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Föl, nemzetem, föl!
Újévi üzenet a magyar nemzethez 2018. január 1-jén

Petőfi Sándor születésének 195. évfordulóján szólítalak, magyarok. Szólítalak, magyar nemzet. 

Szólítom mindenekelőtt azokat, akik számára az igazság, a tisztesség és a méltányosság a legfőbb érték. 
És szólítom azokat, akik már tudják, hogy ezek nélkül, akárcsak szeretet, szolidarítás és életigenlés nélkül 
magyar nemzetünknek nincs jövője. És szólítom azokat, akik hiszik és vallják, hogy Magyarország 
történelmi alkotmányán kívül „nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet.”1 
 
De legfőképpen szólítom azokat, köszöntve egyben Őket, akik már hitelesítették kézjegyükkel a ma élő 
magyar nemzedék legnagyobb vállalását, a Nemzeti konzultációt Trianonról.

Trianon századik éve felé közeledve szólíthatnálak-e, nemzetem, hitelesebben, mint Dsida Jenő tette 
Magyar zsoltárában? Ővele így szólítalak meg, magyar nemzet: Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,.../ 
Magyarok, ott a Tisza partján,/ magyarok, ott a Duna partján,/ magyarok, ott a tót hegyek közt/ s a 
bácskai szőlőhegyek közt.../ Magyarok Afrikában, Ázsiában,/ Párizsban vagy Amerikában,.../ Ti eztán 
születők s ti porlócsontú ősök,/ ti réghalott regösök, ti vértanúk, ti hősök. 
Szólítalak tehát és hívlak: Föl, nemzetem, föl! 

Legyen 2018 magyar nemzetünk életében az önösszeszedés éve.

Legyen ez az év, amikor az igazság ismerői perdöntő erővel bizonyítják Petőfi Sándor szibériai 
elhurcoltatásának tényét.

Hozza meg ez az esztendő a Trianonról indított nemzeti konzultáció első győzelmét: 
Ébredj ebben az évben öntudatra, nemzetünk.

Ne kelljen Téged Dante panaszával tovább siratni – Ó, boldog Magyarország, bárcsak ne hagyná magát 
megtéveszteni!

Ne kelljen Téged többé Petőfivel ostorozni – Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,/ Aki ott az elsők közt 
lehetnél,/ S kárhozatos lomhaságod által/ Mindig hátul és alant hevertél!

De lehessen Téged Babits Mihállyal ekként biztatni:
Él a nagy Isten és semmise megy kárba,/ magyarok se lettünk pusztulni hiába,/ hanem példát adni 
valamennyi népnek,/ mily görbék s biztosak pályái az égnek./ Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,/ 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.// Erős igazsággal az erőszak ellen- :/ igy élj, s nem kell félned, 

1  -  Jövő a Szent Korona jegyében – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-Nyilatkozat, 2012. augusztus 20.
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veled már az Isten./ Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok./ Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod./
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,/ és jön az igazság, közelebb, közelebb…//2

Magyar nemzetünk, Te nagy, szittya ivadék, Te eredendően keresztény nép, ébredj, „küzdj és bízva 
bízzál!”3

Hisz írva vagyon, hogy:
A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, 
jelentős civilizáció – a szkíta civilizáció, sz.m. – nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb 
mértékben – a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát. 

A magyar nép ősnép, amelynek jelenleg elismert történelme ugyan csupán az utolsó ezerszáz esztendőre
tekint  vissza,  ám  amelynek  műveltségteremtő  és  államalapító  ereje  bizonyítottan  kimutatható  öt

földrészen: Európában[1], Ázsiában[2], Afrikában[3], Észak-[4] és Dél-Amerikában[5]. 4

Ébredj, küzdj és bízzál, hisz ma már tudjuk, hogy a hatalmas egyiptomi kultúrát egyedül magyarul lehet 
megérteni, mert magyar nyelven fogant, papiruszai magyarul íródtak. Jézus Urunk nevét pedig, ott 
Egyiptomban már betlehemi eljövetele előtt kétezer évvel ismerték. A Te beszéded  – Baráth Tiborral 
szólva – oly régi időkbe nyúlik vissza, amikor magyaron kívül más tagolt emberi beszéd, rendszerbe 
foglalt vallás, művészet és írás még nem létezett. A mi nyelvünk nélkül… az emberiség első korszaka 
örökre homályban maradt volna. 

Föl, nemzetem, fől! Legyen tehát 2018 a magyar nemzet önösszeszedésének éve!

Kívánok végül minden magyarnak – és minden nem magyarnak is, ha tisztességes ember – az új 
esztendőben mindenek előtt jó kedélyt. Mert abból fakad minden egyéb jó, még a jó egészség is.

Bort, búzát, békességet!
Legyen eszed, gerinced, életed! 

Budapest-Kolozsvár, 2018. január 1-jén

Patrubány Miklós István Ádám,
     a Magyarok Világszövetségének elnöke

2 -  Babits Mihály – Áldás a magyarra
3 -  Madách Imre – Az ember tragédiája
4   -   Magyarok VIII. Világkongresszusa: A magyar nemzet, 2012. augusztus 20.
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