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Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Tájékoztatom, hogy augusztusban, Nagyboldogasszony és Szent István Napja között
Budapesten ülésezik a Magyarok X. Világkongresszusa, amelynek tanácskozására
ezennel meghívom. A jubileumi ülés címe:
A Szent Korona erejével.
A Magyarok X. Világkongresszusa keretében a koronavírus-világzárvány miatt
egyetlen konferencia lesz, a Nemzetstratégiai konferencia, amely augusztus 16-19. között,
négy napon keresztül a Magyarok Világszövetségének székházában zajlik. A
Nemzetstratégiai konferencia folyamokra tagolódik. Az Állam és nemzet a XXI. században
című folyam azt vizsgálja, hogy miként lehet Magyarország történeti alkotmányának
jogfolytonosságát helyreállítani? A Trianon kérdéskörnek szentelt folyam a magyar
nemzet ellen még ma is zajló nemzetgyilkossági kísérlet megfékezését lehetővé tevő
megoldásokat keres. A koronavírusnak szentelt folyam, nemzetközi részvétellel vizsgálja a
jelenséget, keresi a kiutat, és megpróbálja a felelősség kérdéskörét körüljárni. A Magyar
nyelvnek szentelt folyam anyanyelvünk ősiségét taglalja, Petőfi Sándor halálának

körülményeit pedig azért kutatjuk visszatérően, mert meggyőződésünk, hogy a költő
születésének 200. évfordulójáig végre meg kell Neki adassék a nemzeti kegyelet.
Munkássága alapján Önt megilleti a Magyarok Világkongresszusának felsőházi
elvű küldötti státusa, amely augusztus 15-én, a Nyitó-konferencián és augusztus 20-án
a Záró-konferencián szavazati joggal jár. Egyben természetesen biztosítja részvételi
jogát az augusztus 16-19. között zajló Nemzetstratégiai konferencián.
Amennyiben a felkínált küldött-státust elfogadja, kérjük, jelezze ezt
„postafordultával” vissza. Levelemhez csatolom a Magyarok X. Világkongresszusának
teljességében még meg nem hirdetett műsorát. Tájékozódni a Világkongresszus
fokozatosan éledező honlapján tud: www.mxvk.hu illetve www.mxvk.info címeken.
Bízva abban, hogy közös munkával sikerül nemzetünk sorsát jobbítanunk, magyar
testvéri szeretettel búcsúzom.
Velünk a Jóisten!
Budapest, 2021. augusztus 8-án
Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
A Magyarok Világkongresszusa
A Magyarok Világkongresszusa a legátfogóbb legitimitású magyar testület, amely 1929-ben
alakult, és megtestesíti a Trianon után képviselet nélkül maradt egyetemes magyar népet. A Magyarok
Világkongresszusa, annak második ülésén, 1938-ban életre hívta a Magyarok Világszövetségét, úgy, mint
a Magyarok Világkongresszusának állandóan működő ügyvivő testületét. A Magyarok Világkongresszusa
1992-ben tartotta harmadik ülését, és azt követően négyévenként ülésezik. Határozatait a Magyarok
Világszövetségének döntéshozó testületei kötelezően napirendjükre kell, hogy tűzzék, és elfogadó döntés
esetén végre kell hajtaniuk. Határozatait a Magyarok Világkongresszusa a magyar állam számára
megvalósítandó ajánlásoknak tekinti.
A Magyarok III. Világkongresszusa (1992) kezdeményezte az első műholdas magyar televízió, a
Duna televízió megalapítását. A Magyarok IV. Világkongresszusa (1996) mondta ki, hogy az egységesülő
Európában meg kell valósítani az egységesülő magyar nemzetet, és ajánlotta a magyar állampolgárság
visszaadását minden magyarnak. A Magyarok V. Világkongresszusa (2000) ajánlotta a magyar államnak a
külhoni magyar állampolgárság jogintézményének megteremtését, mint az adott geopolitikai erőviszonyok
között a legalkalmasabb eszközt a magyar nemzet egységének határmódosítások nélküli megteremtésére.
A Magyarok VI. Világkongresszusa (2004) irányította a figyelmet az egymilliárd lelket összesítő keleti
rokon és barát népekre, és mondta ki a finnugor származáselmélet meghaladottságát, tarthatatlanságát. A
Magyarok VII. Világkongresszusa (2008), fogadta el a magyar nép önrendelkezési nyilatkozatát,
indítványozta a trianoni és a párizsi békeszerződések fölülvizsgálatát, követelte az államadósság
keletkezésének nyilvánosságra hozatalát, és mondta ki, hogy határozott erkölcsi fordulatra van szüksége
Magyarországnak a fennmaradáshoz. A Magyarok VIII. Világkongresszusa (2012) fogadta el a magyar
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nemzet meghatározását, és jelölte meg legfontosabb nemzetpolitikai feladatnak Magyarország
alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását: történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet
életképes magyar nemzet. A Magyarok IX. Világkongresszusa (2016) kiteljesítette Trianon
megdöntésének hosszú távú programját, kiegészítette a magyar nemzet meghatározását a haza, a család és
a kisközösségek fogalmával, és a hazai magyar közéletben való aktívabb részvételre hívta a Magyarok
Világszövetségét.
A Magyarok Világkongresszusának üléseit a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése hívja
össze. A Küldöttgyűlés dönt a Világkongresszus tematikájáról, menetéről, és a megszervezésre kerülő
konferenciákról. A Magyarok Világkongresszusa maga választja meg elnökét és elnökségét. Szervezete és
működése további részleteinek szabályozására a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlése készít
előterjesztést a Magyarok Világkongresszusa számára.

3

