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Minden magyarnak ajánlom Vesztergám Miklós: "Első lépcsőfok a Szent Korona Tanhoz" művét! A 
gyerekek részére is fontos, hogy megismerhessék a "Szent Korona Tant". A népünket évezred óta 
egységben tartó hagyományos magyar jogrend főszabályait. Szerintem is Vesztergám Miklós az 
első, aki érthetően elmagyarázta ezeknek a ma is érvényes, ámde mellőzött jogszabályoknak, 
törvényeknek az értelmét, hasznosságát, és a hazánkban újra alkalmazásának szükségességét. 
Egyszerű, bárki által érthető és betartható törvényekről van szó. Kizárja azokat a jogi csalásokat, 
jogászi korrupciót, amit a manapság alkalmazott áttekinthetetlen, hamisságokkal és hézagokkal, 
vagyis csalásra alkalmat teremtő ellentmondásokkal tarkított hazai- és nemzetközi jogszabályok 
(nem véletlenül) lehetővé tesznek.  
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---------- Továbbított levél ---------- 
Feladó: Miklós Vesztergám <vesztergam@gmail.com> 
Dátum: 2015. január 9. 19:07 
Tárgy: Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz I. 
Címzett:  
Kedves ismerős, és (még) ismeretlen barátaim! 

Vesztergám Miklós vagyok Kalocsáról, a barátaim tárogatósként ismernek, járom az országot, 
koncerteken, rendezvényeken igyekszem minél több embernek örömet szerezni a tárogatószóval. 
Két éve megjelent a könyvem is, melynek a címe: "Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz". Azóta 
könyvbemutatókat is tartok, hogy az őseink tudása közérthetően a lehető legtöbb emberhez újra 
eljusson. A könyvet most rövidített formában újra leírtam, és több részre osztottam. Az alábbi négy 
mellékletben először az alapfogalmakat próbálom leírni, hogy mit jelent a hűség, a nemzet, a haza, 
az igazság, és az alkotmány. Ezeket a fogalmakat ma már teljesen félremagyarázzák, emiatt nem 
értjük, hogy az őseinket mi vezette. 
Kedves barátom, arra kérlek ha teheted, hogy olvasd el a mellékleteket, és ha olyannak ítéled, hogy 
ez másoknak is jó lenne, akkor arra kérlek ezt az e-mailt küldd szét a barátaid között, hogy minél 
többen ismerjük meg, és találjunk vissza arra az útra, amit az őseink jelöltek ki nekünk, azért, hogy 
a fennmaradásunkat, a jelent, és a jövőt biztosíthassuk a magunk, és az utódaink részére.  
Az első részben az alapfogalmainkról írok, a második részben a Szent Korona hármas alapelvét, a 
királyi, a demokratikus, és a keresztnyi elvet küldöm el, és a harmadik részben a Szent Korona tan 
főbb alaptörvényeit.  
Jómagam nem vagyok tudományos kutató, semmi ilyen végzettségem nincs, de évek óta kutatom 
ezt a gondolatkört, és megpróbáltam a jogászok által leírt tudást lefordítani egyszerű "józan paraszti 
észre". Eddig minden olvasóm azt mondta, hogy sikerült.  
Kedves barátom! Remélem a mellékletek elolvasása legalább akkora élményt fog számodra 
szerezni, mint amekkora szeretettel küldöm neked! Olyan információkat írtam le, amiről ma már 
szinte sehol nem beszélnek, vagy tanítanak. Arra kérlek, ha méltónak találod, akkor küld tovább a 
legtöbb barátodnak, és mihamarabb állítsuk helyre azt, ami kötelező, és végre a mi, és az utódaink 
érdekeit szolgálja! 
Ha bármiben segíthetek, állok a rendelkezésedre! 
Tisztelettel 
v.Vesztergám Miklós  
vesztergam @ gmail.com 
06 70 534 9469     
MEHNAM-mellékletek: Vesztergám Miklós fenti írásának az email mellékletei. 
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