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Új Lakitelki Nyilatkozat 
(2005) 

A Magyar Demokrata Fórum életre hívói szólni 
kívánnak a magyar nyilvánossághoz. Erre kényszerít 
bennünket az ország és a magyarság mai áldatlan 
helyzete. Saját felel ősségünk is erre sarkall bennünket, 
hiszen 1987 szeptemberében a súlyosodó válság nyo-
mása alatt, de a megújulás reményében hívtuk baráta-
inkat az els ő  iakitelki találkozóra. Az általunk alapított 
párt jelenlegi vezet ő i már csak bitorolják az MDF nevet. 
Meggyőződésünk szerint politikájuknak és magatartá-
suknak semmi köze sincs Lakitelek szelleméhez. Úgy 
érezzük: szólni kell ismét. Politikai nézeteinkben van-
nak ugyan különbségek, de közös nevez őnek tartjuk a 
jövő  iránti felel ősséget. Közállapotaink nyomorúságo-
sak, az 1990 óta eltelt másfél évtizedben nemzetközi 
és hazai érdekcsoportok kiszolgáltatott helyzetbe hoz-
ták az országot. A nemzeti vagyon dönt ő  hányada kül-
földi érdekeltségek és hazai spekulánsok kezére jutott. 
E vagyon maradékát —például a term őföldet — most 
akarják kiárusítani. Az ország eladósodása ismét ve-
szélyes méretet öltött, az adózó magyar polgár nem 
láthatott elszámolást sem a felvett hitelekr ő l, sem a pri-
vatizációs bevételekrő l. A társadalomban n őttön-nő  az 
elkeseredés és a tehetetlenség érzése. A magyar né-
pesség vészesen fogy a Kárpát-medencében, határa-
inkon belül és határainkon túl. A nemzet bizonytalanná 
lett öntudatában, értékítéletében. Maga az állam is 
szinte eszköztelenné vált, ki van szolgáltatva a globa-
lizmus erő inek és akaratának. A magyarnak nevezett  

kormány nem képviseli a nemzet érdekeit. A miniszter-
elnök és köre a tavaly decemberi népszavazás el ő tt 
hazug és félelemkelt ő  kampányt folytatott a nemzet —
legalább jelképes —újraegyesítése ellen. A nemzet jö-
vőjét érintő  fontos kérdésekben (népesedés, oktatás-
(gy, egészségügy, kistelepülések, mez őgazdaság) 
ugyanilyen felel ő tlen politikát folytat a kormány. Indoko-
latlan támadások érik a hazai egyházakat, semmi sem 
szab gátat a tömegtájékoztatás erkölcsöt és jó ízlést 
romboló ténykedésének. Lesújtó a látlelet, ez azonban 
senkinek sem adhat felmentést; sem nekünk, akik ezt 
írjuk, sem azoknak, akiknek szánjuk. A magyarságnak 
vannak erő i, szellemi és erkölcsi tartalékai, melyeket 
lehet mozgósítani és megszervezni. Újra a magyar ér-
telmiségnek, a közélet szerepl ő inek a feladata, hogy 
felrázzák társadalmunkat. Ehhez mindenekel őtt össze-
fogásra és együttm űködésre van szükség. A következ ő  
sorsdöntő  országgy ű lési és önkormányzati választá-
sokra fel kell készíteni a magyar választópolgárokat, 
meg kell ismertetni az országot valóságos helyzetével 
és lehetőségeivel — minden sz űk látókör ű  bal- és jobb-
oldali elfogultság nélkül. A 2006-os választásokon nem 
a pártok, hanem az ország, a nemzet sorsa d ő lhet el. 
Egyszer s mindenkorra meg kell törni a tegnapi diktatú-
ra uraiból lett nagytőkések hatalmát! A szellem fegyve-
rével, nemzeti közösségek mozgósításával. Hódítsuk 
vissza Magyarországot! 
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