1.2 Vallástörténeti és jogi hagyományaink népünk életében - Dr. Varga Tibor
1.2.1.

1.2.2

Szkíták, hunok a korabeli források tükrében

A Nagyboldogasszony tisztelete népünk emlékezetében. Kereszténységünk
paraliturgikus szertartásainak megismerése.

•

•

Régészeti lelőhelyek feltérképezése (Tolsztaja mogila, Noion –ul, stb..)
Herodotos és Priscos írásos emlékeinek vizsgálata, forráselemzés.

Árpád-kor vizsgálata:
•
•
•
•
•

Anonymus és Kézai alapján.
Árpád-ház eredete
Álmos és Árpád szerepe a történelmünkben.
Honfoglalásunk emlékezete az írásos forrásokban.
A honfoglalás vizsgálata jelenkori tanulmányok alapján: Győrffy, Kristó
Gyula, Bakay Kornél stb.

•
•
•

•
•
•
•

A honfoglalás kori leletanyagok tanúságai
A honfoglalás kori leletek Tiszaeszlártól Püspökladányig.
A keresztény évkör Boldogasszony ünnepei hagyományainkban Bálint
Sándor alapján (Kisasszony ünnepe, Szeplőtelen Fogantatás,
Nagyboldogasszony, stb.)
A feltámadási népi hagyományaink, úrkoporsó állítás, Jézus keresés,
határkerülés, feltámadási körmenet.
Az advent vizsgálata a középkorban.
Szent Márton tisztelet és az advent
Nagyböjt és a kisböjt kapcsolata.

1.2.3.

1.2.4

Magyarország helyzete a korabeli Európában, viszonya a Német-római
Császársághoz és Bizánchoz.

Az országfelajánlás és a Szent Korona tan alapjai.

•
•
•
•
•

Szent István szerepe a magyar történelemben.
Uralkodásának kezdete, háborúinak okai. Különös tekintettel az 1030-ban II.
Konrád felett aratott győzelmének.
A bizánci kapcsolataink vizsgálata, bolgár-bizánci háborúban.
Szent Imre élete és halála.
Szent Imre herceg a történeti kutatásokban, származása, neveltetése. - A
trónörökös rejtélyes halála. - Szent Imre középkori kultusza (helynevek,
templomtitulusok, főbb búcsújáró helyei.) - Szent Imre művészeti ábrázolásai:
falképek, pecsétek, címerek, stb.

•
•
•
•

A Szűzanya tisztelet a Szent István legendák tükrében.
Nagyobb legenda, kisebb legenda és a Hartwik-féle legenda vizsgálata.
A Szent Korona tan alapjainak tárgyalása és kifejtése Timon Ákos alapján.
A Szent Korona misztikus testének kifejtése a jogi irodalom tükrében

1.2.5

1.2.6

A Szent Korona vizsgálata a modern kutatások tükrében.

A Szent Korona és a magyar királykoronázási szertartás.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Az országfelajánlás és jogi berendezkedésünk összevetése.
A Szent Korona összevetése korabeli zománcképes koronákkal: Monomachos
korona, Német-római császári korona, stb. Csomor Lajos, Ferencz Csaba stb.
művei alapján.
A Szent Korona arányrendszerének vizsgálata.
A Szent Korona készítésének módja.
A zománcképek vizsgálata ötvös és aranyműves szemmel.
A Szent Korona zománcképeinek megfejtése a korabeli keresztény hitvilág
alapján. Keresztény értelmezhetősége.
A Szent Korona készítési idejének meghatározásának kérdése.
A IV.- X. századi keresztény hagyomány vizsgálata, különös tekintettel a
zománcképeken lévő szentek életére.
A zománcképek értelmezhetősége, Jacobus de Voragine a Legenda Aurea
alapján.
A Szent Bertalan zománcképének problematikája.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Szent Korona Révay Péter (1613), Gottfried Schwartz (1740), Weszprémi
István (1790), Decsi Sámuel (1792) stb művei alapján.
Révay Péter szent koronáról készült leírása, különös tekintettel a hátsó
oromzatra. - Weszprémi István zománckép -felirat megfejtéseinek vizsgálata
és a Szent Korona készülésének keltezési ideje.
Decsi Sámuel értekezése a királykoronázással kapcsolatban.
A magyar királykoronázási szertartás a korabeli leírások /Decsy Sámuel/ és a
modern kutatások /Bartoniek Emma 1940/ alapján.
A magyar királykoronázás 5 eleme.
A magyar királykoronázás elengedhetetlen kellékei.
A koronázás helyszíne.
A koronázás pillanatának vizsgálata.
A koronázási eskü.
A napvágás.
A koronázási lakoma.

