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Mi, németországi magyarok, akik távol vagyunk Kárpát-medencei történésektől – bár 
az eseményeket figyelemmel kísérjük – szándékosan is távol tartjuk magunkat a 
belharcoktól. Csak azt figyeltük meg, hogy itt Nyugaton az „új alkotmány“ jóval 
kevesebb vitát váltott ki, mint pl. a „média törvény“… 
Az új alkotmány, amely 2012. január 1-én lett hatályos, egy hatalmas mű, amely 
Magyarország újjászervezését, új alapokra való helyezését foglalja össze. Ennek a 
bonyolult és terjedelmes vállalkozásnak a megértését, az alkotmányozó-munka 
részleteinek a megismerését ebben a könyvben megtalálhatjuk.  
 
„E könyv legnagyobb erénye, hogy a beszélgetések végére érve az olvasó 
pontos képet kap annak munkának a lényegéről, amelyről az alaptörvény 
megalkotását végigkísérő, legtöbbször méltatlan politikai viták közepette a 
legkevesebb szó esett. Arról, hogy egy ezeréves állam alkotmányos 
hagyományaihoz méltó alaptörvénye nem csupán államszervezés-technikai 
szabályok összessége, nem kizárólag a jogszabályok felett álló, meghatározó 
erejű norma, hanem annak summázata is, hogy itt és most, mi a XXI. század 
második évtizedének magyarjai, miként gondolunk magunkra.“ (Kövér László az 
Országgyűlés elnöke) 
 
Mi különösen ajánljuk az állampolgárság-fejezet gondos olvasását, azért is, mert a 
megokolás minket is közvetlenül érint. Nem vagyunk már „idegenbe szakadt 
hazánkfiai“, „disszidensek“, (vagy korábban: „hazaárulók“), nincs már különbség 
határonbelüli és határonkívüli magyar között… Mi is lehetünk magyar állampolgárok 
és élhetünk legfontosabb állampolgári jogunkkal: választhatunk is… 
                                                                                                                                                              
Én, aki még a katonai avatásomkor is a nagy Szovjetunióra kellett esküdjek, örömmel 
olvasom, hogy a Hitvallás a Himnuszunk (amit még Rákosi sem tudott eltüntetni) első 
szavaival kezdődik: Isten áldd meg a magyart! Aki ebbe beleköt, az nem képes 
felfogni a magyar néplélek rezdülését, alapvető óhaját. És a könyv olvasmányos is, 
tehát érthető. Alig találunk benne idegen kifejezést, fordításra szoruló fogalmat. Még 
az itt született gyermekeink és unokáink is megérthetik… 
Bernhard Vogel, volt Rheinland-Pfalz-i miniszterelnök (CDU), aki most kapta meg a 
legmagasabb Magyar Érdemrend Nagykeresztjét, azt mondta: „bármerre járok a 
világban mindenütt azt hirdetem, hogy Magyarország az európai országok 
gyöngyszeme!” 
 
Legyünk hát mi is büszkék hazánkra, nemzetünkre, amelynek nem megtűrt 
vadhajtásai, hanem teljes jogú polgárai vagyunk. A londoni olimpia alkalmából 
mi is együtt örültünk minden magyarral és a Himnusz felhangzásakor 
érezhettük, hogy milyen jó magyarnak lenni… 
 
id. Klement Kornél 


