
Sűrítmény a második dolgozathoz 

 

Az első dolgozatban nyolc részben eredetünket, őstörténetünket, a több ezer évig tartó 

utazásainkat, identitásunk alapjait foglaltuk össze. A valóságot a kútfők írásaikban hagyták az 

utókorra, és az írástudók elmagyarázták. A kútfők leírták a Szkíták - Hunok - Avarok - 

Magyarok életének helyszíneit, életkörülményeiket. Szóltak barátokról, ellenfelekről, 

ellenségekről, békés és háborús állapotokról, harcokról. Felfedték az akkor élő egyszerű 

emberek életét, viszonyukat egymáshoz, és az uralkodóhoz.  

 

Az időhossz, aminek áttekintésére ennek a dolgozatnak keretében vállalkozhatunk, a 

Szent Korona készítésének időpontja, és életútja. Sok vitát váltott ki, hol és mikor készült és 

érinthette-e István király fejét? A szembenállók okfejtései eltérő hatással jelentek meg a 

történészi, művészettörténészi felfogásokban, az államelméletről gondolkodók világában és a 

közbeszédben. Pedig, a Korona készítésének idejéhez konkrét adatokat, maga a Korona 

szolgáltatja. Két kérdésre választ keresünk. Első kérdés a pántok és az abroncs illeszkedése. A 

másik kérdés az, hogy mikor éltek és mit képviseltek a Korona zománcképein szereplő 

személyek? Egy elfogadható választ olvashatunk a kilencedik részben, Szigeti István 

egyháztörténész az aacheni dóm magyar kápolnájának plébánosa tollából. A kilencedik rész 

második felében az aranyművesek mesterfokú szaktudásával ismerkedhetünk meg és 

csodálkozhatunk, mert a szerszámok és a mesterfogások több ezer év múltával is azonosságot 

mutatnak. 

 

A tízedik részben István király vérszerinti utódairól, az Árpád-házi királyok 

cselekedeteiről ejtünk szót. A történelem bizonyítja, a Turul-mítosz eltűnése, az Árpád-ház 

kihalását indította el. Amíg élt az Árpád-ház, addig pislákolt még a Turul-családba vetett hit 

mítosza, amit Emese álma képviselt. A Kőszegiek, a Gutkelediek, a Garaiak, a Cilleiek stb. 

számára nem jelentett semmit a Turul-mítosz. A honfoglaló családok elvesztették vezető 

helyzetüket. Az ellentét és széthúzás állandósult. Ez vezetett azután Mohácshoz, még akkor 

is, ha közben volt Nagy Lajos és Mátyás királyunk.  

Anjounk kora és a Jagellók. Hunyadi János – Rigómezei csata. Déli harangszó. Hunyadi 

Mátyás – fekete sereg. Mohács. Fuggerek, Werbőczy. 1526. Török hódoltság. Erdélyt 

fejedelmei, Habsburgok négyszáz éve. Mária Terézia, II. József, I. Ferenc, Magyar Tudós 

Társaság, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós. 

Rothschildok.    

 

Tizenegyedik rész. Hitel, Világ, Stádium. Lánchíd. Ezernyolcszáznegyvennyolc. 

Pozsonyi Országgyűlés! 12 pont. Nemzeti dal! Az első magyar kormány – áprilisi törvények. 

Trónfosztás. Függetlenségi Nyilatkozat. Esnek legjobbjaink. A tizenhárom aradi vértanú. 

Magyar Golgota. Deák és a Kiegyezés. Trónbeszéd. „Bizalmam az ősi erényben.” Pártosodás 

folyamata. 

 

A tizenkettedik részben olvasunk a kiegyezést követő évtizedekről és az első 

világháborúra készülődésről. Három császár szövetsége. Millenniumi évek. A Képviselőházi 

naplókból az idézett részek híven tükrözik az alsó és felsőházban elhangzottakat. Tisza 

Kálmán, Tisza István, Ugron Gábor. Obstrukció. A politikai ütközések közben folyt az 

építkezés. Fegyvergyártás - haderő felállítás - Ferencz József - háború. Wekerle Sándor, 

József főherceg.  

 

Tizenharmadik részben a 1918 - 1919-es évek eseményeiről idézünk részleteket. Az 

1918. év a negyedik éve tartó első világháború befejezésének, és a béke előkészítésének ideje. 



Az országgyűlési vitákban kikezdik az országgyűlés rendjét, hatása lecsapódik a 

társadalomban. A Kárpát-medencében élő nemzetiségek képviseletében, az évtizedek alatt 

szított ellentétek hangsúlyozásával zavarják az országgyűlés munkáját. Nem a békülés 

szándékával, hanem az ország szétdarabolásának akaratával. 