1.2.7

1.2.8

Szent László emlékezete és kora. Salamon király trónra kerülése és
uralkodásának tárgyalása.

Istenítéletek a régi magyar jogban. Az Árpád-ház 1301-es kihalása és az utódlás
kérdése a Szent Korona tan szempontjából.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Szent László a legendákban, mondákban és krónikákban.
Szent László egyházi és világi törvényei.
Szent László hadjáratainak megismerése vizsgálata.
A középkori Szent László ábrázolások a Kárpát-medencében.
Szent László király és az uralkodójelölt identitása a magyar koronázás jogban.
Szent László királlyá választásának hagyománya legendáinkban és
krónikáinkban.
Szent László trónra kerülésének körülményei.
Salamon király és a hercegek hatalmi viszonyrendszerének vizsgálata.
A mogyoródi ütközet tanulmányozása a Képes Krónika alapján.
Géza királlyá választása (1074-1077).

•
•
•
•
•
•
•
•

Istenítéletek vizsgálata a Váradi Regestrum alapján.
Az istenítéletek fogalmának tisztázása.
Az ordáliák szerepe a magyar jogban.
A tűzpróbák, vízpróbák, tüzes vaspróbák vizsgálata, a tetemre hívás jogi
hagyománya. (Arany János)
Vérző ostyák csodáinak jogi emlékezete, és megítélése a magyar jogban.
Venczel Ottó és Károly Róbert megkoronázásának sajátosságai. Venczel
trónra lépése.
Az Anjou- uralkodóház törekvései a leányági örökösödés jogcímén.
Károly Róbert háromszori koronázásának, körülményeinek vizsgálata.

1.2.9

1.2.10

A főkegyúri jog. A középkori magyar kereszténység sajátosságai. A Szent Korona
1440-es ellopása és közjogi következményei.

I. Ulászló rendhagyó koronázásának vizsgálata a Szent Korona-tan tükrében. A
Szent Korona 1463-as visszaszerzésének jogi következményei.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az apostoli magyar királyság kialakulásának kérdésköre.
A sajátos magyar egyházi rendszer létrejötte.
A főkegyúri jog jelentésének vizsgálata.
A főkegyúri jog a konstanzi zsinatig és azt követően.
V. László és I. Ulászló megkoronázásának sajátos körülményei.
Kottaner Ilona leírása a Szent Korona ellopásáról.
V. László 1540. évi koronázása, illetve a megkoronázásának vizsgálata a
magyar jogi hagyomány aspektusából.
V. László uralkodásának körülményei.
A Szent Korona elzálogosítása és következményeinek vizsgálata.

•
•
•
•
•
•

Az 1440. július 17-i koronázási oklevél ismertetése.
Ulászló uralkodóvá történő kiválasztásának körülményei.
Ulászló rendhagyó koronázása.
Esküszegések és a Várnai veszedelem.
Mátyás király 1458-as uralkodóvá választásának körülményei, trónra
lépésének jogi következményei.
A Szent Korona visszaszerzésére tett kísérletek 1458-63 között a történeti
források alapján (Thuróczy krónika 1488)

1.2.11

1.2.12

Mátyás király és a Szent Korona tan alapjai.

Alkotmányunk a történelmi alkotmányunk tükrében.

•
•
•
•
•

A koronázás nagycsütörtöki misztériuma.
A Szent Korona hazatérése 1463. július 19-én.
Mátyás király koronázását megelőző tevékenységek, és annak vetületei a
Szent Korona tanban.
A koronázás nagycsütörtöki misztériuma.
Membrum Sacrae Regni Coronae, Bona et Peculia Sacrae Regni Coronae,
Caput Sacrea Regni Coronea.

•
•
•
•

Werbőczi: Hármas könyvének (1514.) vizsgálata.
Történelmi alkotmányunk jellegzetes jegyei.
Jelenlegi alkotmányunk előzményei és kialakulása.
A történelmi és jelenlegi alkotmányunk összevetése.

