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Kedves Barátaink!
Magyarország ellen a 2010-es választá-

sok óta tervszerű lejárató hadjárat folyik, mely-
nek keretében nagy példányszámú újságok, 
televízióműsorok és egyéb médiumok szinte 
naponta közölnek valótlan és tendenciózusan le-
járató híreket. E hírek azt igyekeznek elhitetni a 
magyar valóságot nem ismerő közvéleménnyel, 
hogy Magyarországon eltorzult a demokrácia, a 
kisebbségeket üldözik, a sajtó nem szabad, az 
egyszerű embereknek félniük kell, tombol az an-
tiszemitizmus és az előítéletesség, s egy szélső-
jobboldali elit már a totális diktatúra bevezetésé-
re készül.

Ezek a hírek köszönő viszonyban sincsenek 
a valósággal. Magyarországon demokrácia van, 
senkit semmiféle hátrányos megkülönböztetés 
nem ér származása miatt, a nyilvánosságban 
pedig bárki szabadon közzéteheti véleményét. 
Az új magyar Alaptörvény, mely a kommunista 
diktatúra felszámolását követően, húsz év ké-
séssel váltotta fel a korábbi, sztálinista gyökerű 
Alkotmányt, összhangban áll az európai normák-
kal és a több mint ezer éves magyar államiság 
legszebb hagyományaival.

Kedves Barátaink!
Egyre növekvő aggodalommal figyeljük eze-

ket a híreket, mivel a huszadik században nem 
egy esetben tapasztaltuk, hogy egy-egy bűnös-
nek kikiáltott ország elleni lejárató médiahadjá-
ratot olykor valóságos katonai intervenció követ. 
Nem szeretnénk a bűnösnek kikiáltott országok 
sorsára jutni, ezért arra kérünk benneteket, hogy 
személyesen, vagy ha ez nem lehetséges, meg-
bízható emberektől, de minél több forrásból tá-
jékozódjatok a tényleges magyarországi állapo-
tokról.

2010-ben Magyarországon demokratikus vá-
lasztáson az elérhető legnagyobb, kétharmados 
mandátumfölényt eredményező arányban győ-

zött a jobbközép konzervatív tábor. E győzelem 
azért következett be, mert a társadalom túlnyomó 
többsége megelégelte a posztkommunista szel-
lemiségű baloldali és liberális vezetés kártételeit. 

Ezt a hatalmas spirituális változást mi „két-
harmados forradalomnak” nevezzük, mert olyan 
társadalmi fordulatot eredményezett, ami alkot-
mányos keretek között tette lehetővé az átmeneti 
posztkommunista korszak lezárását. E rendkívül 
ambivalens korszakot egy olyan baloldal uralta, 
amelynek jelmondata így hangzott: „Lehet, hogy 
nem erkölcsös, de jogszerű”.

Kedves Barátaink!
Egyre több elszármazott honfitársunk jelzi 

Németországból, Angliából és más országokból, 
vagy éppen az Amerikai Egyesült Államokból, 
hogy szinte naponta kérdezik tőlük, mi történik 
Magyarországon, mi a magyarázatuk azoknak 
a rettenetes híreknek, amikről az ottani sajtóból 
értesülnek. Nem tudunk ezekre a hazug vádakra 
minden esetben válaszolni. Részben, mert nem 
győznénk idővel, részben pedig, mert ezek a mé-
diumok nem hajlandók a mi véleményünknek is 
teret adni.

Tudnotok kell azonban, hogy ez a hadjárat 
nem Magyarország ellen zajlik. Ez a hadjárat 
valójában a nemzetközi médiát uraló baloldali és 
liberális értelmiség reakciója a magyar választó-
polgárok által rájuk mért megsemmisítő vereség-
re, a magyarországi konzervatív forradalomra. A 
baloldaliak és liberálisok egy esetleg bekövetke-
ző európai léptékű konzervatív fordulattól félnek, 
ezért szeretnék a magyarországi változás ered-
ményeit megsemmisíteni, ezért indítottak elle-
nünk lejárató hadjáratot.

Mi ugyanis a legválságosabb időszakban azt 
mondtuk, „hiszünk a szeretet és az összefogás 
erejében”. Ez a hit nem csupán arra tett képessé 
bennünket, hogy húsz év után végleg lezárjuk a 
posztkommunizmus kaotikus korszakát, de arra 
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is, hogy döntésünk eredményeit megvédjük. Eu-
rópában szokatlan méretű, félmilliós tömegfelvo-
nulásokon tettünk hitet amellett, hogy az általunk 
választott kormányt megvédjük a kívülről érkező 
támadásoktól.

Kedves Barátaink!
Kérjük, higgyétek el, hogy az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc népe ma is tudja, mi-
lyen hatalmas csodákra képes az igazságos de-
mokrácia, a nemzeti függetlenség, a szorgalmas 
munka, az egymás iránti türelem és a megértés. 

Kérjük, győződjetek meg személyesen állítá-
saink igazságáról!

Kérjük végezetül, tolmácsoljátok az Európai 
Unió minden polgárának a magyarok üzenetét: 
„Továbbra is rendületlenül hiszünk a szeretet és 
az összefogás erejében!”

Budapest, 2013. április
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A Civil Összefogás Fórum által kezdeménye-
zett Szellemi Honvédelem mozgalomhoz csatla-
kozó mintegy 2000 nemzeti érzelmű értelmiségi 
szintén aláírja a Nyílt levelet, azzal teljes mérték-
ben egyetért.
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