Az 1918. évi Országgyűlési naplókban olvasható felszólalások világítanak rá, milyen 

politikai fordulatok szükségesek egy kormány megbuktatására ahhoz, hogy a világ proletárok 

juthassanak uralomba. Kirajzolódik Károlyi Mihály pártjának hatalmi törekvése. 

Tanácsköztársaság. Gr. Károlyi Mihály. Tisza István meggyilkolása. Az országgyűlés 

feloszlása.  

Franchet d’Esperey és Károlyi Mihály Belgrádi találkozása.  

Történeti alkotmányunk változásait befolyásolták a törvényalkotók. A folyamat 

értéséhez szükséges a politikai gondolkodók országos ülésein elhangzó viták néhány 

részletébe beleolvasni. A kettő együtt, vagyis történelmünk haladása, a haladást segítő jogi 

változások elfogadása, érvényesítésének törvényes eszközökkel történő betartatása áll az 

egyik oldalon. Amivel szemben, mint például az 1919-ben megkaparintott hatalom 

megszerzésének érdekében történt:  

„Ezeresztendős alkotmányt teszünk a sírba örökre, s ezzel eleget teszünk millió és 

millió proletár szívének.” - hangzott el a kommunisták „nemzetgyűlésében” Garabai szájából.  

Franciaországból az Európában szétterjedő liberalizmus gyökerei Magyarországon: Kun 

Béla, Kunfi, Szamuely, Pogány, Bőhm, Rónai, Korvin, Rosenfeld és a többiek. Statárium: 1. 

számú parancs. Román megszállás Magyarországon – H.H. Bandholtz.   

 

Tizennegyedik rész. A proletárdiktatúra ellen harc 1918.ban. Horthy július 15-én kiadott 

hadseregparancsa. Clemenceau. A Nemzetgyűlés első ülése, 1920. február 16. Prohászka 

Ottokár gondolataiból részlet: „Nekünk ez az alkotmány megint csak híd… az anarchiának 

szakadéka felett, amelynek szélén még folyton imbolygunk, híd ez a szociális alkotások 

mezejére.” Huszár Károly miniszterelnök. Kormányzó választás. Horthy Miklós esküje. Gr. 

Teleki Pál külügyminiszter és Gr. Apponyi Albert a békeszerződésről.  

 

Személyes: Második dolgozatomban családomat érintő ügyeimmel is találkozik az 

olvasó. Életemből hiányozik anyai nagyapám, apám idősebb testvére, akiket elsodort az 

életből az első világháború. Követte Magyarország darabokra szakítása, ami együtt járt, a 

nemzetet alkotó családok szétszóródásával, az együvé tartozás kötelékeinek megszakításával. 

Családom sorsát is érintette az első világháború szörnyűsége és Trianon is. A mi szüleinknek 

nem csak a szülőföld utáni vágy okozott fájdalmat, könnyeket fakasztott a közös küzdelem és 

a közös sikerek öröme. Bizonyító erejű tényeket kerestem, kik okozták a Trianonhoz vezető 

utat, és kik tették a mondat végére a pontot?  

 

Tizenötödik rész: 1920. június 4. Csonkolás Európa árnyékéban. Gróf Apponyi Albert 

beszéde a trianoni „békekonferencián.” Visszahonosítási okirat: „Honpolgári eskü” 1934. 

január 19. a csonka Magyarországon. Horthy Miklós kormányzó munkásságát. Szó szerint 

idézünk az alkotmányosság helyreállításról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről 

szóló törvényekből, együtt a Habsburg ház trónfosztását kimondó törvénnyel.  

 

Levél itthonról: Haza! Hogy megtudja mindenki a szűkre szabott hazánkban, 

nagyjaink közül kik születtek Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, az Őrvidéken, 

Muravidéken? Tükröt a történelem több pillanatban helyezett és helyez el, egyik részük az 

utcán jön velünk szemben rongyokban, másik részük az önmagukat valamilyen oknál fogva 

kiválasztottak köre. Ezeket vagy alulról jövő kezdeményezéssel szavazhatják a népfelség fölé, 

vagy valamilyen kiválasztás jogán ültetik be az uralomba. Ez utóbbiakat, a kiválasztókat vagy 



látjuk, vagy nem. Uralmuk következménye az első világháború folytatása: a második 

világháború. Persze, a háború nem fejeződött be, folyamatosan jelen van, napjainkban is. A 

közvéleményben érzékelhető a gazdaságban, a kulturális ütközésekben, Európa politikai 

szinterein.  

 


