlra.
Az alkotmányosság a magyar történelemnek fontos jegye volt visszatekintve 1848-ig, a polgári kor közjogi kezdetéig, visszatekintve Szent Istvánig, a magyar államot megalapító királyig, és visszatekintve az azt megelőző korok halványuló emlékeire.
Napjainkra világszerte általánossá vált az elvárás az alkotmányos politikai berendezkedésre. A felvilágosodás idején elterjedt „egységbe szerkesztett alkotmánylevél” forma az áttekinthető és egységes szervezési megoldások technikailag megfelelő eszköze a gyors, forradalmi hatalmi átrendeződéshez igazodó törvényhozásnak. A lezáruló korok ellentmondásait úgy oldja meg, hogy tagadással ki akar lépni belőlük „ezután csak jobb következhet” jelszóval.
	Ritkább a példa a történeti alkotmányosságra, amely különböző korszakok egymásra épülését, folyamatosságait és változásait a korszakokon átnyúlóan jeleníti meg. A történelmi alkotmány megtarthatja egy-egy korszak küzdelmeinek tanulságait, gondolkodási erényeinek lényegét, mert kezelhetővé, tekintetbe vehetővé tesz a legújabb korok számára is olyan kérdéseket, amelyekkel nincsen mód foglalkozni a forradalmi hatalmi átrendeződések hevületében. Az egyes korok ellentmondásait úgy akarja megoldani, hogy a szűkebb körben kedvező viszonyokat akarja megerősíteni, kiterjeszteni végül szélesebb kör számára. 
	A magyar alkotmányosság útja nem volt töretlen, tévedések és zsákutcák nélküli ezer éven át, mint ahogyan a magyar nyelv használói sem voltak makulátlanok. Azonban amiként a magyar nyelv nemzetünk kincse, sőt identitásunk része, úgy az alkotmányosság alakulásának története is nemzeti öntudatunk része: együtt a hibáival és erényeivel, legkülönfélébb fordulataival, történelmünk freskóvá terebélyesedő lenyomataként, üzeneteként, sajátos segítségeként. Számos hajdani elhatározást nem kell megismételnünk, számos megoldást nem kell örökké újra felfedeznünk – ha figyelünk rá.
Az alkotmány tartalmának megítéléséhez fontos szempont, hogy
	Az erkölcsi és szerződéses korlátokat elismerő, „korlátozott”, felelős, számonkérhető hatalom eszméjének gyökerei elérnek az államalkotó emberiség történelmének ismerhető kezdetéig, a „vízözönig”.
Középkori értelemben a Római birodalom bukását követően kialakuló keresztény európai államok vallási-erkölcsi alapjait intézményesen megjelenítő egyház és a világi állam kettős pólusának (a pápaság és a császárság harcait követő) elkülönülése tekinthető egy fontos, immár jellemzően Nyugat-európai fejleménynek. Innentől lépésről lépésre Machiavelli majd a reformáció és a felvilágosodás korában és országonként igen eltérő módon és eltérő léptékben haladva, a történelmi események folyamatában alakul ki Európa szerte az alkotmányos szellemiség, majd annak öntudatra ébredése és intézményesülése.
	A történelmi kialakulásától elhatárolt, és napjainkban legelterjedtebb, olykor akár évenként változtatott és mindig örök érvényűnek deklarált (ugyanakkor leegyszerűsített szemléletű) alkotmánylevél intézménye a polgári átalakulással jelenik meg. 

A magyar alkotmányosság kezdetei: 
	Gyökerei a honfoglaló magyarok ázsiai korszakáig nyúlnak (szerződéses állameszme, egymás mellé rendeltség elve), valamint a korai skolasztikus Európa állam-szervezési eszméire, törekvéseire.
Alig feltárható kezdeti időszakot jelent a hét törzs vezetőinek szövetsége (895?), illetőleg az ópusztaszeri (896) első országgyűlés (amelyeknek tényét ismerjük, de eredeti szövegét vagy határozatainak sorát már nem). Ugyanakkor kétségtelen, hogy ekkor már létezett az egységes hatalmi szervezetet alkotó, a kiszámítható hatalmi viszonyokat megjelenítő magyar nemzet tagjait egymáshoz kapcsoló erős szolidaritás, az őket egybefogó és általuk alkotott hatalmi szerkezet. Az összetartozás ténye, tudata nyilvánvaló volt mind közöttük mind a külső szemlélők előtt.
	A Géza fejedelem által kezdett, Szent István által kiteljesített államszervező (például egysége közigazgatási rendszert teremtő) munka és az Intelmekben megfogalmazott elvek az alkotmányosság számos fontos összetevőjét jelenítették meg korai formában (a tanács tagjainak meghallgatása, az önkény kerülése, ……)

A magyar történelem alkotmányossága
Az Arany Bulla, és főleg annak ellenállási záradéka már nem egyszerűen normaként, ajánlásként ír le alkotmányos viszonyokat, hanem intézményes biztosítékot fogalmaz meg a hatalmi önkény esetére, ami az alkotmányos gondolkodás szinte teljes vértezetben való létére utal (tudva azt, hogy ezen a záradékon sokat vitatkoztak, erősítették és gyengítették a rákövetkező évtizedekben). Felmerül a kérdés, hogy II. Endre mennyiben esetleges gyengeségből volt kénytelen aláírni ezt az Arany Bullát vagy mennyiben a korabeli ország általános meggyőződését fejezte ki a hatalomról, a hatalmi kultúráról.
A későbbiekben a közjogi fogalmak, szokások, intézmények világában vívott küzdelmek jelentik a magyar politikai, társadalmi gondolkodás egyik, ha nem legfőbb fonalát.
A késői Árpád-házi királyok, majd az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Jagellók, és a Habsburgok korában a közjogi gondolkodás, érvelés a magyar nemzeti öntudat meghatározó tényezőjévé vált. Az alkotmányos érvelés technikája e korban szinte kivirágzott.
A központosított államirányításra való áttérés korában sikerült a magyar közjogban összeilleszteni az új államszervezési megoldásokat a korábbi értékrend kiüresedése, eróziója nélkül azáltal, hogy a szent koronát tették meg a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanyának (a szuverenitás letéteményesének), és ezáltal sikerült az igazsághoz való megalkuvás nélküli hűséget meghivatkozhatóvá tenni – a királyi cselekedetek óhatatlan gyarlóságához, személyenként változó gyengeségeihez kötődően ezt nehezebb lett volna megtenni.
A magyar jog és ezen belül a közjog első rendszerezője és ezzel évszádokra markánsan sajátos normát adott Werbőczi István a Tripartitumban.
	A Hármaskönyv egyik legsajátabb kincse a szerző filozófiai bevezetője, amely máig ható példát adott az etikus hatalmat és jogrendet hirdető alkotmányos szellemiségből. Ha lehet értelmezni egy nemzet hivatását az emberiségen belül, akkor ez a filozófiai bevezető minden bizonnyal megjelenít egy ragaszkodást a társadalmi igazságossághoz, és ez a ragaszkodás többé-kevésbé komolyan véve alapvetően határozta meg a magyar jogi érvelést általában, de a nagy közjogi megállapodásokét is (lásd békekötések hosszú sorát egészen Deák Ferenc kiegyezéséig).
	A Hármaskönyv a kor szokásjogából és a királyi dekrétumokból (az országgyűlésen hozott törvények király által szentesített szövegeiből) építkezett, tehát meglehetős erővel kapcsolódtak benne a meghirdetett elvek, törvények a joggyakorlattal. A szokásjogi kötődés a történeti magyar közjogban minden időben igen erős volt, annak előnyeivel és hátrányaival együtt.
A Hármaskönyv szerzője fiatalkorában Mátyás király hivatalnoka volt. Művét a Mátyás királyt követő anarchia éveiben fogalmazta meg – nyilván abban a reményben, hogy ha szerény mértékben is, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a jogértelmezés egységesebbé, egyértelműbbé váljon, és ezzel a közállapotok javuljanak, a nemzet erősödjön. A király érvényesen nem hirdeti ki a Hármaskönyvet, az nem emelkedett jogerőre, nem vált törvénnyé. Az idős Werbőczi a török által elfoglalt Buda várában a magyar polgárok főbírája, akit vélhetően megmérgeztek. Ezek után pedig vagy négy évszázadon át a legfontosabb jogforrássá, a magyar jogrend valóságos alkotmányává vált, többször koronázási esküvel és királyi dekrétumokkal megerősítve (a környező népek is használták anyanyelvükre lefordított szövegét). 
	Sokat hangoztatott, de téves az az állítás, amely a Dózsa György vezette parasztlázadás leveréséhez és a bosszú ideologizálásához köti ezt a művet (amint azt a legutóbbi évtizedekben is tették), hiszen II. Ulászló dekrétumának ide vonatkozó részét tette bele művébe. Egy jogi összefoglalás iránti igény nemzedékekkel korábban megfogalmazódott. A Hármaskönyv munkálatai évtizeddel korábban kezdődtek. A mű egészének szellemiségét tekintve sokkal inkább volt Mátyás király nevéhez kötött „aranykornak” az üzenete, kivonata az utókornak.

Meghatározó volt a közjogi tartalma a Habsburg kor fegyveres szabadságküzdelmeinek, mind kiváltó okaikban, mind a küzdelmeket lezáró békékben a kortársak számára. Az Erdély és a királyi Magyarország területén egyaránt fenntartás nélkül tisztelt szent korona jogrendje, mai szóval alkotmányossága erős összetartó erőt, nemzeti szolidaritást eredményezett, amely a magyarság fennmaradását döntősen segítette viharos történelme során
	I. Lipót és Kollonich Lipót még fegyveres ellenállás nélkül ismerte el hosszas huzakodás után a magyar törvényeket.
Bocskay már fegyvert fogott
II. Rákóczi Ferenc küzdelmei a Bocskay-harcok folytatásának tekinthetőek, amelyet lezáró békében a magyar közjogot, a magyar törvényeket a Habsburg ház maradék nélkül elismerte
1848-49-es küzdelmek kiváltó oka az alkotmányosan felelős magyar kormány és az 1848. áprilisi törvények vívmányai elleni fegyveres támadás volt. A Napóleon feletti győzelemben megformált európai „Szent-szövetség” rendszere működésbe lépett, és a támadásával a magyar törvények és alkotmányosság ellen támadó Habsburg ház segítségére siető orosz cári hadsereg tudta csak elérni a világosi fegyverletételt (nyilván a legkisebb tájékozottság nélkül a küzdelmek közjogi értelméről, igazságáról). Azonban a fegyverrel is megvédeni kívánt alkotmányos vívmányokról a nemzet nem mondott le.
	Az 1848 áprilisi törvényekért és az alkotmányosságért a teljes magyar politikai élet meghatározó csoportjai feltétel nélkül álltak ki. A felirati határozati párt vetélkedett a magyar oldalon, hogy a kiegyezést milyen elven kössék meg (mindkettő a magyar alkotmányosságra támaszkodott, a vélemények az uralkodóhoz, II. Ferenc Józsefhez való viszonyulásban tértek el). Deák Ferenc vitte sikerre a közjogi téren vívott küzdelmet, amely végül az 1867-es kiegyezéshez vezetett: az 1848-as áprilisi törvényeket elismerték és a független, alkotmányosan felelős magyar kormány megalakulhatott.

