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Mostanra világossá vált, hogy a XXI. század sem 
hozta meg a megbékélést az európai társadalomban. 
Orwellt idézve: mindenki egyenlő (az Európai Unión be-
lül), de vannak, akik egyenlőbbek! Azok, akik „egyenlőb-
bek”, azt gondolják, megengedhetik maguknak azt, hogy 
szuverén államok belügyeibe avatkozzanak be; hogy 
demokráciaellenesnek nyilvánítsanak kormányzatokat, 
csak azért, mert ők, az „egyenlőbbek” ezt így gondol-
ják; hogy kétségbe vonják országok állampolgárainak 
döntési jogát arról, hogy milyen kormányt válasszanak 
maguknak. Pontosabban szólva: egyetlen ország bel-
ügyeibe szólnak bele az Unió nagyhatalmú politikusai. 
Ez az ország Magyarország. És akik támadják, a táma-
dást főképp balról teszik: szocialisták, liberálisok, (anar-
chistákból lett) zöldek és kommunisták! Az Európai Unió 
szégyene nemcsak az, hogy mondvacsinált vádakkal 
illeti Magyarországot, hanem ennél sokkal nagyobb szé-
gyen és baj, hogy szó nélkül hagyja a még mindig élet-
ben lévő, faji alapon megkülönböztető, jogfosztó Beneš-
dekrétumokat, hogy hangját nem hallatja az ellen, hogy 
uniós állampolgárok veszítik el állampolgárságukat ami-

att, mert fölveszik egy másik uniós állam állampolgársá-
gát, hogy uniós államfőnek megtilthatja egy másik uniós 
állam azt, hogy a virtuálisnak mondott schengeni határt 
átlépje, hogy a kommunista időkben elkobzott egyházi 
és magánvagyon visszaszármaztatása elmaradt. De leg-
alább ekkora szégyen és gyalázat, hogy az Európai Par-
lamentben kommunista képviselők is ott lehetnek, annak 
a politikai irányzatnak a képviselői, amelynek ideológu-
sai, eszméik hatásával és önkezükkel emberek millióinak 
halálát okozták alig néhány évtizeddel ezelőtt.

2012. január 21-én a magyar társadalom azon ré-
sze, amely fontosnak tartja a személyi szabadságot és 
az önálló döntéshozatalt, fölemelte szavát az idegen 
hatalmak és egy láthatatlan, megfoghatatlan, de tény-
kedésével óriási károkat okozó pénzhatalom befolyása 
ellen. Az alábbiakban közöljük néhány szervezet, illetve 
magánszemély nyilatkozatát, amelyekkel a Békemenet 
Magyarországért több mint négyszázezer résztvevőjé-
hez csatlakoztak.

(B. J.)

Békemenet a hazáért
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sarkalatos törvényeket –, amely elvetette az 1949-ben 
Moszkva által Magyarországra oktrojált köztársasági 
alkotmányt, és visszaállította a nemzet jogalkotása év-
ezredes történeti kereteit, beépítve abba a kor követel-
ményeit, többek között az Európai Unió tagállamai alkot-
mányainak több releváns cikkelyét, valamint az európai 
Alapjogi Chartát, amire az EU Lisszaboni Szerződése is 
vonatkozik.

A magyar alaptörvény 2012. január 1-jén törvényerő-
re lépett, s ez fölöttébb idegesíti a szocialistákat, a neo-
liberálisokat és a zöldeket, és ezek holdudvarát az EU-
ban. Az általuk képviselt baloldali ideológiáknak ebben 
az alaptörvényben nincs szerepe, sőt, ebben a keresz-
ténység nemzetmegtartó szerepe dominál, eszerint a 
családot egy nő és egy férfi egyesüléseként fogalmazza 
meg, és a fogantatás pillanatától védi az emberi életet. A 
törvény erejével kimondja a diktatórikus rendszerek, így 
a kommunizmus bűneinek elévülhetetlenségét. Kimond-
ja: az igazságszolgáltatás hatékonyságának javítását, a 
bírói függetlenséget, a bírók korhatályát, az adatvédelem 
jobbítását, valamint a jegybanktörvény átalakítását, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank a kormánnyal együttműködve 
dolgozzon egy független, virágzó nemzetgazdaságért.

