
                                                                 II,   
                              

                                                     A HŰSÉGRŐL 
 

   Mit jelent ez a fogalom a mai Magyar ember számára, hogy hűség? A legtöbb embernek a 

házastársi hűség jut az eszébe, de sokan még arra is csak legyintenek. Ez a szó is elveszítette 

már a tartalmi mondanivalóját, úgy, mint szinte minden más hasonló fogalmaink.    

   Számomra ez a kifejezés azt jelenti, hogy kitartok egy gondolat, személy, fogalom, egy 

eszme mellett, megvédelmezem, nem hagyom bemocskolni, vagy eltörölni, mert számomra 

rendkívül fontos, és ha kell, akár az életemet is feláldozom érte. Teljesen azonos értékrendet 

képvisel, mint a nemzet, a haza, szeretet, becsület, tisztesség, vagy az igazság fogalma. 

   De hűek csak ahhoz tudunk lenni, amit egész pontosan ismerünk, és beépült a személyes 

értékrendünkbe. Arról, amiről nem tudok, vagy csak felületesen, ahhoz nem tudok hű lenni, 

még ha akarnám sem, mert nem ismerem, sőt, ami a jelenlegi világ sugallt eszméivel 

ellentétes (iskola, médiák, szórakozás, liberalizmus, élj a mának, stb) azzal jobb nem is 

foglalkozni, mert az már idejét múlta, és nem akarok kilógni a sorból, mert akkor kinéznek a 

társaim maguk közül. 

   Minden ember a saját egoizmusa foglya, azt hiszi önmagáról, hogy tökéletes, és mindent 

tud, amire neki szüksége van. Ez nem véletlen, hiszen minden média ezt sugallja a számára, 

és ezt pszihológusok adagolják, hogy mikor, mennyit, és hogyan kell elhinteni, hogy a tudatot 

irányítani lehessen. Számukra a legfontosabb a tudat irányítása, és a valós múltunk, a 

történelmünk eltörlése!  

   Aki nem ismeri a valós múltját, az nem érti a jelent, és nincs jövőképe sem! Hű csak ahhoz 

tud lenni, amit ismer! 

   Az őseink életében a hűség volt a legnagyobb erény, és a hűtlenség volt a legszörnyűbb bűn, 

amit valaki elkövethetett! Ám ez a hűség, vagy hűtlenség nem a király személyének szólt, 

mint a nyugati királyságok mindegyikében, mert hazánkban a legnagyobb hatalom nem a 

királyé volt, hanem magáé a Szent Koronáé, hiszen nálunk a korlátlan teljhatalmat 

(szuverenitást), maga a Szent Korona gyakorolta, akit, mint akarattal bíró, élő, organikus 

személyiségként tiszteltek. A Szent korona megosztotta a hatalmát a király, (fő) és a tagok, 

(nemzet) között, és egyik fél sem hozhatott törvényt a másik fél jóváhagyása nélkül. Ez volt a 

valódi hatalommegosztás, ahol egyik fél sem gyakorolhat teljhatalmat, hiszen egyik fél sem 

törhet a Szent Korona hatalmi magasságába! Ez az ősi alkotmányunk, melyet „Szent Korona 

tan”-nak is neveznek, egyik legszigorúbb alapelve. 

   Ezek szerint törvénytelen volt, ha a király teljhatalmat akart gyakorolni (centrális 

szuverenitás), de ugyanígy törvénytelen (illegitim) ha a nép nevében tör valaki, vagy valakik 

(pártok) a teljhatalomra (népszuverenitás). Ezért a Szent Korona tan szerint törvénytelen 

(illegitim) a mai államformánk, és alkotmányunk is!  

   Függetlenül attól, hogy éppen van-e földi királya Magyarországnak, vagy nincs, 

Magyarország örökös királyság, és a hozzá kapcsolódó alkotmánya, a Szent Korona tan 

érvényteleníthetetlen. Szent István halála előtt, mikor látta, hogy nincs méltó örököse, a 

koronát, és ezen keresztül az ország területét, és minden lakosát meghatározott időben, és 

helyen felajánlotta Nagyboldogasszonynak, így ez örökös égi szerződés, melynek egyik tagja 

égi személy, így azt földi ember fölül nem írhatja! A világon egyedül Magyarország 

királynője, (reginája) míg más nemzeteknek csak segítője, (patrónája). Az egész világon csak 

egyetlen létező koronát szabad a Szűzanya fején ábrázolni, a Magyar Szent Koronát! 