Werbőczi után a magyar közjog második nagyívű áttekintése, rendszerezése, összefoglalása (amelyben akkor már fél évezrede a szent korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya) a XIX. Század második és a XX. század első felében, „szentkorona tan” rendszeres kifejtése révén történt meg - több nemzedék majd félszáz jogászának, egyetemi tanárának, politikusának munkásságával. 
	A munkához lelki megerősítést adhatott a kiegyezés közjogi sikeressége. Timon Ákos, a szent korona tan egyik első teljességre törekvő megfogalmazója például fiatalon Deák Ferenc személyes munkatársa volt. 
Ez a korszak a nemzeti újjászületésnek az 1800-as évek eleji reformkorszakához mérhető elszántságával fogott hozzá a magyarság szellemi kincseinek megmentéséhez, felfrissítéséhez. A szentkorona tanának legihletettebb összefoglalói kortársai és lényegében eszmetársai voltak a nemzet sorskérdései ügyében Kodály Zoltánnak, Bartók Bélának, Koós Károlynak.
	Törekvés volt az a rendi formákból kilépő polgárosodás egy évszázados átalakulásának lezárására, a modern polgári eszmék illesztésére a magyar közjogi hagyományokkal.
A szent korona tan alkotmányelméletére alapuló polgári társadalom kiépítését megtörte 
	A két világháborúban döntő fölénybe került új globális hatalmi központok külső nyomása,
a politikai gondolkodásban hosszú távú folyamaként a szent korona latin nyelvű hungarus politikai nemzetének háttérbe szorulásával, a felvilágosodás etnikai-nyelvi nemzeti államokra törekvésének köszönhetően a szentkorona-tagság szolidaritásának gyengülésével a nyelvi-kulturális különbözőségek mentén etnikai-nemzeti elhatárolódás felerősödése 
	az első világháborúban győztes hatalmak a közjogi viszonyok megszakításáért területi sértetlenséget ígértek először Károlyi Mihálynak, majd az ország 2/3 területének elcsatolásakor már nem szóltak bele a belső közjogi viszonyok rendezésébe.
a széles körben alapul vett szentkorona tanra épülő társadalmi szolidaritásnak köszönhetően az első világháború után viszonylag hamar talpra tudott állni az ország.
	a második világháború után az első háborút követő béke területi döntéseihez visszatérve, azon felül az alkotmányossági viszonyoknak a történeti alkotmányosság keretében való rendezését ugyanúgy megakadályozta közvetlen megszálló hatalomként a Szovjetunió, mint a polgári társadalom tovább-építését.
A történeti alkotmányos viszonyokat folytonosságát megszakította 
	Az első világháború végén a népköztársaság kikiáltása, amely megszakadást 1920 és 1926 között az alkotmányozó nemzetgyűlés oldott fel.
	A második világháború folyamán a német megszállás 1944. márciusban e században másodszor szakította meg a magyar alkotmányosság folytonosságát. Ezt a megszállást minden szünet nélkül követte a szovjet megszállás.
	A második világháborút követően a területi elcsatolások megerősítésén felül az ország közjogi építményét (társadalmi belső szolidaritását) is véglegesen meg kívánta törni a megszálló szovjet állam, amikor utasítására megszületett az 1949/20-as törvény „alkotmány” címmel (történetesen magában a törvényben alaptörvénynek minősítve!).
Az 1949-es törvény preambuluma 1949 és 1972 között jól mutatta, hogy a megszállók által diktált alaptörvényről van szó. A fegyveres megszállást az orosz politikai szóhasználat hagyománya szerint nevezi a törvény bevezetője „felszabadításnak”, a szovjet hadsereg megszálló jelenléte kezdetén.
	Az 1972 és 1989 között használt módosított bevezető szöveg már nem említette az akkori tényleges megszálló szovjet hadsereget mint „felszabadítót”, azonban az ország ezer éves történelmére úgy tett utalást, hogy ezer éves dolgozó népről, és annak ezer éves kizsákmányolásáról beszélt, amely a kommunista diktatúrák szokásos szóhasználatára, visszavetített törénelem-értelmezésére volt jellemző.
	Ez a preambulum lényegében a XIX-XX. század fordulója szociális megpróbáltatásainak rossz emlékére támaszkodik. Ebben a korban az alkotmányosság ügyében a nemzeti lét megóvásának és a társadalmi gondok kezelésének primátusa összekeveredett. Azonban amint az ezredfordulón korunk történései is mutatják, a szociális kérdéseket nem lehet a nemzeti szintű szolidaritás terhére, ellenére megoldani – és fordítva sem.
	Az 1989-től használt új preambulum a később meghozandó új alkotmányt említi (önmagát változatlanul alaptörvénynek minősítve).
	A megszálló szovjet hadsereg 1991-ben hagyta el az országot. Ezután sem került sor az alkotmányos viszonyok teljes értékű rendezésére.
Nem feladata ennek a megemlékező törvénynek, hogy azt latolgassa, vajon a területi feldaraboltság mintájára az alkotmányos szerkezet megtörtségére is milyen történelmi léptékben, távlatban kell tekinteni, mennyiben lehetséges annak oldása, azonban az ezredforduló emelkedett ünnepi pillanatában megemlékezhetünk kultúránk egyik meghatározó eleméről, múltunk alkotmányosságáról.
	Visszatekintve az utóbbi évtizedekre meg lehet állapítani, hogy amint a szovjet megszállók által támogatott terror enyhült, úgy kereste a magyar törvényhozás a lehetőséget, hogy az adott szűk keretek között javítson az alkotmányos feltételeken (lásd az alkotmány-törvény preambulumainak sorát).
	Meg kell említeni továbbá, hogy a határon kívül szakadt nemzetrészek és a teljes szórtságban élő, a Kárpátokon kívülre került emberek körében a történeti alkotmányos értékeknek és az ezen értékeket megjelenítő szent koronának máig tartóan jelentős hagyománya, becsülete van.
Meg kell továbbá említeni, hogy sok évszázadon keresztül a magyar alkotmányosságban együtt élő, más nyelvű, ám az etnikai különbözőséget számon tartó népek, nemzetiségek mai leszármazottai körében is vannak olyanok, akik az alkotmányosság koraként emlékeznek vissza a latin szóval „hungarus”-nak nevezett korszak szellemi-érzelmi örökségére – amely a XX. század nemzeti és szociális demagógiájú diktatúráinak tükrében idilli kornak tűnik.
Magyarság alkotmányos múltja a magyar identitás meghatározó eleme, kulturális kérdés is - nem kizárólag közjogi probléma. A nemzeti hagyománynak, létnek egy sajátos alkotó eleme, a magyar kultúra időközben sokat fejlődött része (költészetben, irodalomban, társadalmi gondolkodásban, mentalitásban, bizonyos mértékben a politikai problémamegoldás keresésben a mai napig hat), és kapcsolatteremtő közös érték-rendi gyökeret jelenthet mind a trianoni határok által szabdalt magyar nemzet részei között, mind a Magyarországon belüli nemzetiségekkel, mind a közvetlen a szomszéd népekkel való kapcsolatunkban is.
	Közjogi és kultúrális értelemben tehát nem az volt a kérdés, hogy a mindenkori hatalmi erő milyen alkotmányt diktál a magyarságnak, hanem az is, hogy az éppen megerősödő hatalmi erők miként tudnak alkotmányos hatalommá rendeződni. Ebben a tekintetben történelmünk egyik legérdekesebb fordulata a magyar országgyűlés 1848 március 3-i ülésén született azon felhívás, amelyben a magyar parlament követelt alkotmányt az osztrák népnek. Ez a követelés eredményre vezetett, a magyar fegyveres szabadságküzdelmek viszont elbuktak az alkotmányossá vált osztrák kormánnyal kialakult konfliktusban, s csak majd két évtizeddel későbbi kiegyezésben kerültek rendezésre az önálló alkotmányos államiság kérdése.
	Ugyanakkor a sikeres közjogi küzdelemnek tekinthető kiegyezést követő polgári átalakulás idején Magyarország sem tudta kivonni magát a régióra jellemző átalakulási válságból, gazdaság-szociális átrendeződésből. Az alkotmányosság tehát nem csodaszer, erejével a hagyományok értékeinek megtartása mellett fontos tanulság, hogy a társadalmi igazságosságot és hatékonyságot egymással összeillesztve kell szolgálni.
Második rész: a korszakokat felölelő történeti alkotmány mibenléte
Alkotmányozó hatalom és a történeti alkotmány?
	Ha az alkotmány fogalmát leegyszerűsítő alkotmány-levél szemszögéből nézzük az alkotmányozó hatalom kérdését, akkor egyszerű képhez jutunk:
	Egy hosszabb fejlődés sorsfordító állomását a polgári forradalmakat követő alkotmányozó nemzetgyűlések jelentették. Ezek a fórumok már megválasztásukban (megbízásukban) a törvényhozástól elkülönült alkotmányozó hatalmat jelenítették meg. Ekkortól kezdődően általános volt a felfogás, hogy alkotmányozni csak külön e célra megválasztott testületben lehet.
Hogy kikből álljanak össze ezek az alkotmányozó testületek, arról sok vita folyt. Egyértelmű, hogy minél inkább egy hatalmi erőnek kiszolgáltatott, és minél kevésbé a szerint választóit képviselő személyekből állt össze az alkotmányozó testület, annál kevésbé volt legitim.
	Azonban hogy a külön alkotmányozási céllal megalakított testületeknek mi a hatóköre, az még bizonytalanabb volt, sőt az a mai napig.
	Volt olyan európai ország, amely 100 év alatt körül-belül 100 alkotmányt készített (változó sűrűségben, időnként évente többet is), és mindegyikbe beleírta, hogy az örök időkre szól.
	Nemcsak arról van szó, hogy hatalmi erővel diktált alkotmány-levélnek a címzettje, a társadalom nem mindig engedelmeskedik, hanem arról is, hogy nehéz szétválasztani a szabályozhatót a szabályozhatatlantól (főleg aktuálpolitikai nyomás terhe alatt).
	A történelmi alkotmány esetében az alkotmányozó hatalom kérdése összetettebb.
	Az egyes alkalmakra összehívott alkotmányozó gyűlések a történelmi alkotmány esetében szembetűnően nem dönthetnek az alkotmányról minden tekintetben, annak minden részéről. A történelmi alkotmányról egy-egy alkotmányozó nemzetgyűlés csak valamilyen részlet tekintetében dönthet alaptörvény meghozatalával, például megszakadt jogfolytonosság helyreállításáról és azt követően annak átgondolt reformjáról. Nem nyúlhat hozzá a történelmi alkotmány létéhez!
	Ez a korlátozottság olyan erős, hogy képletesen azt lehet mondani, a történelmi alkotmány esetében az alkotmányozó hatalom része: 
	a szokásjog, 
a hagyomány, és 
bizonyos evidenciák, amelyeket nemzedékek hosszú során érleltek.
	Más szavakkal a történelmi alkotmány esetében az alkotmányozó hatalom részesei közvetett formában a korábbi nemzedékek is. Ezáltal lehet mérsékeltebb a kortárs a napi-politikai konfliktusok alkotmányozást befolyásoló hatása.
	A történelmi alkotmány esetében sokkal fontosabb, hogy az alkotmányozásra megválasztott képviselők valóban választóikat képviseljék (ennek egyik biztosítéka a külön e célból történő meghatalmazás, választás is). 
	Tehát megszállt, diktatúrától sújtott országban nincs értelme történelmi alkotmányt reformáló nemzetgyűlést összehívni.
	De hasonlóan képtelenség korunkban az alkotmányos berendezkedés sarokköveit olyan (ráadásul egykamarás) parlamentnek mozgatnia, amelyet ezzel nem bíztak meg a választói.
	A történelmi alkotmány esetében az alkotmány tartalma eleve gazdagabb, sokrétűbb, mert több korszakon átnyúló és ezért eleve absztraktabb mint az alkotmány-levél, amely esetében olykor egy délután rögtönzéseit foglalják írásba.
	A történelmi alkotmány esetén különbséget teszünk alaptörvény és alkotmány-törvény között.
	Az alaptörvény nem definiálja a viszonyát az alkotmányhoz, viszont rendelkezik fontos alkotmányos ügyekben.
Az alkotmánytörvény (alkotmány-levél) viszont definiálni kívánja az alkotmányhoz való viszonyát. E viszonyításnak az alaptörvény esetében korlátot szab, hogy például nem azonosíthatja magát az alkotmánnyal. Nagyon lényeges, hogy az alkotmány-levél által igényelt „korlátlan definíciós szabadságot” (ma szóval szabadosságot) megnevezzük, mint követhetetlen eljárást, mert a hatalmi önkény egyik legegyszerűbb eljárási módját jelenti.
	A történelmi alkotmány legfontosabb sajátossága az alkotmánylevéllel szemben, hogy a társadalom valós alkotmányos állapotához (kulturális, erkölcsi, történeti tudatához, reflexeihez) jobban kötődik.
	Eredetét tekintve a szokásjog alapul vétele biztosította 6-800 évvel ezelőtt, hogy szoros legyen a megfelelés a valóság és a vallott alkotmányos elvek között. 
A magyar történelmi alkotmánynak megfogalmazott elve volt az autonómiák tisztelete, illetőleg a társadalomnak mint autonómiák rendszerének a felfogása.
A magyar alkotmányosság történetét és jellemzőit tanulmányozva teljesebb képéhez juthatunk történelmünk változásainak, különféle összefüggéseinek megértésében.
	A szentkorona tan és ezen belül a koronához rendelt legfőbb állami szuverenitás a magyar jogfejlődés sajátossága.
	Elvileg ez azt jelenti, hogy a nemzet bizalmából, meggyőződéséből a korona jeleníti meg az eszmei legfőbb hatalmat, és 
	a koronáról hárulhat át ennek a hatalomnak csakis egy töredéke a királyra, az országgyűlésre (amely a nemzetet képviseli).
Tehát a magyar közjogi fogalomrendszerben logikailag volt képtelenség, hogy akár a király vagy más hatalmi pozíció viselője, akár a nép, vagy annak képviselőjeként az országgyűlés korlátlan, azaz abszolutisztikus, diktatórikus hatalmat gyakorolhasson alkotmányos legitimitással. 
	Ezért koronáztatta meg évekkel uralkodásának megkezdése után magát az erre jogosító szent koronával Károly Róbert, Mátyás király (hogy tudniillik rendelkezéseik véglegesen elfogadottak lehessenek), ezért nem vállalta a koronázást a szent koronával II. József (hogy ne kelljen az alkotmányossághoz igazodva a hatalmát megosztania az országgyűléssel), ezért volt kizárt a fasiszta diktatúra lehetősége a két világháború között Magyarországon, és ezért kellett a kommunista diktatúrának az alkotmány-pótló 1949 évi XX-as törvényt hoznia (a történeti alkotmány keretei között ugyanis nem számíthatott volna formális legitimitásra).
	A magyar alkotmányos hagyomány sok tekintetben a mainál sokkal egyszerűbb állami berendezkedésre fogalmazódott meg. Ez azonban nem hátrányt jelent, hanem éppen olyan lehetőséget, hogy korunk összetettebb, bonyolultabb politikai, közigazgatási, gazdasági stb viszonyai között (amikor sok tudós elme és nagyívű tettekre vágyó politikus eltéved) lehetőségünk van visszanyúlni egy korábbi egyszerűbb állapotban a teljességre törekvő logikai építményhez. Mint iránytűt használhatjuk a történeti közjog számos alapelvét a mai napig.
Példaként elég felhozni a szentkorona főhatalmát, amelyet csak megosztva gyakorolhat a parlament és a király – hajdanán. Napjainkban viszont minden önálló döntési jogkörű hatalmi pozíció felelősségi viszonyait, alkotmányossághoz rendeltségét lehet vele modellezni.
	A társadalmi személyes-csoportos autonómiák rendszerét alkotta a szentkorona országa.
A legkorábbi időktől kezdődően, gyakorlatilag a hét törzs szerződésétől fogva beszélhetünk a társadalom jelentős autonómiával bíró részeiről. Az idők során a különféle autonómiák jelentősen átrendeződtek, ám ezer esztendőn át jellemző volt létük – az alkotmányosság szellemének megfelelően.
	A különféle népcsoportok és rétegek, mint székelyek, szászok (az úgynevezett rendi nemzetek), a hajdúk, cipszerek autonómiája a XX. századig ért. A városok kiváltságainak rendszere alapozta meg későbbi közigazgatási helyüket. A megyei politikai közélet autonómiája pedig az ország alkotmányosságának egyik legfőbb biztosítéka volt Mátyás királytól a XIX. század végéig.
	A személyes autonómia a nemesi lét legfőbb sajátossága az eredeti hadviselési kötelezettség és adómentesség mellett. Az állam szintjén a szentkorona szuverenitásában az uralkodó személyének esetlegességétől mentesen megjelenített szuverenitás-eszménynek megfelelően ugyancsak fontos volt a politikában résztvenni jogosultak személyes autonómiája. Ezen személyes autonómia nélkül (amely nem csak jogosultság, hanem képesség, megfelelő kultúráltság, sőt megfelelő anyagi feltételek, „érdekeltség” is!), elveszti értelmét a szentkorona szuverenitása.
A szentkorona tagjainak tekintették a politikai jogokkal bírókat: nagyjából Zsigmond idejétől már széles értelemben általában a nemeseket, 1848 után pedig az állampolgárokat (választópolgárokat). 
	A politikai jogokban részesülés legfontosabb ismérvei voltak általában: az országgyűlési képviselet, az önkormányzati jogok, az igazságszolgáltatáshoz való viszony.
	Az országgyűlési képviselet joga, amely megillette a nemességen kívül az arra jogosult városi közösségeket, a rendi (nemesi) nemzeteket, mint székelyeket és szászokat és egyéb közösségeket.
	Természetes volt, hogy a politikai életben résztvevők rendelkezzenek olyan jövedelemmel, amely őket eltartja, amelynek jövedelmeiből élve számítani lehetett a haza védelmében és közügyeiben való részvételükre.
	Legáltalánosabbnak kezdettől a föld birtoklását tekintették ilyen anyagi alapnak, de a biztos hivatalra, még később a képzettségre támaszkodva is lehetett a politikai nemzet soraiba kerülni.
	Amiként a jobbágytelek eredetileg akkora földterület volt, amelyen egy kiterjedt jobbágycsalád az adókat megfizetve gond nélkül meg tudott élni (az erdőirtással, feltöréssel szabadon hozzáférhető földterületek korában), úgy a személyi autonómia elvét is úgy tekintették természetesnek, hogy ahhoz hozzá-számították az autonóm lét önálló gazdasági alapjait is.
	A mellérendeltség elve tehát, amelynek meghivatkozása végig kíséri a magyar történelmet, éppen az anyagilag is reális, erkölcsileg felelős, „tényleges” személyes autonómia elvének felel meg.
	A szuverenitás harmadik, isteni szintje (a természetes személy és a korona, azaz az állam személyisége fölött) a római központú kereszténységben az akkori gondolkodási-fogalmi rendszer szerves sarokpontja volt. Az államalapítástól számított történelmi alkotmányosságról megemlékezve nem hagyható figyelmen kívül, hogy e kezdeti korszakban a szuverenitás fogalma az isteni igazságnak (mint az isteni szuverenitás elvárásának) való megfelelés nélkül nem is volt értelmezhető. 
	Az írásos emlékek szerint a köz- és magánéletet áthatotta az Atillára (mint már-már isteni magasságú igazságok osztójára) való hivatkozás, pohárköszöntőktől a politikai vitákig.
	Ismert tény, hogy XI-XII. századi ábrázolásokban angyal hozta a szent koronát, tehát úgy tekintették, hogy Isten akaratát közvetítette, valamint hogy Szent László idején a Szilveszter pápa által küldött korona jogán igényelt pápai hűbéri fölérendeltséget azzal hárították el, hogy Szent István Szűz Máriának ajánlotta fel a magyar szent koronát, tehát a korona a pápától való függést nem fejezheti ki. Más szavakkal a magyar közjogban az isteni akaratot közvetítő szent koronát a szakrális király teljhatalmának jogutódjaként tekintették.
A felvilágosodás idején előtérbe került a természetjog fogalma. Ez lényegében az isteni szuverenitás világát próbálja meg tárgyalni az isteni kinyilatkoztatás nélkül a „valódi természetnek megfelelő„ igazságok rendszerének összeállításával.
	A legmodernebb korban relativizálódtak a régi elvek, a régi hivatkozások, és eljutottunk oda, hogy alkotmányok helyett már-már csupán emberi jogi listákat és a legfőbb állami szervezetekre vonatkozó alapszabályok gyűjteményét értelmezik.