A NSW-i Magyar Szövetség a rendszerváltozás óta 
támogatja Magyarországnak az Európai Unióhoz való 
csatlakozását. Álláspontunk, hogy Európának nemcsak 
gazdasági, de politikai téren is egyesülnie kell ahhoz, 
hogy a globális hegemóniákkal és a feltörő új kihívások-
kal szemben helyt tudjon állni. Ezért Magyarország sze-
repét az EU-ban véleményt és jövőt formáló tényezőként 
képzeljük el, amire  rászolgált tavaly, amikor fél évig az 
EU-elnökség feladatát látta el. Sajnálattal érzékeljük, 
hogy az EU időnként kettős mércét alkalmaz és igazi 
szerepe, eszmei egysége, még csak most van alakuló-
ban. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság még 
nem találta meg igazi feladatát, 27 országgal a konszen-
zust kereső ügyintézést. Az EU hosszú ideig lazán fogta 
a gyeplőt, lásd Portugália, Írország, Görögország, Spa-
nyolország és Olaszország szekerét, amivel elszaladtak 
a lovak. Most a szabadságukért és függetlenségükért 
kiálló, „rebellis” magyarokat akarja az Európai Bizottság 
példamutató módon megleckéztetni, a többiek okulásá-
ra. Ezt mindenáron el kell kerülni, és arra kell törekedni, 
hogy Magyarország a kötelességmegszegési eljárást el-
kerülje. Európa és Magyarország jövője függ attól, hogy 
ne következzék be a konfrontáció, mert ez senkinek se 
fog javára válni.

Mindezek előrebocsátásával biztosítjuk Magyaror-
szág nemzeti együttműködési rendszerének kormányát 
és Orbán Viktor kormányfőt, hogy az ausztráliai nemzeti 
emigráció teljes szívvel mögöttük áll és támogatja azokat 
a diplomatikus, konszenzust kereső lépéseket, amelyek 

Ismét elérkezett az idő, amikor nemzetünk szu-
verenitásáért és kormányunk mellett kell kiállnunk. 
Nem engedhetjük, hogy a bankbirodalom a pénzügyi 
vasfüggönyt leeressze hazánkra és Közép-Kelet-Eu-
rópára.

Céljaink elérésére pártszimpátia nélküli békeme-
net indul2012. január 21-én, délután 16.00 órakor a 
budapesti Hősök teréről.

Induljunk együtt a Parlament felé és mutassunk 
példát Európa összes civiljének, annak érdekében, 
hogy elnyerjük szolidaritásukat!

Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köz-
hasznú Alapítvány vezetősége

Ausztráliai nyilatkozat

Az ausztráliai magyar nemzeti emigráció többsége 
nevében ezennel kijelentjük, hogy a 2011. december és 
2012. január hónapjaiban a Magyarország ellen indított 
nemzetközi politikai, gazdasági és sajtóhadjáratot a ma-
gyarországi baloldal: szocialisták, neoliberálisok és zöl-
dek által gerjesztett és sugallt támadásként érzékeljük. 
Ez számunkra – akik évtizedek óta angolszász demokrá-
ciában élünk –, evidens.

A 2010-ben lefolytatott magyarországi országgyűlé-
si választásokon a Fidesz-KDNP pártszövetség elsöp-
rő kétharmados győzelmét a vesztes baloldal képtelen 
gentlemanként tudomásul venni és elviselni, veszteségük 
okán – nyolcéves kormányzásuk eredményét leszűrve – 
magukba szállni, és az ország érdekében csöndesebben 
viselkedni. Képtelenek elfogadni a Magyar Országgyű-
lésben hozott alaptörvényt – és az ahhoz kapcsolódó 
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Kedves Honfitársaink! 