Ha egyetlen mondatban kellene elmondani, hogy mit jelent a Szent Korona tan, vagyis az ősi, 

történelmi alkotmányunk, az így szólna:  

www.tejfalussy.com



   Az őseink minden olyan törvényt, szokást, kötelezettséget, és jogot – mely az ország érdekeit, 

jólétét, függetlenségét, és a jövő nemzedék életfeltételeit biztosította – magához a Szent 

Koronához kötötték, így örök időkre bebiztosították azokat! 

   A Szent Korona hatalmi magasságába senki nem törhet, sem egy személy, sem egy 

népcsoport (párt) nevében, mert akkor törvénytelen állapot jön létre, így az ősi törvényeink 

örök érvényűek, és megvédik hazánkat minden olyan törekvéssel szemben, amely ellentétes 

az érdekeinkkel.  

   Minden ország, és a tagjai érdekeit az alkotmánya védi. Kétféle alkotmány létezik, az 

egyiket úgy hívják, hogy szokásjogokon alapuló alkotmány, ilyen van Angliának, és 

Magyarországnak, a másik, az un. írott, vagy chartális alkotmány.  

   A szokásjogokon alapuló alkotmány lényege, hogy az őseink egyszer leültek, és 

összegyűjtöttek minden olyan szokást, és jogot, melyet már kipróbáltak, és bevált, ezeket 

rögzítették, és attól fogva ezeket bármikor, és bármivel lehet bővíteni, korszerűsíteni, de 

mindig csak a már meglevők szellemiségének megfelelően! Olyan új törvény, vagy szokás 

nem épülhet bele, ami szembefordul, vagy megmásítja a meglevőket. Rendkívül rugalmas, 

bővíthető, de mindig a közérdeket szolgálja! Főbb alkotórészei: a vérszerződés öt pontja az 

alap, ma is ezek képzik a kiinduló pontot, majd Szent István intelmei, 1222-ben az 

Aranybulla, 1514-ben Werbőczi foglalta össze az addigi szokásjogokat a Tripartitumban, 

1848.-i áprilisi Pozsonyi országgyűlés törvényei, 1867-ben a kiegyezés, és 1920-ban állították 

helyre a jogfolytonosságot utoljára.  

   Az írott, chartális alkotmány lényege: egyszer, egy adott hatalom szakít az addigi 

szokásjogokkal, és olyan alkotmányt talál ki, ami az ő érdekeinek megfelel, és attól kezdve 

mindenkinek ezt kell betartani. Ezt a történelmünkben először Károlyi Mihály tette meg 1918-

ban. Szakított az államformával, a Magyar Királysággal, köztársaságot hozott létre, és Szovjet 

mintára új alkotmányt írt le. Az írott, chartális alkotmányban minden újabb törvény felülírja a 

régebbit, ezáltal minden kormány a saját, vagy a háttérhatalmak akarata szerint változtathatja, 

újíthatja, ahogy neki tetszik. Ha egy parlamenti párt el tud érni két-harmados többséget, akkor 

azt tehet a törvényhozásban, amit akar! Bármilyen törvényjavaslatot kezdeményezhet, ezt 

önmaga el is fogadja, és törvényerejűvé teszi! Ez nem demokrácia, ez diktatúra! Így tudja a 

magánérdek felülírni a közérdeket! Nincs hatalmi ellensúly, hiszen az alkotmánybíróságot 

maguk a politikai pártok hozták létre a saját tagjaikból, a rendszerváltáskor, és nekik csak az a 

feladatuk, hogy a jelenlegi írott alkotmányt (alaptörvényt?) betartassák, és magyarázzák.  