A történelmi alkotmányosság az emberi kultúra alkotásainak megbecsülése jegyében a nyelvi, zenei, irodalmi, műemléki, és egyéb művészi, vallási stb értékek mintájára tekint az alkotmányosság vívmányaira. A kegyeletteljes megemlékezés mellett eleink emelkedett lelkülettel kialakított alkotmányossági eszméiről és közjogi küzdelmeiről (bármely korban fogalmazódtak is meg), körültekintően kell eljárjunk e régi emlékek mai tanulságai, értelmezhetősége, segítségül hívhatósága ügyében. 
	A szent korona tulajdona néven tulajdonrendszerről beszélhetünk, amelyben a monopólium jellegű javak végső tulajdonosa a nemzet egészét megjelenítő szentkorona volt. Ez az elv lényegében felelt meg a valódi piaci (versengő gazdaság) alapelvének, mert mindig az alkotmányos alapelvek sérelme nélkül reálisan cselekvő képes személyhez rendelte a javakat (a monpoljavak esetében ezért logikus az állam, azaz a korona tulajdonlása!). Lényegében tehát a monopoljavak (elsősorban a föld) hozadékából a nemzeti politikát finanszírozták (tehát a monopoljövedelmek érdekeltsége a nemzeti szolidaritást, a nemzetérdekű politizálást erősítette!).
A történelem évezredei során egymást váltogatták a korszakok, amelyekben a föld hol lehetett (a közérdektől elszakított) magántulajdon, hol nem, sőt Európában is egyidejűleg különféle megoldások léteztek. Az ókori Kínában vagy a Bibliában egyaránt található olyan szöveg, amely tiltja a föld magántulajdonát.
	A szent korona tulajdonjoga azt jelentette, hogy a végső tulajdonos maga a nemzet egésze, illetve a nemzet szuverenitását megjelenítő korona. Tehát nem az uralkodó magánvagyona volt a szent korona tulajdonának tekintett föld, nem is a birtokosáé, hanem a nemzet egészéé. Sőt, birtokosa is csak az ország lakosa, később honfiúsított nemese, majd állampolgára lehetett.
	Kezdetben a honfoglalást követően nem minden földet rendeltek valaki személyéhez, mert megmaradt a szállásbirtok intézménye az egész országban, legtovább a székelyek körében.
	Amikor pedig kifejlődött a szentkorona földtulajdonának elve, bevezették a nemzet földbirtoklásának erősítésére az ősiség intézményét, amely szintén a közösségi földterület egy fajtája volt
	A szentkorona földtulajdonjogának elve (amelynek központjában a föld szerepelt) mai szóval a természetes monopoljavak nemzeti tulajdonát jelentette (tehát az ország egész területére vonatkozott, valamint a bányakincsekre és egyéb a nemzeti létet meghatározó javakra). Elidegenítésének tilalma nagyban hozzájárult, hogy amikor gyengült az ország vezetése, akkor sem lehetett elfogadtatni idegen kézre jutását még csak birtoklás erejéig sem, nemhogy tulajdonának eladását.
1848-tól elméletileg az állampolgárság teljes körére kiterjedt a szentkorona tagság, gyakorlatilag a választópolgárokat illette.
	Az 1848-as, mai szóval alkotmányreformot is elemezni kell az azóta eltelt másfél század tapasztalatai alapján. Széchenyi hitel-javaslata még nem számolt a monopol gazdasági folyamatok számos következményével. Fenntartás nélkül, jó szívvel csak akkor lehet egyetérteni bármilyen területre bejegyezhető jelzáloggal, ha mellette ott van egy nemzeti földalap jellegű intézmény – amelyhez kerülhetnek az elzálogosított földek! Egyébként itta piros hol a piros játékká durvul minden jelzálog (amint történt az régen is meg az elmúlt évtizedben is).
	A jogkiterjesztés elve
A jogkiterjesztés elve végighúzódik a történelmen nagy távlatból tekintve más népeknél is, hiszen például a politikai jogok éppen a polgári világ kialakulásával terjednek ki a társadalom teljes szélességére. Azonban nagy áldozatokat igényel a „múltat végképp eltörölni” igyekezetére alapozott új világ építése, jó példát adtak erre a XX. századi diktatúrák.
A jogkiterjesztésben gondolkodó alkotmányosság ezzel szemben a megajánlott, egyúttal az alkotmány addigi intézményrendszerével garantált jogfejlődést jelenti. A jogkiterjesztés legfőbb állomásai voltak a magyar történelemben:
	A rendi társadalom kialakulásakor nem érvényesült
Arany Bulla
Ismert a Dózsa féle felkelés után a parasztok jogainak szűkítése, amit második jobbágyság néven ismer a történelem, ez azonban végső fokon nem a politikai jogok szűkülését jelentette, mert a felkelés előtt sem rendelkeztek politikai jogokkal (a törvényhozói és országos végrehajtói hatalomban való részesedéssel).
	A betelepedő népek (jászok, kunok, besenyők, románok, szerbek, cigányság stb) letelepítésére tett történelmi kísérletek sok nemzedéken át a jogkiterjesztés szellemiségére adtak példát.
A legnagyszerűbb példa a reformkor végén, a jobbágyság 1848-as eltörlése, és a szentkorona tagság kiterjesztése minden állampolgárra
	Azonban éppen a jelzálog esete mutatja, hogy ez a jogkiterjesztés szándékában erősebb volt mint alaposságában. Ennek köszönhető, hogy kevés volt az országlakosok belső alkotmányos szolidaritása az első világháborút lezáró méltánytalan békeszerződések kivédésére.
	Tehát adott a feladat, hogy a jogkiterjesztés kultúráját tovább vigyük, tökéletesítsük (amennyiben rajtunk múlik).
	A történeti alkotmányosság 1944-es megszakadása után az általános jogszűkülés, a személyes és csoport-autonómiák talán sosem látott leépülése, elvonása következett be.
	A társadalmi szerződésre, a szerződésbe foglalt társadalmi szolidaritásra, de legalábbis annak eszmeiségére a történelmi korokon átnyúló mély gyökerű meggyőződésére külön-külön korabeli példát találhatunk:
	az Álmost vezérnek elfogadó, a vezérek által személyesen, a törzsekre is kötelezően vállalt vérszerződésben,
a honfoglalást követő berendezkedés ópusztaszeri országgyűlésében, amelynek csak ténye ismert, de szövegemléke nem maradt fenn, 
	a szent korona közjogi szerepében, amely kezdettől fogva megvolt, azonban időről időre erősödött,
az országgyűlés mint a nemzet képviselője és a király közötti feltétlen hatalommegosztás tudatában
	a királyválasztás intézményében,

a királyi hitlevél és koronázó eskü intézményében,
	a nemesek egyenlőségét és ugyanazon szabadságát kimondó 1351 évi Nagy Lajos kori törvényben.