Lélekben Veletek indulunk el a Hősök terétől, hogy 
égő gyertyával a kezünkben némán imádkozzunk Ma-
gyarországért, amely immár mindannyiunk hazája, kü-
lönösen amióta megszületett az új Alkotmány, amióta 
megfogalmazódtak azok a demokrácia elveire épített 
sarkalatos törvények, amelyek többek között biztosítják 
mindenki számára a lehetőséget, hogy magyar állampol-
gárrá váljék. Fizikailag távol ugyan, de lélekben Veletek 
megyünk a Hősök terétől az Országházig, hogy meg-
mutassuk a világnak: hazug minden külföldön megfogal-
mazott és terjesztett propaganda, hazug minden megfi-
zetett, képmutató, szélhámos mesterkedés, amely Ma-
gyarország és nemzetmentő, nemzetféltő kormányának 
lejáratására irányul. 

Igyekszünk, hogy találjunk olyan nyugati fórumokat, 
amelyek a mi véleményeinket is elfogadják és közlik, 
hogy felvilágosíthassuk a nyugati közvéleményt a való-
ságról. Hisszük, hogy Isten Magyarországot nem gyar-
matnak, nem a pénzvilág vazallusának szánta, hanem 
független, szabad államnak, a magyar népet pedig saját 
sorsát irányítani képes nemzetnek, amely a keresztény 
értékek megőrzésével és felmutatásával példát mutat 
Európának és a világnak. 

„Magyarország megújulásának történelmi ideje van”, 
fogalmazta meg Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnö-
ke. Ennek a megújulásnak a sikerét mi, egységes nem-
zetben gondolkodó kanadai magyarok minden erőnkkel 
és eszközünkkel támogatjuk. 

Isten minket úgy segéljen! 

Dancs Rózsa főszerkesztő, Kaleidoszkóp-
Kaleidoscope

Toronto, 2012. január 20.

lehetőséget nyújtanak az Európai Unióval és az IMF-fel 
való együttműködésre, a magyar gazdaság élénkítésére 
és az adósságcsapdából való megszabadulásra. Kérjük 
a Jóistent, hogy álljon a tárgyalófelek mögé és világosít-
sa meg a szentlélek erejével elméjüket annak érdekében, 
hogy Magyarországhoz hasonlóan, visszatérjenek azok-
hoz a  keresztényi alapokhoz, amelyek révén az elmúlt 
évezredekben az európai népek kultúrája és civilizációja 
az egész világ számára példamutató módon kifejlődött.

Ennek reményében kívánunk a magyar kormány 
számára prosperáló, eredményekben gazdag esztendőt 
és a Kárpát-medencében élő magyar nép számára egy 
szebb és jobb jövőt.

Közzéteszi az NSW-i (New South Wales) Magyar 
Szövetség 

Ilosvai-Egyed Katalin, elnök
Kardos Béla, tb. elnök

Sydney, 2012. január 20-án

A kanadai magyarok üzenete a budapesti,
január 21-én délután induló

Békemenet Magyarországért résztvevőihez

Kedves Honfitársaink! 

Mi, kanadai, egységes nemzetben gondolkodó ma-
gyarok lélekben csatlakozunk a január 21-én induló 
kormánytámogató békemenethez. Egyetértünk a Béke-
menet Magyarországért szervezőinek nyilatkozatával, 
azzal, hogy a haza függetlensége, felvirágoztatása, a 
keresztény alapokon nyugvó kormányzása mindennél 
fontosabb, mert csak így lehet a Szent Korona büszke 
országaként megmaradni Európában. 



42

2012/1. XII. évf.

