
 
 
 
 
 
 
 

A búcsúzó washingtoni nagykövet – és a “magyar közösség” támogatása   

A magyar nagykövetség honlapja 2007. augusztus 20-i dátummal tette közzé Simonyi András nagykövet 
nyilatkozatát, amelyben a misszióvezető Washingtontól búcsúzik.*  Nyilatkozatában Simonyi mások 
mellett köszönetet mondott “a magyar közösségnek” is, amely, szavai szerint “átölelt bennünket, 
támogatott minket és nekünk drukkolt,” és ezzel összefüggésben több személyt néven nevezett.  

A nagykövet túlzott, mert kevés amerikai magyar személyt vagy szervezetet lehetne a kritika-mentes 
támogatók közé sorolni.  Az Amerikai Magyar Szövetség mindig udvariasan kezelte a Washingtonba 
delegált magyar nagykövetet, aki hivatalánál fogva Magyarország képviselője.  Ugyanakkor a kormány 
bizonyos intézkedéseivel és állásfoglalásaival kapcsolatban a Szövetseg kifejezte kétségeit.  Így például  
aggodalmának adott hangot a békés tüntetők ellen használt túlzott rendőri erővel kapcsolatban tavaly 
oktőber 23-án, és kétségbe vonta a magyar kormány elkötelezettségét  a Kárpát-medencében élő magyar 
kisebbségek jogvédelme iránt. Remélhetőleg, más amerikai magyar egyesületek is csatlakozni fognak a 
jövőben a Szövetséghez az ilyesfajta aggodalmak kifejezésre juttatásában.  

Sajnálatos módon a nagyköveti nyilatkozatban semmilyen utalás nem történt Szent István napjának 
(augusztus 20.) jelentőségére –  a magyarok legfontosabb nemzeti ünnepére.  István, az apostoli király 
volt az, aki megalapitotta a Magyar Királyságot, egy új és független államot hozva létre, amely az 
elkövetkező századokban Közép-Európa egyik vezető hatalma volt.  Szent István népét a nyugati (latin) 
kereszténységre térítette meg, és ezáltal Magyarországot a Nyugathoz csatolta – Bizánc helyett 
Rómához.  

Az Amerikai Magyar Szövetség minden fenntartás nélkül támogatja a jó kapcsolatokat az Egyesült 
Államok és Magyarország között; a demokratikus intézmények erősítését Közép- és Kelet-Európában, 
természetesen Magyarországot is beleértve; az erőteljes polgári szervezetek megalakítását a régióban; a 
jogok tiszteletét, az általános emberi és ezen belül a kisebbsegi jogok szélesítését, beleértve a nemzeti 
kisebbségek autonómiaigényét, így például a Magyarországgal szomszédos államokban élő történelmi 
magyar közöséggek ezzel kapcsolatos jogát.  Ezek azok az értékek és elvek, amelyeket a Szövetség “ 
képvisel és támogat.”  Valóban, a Szövetseg, amely 1906 óta szolgál, mint az amerikai magyar közösség 
független és megbecsült szószólója, a magyar intézmények között azért foglal el különleges státuszt, 
mert mindig nyilvánosan fejezi ki a véleményét (néhány más egyesülettel karöltve) az ilyen témákban, 
ha azt szükségesnek látja.  

A Szövetség reméli, hogy Simonyi nagykövet utódja meg fogja hallgatni az amerikai magyar közösséget 
reprezentáló szervek és személyek véleményét, még azokban az esetekben is, amikor az a magyar 
kormány álláspontját kritizálja, azért kerülve nyilvánosságra, mert a fentebb felsorolt értékekkel 
kapcsolatos aggodalmaknak ad hangot.  A Szövetség bízik továbbá abban is, hogy az új nagykövet a 
felsorolt értékeket  aktívan, nyíltan és erőteljesen fogja támogatni, szolgálva ezzel mind Magyarország, 
mind az Egyesült Államok érdekeit, elősegítve a jobb transzatlanti kapcsolatok kialakulását, fejlesztve a 
kelet-közép-európai régió stabilitását, biztonságát és a valódi demokrácia továbbfejlesztését. 

*Simonyi üzeneté: http://www.huembwas.org/Z_News/Amb%20Simonyi%20Farewell%20Message.htm 
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