Mátyás királynak a vármegyei önkormányzatot megerősítő törvényeiben
Werbőczinek a Mátyás király korának légkörére támaszkodó és a törvényhozó és végrehajtó hatalom megosztását megfogalmazó, Tripartitum c. törvény-gyűjteményében kifejtett közjogi viszonyokban
A Habsburgokkal vívott közjogi küzdelmekben, főleg a hitlevelek szövegezésében illetve a koronázatlan királyok rendelkezéseit mindig megsemmisítő lezárásában, lásd például II. József esetét, a törvénysértéssel jogfolytonosságot megszakító királyok után a jogfolytonosság helyreállítását.
	A reformkor szellemiségét, költészetét, irodalmát.

Az 1848-as eseményeket
Az 1867-es kiegyezés érvelési rendszerében.
	Hatalom megosztás elve 
az első időkben a törzsek belső autonómiájának tiszteletben tartására, a törzsszövetség vezetőjének és a többi törzs vezetőjének viszonyára, a megállapodások tiszteletben tartására vonatkozhatott
a szent-korona eszme értelmében a király és az országgyűlés között megosztott hatalom értelmében sem a király, sem az országgyűlés önállóan nem hozhatott törvényt. A bírói hatalom önállósodása hasonlóan hosszú fejlődésen ment keresztül.
A polgári korszakban az alkotmánynak felelős kormányé a végrehajtó hatalom a király ellenjegyzésével, és törvényt továbbra is a király ellenjegyzésével hozhat az országgyűlés
A felvilágosodás gondolkodói által megfogalmazott funkcionális elkülönülés a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom között egy markáns továbblépés volt a hosszan érlelődő előzményeket követve.
A történelmi alkotmányosság világában a hatalmi ágak funkcionális elkülönülésének modern elve mellett erősen megmaradt a korábban kiérlelt alkotmányos keret jelentősége, miszerint a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom önállósága addig értelmezhető, ameddig a társadalom alkotmányosságának alapelveit nem sérti. Tehát régóta nem lehetett a bírói, kormányzati és törvényhozói hatalom különféle érdekcsoportok egymással ütköző érdekeinek felvonulási terepe.
Ehhez képest atavisztikusnak tűnik az utóbbi évek korlátlan (korrupt) lobbizása, csak lassan formálódó fenntartások, megkötések közé szorítva.
A vallás-szabadság nem jelenthette az alkotmányos alapelvek vallási indokokra hivatkozó felmondását!
A székelyföld vagy szászföld autonómiája sem jelentett mentességet az alapvető alkotmányos viszonyok közül való kilépésre.
	Törvényszegés jogot nem alapít szemlélete magában a törvényhozásban sem engedte meg az alkotmányosság figyelmen kívül hagyását, mint normát (a rendszerváltás stratégiája például ezzel szemben eddig a kész helyzet erővel való utólagos elfogadtatását jelentette a hátrányok áthárításával együtt – tehát nem érdektelen alapelvről van szó).
	A Habsburg korban kapott nagyobb jelentőséget. Eszerint ha hatalmi túlerejével élve egy uralkodó az országgyűlés törvényeibe ütköző rendeletet bocsátott ki, akkor az a későbbiekben, például az uralkodó halálával nem válhattak jogforrássá a későbbi nemzedékek számára. 
Az országgyűlések kezdetekor a sérelmi ügyek címszó alatt az uralkodó törvényt sértő rendelkezéseit tárgyalták meg.
	Törvényszegés jogot nem alapít közjogi elve a modern korban egy felfokozottan reform-szemléletet jelentett, hiszen a felgyorsultan változó világban csak így lehetett kikerülni a törvénysértő módon fellépő erőfölény vagy éppen fokozott sérelem önkényét.


Az alkotmányosság léleknevelő hatása 
Társadalom-lélektani kölcsönhatásban van minden bizonnyal a társadalom alkotmányossága és az egyes emberek, csoportok lelki közérzete, a társadalmi erkölcs.
	E tekintetben egészen alapvető a különbség az alkotmánylevélen alapuló alkotmányos közállapotok és a történeti alkotmányosság között. 
	Az alkotmánylevél a friss történelmi fordulatok lenyomatát viseli magán, míg a történelmi alkotmányosságban a legújabb hatalmi-társadalmi változások csak az alkotmányosság felületét érinthetik, hiszen hosszú folyamat részeként értelmeződik. Az alkotmánylevél megfogalmazásakor a hatalmi pozícióban lévő szövegezők keze szinte megkötés nélküli, bármi szerintük újat és jót vagy számukra előnyöset a legteljesebb önkénnyel bele szövegezhetnek. A tényleges alkotmányos állapot illetőleg az adott alkotmányos viszonyok minősége olyan kérdés, amit alig lehet feltenni az alkotmánylevél esetén, hiszen a szorosan vett alkotmányon kívül esnek fontos, de olykor nehezen megragadható intézményi, tudati feltételek.
A történelmi alkotmány mindenképpen szorosabb kapcsolatot jelent az alkotmányos szövegek és az alkotmányos viszonyok valósága között. Werbőczi Hármaskönyvének szokásjogi alapjai éppen ebben a tekintetben igen fontosak. A történelmi alkotmányosság jelenkori szerepének mérlegelésekor tehát mindenképpen vizsgálni kell a szokások, a társadalmi erkölcs, értékrendek és az alkotmány közötti megfelelést.
	Félreértés ne essék, nem minden szokás jelent önértéket. A szokások is formálandók. De a szokásjogi kötődés az alaptörvények és a nemzet alkotmányos szellemisége, elvárása között alapvető.
	A korunkban felgyorsult változások közepette az alkotmányosság leértékelése is kísért, azonban ez a társadalmi bizalom vesztésével, a társadalmi szolidaritás leépülésével jár.
Harmadik, Rendelkező rész
az alkotmányos társadalmi értékrend, kultúra, hagyomány megbecsüléséről, védelméről, és ezzel együtt az alkotmányosság kérdésében a tudományos kutatások szabadságáról, a személyes meggyőződés és vélemény szabadságáról.
	az alkotmányos kultúra és történelem oktatásáról a közoktatásban, felsőfokú oktatásban és egyéb ismeretterjesztő, tájékoztató keretekben
	Az oktatás alkotmányos felelősségét tudatosítani kell és számon kérni. 
Lehetetlen állapot, hogy a gyerekükért felelős szülők semmilyen információval vagy éppen cselekvési lehetőséggel ne rendelkezzenek gyerekeik iskolai nevelésének alapkérdéseiről (milyen célok, ideák, identitás-eszme nevében nevelik őket). A helyzet oly mértékig elfajult, hogy van, aki országos janicsár-nevelési rendszerről beszél – függetlenül attól, hogy a világon vannak rosszabb állapotok is.
	A magyar alkotmányosság eredetileg nem oktrojált alkotmány-levél rendszer volt, hanem a szokásjogban érvényre jutott elvek lassú kiemelése, tudatosítása, rendszerezése folyamán állt össze. Ebben a szentkorona szuverenitása mellett döntő szerepe volt a személyi szuverenitás eszméjének. Nem tartunk ott, hogy a világban lejárt a személyiség (régiek szavával Isten képmásaiként számon tartott ember) ideje, amelynek védőernyője volt az alkotmányosság, mint átmeneti történeti kategória kifutotta szerepét. Nem tarthatunk ott, hogy feledjük el véglegesen. Pedig erős a félelem, hogy ilyen „zombivá” nevelő egyebek mellett oktatási törekvések igenis részei lehetnek a XXI. századba lépő emberiség globális átrendeződése küzdelmeinek – gondoljunk csak a tőke szabad áramlását oly mértékig követelő erőkre, amelyek országok sőt kontinensnyi kultúrák létét, milliárd emberek sorsát tekintik elhanyagolható, leírható mellékkövetkezménynek a monopol-tőke és a neki alávetett csúcstechnológiák érdekében.
	Nem csak gazdasági érdeke van az országnak, a nemzetnek, hanem kulturális, identitásbeli létét, állandóságát megtartó érdeke is! Az oktatásban ezt ma egy értelmetlenül abszolutizált anarchista szabadosság nevében szabotálják, szedik szét. Az oktatás a gyermek idejének és érzelmi-értelmi figyelmének akkora hányadát foglalja le, hogy a nem-törődés is aktív (állami erővel és állami eszközökkel az adófizetés kikényszerített költségére) felszámolási, megszüntetési tevékenységnek vehető.
	Az alkotmányosság kiürítése, felesleges ballasztként való kifelejtése helyett a modern, globális rendszerekbe tagolódó társadalomban éppen arról kellene tűnődni, hogy miként lehet az alkotmányos értékekre garanciát alkotni – például az oktatás világában, szervezeti rendszerében is!
	az alkotmányos kutatások hazai költségvetési finanszírozásának kötelességéről, valamint ezen kutatások monopolizálásának tilalmáról
	le kell venni a tilalmi listáról a következő kérdéseket: az alkotmányosság értékrendje, és annak érvényesülése vagy éppen alapvető sérelmei vizsgálatát!
	az ezredforduló globális, Európai uniós és kárpát-medencei, hazai világában – mind a felszínen deklarált, „bevallott” jelenségekben, mind a modern gazdasági és politikai kultúra alapvető eszközének, befolyásolási technikájának tekintett manipulatív (tehát formális kontroll nélkül befolyásoló) szervezési-vezetési törekvései által előidézett stratégiai jelenségek mélyen valós világában – módszeresen megnevezni és vizsgálni kell az alkotmányos értékrend összefüggéseit, sorsát.
	a gazdaságirányítás, pénzrendszer összefüggései globális, Európai uniós, regionális, országos intézményrendszerek és folyamatok valóságában olyan döntő hatású, hogy különös erőfeszítéssel kell vizsgálni és a közgondolkodás figyelmébe ajánlani többszörös fogalmi absztrakciós áttételen és intézményi lépcsőn át érvényesülő sajátosságait, törvényszerűségeit – nem veszítve el a kapcsolódást az alkotmányos elvekhez.
	a kulturális, szociális, egészségügyi, oktatási és számos egyéb intézményileg megformált vagy éppen elhanyagoltabb, a tudatos szabályozásnak, de a kontrollnak, józan áttekintésnek (különösen az alkotmányos léptékű mérlegelésnek) nem feltétlenül kitett területeken nem szabad elveszíteni az alkotmányos értékeket – és ezáltal a társadalom legalapvetőbb szolidaritási képességét.
	a közkeletűen sajtónak nevezett területen, ami nem más, mint az emberi kapcsolattartás (és abban mindig is megnyilvánult indulatok) világa modern gépekkel, vállalatszervezési eszközökkel, profitszerzési, eltulajdonítási, cselvetési, legyőzési, olykor hosszabb távon likvidálási szándékkal. Tehát a legalapvetőbb kérdések, veszélyek egyike, hogy a vízözönig visszamenőleg, 5-10.000 év emberi erőfeszítéseit a társadalmilag erkölcsösebb, emberibb, kultúráltabb világért most veszni ne hagyjuk (mert a veszélyeztetettség olyan nyilvánvaló napjainkban, mint a már az utcán, a lakásban hömpölygő megáradt folyó tengere – távol az óceánoktól). Törődnünk kell vele, bár a fáradozás terhünkre lehet: megkülönböztetni a kívánatos technikát, az elfogadható baráti kezet a rombolóan értelmetlen de ugyancsak új technikáktól, a csalárdan spekuláns ellenséges törekvéstől.
	A modern szervezési technika által egyre közvetettebbé tett/vált társadalmi viszonyokban a „szokott kényelmes-diktált módon” nem tudunk eligazodni, a sajtó világában sem.
	Az állam további, kiemelkedően a kulturális, egészségügyi, szociális, gazdasági alrendszereiben is legalább legálisan feltehető, tanulmányozható kérdéssé kell tenni az alkotmányos elvek ügyét.
	Összefoglalóan tudomásul kell venni a fegyver nélküli harcmodorral folytatott, és a filozófiailag, alkotmányos értékek szintjén minden mérlegelés alól kikerült stratégiai politikai útkereső küzdelmek (nemzeti magunkra utaltság) létét. Fogalmilag kezelni kell tudni a „vértelen” eszközzel való, de a küzdelmek tényleges megvívását kívánó törekvéseket – pszihikai, kulturális, gazdasági (piaci vagy éppen monopolisztikus), szociális, etnikai, és még a képzelet által alig felmérhető sok egyéb területen. 
	A saját alkotmányosságunk értelmes és mégoly elhivatott szeretete, tisztelete megkívánja, hogy túl is lássunk az alkotmányosság világán, és megtanuljuk gondolatilag széles körben érteni a kapcsolódást az alkotmányos és nem-alkotmányos világok között, (enyhébben alkotmányosabb és kevésbé alkotmányos) kezelni a törekvések, szemléletmódok kölcsönhatásait, egymást sértő vagy éppen inspiráló létét (mind természetes személyek, mind nagyobb csoportok, mind „állami személyek” és más egyéb felek, erők között).
	a Corpus Juris Hungarici teljes szöveganyagát hozzáférhetővé kell tenni a legszélesebb nyilvánosság számára, modern digitális formában, négy évenként a kutatásoknak köszönhető gyarapodással kiegészítve
	Szent Istvántól 1944-ig a törvények szövegét
	Eredeti és a XIX. század végén egységesített írásmódú latin nyelven, ha van akkor több magyar fordításban, a fordítási vitákat lábjegyzetben megemlítve
	A Kovachich testvérek törvénygyűjteményeivel együtt (1790-1818)
Belátható időn belül a koronként frissített Biblia-fordításokhoz hasonlóan újra kellene fordítani az egészet.
	Szomszéd népek nyelvére lefordított szövegeket szerbül, horvátul stb