Egy olyan Európát, amelyben minden nép az alap-
vető szabadságjogokkal, elsősorban az önrendelkezési 
joggal élhet, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya  és a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Egyezségokmánya az 1. cikkelyben így defini-
ál: „A népek szabadon határozzák meg politikai rendsze-
rüket és  szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és 
kulturális fejlődésüket.”

Csak az önrendelkezés és állami szuverenitás alap-
ján  lehet  Európát szabadságban és igazi békében meg-
alapozni.

Nem  engedhetünk  a zsarolásnak és kényszernek!
Nem  szabad félnünk, vállalnunk kell a kihívást!
Soha nem szabad feladni az önrendelkezést, önelha-

tárolódást és önbecsülést! 

Dr. eva maria barki 
Rechtsanwalt Landhausgasse 4 

A-1010 Wien, Austria  
e-mail:  barki@lawvie.at

Magyarországi köszönet

Kedves Kolléganő! Teljes szívvel és minden erőnkkel 
csatlakozunk a  fenti nyilatkozatodhoz. Egyben köszöne-
tünket fejezzük ki töretlen igazságérzeted és magyarság-
szereteted eme nagyszerű kifejezéséért. Mi magyarok - a 
világ legbecsületesebb  szabadságszerető nemzeteként 
- nem tartjuk fel a kezünket senki előtt sem!   Úgy tűnik, 
hogy valakik  vérfürdőt akarnak rendezni a mi saját ha-
zánkban idegen érdekek szolgálatában, hogy a helyünk-
re üljenek. Ha ez megtörténik, akkor lángba borul az 
egész világ. Mi akkor is helytállunk és kiállunk a magyar 
nemzet törvényes kormánya mellett, miként 1956-ban 
tettük az akkori amerikai elnök becstelen árulása ellené-
re is.  Amikor  1989 júliusában együtt küzdöttünk az ame-

Békemenet a hazáért

„... az Európai Unió a mai napig nem tett eleget 
kötelezettségének és még mindig nem csatlakozott 
az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, hogy ne 
lehessen felelősségre vonni az uniós szervezeteket 
az Emberi Jogok Európai  Bíróságán. „  

Hungaria semper libera  -  Una et eadem libertas

Az alapvető szabadság- és önrendelkezési jogok Ma-
gyarországon több száz éve az alkotmány  tagadhatatlan 
részei. Ezeknek a jogoknak a megsértése a történelem 
folyamán újra és újra felkelésekhez és forradalmakhoz 
vezetett, amelyek hosszú távon mindig impulzust adtak 
egész Európának.  Utoljára 1956-ban a kommunista dik-
tatúrának és a pax szovjeticá-nak rántottuk le az álarcát, 
és ezzel megindítottuk ennek összeomlását.

1989-ben szétvágtuk és kinyitottuk a vasfüggönyt egy 
akkor számunkra sokat ígérő szabadság felé. Nagyot 
csalódtuk. A megígért „új európai ház”-ban eddig csak a 
pincében kaptunk helyet, szabadság helyett diktatórikus 
kényszert, biztonság helyett aggasztó kétséget, jog helyett 
hazugságokon alapuló  igazságtalanságot. Európai érté-
kek ürügyén megaláznak, megsértenek, kirekesztenek 
bennünket és megkérdőjelezik a demokratikus jogainkat.

Ismét védekeznünk kell. Le kell rántani  az új, látha-
tatlan diktatúrának és a „Pax Americaná”-nak  az álarcát, 
addig, amíg nem késő. „A kezdet kezdetén kell védekez-
ni.” Tudjuk, hogy ez a harc sokkal nehezebb, mint a pán-
célosok elleni volt. A fegyverünk csak a szó, a jog, az 
erkölcs  és az európai értékek. Ami azért nehéz, mert 
nem mi, hanem az Európai Unió szenved  demokrácia-
deficitben. Ki vagyunk téve minden önkénynek, mert az 
Európai Unió a mai napig nem tett eleget kötelezettségé-
nek, és még mindig nem csatlakozott az Emberi Jogok 
Európai Egyezményéhez, hogy ne lehessen felelősségre 
vonni az uniós szervezeteket az Emberi Jogok Európai  
Bíróságán. 

