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Kedves István Barátom! 

Nagy szomorúsággal és szégyenpírral az arcomon 

írom Hozzád levelemet. 

Ahelyett, hogy a liberálbolsevista kormány a magyar 
Parlamenten keresztül egy kétharmados törvénnyel 

megadta volna a trianoni békediktátum kegyetlen dön-

tése folytán aCsonka-Magyarország határain kívülre 
került honfitársainknak a magyar állampolgárságot -, 

ezzel biztosítva a kett ős állampolgárságot -, még a 
Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére 

megszervezett, törvényesnek és jogosnak nyilvánított 

népszavazással is szembeszegült. 

Gyuresány Ferenc miniszterelnök és Hiller István 

MSZP-elnök állt az élére a negatív kampánynak, 

melynek során a történelmi igazságok ismeretében 

tájékozatlan, a hazafias érzelmekt ő l, nemzeti 

kötődéstől az elmúlt évtizedek során lelketlen agy-

mosással megfosztott anyaországi magyarokat — az 
amúgy is bizonytalan anyagi körülményeik veszé- 

lyeztetésével riogatva — túlnyomó többségében eltán-

torította attól a döntési lehet őségtő l, hogy a határ túlsó 
oldalán élő  magyar testvéreink sorsán könnyíthessünk, 
megadjuk nekik azt az emberi méltóságot, melynek 

tudatában emelt fővel vallhassák magukat magyarnak 
abban az idegen közegben, ahol élni kényszeríttettek. 

És a 2004. december 5-i népszavazás döbbenetes és 
elszomorító eredményt hozott. A magyar szavazóknak 

csak 18,956 %-a szavazott IGEN-fel, 17,801 %-a 
NEM-rel, és gyáván vagy közönyösen távol maradt az 

urnáktól 63,246 %. A népszavazás eredményességé-

hez 2 006 517 szavazatra (25,0%) lett volna szükség, 

ezzel szemben hiányzott 485 374 szavazat. Az 1 521 

143 IGEN szavazat sajnos, kevésnek bizonyult... 

Tudjuk, hogy ezzel az eredménnyel határtalan fájdal-
mat, szomorúságot okoztunk a nyolcvannégy éve 

igazságra és testvéri szeretetre váró véreinknek. De 
bocsássatok meg nekünk, akik oly kevesen szavaztunk 

az IGEN-re, bocsássatok meg a megtévesztetteknek, 
az elbutítottaknak, mert nem tudták, nem fogták fel 
ésszel, hogy mit cselekedtek, mit mulasztottak! És 

jogos sértettségetekben se tápláljatok haragot az 

anyaországiak iránt -, ezzel is a sátáni er ők malmára 

hajtva a vizet. 

Reméljük, hogy nem veszett még el minden, nem ez 

volt az utolsó szó, az utolsó döntés Trianon után. 

Hiszünk Magyarország feltámadásában! 
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