A diplomáciai megállapodásokat franciául és esetlegesen más nyelven
	Az elfogadás pontos dátumát és a kísérő információkat is feltüntetve, pl ki fogadta el, kinek volt az előterjesztése, az előterjesztés miben változott lényegesen
	Az alkotmányos közállapotokat jellemző legfontosabb oklevelek eredeti és magyarra fordított szövegei (főként a fellelhető legelső változatok, amikor még nem volt jellemző az adott megoldás, a későbbi, tömeges előfordulásokról pedig esetleg statisztikák).
	A magyarországi alkotmányos állapotokra jellemző fontos külföldi megállapításokat, kijelentések eredeti nyelven és magyarra fordítottan
	A szomszéd népek, mint kulturális környezetünk alkotmányos szempontból legfontosabb saját törvényeit

A Tripartitum elemzésének, irodalmának legfontosabb műveit
A szentkorona tan tudományos tanulmányainak legfontosabb részeit úgy, hogy az idézett szövegrészekhez a megtekinthetőségi kapcsolat elő legyen készítve
	A legfontosabb 50 alkotmányossági definíció koronkénti áttekintését (honfoglalás előtt pl görög-latin vagy még régebbi kútfőknél, honfoglalás idején, Szent István korában és később, skolasztikában, felvilágosodás idején, új és legújabb korban) 
	………………………………..

az alkotmányosság évenkénti ünneplésére megfelelő kereteket, előfeltételeket kialakítani az állam, a parlament és a mindenkori kormány feladata.
Az országgyűlés köztestületi kamarát hív életre, amely közfeladatként az alkotmányosság kérdésének vizsgálatát, közismertté tételének előmozdítását végzi köztestületi formában.
	E kamarának meghívott tagjai életfogytig a maguk személyében: ………………… A későbbiekben a tagok halálát követően a kamara elnökségének és az országgyűlésnek egyetértésével vagy valamelyik testület közfelkiáltásos határozatával lehet új tagokat kinevezni. A személyükben tagok legmagasabb létszáma: (például 30) fő…………..
E kamarának meghívott tagjai a következő szervezetek vezetői vagy a szervezetek által kijelölt személyek: 
	Történelmi egyházak, 
foglalkozási és szakmai kamarák, 
megyei, megyei jogú városi közgyűlések, 500-nál több települést tagjai sorában tudó önkormányzati szövetségek, 
	területi egyetemek, az alkotmányossággal foglalkozó tanszéknek, intézetnek, kutatásnak helyet adó további egyetemek, 
a magyarországi nemzetiségek önkormányzatai, 
a MÁÉRT (vagy később ennek utódszervezete) képviselete a hét környező országból (Erdélyből legalább hat fő, akikből egy csángó, kettő székely, egy marosvásárhelyi, egy kolozsvári, egy partiumbeli), és valamilyen módon a nyugaton élő magyarok közül. 
	A szervezetek részéről tagok kijelölése lehetőség, amellyel nem köteles élni. Legmagasabb létszáma (például 80) fő.
	A szervezetek által delegált tagok személyi költségeit a küldő szervezetek fedezik.
	A szervezete által delegált tag feladatai közé tartozik, hogy a küldő szervezet tagsága felé beszámoljon tevékenységéről, a kamarában folyó tevékenységről.
	A szerveztek által delegált tag személyével szemben a kamara egyhangú határozatával vétót emelhet.
	E kamarának további tanácskozó, együttműködő tagjai lehetnek.
	E kamarának meghívott tanácskozó partnerei lehetnek olyan nem magyar anyanyelvű emberek is a maguk személyében vagy valamely szervezet képviselőiként, akik általában az alkotmányosság vagy közelebbről a magyar alkotmányosság tisztelői, kutatói, tanárai, ………….. .
	Ezen a ponton a magyar alkotmányosság sokrétűsége merül fel, mint figyelembe veendő szempont. Külön mérlegelendő kérdés, hogy milyen szervezeti megoldással kellene igazodni a tagság kialakításában az alkotmányosság sokrétűségéhez (akár uniós tisztségviselőt is invitálni lehetne tiszteletbeli tagnak).
	A meghívott teljes jogú tagoknak fogadalmat (esküt) kell tennie, amely szerint kamarai tevékenységüket a saját lelkiismeretük, az alkotmányosság iránti elkötelezettségük alapján, az alkotmányossághoz illeszkedő személyi szuverenitás tiszteletében végzik, és emellett semmiféle csoportérdeket vagy alkotmányosságot sértő törekvést nyíltan vagy burkoltan nem érvényesítenek. 
	A küldő szervezeteknek nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyben mint szervezet ismerik el, hogy tudomásul vették, a csoportérdekek képviselete kizárt ebben a kamarában, ilyet nem várhatnak el az általuk javasolt, küldött személytől, de ha mégis ilyenre sor kerülne, akkor 5-10 évre elvesztik jogukat tag jelölésére.
	A kamara tevékenységéhez költségvetési működési támogatást kap.
Ez az ünnepi törvény szorgalmazza, hogy a törvényhozók a jövőben legyenek tekintettel arra, hogy szent István által alapított államban élünk, és ezért a sarkalatos kérdéseket tárgyaló, érintő törvényekben emlékezzenek meg a bevezetőben az elmúlt ezer év vonatkozó emlékeiről bibliográfiai hivatkozással, szövegszerű idézéssel vagy akár elemző megjegyzéssel együtt (vallás-szabadság, szólás-szabadság, állampolgárok közötti megkülön-böztetés tilalma, a nemzet tagjainak közössége stb).

Talán mondani sem kell, hogy az utolsó pont mennyire fontos. Ha nem születik megemlékező törvény, akkor is gyakorlati elvárássá tehető a jövő törvényhozása számára.  Készült az Alkotmányosság Műhely és Fórum keretében. Köszönhetően az 1999-2000. években szerepet vállalóknak, akik lelkes érdeklődésükkel, lényeg-kereső véleményükkel, a részletekre is kiterjedő figyelmükkel, nemritkán tekintélyes szakmai karrierjük tapasztalataival, sokszor kötetek sorára rúgó saját publikációs tevékenységükre támaszkodó felvetéseikkel, bátor kiállásukkal, megfontoltságra intő aggódó figyelmeztetéseikkel adtak támogatást, közeget, lelki erőt a 2001. évi programot jelentő alkotmányos kezdeményezéshez, egy az alkotmányosságról szóló, azt valós súlyában kezelő ünnepi-megemlékező feles törvény szorgalmazásához.
2001-ben külön megbeszélések, véleményezések során vettek részt a nagyobb létszámú találkozók résztvevőin kívül 
Dr Adonyi Zoltán, Bakos Batu, Balássy Gyula, Bokor Levente Dr Botos Gábor, Dénes János, Kocsis István Dr Molnárfi Tibor, Dr Tarr György, Dr Tóth Zoltán József, Dr Zétényi Zsolt, ……….
Írásban kaptam véleményt, javaslatot a következőktől: Dr Szekeres Ferenc, Dr Máté Miklós, Kocsis György, Dr Gráf Kálmán, ………..
A kezdeményező, fogalmazó Fáy Árpád.
Bokor Levente: AZ ALKOTMÁNY A NEMZET GYEREKSZOBÁJAA szerző ebben az írásban a Szentkorona-tant magyar államelméletnek tekinti, amelyet megpróbált napjaink számára értelmezni. Ez a fogalmi rekonstruálás vagy sikerült vagy nem – mindenképpen jelzi a rekonstruálás feladatát. A következő lépése lehet ennek az aktualizáló, ihletett elemzésnek 1. az összevetése a Szentkorona-tan szakirodalmával Deák Ferenc és a II. világháború között, 2. és továbbgondolása korunk aktualitásaira figyelve. - FA
~ünnepjavítás~
A címről
     A főcímmel ide idézett gyerekszoba a megboldogult magyar polgári társadalom etológiai emblémájául szolgált. Nem vagyoni határjelet hirdetett, hanem magatartásbelit. A gyerekszoba ugyan lehetett a módosság kelléke, amit akként nyújtott az igényes polgár utódjának, mint ami jár neki, viszonzásul azért, hogy a gyermek a nappali szobába nyitva szintén adja meg a felnőttnek, ami jár neki.
     A gyerekszoba jelképpé vált. Sokkal mélyebbre horgonyzott, mint a tudatos emlékezet. „Akinek van gyerekszobája”, öntudatlanul is megkülönbözteti a neveltséget és neveletlenséget, az alkalmazkodót és nomádot, a jogérzékelőt és jogérzéketlent, az állampolgárt és lézengőt, a nemzetet és sokaságot, tehát a civilizatorikusan minősíthetőt és az ellenpontját. A gyerekszoba mint megkülönböztető jegy független a gazdagságtól és szegénységtől, városi vagy falusi léttől, az úr-szolga viszonytól, a hatalom birtoklásától és hatalom nélküliségtől.  
      Szívesen hasonlítom az alkotmányt a gyerekszobához, ahová válogatás nélkül léphetnek be azok, akiket szövetségre ítélt a sors, hogy eljátsszák egymással kisded politikai játékaikat, miközben nemzetté cseperednek. E gyerekszoba legyen oly tágas és jól épített, hogy elviselje a hancúrozást. Aki pedig egyenest a falaknak ront, annak adassék, hogy könnyebben jusson az ajtón át az utcára, vagy másik gyerekszobába.
     Magyarázattal tartozom az ünnepjavítás felcímért is. Mögötte az áll, hogy tudomásunk szerint, augusztus 20-án ünnepi paragrafusokba szedett törvényi főhajtással emlékezik meg a Parlament az ezer éves Szent István-i államról. Az ünneprontás bizonyára ekkorra időzítené, hogy különálló kritikai-politikai véleményét a tűzijáték közé keverje. Az itteni ünnepjavítás viszont csak az ünneplő kört kívánja bővíteni, sőt szeretné megszólítani az ünnepeltet, a Magyar államot. 
Bevezetés
   Bármely nemzet szokásai és műveltsége történelméből fakad: szokásaival rendezi be mindennapi életét és műveltségével fogadja be, mint szántás a magot, a világ sokféle értelmét. 
   Szokásainak másokéval társult vezérfonala az erkölcs, műveltségének mélyszántása pedig az, amelyik a személyes közösség és a közösség személyei közti egynemű utat, a kultúrát képezi.
 