Nem mi távolodtunk el az európai értékektől, hanem 
a brüsszeli hatalomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a 
demokráciát, hanem az európai uniós szervezetnek hi-
ányzik a demokratikus legitimáció. Üldözik a nyelvünket, 
bántalmazzák a nemzetrészeinket!  

Európa gazdasági, politikai  válságban és erkölcsi 
romlásban van. Nem így képzeltük el az új Európát! 

Egy új Európát kell felépítenünk. 
Egy olyan Európát, amely nem centralisztikusan, ha-

nem policentrikusan van felépítve. 
Egy olyan Európát, amely visszatér a keresztény 

gyökereihez  és értékeihez, egy olyan Európát, amely-
ben nem a pénzoligarchia a szuverén, hanem a nép és 
a nemzet! 

Egy olyan Európát, amelyben tiszteletben tartják a 
népek demokratikus akaratát. 
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kinyilvánítsuk azok megnyugtatására, akik a nyugati de-
mokráciákban Magyarország jövőjéért aggódnak, hogy 
a jelenlegi magyar kormány nem csorbította a demok-
ratikus alapjogokat, amelyekhez a magyar lakosság túl-
nyomó része maga is ragaszkodik, ugyanúgy, ahogy ezt 
1956-ban bebizonyította. 

Az a szavazótábor, amely 2010-ben kétharmados 
győzelmet aratva megbízta a konzervatív politikai erő-
ket a korábbi baloldali kormányok által súlyosan lerontott 
gazdasági és társadalmi állapot feljavításával, különösen 
nagy felelősséget érez a hazájáért. Tehát azért is, hogy 
Magyarország ne szakadjon le Európa és az atlanti világ 
nemzeteinek demokratikus közösségéről. 

A vártnál nehezebb külső körülmények és néhány 
botlása ellenére a jelenlegi kormány továbbra is élvezi e 
többség bizalmát, viszont a magyar embereknek azt kell 
tapasztalniuk, hogy álhírek és hazugságok bevetésével, 
a demokrácia jelszavai mögé bújva éppen a legalapve-
tőbb demokratikus jogtól akarják népünket megfosztani: 
attól, hogy magunk ítélhessünk kormányaink teljesítmé-
nyéről, eredményességéről a szavazóurnáknál. 

Reméljük, hogy a nyugati demokráciák tárgyilagos 
közvéleményén meg fognak törni a Magyarország sza-
badságát veszélyeztető szándékok. 

A Magyar Írószövetség elnöksége, 
a  Magyar Művészeti Akadémia elnöksége, 

Professzorok Batthyány Köre

rikai Kongresszusban a román diktátor ellen, nem sejt-
hettük, hogy 2012-ben az amerikai „Szabadságszobor” 
igyekszik majd a kommunisták és liberális szövetségese-
ik  uralmának a visszaállítása érdekében  orvul  ledöfni 
bennünket. De mi csak azért is  „Istenben bízunk!”  és 
szárazon tartjuk a puskaport! 

Dr. Nagy László ügyvéd 
Magyar Királyi Szent László

Lovagrend kormányzója
e-mail:dr.nagy@t-online.hu

Magyar írók, művészek, tudósok állásfoglalása

Mi, a magyar mindennapokban élő, az egyes kor-
mányzati döntések következményeit viselő, azokat bő-
rünkön érző állampolgárok, foglalkozásunkat tekintve 
írók, művészek, tudósok, egyre nagyobb megütközéssel 
olvassuk és hallgatjuk a világ sajtójában egyes politikai 
körök rágalmait a magyarországi „demokrácia-deficitről”. 

