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BÍRÁLJÁK AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉGET AMIÉRT SÍKRA SZÁLLT A DEMOKRÁCIÁÉRT 

 
Az Amerikai Magyar Népszava Szabadság  (mostantól Népszava) 2006. november 5-én  Az 

Amerikai Magyar Szövetség botrányos nyilatkozata  címmel pontatlan, megalapozatlan és rosszindulatú 
kifejezésekkel terhelt cikket közölt, bírálni próbálva a Szövetséget, amiért az aggodalmát fejezte ki az 
2006. október 23-án, a békés tüntetőkkel szemben foganatosított, állítólagos rendőri erőszakról érkező 
jelentések kapcsán, és egyúttal támogatta az állítások részrehajlás nélküli kivizsgálását.  
     

Mivel a Népszava állításai nem hitelt érdemlőek, elfogultak és megalapozatlanok, ezért a 
Szövetség nem kíván velük foglalkozni. Sem most, sem a jövőben. Ehelyett megismétli október 31-én 
kiadott nyilatkozatát, amely önmagáért beszél: „E súlyos és nagyon nyugtalanító események aláássák a 
demokráciát és a jogrendet, tovább megsértik a magyar törvényeket és az emberi jogokra vonatkozó 
nemzetközi szabályokat is. (…) A Szövetség szilárd meggyőződése, hogy az itt felsorolt vádakat teljes 
körű és időben elvégzett vizsgálatnak kell követnie, amelyet független, hitelt érdemlő 
vizsgálóbizottságnak kell elvégeznie. Amennyiben a vádak bizonyítást nyernek, mielőbb a megfelelő 
intézkedéseket kell meghozni.”. 
      

Tárgyilagos és hozzáértő megfigyelők számára nyilvánvaló, hogy az október 23-i eseményekkel 
kapcsolatos állítások pártatlan és azonnali kivizsgálása a legjobb módja annak, hogy helyreállítsák 
Magyarország hírnevét és erősítsék a demokratikus intézményeket, valamint a törvényességet. E fenti 
meggondolások talán meggyőzik majd a Népszavát  is arról hogy ideiglenesen függessze fel 
elfogultságát és – csatlakozva a magyar származású amerikaiakhoz, konzervatívokhoz és liberálisokhoz 
egyaránt – szintén szorgalmazza a történtek pártatlan felderítését. 
      

A Szövetség mindazonáltal köszönetét fejezi ki a Népszava érdeklődéséért.  
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Az AMSZ-ról: Az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) egy 50(c)(3) 
cikkelyü non-profit szervezet. A Szövetséget 1906-ban Cleveland, Ohio-
ban alapították. Jelszava: “Hüség mindhalálig”. A jelszó Kováts Mihály 
huszárezeredes Benjamin Franklinhoz írt leveléböl származik. Kováts, akit 
az amerikai Lovasság atyjaként ismernek, amerikai huszártiszt volt, és 
1779-ben a Dél Karolinai Charleston-ban vivott brittek elleni csatában 
esett el. Kovátsról az USA tisztjelöltjei minden évben megemlékeznek a 
Citadellában (Charleston-i tisztkepzö-akademia). Az általa elöször 
kimondott jelszó az AMSZ erényeit tükrözi. Az amerikaiakat és a magyarokat történelmileg megbonthatatlanul 
összeköti, egyszersmind jelképezi a magyarok hozzájárulását az amerikai történelemhez. Az Amerikai Magyar 
Szövetség az Egyesült Államok egyik legrégibb etnikai szervezete. Az AMSZ a magyar egyesületek, intézmények 
és egyházak szövetségeként jött létre abból a célból, hogy “ a magyar származású amerikaiak érdekeit védje az 
Egyesült Államok-ban". 

Minden érdeklödöt szívesen látunk. A számunkra nyújtott adományok adómentesek, ezeket köszönjük. Csatlakozz 
hozzánk, a honlapunkon vagy postai úton.  

www.americanhungarianfederation.org 

www.amsz.org  

www.hungary1956.com 

American Hungarian Federation 
National Press Building  #809 
Washington D.C. 20045 
202-737-0127 
 


