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     A Szent Korona tan rövid foglalata: 
 
                  

1. A főhatalom alapja a Szent Korona (iurisdictio, vel ditio Sacrae Regni Coronae) 
2. Az állami felségjogok nem uralkodói jogok, hanem a Szent Koronához renedeltetett kiváltságok (iura Sacrae Regni 

Coronae). Minden felségjog a Szent Koronáé. 
3. A Szent Korona, mint jogi személy, az államhatalom megtestesítője, melyben egyesülnek a megosztott politikai 

hatalom részesei. A Szent Korona tagjai, országlakosok (membrum Sacrae Regni Coronae) és a mindenkori uralkodó 
(caput Sacrae Regni Coronae) alkotják a Szent Korona egész testét (totum corpus Sacrae Regni Coronae). 

4. Ebből következik, hogy csak a Szent Koronával történő hatalom-átruházás a legitim hatalomgyakorlás alapja. Hiszen 
minden birtok gyökere a Szent Korona (radix omnium possessionum). 

5. A Szent Koronának vannak saját jövedelmei, melyek se nem az uralkodóé és nem is az országlakosoké. Ez a saját 
vagyona és javai a Szent Koronának (peculium, bona Sacrae Regni Coronae). 

6. A Szent Koronáé az ország területe. A Szent Korona országai az ország testét képezik, szerves részei a Szent 
Koronának. 

7. Miután az országunkat felajánlották a Szent Szűznek és azt Szűz Mária el is fogadta, Magyarország Regnum Marianum. 
Uralkodóját pedig, a sajátos egyházi berendezkedése miatt, megilleti a főkegyúri jog 

8. Ebből következően Magyarország keresztény hatalom, amelyben nem a többség, hanem Krisztus hatalma valósul meg. 
Szavazni az Újszövetségi törvényekkel ellentétben nem lehet. (Dr. Varga Tibor) 
 
Kijelentem, hogy megismertem a Szent Korona-tan jelentőségét a magyar nemzet összetartozásában és 
annak újra egyesítésében, és teljes szívemből hűséget fogadok neki! 
Alulírott …………………………………. a jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárulok az alább önkéntesen 
megadott személyes adataimnak az általam megismert Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerinti 
kezeléséhez. 

Kelt:…………………………,20……..év………………..……hó………nap 
 ……………………………………… 
 aláírás 

Kérjük, adatait nyomtatott nagybetűvel írja. 

Név:…………………………………………………………………………………………………… 
Születési hely és idő:……………………………………………,………………év………hó……….nap. 
Anyja neve:……………………………………………………………………….. 
Levelezési cím:………………………………………………(település)…………………..(irányítószám) 
    …….……………………………………………………………….(út,utca,tér)……………(házszám)……………..(em./ajtó) 
*Email:……………………………………………………………… *Telefon:+36-……………………………………. 
(* nem kötelező ) 
 
„Volt egyszer egy királyság, amelynek közepén az Isten lakott. Jelenléte annyira áthatotta az ott élő emberek szívét, hogy még a földjük 
megjelölésére is az Úr nevét használták. Úr, „uruszág”, ország mondogatták királyságukról. Uradalmakról beszéltek, mint a rendezett élet 
legkisebb egységéről. Benne volt az Isten lelke a föld erejében, a nap sugarában és a szél zúgásában. A Teremtés, a mindenség koronája volt ez a 
királyság, Isten országa, a világ nyolcadik csodája. A Mindenhatónak, a földnek és a népnek az egységét pedig, az égből alászállott Szent Korona 
pecsételte meg. Az itt élő emberek annyira szerették az összetartozás égi jelét, hogy végül egylényegűvé váltak vele. Bennük, általuk kelt életre a 
Szent Korona. Képe minden születő alattvalónak a szívében ott ragyogott. Ez volt az egyetlen fénylő tökéletesség, mely összefűzte mindazokat, 
akik valaha ebben a királyságban éltek. Az élő és a holt összetartozott, mert a Szent Korona királysága nem szűnt meg a halállal. Ez az 
evangéliumra épült ország, jelként lebegett ég és föld között. A világ más birodalmai úgy is nevezték: Archiregnum, azaz „őskirályság”, 
„főkirályság”, „minta királyság”. Ebben a hazában az országos tisztségek viselésért nem járt fizetség, mert a szolgálat maga volt a dicsőség. A 
határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy senki ne térjen el az örök rendtől. A mércét, mellyel a szent király megvalósította a 
Mindenható tervét, Fehérváron őrizték örök emlékeztetőül, hogy sose felejtsék el, mindenki azonos az Ítélő előtt. Az emberek a szerződéseiket az 
Isten papjai és szerzetesei előtt kötötték, mert vallási szertartás volt minden egyezség. A szerződésszegés pedig a Teremtő megsértését jelentette. 
Az igazság szeretete igazgatta ezt az országot, mert az igazságérzet nem más, mint Isten szeretete. Ez az ősi, égi eredetű királyság valaha a 
magyar haza volt! Isten és a Szent Korona nevében teremtsük újjá!” (Dr. Varga Tibor) 