    Tapasztaljuk, hogy ezeket az álhíreket néhány bal-
oldali és neoliberális pártkötődésű, nyugaton nevet szer-
zett magyar értelmiségi, író, filozófus, zenész, sajtómun-
kás is hangoztatja, és nagy nyilvánosságot kap a hazája 
elleni uszításhoz. 

Szükséges, hogy mi, a magyar társadalom jelentős 
többségéhez tartozó értelmiségiek is megszólaljunk, és 



44

2012/1. XII. évf.

Békemenet a hazáért

hagyomány és szuverenitás értékére, az élet és a család 
védelmének fontosságára, a kommunizmus gonosz örök-
ségének elítélésére. Legyetek tudatában annak, hogy az 
a munka, amit elkezdtetek egész Európa érdekét és javát 
szolgálja, és különösen a mi régiónk, a kommunizmus 
időszakában megtört Közép-Európa közös ügyét jelenti. 
Együtt voltunk és együtt is maradunk!

Isten áldja munkálkodásotokat! Isten, áldd meg a ma-
gyart!
Grzegorz Górny, a Fronda című folyóirat alapító főszer-
kesztője
Marek Jurek, a Szejm volt marsallja, a Köztársasági 
Jobboldal Párt elnöke
Jan Maria Jackowski, a Lengyel Szenátus képviselője
Piotr Kaznowski, a Christianitás folyóirat főszerkesztője
Jacek Kowalski, művészettörténész, a poznani Adam 
Mickiewicz Egyetem tanára
Pawel Milcarek, a Lengyel Rádió volt igazgatója
Jan Pospieszalski, újságíró, televíziós szerkesztő
Piotr Semka, újságíró
Tomasz Terlikowski, filozófus
Zbigniew Ziobro, az Európai Parlament képviselője, a 
Szolidáris Lengyelország mozgalom alapítója

Lengyel levél

Drága magyar barátaink!
Ezekben, a nemzetetek és országotok számára ne-

héz, de egyben nagy napokban szeretnénk kifejezni a 
lengyel nemzet szolidaritását és barátságát. A magyar-
lengyel szolidaritásnak hosszú és páratlan történelme 
van. Lengyelország veletek volt az 1848-as szabadság-
harc idején. Veletek voltunk akkor is, amikor országunk 
nem ratifikálta a Trianoni Szerződést. Ti pedig támogat-
tatok bennünket 1920-ban, a bolsevik megtámadtatás 
évében, aztán menekültjeinket fogadtátok be 1939-ben, 
országunk német majd szovjet megszállásának idősza-
kában. A háborús katasztrófa túlélése után, független-
ségünk elveszítésekor is mellettetek álltunk, amikor tá-
mogattuk szabadságharcotokat a nagyszerű 1956-os 
forradalom idején. E közös örökség barátságunk erejét 
adja, s egyben kötelez is bennünket.

Hűséggel e tradíciókhoz, elismerésünket fejezzük 
ki mindazért a kezdeményezésért, amelyet hazátok új-
jászületése érdekében elindítottatok. Új alkotmányotok 
nemcsak Magyarország számára bír nagy jelentőséggel, 
hanem mindannyiunk számára fontos alapelvekre hívja 
fel a figyelmet: a keresztény civilizáció elveire, a nemzeti 
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dítását. Az ötvenes évek közepén ugyanis reális esélye 
volt annak, hogy több országban is parlamentáris úton a 
kommunista pártok kerüljenek hatalomra. A magyar for-
radalom eltiprása azonban megmutatta a kommunizmus 
igazi arcát a világnak és felnyitotta az emberek szemét. 
Érdemes elgondolkodni azon, mi lenne ma Európában 
és a világban, ha mindez akkor nem így történik.

