
Levél a magyar polgárokhoz  

"A választások végeredményét tudomásul vettük. Ám mind most, mind a későbbi szavazások során biztosítani kell 

a polgárok jogát, hogy - ha kezdeményezik - újraszámolhassák a szavazatokat."  
 

Budapest, 2002. június 8. 

Kedves Barátom!  

 

2002. április 21-én kiütötték kezünkből a kormányzás eszközét. Mondhatnánk, 

elveszítettünk valamit, valami fontosat. Mégis  megnyertünk valamit. Valamit, ami 

Magyarország, a polgári világ számára sokkal fontosabb, mint a kormányzás. 

Megnyertük egymást.  

 

Az elmúlt hetekben száz és ezerszámra alakultak polgári körök az országban. Nincs 

többé olyan ember Magyarországon, aki egyedül érezhetné magát csak azért, mert hisz 

a nemzet polgárosodásában.  

 

Május 26-án a Magyar Művészeti Akadémián (Makovecz Imre, Granasztói György, 

Martonyi János, Solymosi Frigyes, Lanczendorfer Erzsébet, Szemkeö Judit, Bartos Éva, 

Vona Gábor, Gyürk András, Malgot István, Virág András, Balázs-Piri László, Lang 

György, Tőkéczki László, Faludi Sándor és jómagam) megalakítottuk a magunk polgári 

körét "Szövetség a Nemzetért" elnevezéssel. Mi is ugyanarra szövetkeztünk, mint 

Önök, több tízezren. Megvédeni értékeinket, amelyeket közösen hoztunk létre az elmúlt 

esztendőkben, figyelni a nemzet állapotára és érdekeire. Az elmúlt hetek tapasztalatai 

arra intenek, sok lesz a közös tennivalónk.  

 

Magyarország nagy lehetőség előtt áll. Nem az Európai Uniós csatlakozás miatt, hanem 

mert polgárok százezrei és milliói tartják fontos értéknek nemzetüket, hitüket, 

családjuk és szeretteik sorsát. S most évtizedek múltán ismét összetartozónak tekintik 

egymást, együtt gondolkodnak nap mint nap, és együtt mozdulnak, ha kell. E tör ténelmi 

lehetőséggel élnünk a magunk fajtának nem csak lehetőség, hanem kötelesség is. Ezért 

veszek részt magam is e mozgalomban, ezért invitálom Önöket is. Hogy kapcsolatban 

maradjunk egymással, rendszeresen jelentkezni fogunk, ahogyan az Önök jelentkezéseit 

is rendszeresen várjuk. Több mint hatezer polgári kör alakult az elmúlt hetekben, s e 

körök arra várnak, hogy kell-e, s ha igen, mikor cselekedni.  

 

Meg is határoztuk első feladatunkat. A polgári nyilvánosság megteremtését, amely a 

hivatalos - az ellenfelet támogató - média mellett a nemzet másik nyilvánosságát jelenti 

majd. Ezért kérek minden tagot és támogatót, hogy fizessen elő a Magyar Nemzetre, a 

Demokratára és a Heti Válaszra. Aki tehetősebb, keressen még egy embert, olyant, 

akinek körülményei nem teszik lehetővé az előfizetést, s rendeljen meg számára egy 

példányt. (Az előfizetéshez szükséges lapok letölthetőek az Internetről, a 

www.hajramagyarorszag.hu lapról, s ide várjuk a leveleket, kéréseket, véleményeket 

is.)  

 

Vár ránk azonban más feladat is. Számtalan kétely merült fel ugyanis Magyarország 

polgáraiban a tavaszi országgyűlési választásokon. Sokan, nagyon sokan kérik, 

követelik a szavazatok újraszámolását, amelyre jelenleg nincs törvényi felhatalmazás. 

Sőt, a szavazólapokat az érvényes jogszabályok szerint a választásokat követő 90 nap 

után megsemmisítik. A Fidesz-Magyar Polgári Párt népi kezdeményezés elindítását 



határozta el annak érdekében, hogy az Országgyűlésnek a polgárok aláírása tegye 

kötelezővé a választójogi törvény módosításának megtárgyalását.  

 

A választások végeredményét tudomásul vettük. Ám mind most, mind a későbbi 

szavazások során biztosítani kell a polgárok jogát, hogy - ha kezdeményezik - 

újraszámolhassák a szavazatokat. Különösen érdekes ez olyan helyzetben, amikor 

hajszálnyi különbség van csupán bejutó és be nem jutó pártok között, parlamenti 

többség és kisebbség között.  

 

Amint az Országos Választási Bizottság jóváhagyja a népi kezdeményezésre szánt 

kérdéseket, azonnal megindítjuk az aláírások gyűjtését. Az aláírási ívek mintapéldányát 

ugyancsak a www.hajramagyarorszag.hu honlapon találják meg. Kérem Önöket, 

minden polgári kör hozzon magával egy aláírt ívet, így napok alatt összegyűlhet majd a 

szükséges ötvenezer aláírás. A gyűjtés kezdetéről időben hírt fogunk adni abban a 

hírlevélben, amelyet rövidesen útjára indítunk.  

 

Köszöntve Önöket, jó munkát, sok sikert kívánok!  

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!  
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