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Tisztelt Magyar Örökség-díj Bírálóbizottság!  Tisztelt Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim!

    Zétényi Zsolt 1941. augusztus 9-én született  Veszprémben.  Édesanyja református tanítónő,
édesapja törvényszéki bíró volt. Apai családja után katolikus vallású.
    A kiváló  ügyvéd,  a  jogtörténet  kutatója,  a  nemzetstratégia  munkása  és  nemzeti  jogvédő
Rákospalotán tett érettségi vizsgát 1959-ben, majd a budapesti egyetemen állam- és jogtudományi
diplomát  kapott  1964-ben. Néhány éves bírósági gyakorlat  után bírói-ügyészi  szakvizsgát  tesz,
majd  évtizedekig  jogtanácsos,  közben  néhány  évig,  majd  1994-től  máig  gyakorló  ügyvéd.  A
pártállamban köztisztséget  nem viselt,  párttag nem volt.   Alapélménye 1956 nemzeti  felkelése.
1986-tól  a  Bajcsy-Zsilinszky  Társaság  ügyvezetője,  majd  főtitkára.  A nyolcvanas  évek  végén
Erdélyből, a Székelyföldről, a magyarlakta településekről egyre riasztóbb hírek érkeztek. Ekkor
közreműködésével  is  több magyarországi  társadalmi  szerveződés  1988.  június  27-én  százezres
tömeg részvételével tüntetést szervezett a barbár erdélyi falurombolás ellen, Budapesten a Hősök
terén. A nagygyűlés memorandumának egyik szerkesztője és aláírója.
    1989-ben a BZST képviselőjeként részt vett az Ellenzéki Kerekasztalban és 1989. szeptember
18-án  egyik  aláírója  volt,  a  Kerekasztal  és  a  kommunista  állampárt  megegyezésének,  amely
megnyitotta  és  szavatolta  az  önkényuralmat  megszüntető  szabad  választások  lehetőségét,  a
vértelen  rendszerváltozást.  1987–től  1995-ig  tagja  volt  az  MDF-nek,  1993-tól  az  Országos
Elnökségnek.  Az  első  szabadon  választott  országgyűlésben  képviselő,  a  Magyar  Országgyűlés
emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának alelnöke.  Jogvédő szemléletének bizonyítéka
Magyarok a Kárpát - medencében 1990. c. jelentése az Országgyűlésnek az elszakított területek
magyar  közösségeinek  állapotáról,  több  hetes  helyszíni  vizsgálódás  után.  Tiszta  közjogi
szemléletét, nemzetstratégiai elkötelezettségét bizonyítja a magyar –ukrán alapszerződés ellen volt
határozott,  ám  mértéktartó  hangnemű  tiltakozása  az  indokolatlan,  szükségtelen  lemondó
határklauzula és az autonómia garantálásának hiánya miatt 1993-ban.
    25 évvel ezelőtt  kidolgozott és előterjesztett törvényjavaslata példa nélküli volt a magyar
jogtörténetben. Az Országgyűlés által 1991. november 4-én, a dicsőséges 1956-os forradalom és
szabadságharc  eltiprásának  gyásznapján  elfogadott,  ám  az  Alkotmánybíróság által  1992-ben
megsemmisített  törvény,  a  „lex  Zétényi”  (korábban  „Zétényi–Takács”  igazságtételi
törvényjavaslat) az önkényuralom által nem üldözött szándékos emberölés, halált okozó súlyos
testi  sértés  és  hazaárulás  büntethetőségét  tette  volna  lehetővé.  Alapgondolatát  –  hogy  az
önkényuralmi  bűncselekmények  büntethetőségének  elévülése  nyugszik  az  önkényuralmi
hatalomgyakorlás idején – később számos országban, így Németországban, Csehországban, dél-
Amerikában érvényesítették.  Ide tért  vissza  a  magyar  törvényhozás  2011-ben,  amikor  húsz  év
elteltével  újra  rendelkezett  a  kommunista diktatúrában  elkövetett  egyes  bűncselekmények
üldözéséről. Ez lehetett erkölcsi elégtétel a korábbi előterjesztőnek, de nem hozott elégtételt
és megnyugvást a társadalomnak. A jogalkalmazó nem tudott, nem akart élni vele……….
Már késő volt, nagyon késő…..
    A „jogvédő “ következetes igazságtételi  és emberi jogi munkásságával nem a bosszúállást,
hanem  az  igazságon  alapuló  megbékélést  kívánta  szolgálni,  az  általa  szerkesztett  két  törvény
hatályba lépése esetén vélhetően más irányt erősített  volna a magyar nemzet következő 25 éves
történetében.  A magyar  társadalom  jelentős  többségének  is  döbbenetes,  keserű  kudarcot
jelentő 1992-es döntés még inkább következetes jogvédő munkára sarkallta Zétényi Zsoltot. 
    Miután  ilyen  előzmények  után  párttársai  meghiúsították  számára  országgyűlési  mandátum
megszerzését,  -  amint  ő  mondta  „kirúgták  a  következő  országgyűlésből”  -  1994-től  minden
köztámogatás  nélkül,  egyszemélyes  Nemzeti  Jogvédő  Irodát  tartott  fenn  az  önkényuralom
(sortüzek) halálos áldozatai, a sértettek és hozzátartozóik képviseletében. 2004-től máig a Nemzeti
Jogvédő Alapítványnak, 2008-tól 2014-ig a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak is elnöke, majd 2015-