   Ha az ősi alkotmányunk érvényben van, akkor törvényes, (legitim). Ezt a jogfolytonosságot 

négy ok szakíthatja meg, I. ha a király nincs megkoronázva a Szent Koronával, (ezt 

helyettesítheti kormányzó, nem teljes királyi jogkörrel), II. ha a király teljhatalomra tör, III. ha 

a nemzet nevében valakik teljhatalomra törnek, (ezért törvénytelen a mai rendszerünk), IV. és 

ha ellenséges katonák vannak az országban (ez szakította meg utoljára). Ez a négy ok 

ideiglenesen megszakítja a jogfolytonosságot, törvénytelen, (illegitim) helyzet áll elő, ám 

érvényteleníteni nem tudja a Szent Korona tant. Amikor a jogfolytonosságot megszakító ok 

megszűnik, (a Szovjet katonák elhagyták az országot), a következő kormánynak össze kell 

hívnia az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, és a „törvényszegés jogot nem alapoz” alapelv 

alapján érvénytelenítik az illegitim időben hozott összes törvényt. Egyetlen percre jogilag 

vissza kell menni az utolsó megszakadásig, (1944 március 18, a Német megszállás előtti nap), 

és az azóta hozott törvények közül csak az maradhat, ami megfelel az ősi alkotmányunknak.                            

Ugyanígy érvénytelen minden államközi szerződés is, amit nem a Szent Korona nevében 

kötöttek! Természetesen mindent újra lehet tárgyalni, de az egyik legszigorúbb alaptörvény 

betartásával. „hungária semper libera!” Magyarország örökké szabad! 

   A Szent Korona felül zárt korona, ami azt jelenti, hogy fölötte nincs földi hatalom, csak egy, 

aki a tetején van, a Teremtő Jó Isten! Kívüle más nem szólhat bele Magyarország belügyeibe. 
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II. András óta minden királynak koronázása előtt hitlevelet kellett írnia, és koronázásakor 

esküt tennie arra, hogy a Magyar szokásjogokat mindig fenntartja, és ezek ellen nem tehet. 

   Ha a király, (vagy az ország bármilyen tisztségű vezetője) szembefordul a Szent Korona 

akaratával, elveszíti a nemzet hűségét. Az Aranybullában foglalt ellenállási jog értelmében 

minden nemesnek, 1848 óta minden állampolgárnak nemcsak joga, hanem kötelessége a 

hűtlen uralkodóval, (vagy bármilyen vezetővel) szemben ellentmondani, ha ez nem elég, 

ellenállni, és ha ez sem elég, fegyveresen ellenállni, a hűtlenség vádja nélkül! Ezt az 

ellenállási jogot erősítette Mátyás után a vármegyék ellenállási joga, amely lehetetlenné tette, 

hogy az uralkodó kizárólagos hatalomra tehessen szert.  

   A Szent Korona érdeke, és Magyarország érdeke egy, és ugyanazon kifejezés. Ha valaki 

bizonyította a koronához való, (és nem a király személyéhez) hűségét, (harci cselekedet, testi-

lelki erények tudomány, stb,) és ha a király erre felfigyelt az illetőnek nemesi rangot, és a 

Szent Korona tulajdonából birtokjogot adott, mely örökké az övé, és utódaié maradt. A 

nemesi rangot, és a birtokot csak akkor veszíthette el, ha nem maradt utóda (magszakadás), 

vagy ha bebizonyították a Szent Koronához, (az ország érdekeihez) való hűtlenségét. Ez volt a 

legsúlyosabb bűn, mit valaki elkövethetett, ennek a büntetése teljes vagyon, és fővesztéssel 

járt! A birtok mindkét esetben visszaháramlott a Szent Koronára, mint tulajdonosra.  

   Amikor már nem Magyar nyelvű, és szívű királyok uralkodtak hazánkban, ők igyekeztek a 

hűséges embereket lecserélni szolgákra. Amíg a király hű a koronához, addig biztos lehet 

abban, hogy a nemesség egy emberként áll mögötte, és hozzá hűek. Ám ha a király a 

teljhatalomra szeretne törni, és teher neki a kötelezettségei, akkor a koronához hű nemesség őt 

félreállítja. (A már megkoronázott Luxemburgi Zsigmondot hat hónapra börtönbe zárták, mert 

szembefordult a Szent Korona akaratával.) A nemesség a Szent Koronához hű, a szolga pedig 

ahhoz, aki jobban megfizeti. Ma vajon kik vezetik az országot? 

   Mit is jelent a tulajdon, és a birtok közti különbség? A tulajdonos tulajdona az övé, senki 

nem szólhat bele, azt tesz vele, amit akar! Ez minden ember legrosszabb tulajdonságait hozza 

elő, az önzést, az egoizmust, a gőgöt, és a hatalmi vágyat. Jogai vannak! 