   Műveltségünk minden hozadékát igyekszik elménkben tudatosítani legrégibb közös alkotásunk, a nyelv, amit első fokon szüleinktől öröklünk.
 
   Szokásaink szintén közös kéztől formálódnak, amennyiben a társas lét a megvilágítójuk..
 
   A magyar nép ezerszáz éves államisága minden azt megelőző életközösségénél szervezettebb. Hazát kereső elődeink államalapító lépésükkel a világtörténelemben rendszeresült civilizációs járműre szálltak. 
   Eredetünk gyökérvégei messze az idő homályába merülnek, ám az állami lét kezdetétől, ha nem is teljes, de a korábbiakhoz képest áttekinthető, intézményszerű és nemzeti létként tudatosuló a közös emlékezet.
 
   Az egészséges emlékezet arra törekszik, hogy ne vesszen az esetlegesség labirintusában egyetlen múltbeli esemény se. Legjobb tudása szerint úgy idézi fel őket ahogy történnie kellett mindegyiknek, hogy azokká legyünk akik vagyunk. - Ilyen történetekből áll a történelem.
 
   A történelem tudására - a közös emlékezetre - legnagyobb súllyal akkor támaszkodunk, ha épp a többértelmű történelmi jelenidő állít minket távlatos döntés elé. Abban vagyunk leginkább biztosak, hogy államunk, az európai civilizáció egyik jogintézménye, létét ingató megpróbáltatásokon ment át. Ezért kényszerülünk újra meg újra önvizsgálón tisztázni államalkotó szokásaink legfőbb jellemzőjét, azok nemzeti személyiségvonását .
 
   A fönt említetett jegy a jogok - vagyis a jóra kötelezettség - gyakorlóinak eszmei egységében úgy mutatkozik meg mint magyar államszemélyiség. A latin nyelvű joghagyomány eme személyiség önépítési alkatát nevezte "constitutio"-nak, ami magyarul "alkotmány".

   Olyan döntés előtt állunk, hogy történelmet látott államszemélyiségünk jó szokásaihoz és műveltségéhez - erkölcseihez és kultúrájához - kell tanácsért fordulnunk. Így egymást erősítő két késztetéssel is rendelkezünk:
   épp ezer évre tehető első, szentté nyilvánított államférfiúnk, Szent István király csatlakozása az akkori Európa szentnek elfogadott kulturális elkötelezettségéhez, a római központú kereszténységhez. A benne követett vallási elveket hirdette ki örökölt társulási szokásaink nevelőjének;
   az európai jelenkor újféle megerősítést kínál ahhoz, hogy politikai, kulturális és gazdasági alkatát tekintve a magyar államot Európa nyugati felének közösségi tagjaként deklarálja annak minden sorsdöntő következményével.

Az ünneplő törvénytől azt várjuk, hogy: 
- Elevenítse meg legjobb alkotmányos szokásaink történelmi gyakorlatát, és azzal a magyar államszemélyiség méltóságát erősítse. 
- A méltóság elismertsége szolgáljon fedezetül a tőle származó tanácsok megfogadásához sokértelmű jelenünkben. 
- A magyar államszemélyiség főhatalma közbizalom mellett foganatosíthassa akaratát.
- Legyen világos, hogy a magyar alkotmányosság emlékének megtartó ereje kifejtette történelmi szolgálatát és a vele ápolt államszemélyiség a nemzet ellenére nem másítható meg. 
Javaslat az ünneplő törvény tematikus keretére. (lásd 28 .oldalon)
Tartalmi javaslat
I. Politikai rész
0.§ A személyről mint minden alanyiság alapjáról
      (A későbbi definíció a személyt. az igazsággal igyekszik megragadni. Az „utolsó római”, Boetius szerint: „Persona est individua substantia naturae rationalis”, azaz, a személy az értelmes természet oszthatatlan lényege, állaga. A latin persona [görög megfelelője proszópon =arc] elemzése további tanulsággal jár: per+sona = hang által való /lény/. Magyarul személy, maszk, álarc jelentésű, akit csak a hangja mint árulkodó lényege azonosít. Ezen a motivációs szálon jutunk a görög logoszig [beszéd] és a bibliai LOGOSZ-ig - az isteni kinyilatkoztatásig – vagyis az emberi mikrokozmosz és az isteni makrokozmosz közös érintkezési pontjáig. A személy a világ kiapadhatatlan forrása, tiszta Lehetőség, ezért a legteljesebb erkölcsi méltóság őt illeti. Tőle élesen megkülönböztetjük az alanyt mint a személy egyik Tényleges-ségét, a lehetőség származékát. Az alany a személy tárgyiasulása és közeli vagy távolabbi materiális célnak való alávetettsége, korlátozása, a mikro- és makrokozmosztól való időleges elszakítása. A reális világ, természetesen, a ténylegességen áll, minélfogva természetes az is, hogy minden ténylegesség épp úgy a lehetőség része, ahogy a mikrokozmosz a makro-kozmosznak, vagy egy reális világ a Világ nevével megfogalmazott értelemnek. - Alany az, aki/ami a tárgyi tények következményeinek kereszteződési pontján áll, de jogalany csak személy lehet, illetve, amit személyiséggel ruháznak föl.)

1.§ Az államszemélyiség főhatalmáról 
(Az államszemélyiséget önreprodukciójának politikai alkatából, az alkotmányból vezetjük le. Ő az állam- és kormányzási formától független, elpusztíthatatlan [hacsak nem erőszakkal, vagy önként] Személy, a szuverenitás jogara.) 

2.§ Az államszemélyiség politikai teste 
(A nemzetté szerveződött nép törvényhozó hatalma) 

3.§ Az államszemélyiség jogi teste 
( Szűkebb értelemben a végrehajtó hatalom, noha az állam maga az legfőbb jogintézmény, amelyben megtestesül összes jogi szervének funkciója
    Bővebben kifejtve: a politikai nemzet és az államszemélyiség egymás szabadságának biztosítéka. Az államszemélyiségben eszmeileg összpontosuló közakaratnak vissza kell hatni a politikai nemzet emberi méltóságának fenntartására, ami a cselekvőképességnek mind reális, mind szimbolikus megőrzésében áll. A szabadság a cselekvőképességből fakad, amelynek alárendelt az egyenlőség mint érvényesítendő esélyegyenlőség, és a testvériség, amely az államszemélyiség testének és akaratának [politikai és jogi testének] magasfokú egységében kell, hogy realizálódjon. A "szolidaritás" ugyanazt az összetartozást, megbonthatatlanságot fejezi ki köznapi fokon, amit a "személyiség" eszméjében foglalt testi-lelki egység követelménye jelent. Gondoljunk arra, hogy a szolidaritásként fölfogott "eszme" az individuális korpuszok közt az egyetlen kötőanyag. Egy demokratikus államban a testvériség elemi követelményei az államszemélyiség törvényhozó/testi/-végrehajtó/lelki/ hatalmának harmóniájában teljesülnek. Az államszemélyiség legfőbb hivatása tehát, hogy saját belső szolidaritásán és az esélyegyenlőségen őrködve fönntartsa az állampolgárok szabadságát, azaz cselekvőképességét. Az esélyegyenlőség biztosításáért, az állampolgárokat determináló társadalmi-természeti feltételek kiegyenlitéséért van/legyen!/ a végrehajtó hatalom kezében az oktatás, egészségügy, a javak újra elosztása, gazdasági szabályozás, valamennyi állami tulajdonképzés-, vállalkozás, amelyek jórészét érdemes állampolgári autonómiákra ruházni, illetve jogilag delegálni megtartva a támogatási forrásokat és a felügyeletet. 

4.§ Az államszemélyiség fogalmának történelmi forrása 
(A Szentkorona. Székhelye Budán, vagyis a történelmi forráshelyen ezzel is elismerve regionális jelentőségét. Koronatanács, aki a fogalom tisztaságán őrködik stb. - Az igazságszolgáltatás közvetlenül az államszemélyiség fogalmi forrásából, a Szentkoronából meríti felhatalmazását. Egy elképzelhető új alkotmányban a Koronatanács az államszemélyiség fogalmának történelmi/tudományos kompetenciáját tartaná magánál, míg az egész igazságszolgáltatás az élő alkotmánynak mint az államszemélyiség jogintézményi attribútumának szószólója kell, hogy legyen.)

5.§ Az államszemélyiség jelképe 
(A koronás címer, annak tisztázott jelentése; zászló) 