Köztudott, hogy az aknazárral védett „vasfüggönyt” 
Magyarország nyitotta meg 1989-ben. Ez az esemény 
indította el a kommunista diktatúrák bukását Kelet-Eu-
rópában és nyitotta meg a lehetőséget az EU jelenlegi 
formájának kialakulásához. A hirtelen megszerzett po-
litikai szabadság azonban nem hozta meg a magyar 
társadalom számára a várva várt felemelkedést. Sőt, 
addig nem tapasztalt társadalmi egyenlőtlenséget ered-
ményezett. Jellemzésül csak egy adat: 20 évvel a kom-
munista diktatúra bukása után a magyar lakosságnak 
kb. egyharmada rosszabb körülmények között él, mint a 
rendszerváltás előtt, és teljes joggal elvesztette a hitét 
a demokráciában. Mindez elsősorban azok hibájából, 
akik a rendszerváltást a politikai hatalmuk átmentésé-
re és vagyonszerzésre használták fel. Akik a demokrá-
ciát, a szabadságot és a jólétet a saját privilégiumaik-
nak tekintették. Akik ma a leghangosabban pufogtatják 
frázisaikat a demokrácia és a szabadság „védelmé-
ben”. Olyan ez, mint amikor a tolvaj Fogd meg!-et kiált. 

A 2010-es választások eredménye ezt az általá-
nos elégedetlenséget fejezte ki: két rendszerváltó párt 
kiesett a parlamentből, és a korábbi kormánypártnak 
mindössze 15% (!) jutott. A magyar nép egyértelmű és 
határozott változást akart, és ezt demokratikus válasz-
tások útján juttatta kifejezésre. Ez tette lehetővé a bő 
kétharmados (68,4%) többséggel rendelkező polgári-
keresztyéndemokrata kormánykoalíció megalakulását.  
Az új kormány egy gazdaságilag és erkölcsileg tönkre-
tett, a korrupciós világranglista „előkelő” pozícióján levő, 
eladósodott országot vett át. Mindannyiunk számára 

Római levél

Magyarország barátaihoz és szövetségeseihez

Mi, magyar értelmiségiek Rómában és a világban 
megdöbbenéssel és felháborodással tapasztaljuk, hogy 
belpolitikai céljai elérése érdekében egy szűk, a kom-
munizmusban gyökerezett magyarországi érdekcsoport 
tendenciózusan meghamisított információkkal igyek-
szik bizalmatlanságot és feszültséget kelteni hazánkkal 
szemben barátaink és szövetségeseink körében. Külö-
nösen aggodalommal tölt el bennünket, hogy már né-
hány hagyományosan baráti ország vezető politikusa is, 
nagyrészt hiteles információ hiányában, akarva-akaratla-
nul is hozzájárul a belső viszály elmérgesedéséhez.

Erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy ebben a 
kritikus helyzetben egyszerű állampolgárként, politikai 
meggondolásoktól mentesen felemeljük a szavunkat a 
hazánknak rendkívül nagy károkat okozó rágalomhadjá-
rat ellen, amely mára már arra a szintre jutott, hogy gyen-
gíti a gazdasági helyzetünket, aláássa politikai és katonai 
szövetségünket is. Azért fordulunk most nyílt levélben 
Önökhöz, mert meggyőződésünk, hogy Magyarország jó 
hírneve és nemzetközi szövetségesi kapcsolatai semmi-
lyen körülmények között sem lehetnek belpolitikai csatá-
rozások eszközei, és önmagát minősíti az, aki ennyi tisz-
teletet sem ad meg a hazájának. Úgy gondoljuk, hogy a 
tények széles nyilvánosság elé tárása segíti Önöket az 
összefüggések pontosabb megismerésében és az eset-
leg felmerülő kételyek eloszlatásában.