   A birtokosnak nemcsak jogai, hanem kötelességei is vannak. A birtok nem az övé, csak 

használhatja, (hiszen az őseitől örökölte, és a gyermekeinek kell tovább adnia), a közösséget 

szolgálja vele, gyarapíthatja, megőrzi, és tovább kell adnia a következő nemzedéknek. Ha 

jogában állna eladni, elzálogosítani, tönkretenni a rövid távú érdekeiért, akkor mit fog 

továbbadni a gyermekeinek? 

   A Szent Korona alkotmánya kimondja: „Minden a Magyar földön, a föld alatt, és a föld 

felett található érték, természeti kincs, vagy erőforrás az egyetemes Magyarságot jelentő Szent 

Korona örök, és elidegeníthetetlen tulajdona, hogy az ország minden lakosának a jólétét 

szolgálja. A Szent Korona államában minden érték magyar érdekeket szolgál!” 

   A Magyar föld, és minden más tulajdonjoga kizárólag a Szent Koronáé, azon keresztül a Jó 

Istené, így idegennek még birtokjoga sem lehet Magyarországon! Itt az igazi földvédelem! 

Másik alaptörvény: „Sem a király, sem a nemzet nem határozhatja meg a Szent Koronához 

való viszonyát.” Ez azt jelenti, hogy senki nem vonhatja ki magát a Szent Korona 

védőboltozata, és törvényei alól! Mindenki egyenlő jogú tagja a Szent Koronának, ez 1848 

előtt a nemességre vonatkozott, azóta minden állampolgárra. A Szent Korona tagság azt 

jelenti, hogy mindenkinek egyformák a jogai, és a kötelezettségei. A jogok, és kötelezettségek 

egységében mindenki egyforma szabadságjogokat élvez. 

   Mit jelent a jogok, és kötelezettségek egysége? Aki teljesíti, (vagy már teljesítette) 

kötelezettségeit, vagyis adófizető állampolgár, annak teljes értékű jogai vannak. Ám aki még 

sosem tett le az asztalra semmit, és nem is akar, az mit akar onnan elvenni? Tehát aki nem 

teljesíti kötelezettségeit, annak arányosan meg kell vonni a jogait is! Ne az döntse el az ország 

sorsát, aki nem tesz érte semmit. Viszont ha valaki többlet kötelezettséget vállal, annak 

arányosan több jogai is lehetnek. Ez a jogok, és kötelezettségek valódi egyensúlya! 
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   Ha a Szent Korona vezetné az országot, mindenkinek biztosítani tudná a képzettségének 

megfelelő munkát.  

   Mohács óta minden háborúnkat elveszítettünk, ám az utána következő közjogi csatáinkat 

mindig megnyertük a Szent Korona tannak köszönhetően. A fegyverrel vívott 

szabadságharcainkat (Rákóczi, 1848, majd Trianon után) túlerővel mindig leverték, ámde 

utána az alkotmány erejével mindig helyreállította a nemzet a jogrendet, és az ország újra 

megerősödött, fellendült. Trianon egy tökéletesen végrehajtott nemzetkivégzés 

(misztériumjátékban a keresztre feszítés) volt, amit egyetlen európai nemzet sem élt volna túl, 

ám a nemzet helyreállította a jogfolytonosságot az ősi alkotmányával, és hat év alatt 

felzárkózott Európa középszintjéhez. Ha összehasonlítjuk a Horthy korszak 25 évét a 

rendszerváltás óta eltelt ugyanennyi idővel, akkor látszik mit jelent, ha az ősi alkotmányunk 

vezet minket, vagy mások által diktált (Sztálin) írott alkotmány.  

   A Szent Korona jogfolytonosságának helyreállítása nem egy lehetséges alternatíva, a sok 

közül, hanem az egyetlen, ami kötelező! 

   Ismerjük meg, mi a valódi múltunk, történelmünk, alkotmányunk, tisztítsuk le 

fogalmainkról a rákent sarat, és felragyog előttünk az az út, melyen az őseink jártak, és a 

hűségünket bizonyítva tegyük utódainknak is járhatóvá!   

   Ez nemcsak érdekünk, és jogunk, hanem kötelezettségünk is!     

   Ha Isten velünk, ki ellenünk?  

 

    Folytatjuk…                                                    v. Vesztergám Miklós 

                                                                           vesztergam @ gmail . com 
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