6.§ Az államszemélyiség történeti értelmezője 
(A [kétkamarás] parlament és a Koronatanács. Kettejük vitájában dönt az Alkotmánybíróság, illetve az a jogutódja, amelyik az élő alkotmányt politikai felelősséggel képviseli.) 
II. Történeti rész
0.§ Hit és hatalom 
(A hit erkölcsi meggyőződés. Közös erkölcsi meggyőződés nélkül a hatalom - kaosz. A közösségalkotás kezdetén a hiteles erkölcsi meggyőződést és a hatalom gyakorlását egyetlen karizmatikus személy egyesítheti. A honfoglalóknál a két funkció - a lelki és világi hatalom - már kettévált. Ez könnyítette, hogy elődeink erkölcsi meggyőződésükkel a környező európai keresztény kultúrába illeszkedjenek. A kereszténység jelentősége elévülhetetlen a magyar nemzet életében. Emlékezünk a hit hőseire is. A magyar kereszténység történetileg abban különbözik az őt befogadó keresztény kultúráktól, hogy nem beleszületett a római birodalom nyugati felének kulturális-civilizációs örökségébe, hanem tapasztalatokat hozott annak keleti térfeléről is, valamint a népvándorlást lezáró és több irányból eredő keleti "multikultúrális" néphagyományt.)
1.§ Állami létünk főbb szakaszai és fordulópontjai 
(Ez közmegegyezés tárgya. Az eseményeket lássuk a környezeti és az egyetemes történetbe ágyazva) 
2.§ A magyar alkotmány épülete 
(Törvényben emlékezünk meg a krónikákról, tételesen említjük a most is mértékadó jogforrásokat, emlékezünk legnagyobb jogalkotóinkra és jogtudósainkra, kiemelten tételezzük a szent korona tanból kibontakozó államszemélyiség fogalmát. Itt a helye, hogy íratlan és írott alkotmányt megkülönböztessünk és kijelentéseket tegyünk a Magyar Államszemélyiség maradványairól, továbbéléséről Károlyi Népköztársaságától az államszocializmusig. Rámutatunk az alkotmányos emlékezet jelentőségére, ami átdereng még Lukács György társadalom-ontológiai indítékain is, aki ezzel magyar töltést is adott a marxista „teológiának”.) Szerkesztői megjegyzés: be kell vallanom, hogy amikor ezt a bekezdést megláttam, először azt hittem, hogy tévedés, majd arra gondoltam, hogy másban milyen érzéseket fog kelteni. Nem fölösleges ingerlésként hagytam benne. Az elmúlt negyven-ötven év senkiből sem tűnt el nyomtalanul. Beférkőzött gondolataink közé, ott van szóhasználatunkban. Nézzünk vele szembe. Így történt, „neki is” volt része az alkotmányos hagyományból. 
3.§ Alkotmányos emlékezet és magyar függetlenség 
(Az Árpád-ház kihalása, Mohács utáni korszak, Erdély jelentősége. Bocskai politikai végrendelete, Rákóczi. Abszolutizmus és alkotmányos monarchia. Az "íratlan alkotmány" Erdély hovatartozása dolgában és Rákóczi után különösen fontossá vált, mert a jogérzékkel gyakran sikerült elismertetni, hogy a magyar államszemélyiség de iure szerződéses viszonyban áll uralkodóival.) 
4.§ Az alkotmányos tulajdonviszonyok és gazdaságunk története
(A gazdálkodás alanyi feltételeinek történeti áttekintése)
5.§ A magyar társadalom mint civilizációnk alanya
("Haza és haladás" dilemmái, sajátossága. Ez egyben a civilizációs fejlődés általános feszültsége is. A gazdaság a társadalom fiziológiája, s ilyen értelemben nem becsülhető le, sem túl a jelentősége. „Második jobbágyság”, Werbőczy szerepének kétértelműsége. Társadalmi tagolódásaink. A kezdeti nemzetségi alapú/gens/ nemesség folyamatosan tágul keresztény nemzeti/natio/ rendi hierarchiává, majd polgári nemzetté, s legújabban az állampolgári jogok gyakorlása elé vagyoni korlátokat sem állító /nevezzük így!/ népi nemzetté. Ebből következik, hogy a polgári nemzetek kora is lejárt. Nincs formális előjogokkal kitüntetett nemzetalkotó társadalmi réteg. Ezért tüntethetjük ki az alkotmányt A nemzet gyerekszobája címmel. A fejlődéssel együtt jártak az Államszemélyt próbára tevő társadalmi katasztrófák: háborúk, parasztfelkelések, forradalmak, népírtások. Emlékezzünk rájuk.) 
6.§ A ”magyar személy” mint kultúránk alanya
(Tipológiai áttekintés a „magyar történeti személyekről” a kulturális alkotások tanúsága szerint.)
III. Rendelkező rész
0.§ A közös emlékezet intézménye a történettudomány 
(A történettudomány felelősségéről mind az egyes mind a kollektív személyek önépítésében. Kapjon a Szent korona helyet az oktatásban. Köztestület foglalkozzon a közös emlékezet újra kanonizálható sarokpontjaival, valamint az ünnepi törvénybe iktatásával. Nem a vitákat kell eldönteni, hanem a vitathatatlan tényeket, elveket, értékeket emlékezetessé tenni)
1.§ A Föld minden ismert élőlény kozmikus bölcsője
(A Föld a természettel való társulás egyetlen közvetítő láncszeme és a hozzá való viszony minden természetjog megalapozója)
2.§ A természetjognak nem mondhatnak ellent az emberi jogok.
3.§ A kozmikus bölcső védelme a legfőbb honvédelmi kötelesség
(Az emberiség elleni bűntettek közé tartozik a közös bölcső károsítása)
4.§ Természetes jogaink kutatásának intézménye a természettudomány
(Ez az elsődleges funkciója, és nem a gazdasági hasznosítása)
5§ Nem mindent szabad, ami nem tilos
(A „mindent szabad, ami nem tilos” elve felbujtás a norma-pozitivitás - azaz, az állításban létezés - kijátszására.)
 6.§ A szokáshoz való jog, annyi mint a társas léthez való jog
 (Ez az elemi természetjogi megfontolásból következik, mert „ember” az, aki társas és „személy” az, aki unikális. Tehát a szokás alapvető emberi jog. A szokásjog és tételes jog úgy különbözik, mint a lét és létező.
7.§ Az érték a személyes lét történeti attributuma
/A „személy” történetileg kétpólusú: makro- és mikrokozmikus, egyes és számos, egyedi és közösségi. A „személyiség” az elemiség, oszthatatlanság történetileg irrevezibilis jegye. Az érték az egyes-sel és a számos-sággal jellemzett elemiség/entitás/ egységkifejezése vagyis mértékkifejezés. Érték az, aminek mértéke/egysége/ van. Számunkra az az értékes, amiben személyiségünk mértékét megtaláljuk. Ebből következik:
8.§ A szocializálódáshoz való jog
(Az előbb láthattuk, hogy a személyiség attribútuma az értékesség, ami az egyesnek és számosnak a „szocialitásából”, vagyis dinamikus egységéből fakad. Az értéksértés ezért nevezhető „antiszociális”-nak.) 
9. § A szocializálódáshoz való jog megsértése felbujtás a bűnözésre

10. § Legfőbb érték az igazság
FÜGGELÉK
Egy minta:
A magyar államszemélyiségről. 
   A magyar államszemélyiség nem ismeri el az államforma főhatalmát. A mindenkori államformának az államszemélyiséget kell szolgálnia. 
   A magyar államnak nincsen lehetősége szembeszállni a közelmúltbeli felségterületeit másokra ruházó európai közakarattal, ám saját önazonosságának meghatározását nem bízhatja másokra. Ezért a magyar nemzeti állam semmisnek tekint minden olyan külső kényszert, amelyik megszabná államformáját, vagy a felségjogaival fölruházott politikusainak személyét. E tekintetben jelesül nem fogadhatja el, hogy kivegyék kezéből akár a volt Habsburg uralkodó családdal való erkölcsi-történelmi-politikai elszámolás jogát és a vele való együttműködés megfontolását. 
Definíciós minták az észjárás szemléltetéséhez:
I.
Politikai rész

A személyről mint minden alanyiság alapjáról
A személy„a személy az értelmes természet oszthatatlan lényege” lásd 106. oldalon 0§ 3-ik sor. a valóság/ok/ értelmének - az igazságnak - mindenkori kiinduló feltétele.
A személyiség a mindenkor korlátozott, reális történeti személy.
Magyarázat: a valóság mindenkori és történeti értelme közvetlenül a személyből folyik. 
Az alany (subiectum) a hozzátartozó eszmei és reális tárgyak (objektumok) tulajdonságaival kifejezett (értelmezett) személy.
Az alany a kideríthető igazság oltalma alatt áll.
Magyarázat: Bármely közösség alanyait az ott uralkodó szokásrendi tárgyak minősítik. 
A szokásrend lehet természetes és intézményes (szankcionált/ szentesített). 
Mivel a reális személyt mint alanyt csak közvetítik a bevett/uralkodó szokásrend tárgyi céljai, 
megilleti őt, ami a valóság értelmének személyességéből -- a közvetlen érintettségből - fakad, az igazság.
A jogalany az intézményes közösség szokásrendjének tételezett tárgyai révén képződik, amikoris közmegegyezéssel szabatosan körülirnak célokat mint mértékadó eszmei tárgyakat.
A jogi tárgy jogalanya lehet:
minden emberi lény, aki intézményes közösség tagja, vagyis természetes személy;
minden célcsoportosulás, amelynek tagjai egymással is szerződésben szabályzott viszonyban állnak egészen a természetes személyekig.
A célcsoportos jogalany nem természetes személy, hanem funkcionális tömörülés: dologilag előállított dologi személy.

Az államszemélyiség főhatalmáról
Az államszemélyiség a természetes személy módján szembesül az államok közti szokásrenddel. Szuverén alaki tulajdonsága az államforma és ugyanilyen tartalmi tulajdonsága az alkotmánya.
Az alkotmány (constitutio) a közös indítékokkal vezérelt gyülekezési szokásokból, továbbá az állandósuló közösség szokásrendjéből levezethető önkormányzási alkat (konvencio).
Az önkormányzási alkat (tárgyilag tételezett, történeti) alkalmazása a törvény-alkotás. Vagyis a törvény annyi mint alkalmazott alkotmány.
Az előbbiből következik, hogy az egyes személyek alanyi viszonya az alkotmány alkalmazásával létesített törvényi tárgyakhoz: jogviszony.

A jelen kötetből kimaradt 
Elemzések olvashatók


Az Alkotmányossági Műhely honlapján:




www.alkotmany.ngo.hu




A honlap feltöltése, karbantartása eszközeinktől függően halad.
Kérjük észrevételeiket, vitázó ellenvetésüket, jobbító kiegészítésüket levélben vagy e-mail-en tegyék meg.







Alkotmányossági Műhely


az elmúlt évekből
 Egy tervezett kiállítás képei

Az alkotmányossággal összefüggő törvényjavaslatok, törvénycikkek, iratok felsorolása a Magyar Országos Levéltár gyűjteményéből
A fénymásolatának kiállítására helyet keresünk.

Az anyagot összeválogatta dr Tóth Béla, 
Magyar Országos Levéltár,
a 2000. májusi világtalálkozó
alkotmányossági munkacsoportja részére
(a válogatás nem tükröz tartalmi értékrendet).

Az 1222. évi Aranybulla
	Werbőczy István Tripartiumának 1. rész. 9. cím. A mű rögzíti és igazolja a nemesi jogegyenlőség elvét, kifejti a szent-korona tant. (1517).
	Az 1608. évi törvények, s köztük az 1608. évi koronázás utáni 1. törvénycikkely , megfogalmazta, hogy kiket kell tekinteni a Karoknak és a Rendeknek, ill. kiknek van helye és szavazata az országgyűlésen. Ez az álláspont a nemesi alkotmányozás alaptételévé vált.
Az 1723. évi II. törvénycikkely kimondja a királyi család nőágának örökösödési jogát, s a "Habsburg" családnév öröklését.
Az 1791. évi II. törvénycikkely II. Lipót király koronázási hitlevelét beiktatja, benne az alkotmányos kormányzás fogadalmának esküszövegével. Ez az ún. Diploma Leopoldinum.
Az 1848. évi törvények a polgári alkotmányosság kezdetei:
	a III. törvénycikkely a független magyar felelős minisztérium alakításáról, 
az V. törvénycikkely az országgyűlési követeknek népképviselet alapján való választásáról intézkedik,
a VII. törvénycikkely Magyarország és Erdély egyesítéséről határoz,
	a IX. törvénycikkely az úrbéri viszonyok, a robot és a dézsmaszolgáltatások megszüntetéséről intézkedik.
	A magyar nemzet Függetlenségi Nyilatkozata. 1849. április 14.
	Deák Ferenc első felirati javaslatában elutasította az Októberi Diplomát és a Februári Pátenst. Az 1848-as törvények hatályának visszaállítása után lehetségesnek tartja azok alkotmányos felülvizsgálatát.
	A Bírói hatalom gyakorlásáról a Képviselőháznak benyújtott törvényjavaslat különítette el egymástól az igazságszolgáltatást és a közigazgatást.
	Deák Ferenc 1866. novemberi indítványa azt javasolta a képviselőháznak, hogy követeljék a királytól a felfüggesztett alkotmány azonnali visszaállítását. Deák sajátkezü kézirata.
	Deák Ferenc kézirata a védrendszerrel kapcsolatos királyi rendelet tárgyában. Kéri, hogy továbbra is maradjon fenn az a korábbi szokás, hogy az országgyűlés beleegyezése szükséges a véderő nagyságának a megállapításához.
	Az 1867. évi XII. törvénycikkely az Osztrák-Magyar Monarchia alaptörvénye és hitelesítő záradéka
	Az 1868. évi 43. törvénycikkely Magyarország és Erdély egyesítésének részletes szabályozásáról intézkedik.
	Az 1868. évi 44. törvénycikkely a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, a különböző nyelvek használatára nézve rendelkezik.
	Az 1868. évi 54. törvénycikkely a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában a bíráskodásról intézkedik.
	Az 1871. évi 18. törvénycikkely a magyarországi települések jogállásáról és hatásköréről intézkedik.

Az 1878. évi 5. törvénycikkely az első magyar büntetőtörvény. A büntetőtörvénykönyv javaslat szentesítése felterjesztett és szentesített kéziratos példánya Ferenc József és Tisza Kálmán aláírásával (1878).
Az 1886. évi 22. törvénycikkely a települések jogállásáról szóló rendelet módosított formája. A kézirat a szentesített példány.
Az 1886. évi 21. törvénycikkely a törvényhatóságok feladat- és jogkörét határozza meg. A szentesített példány.
	Az 1894. évi törvényjavaslat javított szövege, amely elsőként vezette be Magyarországon az egyházi és az állami anyakönyvezés kötelezettségét.

Törvényjavaslat a bűnvádi perrendtartásról (1896), az ún. Csemegy-kódex, hosszú időre meghatározta a bűnvádi perek rendjét Magyarországon.
	Törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikkely életbeléptetéséről.
	Az 1918. évi Néphatározat a népköztársaság kikiáltásáról. 1918. november 16.
A Nemzeti Tanács végrehajtási bizottsága 1919. január 11-i ülésének jegyzőkönyve, amelyben Károlyi Mihályt bízza meg az államfői teendők ellátásával.
	A Forradalmi Kormányzótanács által összehívott alkotmányozó bizottság javaslata a Tanácsköztársaság alkotmányára (1919. márc. 23.), amely kimondja, hogy a Tanácsköztársaság a munkások és parasztok állama, célja a kizsákmányolás megszüntetése.
	A Tanácsköztársaság bukása és a konszolidáció bekövetkezése után az 1920. február 16-án összeülő nemzetgyűlés kimondja, hogy az államfői hatalom végleges rendezéséig kormányzót választ.
	Az 1921. évi 33. törvénycikkely a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. 1921. július 27.
	Az 1946. évi 1. törvénycikk Magyarország államformájáról, a köztársaság kinyilvánításáról.
Az 1949. évi 20. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról, az első szocialista alkotmányról.
Az 1957. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról, amelyben az új címerről és a Népköztársaság zászlójáról határoznak.