Sokan emlékezhetnek még Önök közül az 1956-os 
magyarországi forradalomra, amikor egy kis nép, nyakán 
a világ legnagyobb hadseregével, felkelt a zsarnokság és 
a diktatúra ellen. A felkelés ugyan elbukott, a győztesek 
véres bosszút álltak, de a magyar nép véráldozata nem 
volt hiábavaló. Ma már pontosan tudjuk, hogy ez a ma-
gyar forradalom állította meg a kommunizmus világhó-
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uszító és ellenséges politikai propagandát is Magyaror-
szág és legitim kormánya ellen. 

- Nem lenne teljes a kép, ha nem említenénk meg, 
hogy Kelet-Európában ugyan a legkésőbb, de törvény 
született a kommunista diktatúra bűneinek feltárására és 
a bűnösök elszámoltatására. Mindez a magyar nép rég-
óta kinyilvánított akarata szerint, törvényes keretek között 
történik. 

Őszintén reméljük, hogy a felsorolt tények meggyő-
zik Önöket, hogy ma Magyarországon a demokratikus 
intézmények megszilárdítása és nem a meggyengítése 
történik. Az elmúlt húsz év legnagyobb támogatottságá-
val megválasztott Parlament hozza a törvényeket. Ennek 
megfelelő kormány hajtja azokat végre, és független bí-
róság ügyel a törvények betartására. A demokrácia alap-
intézményei azt teszik, amire felhatalmazást kaptak, és 
amit az ország érdekében az adott helyzetben tenniük 
kell, mindezt az egyetemes emberi jogok és szabadság 
tiszteletben tartásával.

Arra kérjük Önöket, barátainkat és szövetségese-
inket, hogy bizalmukkal és megértésükkel segítsék a 
magyar népet a kommunista diktatúra utolsó maradvá-
nyainak sikeres eltakarításában, hogy végre ez a sokat 
szenvedett nép demokráciában, szabadságban és jólét-
ben élhessen. Biztosítjuk önöket, hogy a magyar nép a 
barátaival barátként, a szövetségeseivel szövetséges-
ként viselkedik. 

Magyar értelmiségiek „Urbis et Orbis”
ad hoc szövetsége

Róma , 2012. január

nyilvánvalóvá vált, hogy ezen a katasztrofális helyzeten 
csak úgy lehetünk úrrá, ha radikális változtatásokkal a 
tovább élő posztkommunista nomenklatúra súlyos hibáit 
felszámoljuk. 

2012. január 1-jén életbe lépett Magyarország új 
alaptörvénye, amely kinyilvánította Magyarország kötő-
dését a keresztyén nemzeti értékrendhez. A magyar Par-
lament elfogadta az alkotmányhoz igazított törvényeket. 
Ezzel kialakult a demokratikus Magyarország megterem-
tésének régen esedékes jogi alapja.

Legalább ilyen jelentős a kormány parlamenten kívü-
li munkája, amely reális esélyt ad az ország gazdasági 
problémáinak a megoldására. A legfontosabbak:

- Megegyezett a kormány a szakszervezetekkel az új 
Munkatörvénykönyvről. Ez a munkavállalók és munkálta-
tók közötti nemzeti konszenzus elengedhetetlen feltétele 
a gazdaságpolitika megvalósításának.

- Ugyancsak megegyezés született a bankszövetség-
gel a tömeges méretű lakossági eladósodás rendezé-
séről. Társadalmi hatását tekintve ez is rendkívül fontos 
eredmény volt.

- Sikerült hatástalanítani a legfontosabb szolgáltató 
ágazat, az egészségügy „időzített bombáját”, amely az 
évtizedek óta felhalmozódott problémák miatt az ellátás 
összeomlásával fenyegetett. 

- Végül, de nem utolsósorban folyik a korrupciós 
ügyek bűnöseinek, a nemzeti vagyon elherdálóinak és 
eltulajdonítóinak bírósági felelősségre vonása, valamint 
az ország eladósításáért felelős személyek felkutatása. 
Ez a magyarázata, hogy az érintettek mindent megtesz-
nek ennek meghiúsítására, beleértve a külföldről pénzelt 