ben  történt  megszűnéséig  a  Magyar  Konzervatív  Alapítvány kuratóriumának  elnöke,  két  nagy
nemzetstratégiai  tanulmánykötet  társszerzője  és  ösztönzője.   1994-től  elnöke  volt  a  Nemzeti
Társaskörnek  és  jelenleg  is  tagja  a  Százak  Tanácsának,  a  Magyar  Alkotók  és  Gondolkodók
Szakértői Társaságnak. 2010-ben alkotmánybírónak jelölték.
    A Ságvári Endre meggyilkolásának hamis vádjával 1959-ben elítélt és kivégzett, majd 2006-ban
felmentett  Kristóf  László  ügyében  a  felülvizsgálati  eljárásban  az  indítvány  szerkesztője  és  a
diktatúra  által  megalázott  család  képviselője,  majd  2011-ben  a  háborús  bűnökkel  alaptalanul
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vádolt, nem jogerősen felmentett, a jogerős döntés előtt elhunyt †Dr. Képíró Sándor védőügyvédje
is  volt.  Életén  végigvonul  a  történeti  alkotmány  és  a  szentkorona  eszme  kutatása,  korszerű
értelmének  keresése.  Csaknem  évszázados  szünet  után  (2009-2010-ben)  kiadta  a  Történeti
alkotmány, Magyarország Ősi Alkotmánya című törvénygyűjteményét és magyarázatát.
   Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) preambuluma így szól a történeti alkotmányról:
„Tiszteletben tartjuk történeti  alkotmányunk vívmányait  és a Szent Koronát, amely megtestesíti
Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.
Tagadjuk  a  magyar  nemzet  és  polgárai  ellen  a  nemzetiszocialista  és  a  kommunista  diktatúra
uralma alatt elkövetett  embertelen bűnök elévülését. Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista
alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.” 
    Ezekben  a  sorokban  Z.Zs.  több  évtizedes  szakértői  és  nemzetstratégiai  munkálkodásának
summázatát olvashattuk. Közreműködésének is betudható nagy erénye az Alaptörvénynek, hogy
rögzíti a magyar nemzet és a kereszténység tiszteletét és védelmét, s a történeti alkotmányhoz való
kapcsolódását. Zétényi évtizedek óta arra keresi a választ: mi a történeti alkotmány, melyek annak
vívmányai,  s  a  rá  való  hivatkozás  hordoz-e  valódi  értéktartalmat,  éltető  történeti  erőtartalékot
jelent-e avagy – mint némelyek manapság állítják – pusztán szép, tartalom nélküli díszítő elem a
jelen  Alaptörvényében?  Meggyőző  megállapítása:  léteznek  a  valódi  értékfolyamatosság
hajszálgyökerei, megvan az esély a történeti alkotmánnyal való folyamatosságra, s mi több,
ablakot nyitottunk rá, létező, éltető hagyomány örökösei vagyunk. Rajtunk múlik, tudunk-e
élni vele!
    A történeti  alkotmányt  átsugárzó,  a  közép-európai  gondolatként,  a  dunavölgyi  és  Kárpát-
medencei népek együttélésének kereteként, magyar filozófiájaként tekintett Szent Korona eszmét
és  tant  a  legnemesebb  értelemben  demokratikus,  népfelségi,  az  etnikai,  vallási,  vagyoni
különbségek feletti közösségegyesítő, integráló eszmének látja és láttatja.  Határozott véleménye
az: nincsenek kibékíthetetlen ellentétek a szent korona eszme 20. századi megfogalmazásai és a
jelen Magyarország alkotmányossága között. 
     Vallja, hogy A jelen nemzedékeinek életszükséglete három kapcsolódás:
 a hiteles kapcsolat megtalálása a teremtő és megtartó érzékfeletti erővel, Istennel, az egészséges
együttműködés-munkálkodás  a  most  élő  nemzet  legszélesebb  köreivel,   s  az  éltető  viszony
helyreállítása a magyar történelemmel. 

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Bírálóbizottság, hölgyeim és uraim!

    Mondanivalóm  summázataként  ajánlom  figyelmükbe,  hogy  Az  emberi  és  nemzeti
szabadság és méltóság megalkuvás nélküli védelme mind az egyéni, mind a nemzeti, mind a
nemzetközi viszonyokban magyar örökség.
    A magyar  nép  hivatásának  szolgálata,  méltó  helyének.  megbecsülésének,  gazdasági,
szellemi,  politikai  szerepének  visszaállítása  közép-európában  és  a  világban  megfelelő
nemzetstratégiával és nemzetközi jogi eszközökkel magyar örökség.
   Az  igazságosság  és  az  alkotmányosság  együttes,  egymást  erősítő  érvényesítése  a
jogalkotásban, jogirodalomban és jogalkalmazásban magyar örökség.
   Az önkényuralom anyagi és szellemi maradványainak lehető legteljesebb eltávolításával
végrehajtandó  következetes  rendszerváltozás  szorgalmazása,  annak  szellemi-erkölcsi
ösztönzése, magyar örökség.

Budapest, 2016. szeptember 17.

Dr. Galla János
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