A válogatás felsorolása szerepelt a Magyarok V. Világkongresszusa "Alkotmányossági fórum" nevű szekciója írásos mellékletében (139. oldal).
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Fáy Árpád: Kiüresedett hagyomány vagy a hagyomány reménye? – felkért hozzászólók: Baranyi Árpád és Dabóczi Kálmán közgazdászok
A KOVÁSZ II. évfolyam, 1998/4. szám 
azonos című írásából kiindulva
http://korny10.bke.hu/kovasz
Magyarok Háza
Nov. 8.
Dr Prugberger Tamás:Gazdasági közjogról
Magyarok Háza
november 17
Alkotmányosságról az ezredfordulón, sok szempontból I. – a felkért hozzászóló: Dr Kállay István 
Magyarok Háza
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Alkotmányosságról az ezredfordulón, sok szempontból II. - a felkért hozzászóló: Dr Bernáth Zoltán
Magyarok Háza
december 1. 
Éliás Ádám: Társadalom és pénzhatalom 
~ a Kossuth-i pénzrendszer ~
Magyarok Háza
december 6.
Dr Boross Péter: Alkotmányossági hagyomány és az ezredforduló kihívásai - kényszerei
Magyarok Háza
december10. 
  Egésznapos, többelőadásos konferencia jele  kiadvány, többszerzős vitaindító jele
Alkotmányosságról az ezredfordulón –egésznapos konferencia, 70 oldalas, A/4-es méretű írásos melléklettel 
Magyarok Háza
2000.
jan.26.
Dr Somodi István: Alkotmányozó nemzetgyűlést
Új magyar ezredév- új magyar alkotmány, Százak Tanácsa 1999. kötetben, Trikolór kiadó
Magyarok Háza
február 2.
Dr Molnárfi Tibor: Szentkorona-eszme és a korona jellemzői dióhéjban
Dr M T: Alkotmányozás a Szentkorona-tan (elmélet) függvényében, röpirat, 1996.
Magyarok Háza
február 9.
Dr Pecze Ferenc: Szentkorona-tan visszhangja a külföld szakirodalmában - Felkért hozzászóló: Dr Gehér József ügyvéd
Magyarok Háza
február 16.
Dr Pomogyi László: CD-lemezen a Corpus Juris, szerkesztői koncepció
Magyarok Háza
Febr. 23.
Borbély Imre: Nemzet és alkotmány
Magyarok Háza
február 24. 
vitaindító Duray Miklós – Egésznapos fórum nemzet és alkotmány összefüggéseiről
Magyarok Háza
március 1.
Dr Tanka Endre: EU-csatlakozás és földkérdés
Dr T E : Föld és elsajátítás, Agroinf. kiadó, Bp 1999.
Magyarok Háza
március 8.
Dr Földes Gábor: Adózás és alkotmányosság
Magyarok Háza
Március 13.
Dr Tóth Zoltán József: Szentkorona és modern ideológiák 
Dr Vass Csaba: Szentkorona és identitás
Dr T Z J szerk: A Magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón, Bp Sz I Társ. 1999.
Magyarok Háza
március 15.
Kőrösi Imre: Alkotmányosság és gazdaság-szabályozás számokban
Magyarok Háza
március 22.
Dr Bakos Batu: Alkotmány és gazdaság, Európai Unió, európai hagyomány
Magyarok Háza
március 28.
Dr Samu Mihály: A társadalmi alkotmányosság
Fáy Árpád: Alkotmányosság és gazdaság-szabályozás
F Á: Alkotmányos piacgazdaságot, Püski kiadó, 1999
Magyarok Háza
március 29.
Dr Ádám Antal: Az alkotmányi értékekről
Dr Á A: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás, OSIRIS, Bp 1998
Magyarok Háza
május 22.

A Magyarok V. Világkongresszusának egésznapos Alkotmányossági Szekció rendezvénye, 30 db "Corpus Juris Hungarici" CD-t adtunk át köszönetként az Alkotmányossági Műhelyben végzett munkáért (többen ahelyt határon túli társaiknak, szervezeteknek juttatták a nekik felajánlott CD-t)
Magyarok Háza
május 23.
Millenniumi alkotmányozási programot elfogadja a Magyarok V. Világkongresszusának záró ülése
Magyarok Háza
Jún-okt.
A Magyarok Világszövetsége válságának kibomlása, az alkotmányossági műhely helyzetének fokozatos romlása

aug. 21.
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Timon Ákos: A szent korona elmélete c tanulmányának millenniumi családi magán-kiadásának sajtóbemutatója
Dr Timon Ákos: A Szent Korona elmélete, Anonymus kiadó, Bp 1912, reprint magánkiadás Bp 2000.
Magyarok Háza
aug. 28.

Kocsis István vitaindítója: Timon Ákos - A szent korona elmélete c. tanulmányáról
Magyarok Háza
szept 5.

Az alkotmányossági Műhely és Fórum helyzete, őszi programja - rövid ismertető, megbeszélés
Magyarok Háza
szept. 12.
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Dr Hercegh Géza, a Hágai Nemzetközi Bíróság bírájának részvételével "Szarajevótól Potsdamig" kerekasztal eszmecsere – könyvbemutató
Magyarok Háza
szept.20.

Balássy Gyula: A gazdasági ellenőrzés intézményei és alkotmányosság
Magyarok Háza
szept.27.
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Kocsis István Magyarország Szent Koronája c. új könyvének bemutatója - A könyvet bemutatja:
Dr Zétényi Zsolt ügyvéd, volt politikus, a felkért hozzászóló: Dr Drábik János a Szabad Európa Rádió volt vezető szerkesztője
Magyarok Háza
okt.6.

Timon Ákos munkássága, közös szervezésben a Pázmány Péter egyetemmel (ennek vitaindítója volt az aug. 28-i előadás) Tervezett vitasorozat első napja a magyar alkotmányos hagyományról és jelentős tudósairól - első témakör:
PPKE JÁK Bp Szentkirályi u. 28.
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Éliás Ádám: Vitaindító a deáki kiegyezés megítéléséről
Magyarok Háza
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Kocsis György: Fogalmi rendszerezés az Alkotmányossági Műhely tevékenységében
Magyarok Háza
okt.25.
Síklaky István: A fentmaradás társadalmi programjának alkotmányos vonatkozásai
Magyarok Háza
November 8.

Éliás Ádám: A XIX. századi kiegyezés értékelhetősége és a XXI. sz-i uniós csatlakozás dimenziói – hozzászóló Iványi Péter
Magyarok Háza
Nov. 8.
Nyilatkozat az Alkotmányossági Műhely kiválásáról a világszövetségből (Dr Samu Mihály és még többen nem értettek egyet a lépéssel, gyakorlatilag kimaradtak a műhely további tevékenységéből)

november15.
Dr Kováts Tibor: Dr Egyed István könyve az alkotmányról
Magyarok Háza
november 22. 
Dr Kónya Balázs Szun Jat Szenről, aki nem írta alá a trianoni békét
Magyarok Háza
november 29.
Dr Zétényi Zsolt: Sortűzperek és alkotmányossági elvek
Magyarok Háza
dec.4.

Dr Chronowski Nóra: Tézisek az "Európai integráció és az alkotmány" témakörhöz.
Dr C N: "Az Európai Unió és az alkotmány" címmel az Európai Tükör 2000/4. számában
Hadtörténeti Múzeum, Budai Vár
dec.19. 
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Búcsú az évezredtől - alkotmányosság reményében címmel 160 oldalas A/5 méretű kötet ismertetése az elmúlt két évről, évzáró összejövetel és a 2001. évi tevékenység koncepciója
Munkástanácsok Országos Szövetsége, 
Bp Tárogató u. 2-4.
December
Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság néven, kiemelkedően közhasznú egyesület-ként bejegyezve új jogi keretben folytatható az alkotmányossági műhely tevékenysége.

2001
Február 3.

Dr Botos Gábor: Vitaindító javaslat megemlékező törvényre a magyarság alkotmányosságáról
PPKE JÁK
 Tanári klub
Február 17.
Dr Tarr György: A szuverenitásról
PPKE JÁK
Tanári klub
Március 1.

Műhelybeszélgetés I. 
A magyarság alkotmányosságáról megemlékező törvény javaslatáról
X. kerületi Szabó Ervin Könyvtár
Március 22.

Műhelybeszélgetés II. 
A magyarság alkotmányosságáról megemlékező törvény javaslatáról
Munkástanácsok Orsz Szöv tanácsterem
Március-április
A megemlékező törvény szövegére tett javaslat egyeztetése több mint tíz alkalommal

május 9. 
Dr Kfer István Alkotmányos hagyományról a Felföld kultúrtörténeti emlékeinek tükrében 
K I: Rudnay Sándor jelentősége a szlovák nemzet kultúrájában, Rudnay Sándor és kora c. válogatásban, szerk Käfer István, Esztergom-Nagyszombat 1998.
PPKE Piliscsaba
május 14. 
Dr Goják János - Alkotmányos hagyományok és a modern kor társadalmi törekvései 
Pofosz tanácsterem
május 17. 

Felhívás bemutatása ünnepi megemlékezõ feles törvényre a magyar állam alkotmányos irányú fejlõdésrõl
Bp V. ker Kisebbségek Háza
május 21. 

Bokor Levente Szöveg-javaslat az alkotmányról megemlékezõ feles törvényre
Pofosz tanácsterem
május 28.

Dr Lóránt Károly alkotmány és gazdaság-szabályozás összefüggéseirõl (útkeresés társadalmi szolidaritás és gazdasági viszonyok világában)
Pofosz tanácsterem
június 11.
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Dr Tanka Endre: A földkérdésről és az UNIÓ-s földtárgyalásokról (új kötetének bemutatásával)
Pofosz tanácsterem
június 18.
Dr Pásztor Miklós: Az alkotmányosság közgazdasági háttere
a vitaindító J.M. Buchanan: Piac, Állam, Alkotmányosság c. válogatott tanulmányait veszi kiindulópontnak - KJK 1992, Budapest
Pofosz tanácsterem
Június 
Jelen kötet elkészítése
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Az Alkotmányossági Műhely történetéről 
Az alkotmányossági fórum kezdeményezésnek 1999 elején adott helyt a Magyarok Világszövetsége, amelyért ez alkalommal is köszönetet kell mondanunk.
A Magyarok V. Világkongresszusa 2000 májusban Millenniumi alkotmányozási felhívást tett, amelynek támogatására kiemelt központi programként kötelezte a Magyarok Világszövetségét - azonban a világszövetség egy hét múlva már nyílt válságba jutott, a támogatást nem tudta megadni. 
A Magyarok Világszövetsége Anyaországi Régiója 2000 júniusban külön támogatásáról biztosította az Alkotmányossági Műhelyt, azonban hamarosan tőle is megvonták működési feltételeit, ezért képtelen volt támogatását megadni.
A Megújulási Iroda, amely 2000 júliustól kezdte meg tevékenységét néhány világszövetségi szervezet megbízásából, jelentett további támogatást, a POFOSZ biztosított helyiséget. 
Az Alkotmányossági Műhely 2000 novemberében bejelentette, hogy válság rendeződéséig elhagyta a világszövetség kereteit.
Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság teljes néven kiemelten közhasznú önálló egyesületként 2000 decemberben bejegyezték be, ezt követően:
	„Búcsú az évezredtől – Alkotmányosság reményében” című kötetét 2000 decemberben jelentette meg.
	A Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Civil Irodájával indult együttműködés 2001. februártól.
„A Magyarság Alkotmányosságáról” Feles megemlékező törvény meghozatalára tett felhívást 2001 március 30-án – amelyet jelen kötetünk is tartalmaz.

	A Százak Tanácsának tagjai 2001 májusban ellenvetés nélkül értettek egyet a megemlékező törvényre tett javaslattal, az alkotmányos állapotokat rendező folyamat megindítására.
	Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 2001. május 8-án jelentősnek minősítette a 2001 márciusi felhívást, de politikailag nem tekintette aktuálisnak.
	„Az Évezred Köszöntése – Alkotmányosság reményében” címmel jelen kötet teszi közzé 2001. júniusban a megemlékező törvényre tett kezdeményezést és indoklását.

