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Amerikai Magyar Szövetség alelnökje nyilatkozata a Marosvásárhelyi 
Rádiónak a kisebbségi törvénytervezet elutasításáról  

„Az Amerikai Magyar Szövetséget nem lepte meg, hogy a román szenátus elutasította a kisebbségi 
törvénytervezetet és a kulturális autonómiára vonatkozó fejezetet. A román politikai elit bebizonyította, hogy még 
mindig nem fogadja el azt a vitathatatlan tényt, miszerint a multietnikus Közép-és Kelet-Európában a kisebbségi 
jogok szavatolása, a jogbiztonság, a tolerancia és a személyi, kulturális és területi autonómiához való jog alapvető 
feltétele a demokráciának és a regionális stabilitásnak. 
 
De ez az elutasítás egyúttal bizonyította a román politikai elit ravaszságát is: megszerezte Magyarország gyors 
jóváhagyását Románia európai uniós csatlakozási szerződéséhez és részvételét a közös kormányülésen anélkül, 
hogy üres ígéreteken kívül bármit is nyújtott volna cserében a magyarságnak. 
 
Úgy látszik, hogy a huszadik század második felének dermesztő hatása még mindig befolyásol bizonyos köröket 
Budapesten, ahol ezért közömbösség, vagy határozatlanság uralkodik a magyar kisebbségek ügyében.  
 
Remélhetjük, hogy Budapestnek lesz elég politikai bátorsága és ügyessége ahhoz, hogy olyan szívós  és hatékony 
diplomáciai stratégiát dolgozzon ki, amelynek segítségével elérheti a fenti - a kisebbségi jogokkal és autonómiával 
kapcsolatos - célok megvalósítását.  
 
Itt, nálunk, az Egyesült Államokban, az Amerikai Magyar Szövetség  folytatja a kisebbségi ügyekkel összefüggő 
felvilágosító munkát. Eddig például sikeresen támogatta a 191-es számú, a romániai ingatlanok visszaadását 
sürgető határozatot, amelyet az amerikai képviselőház május 18-án egyhangúlag meg is szavazott. Szervezetünk 
készen áll tovább arra is, hogy más amerikai magyar szervezetekkel karöltve lépjen fel ilyen ügyekben. 
Meggyőződésünk ugyanis, hogy nagyobb összefogással még eredményesebb lehetne az amerikai magyarság 
erőfeszítése. Ez annál is inkább így van, mivel mind az Egyesült Államoknak, mind Magyarországnak érdeke a 
demokrácia és a stabilitás Romániában, és általában a Balkánon is.”  
 
Ifj. Koszorús Ferenc, az Amerikai Magyar Szövetség alelnökének nyilatkozata a Marosvásárhelyi Rádiónak a 
kisebbségi törvénytervezet elutasításáról:  
 
Washington, D.C. 
30, október 2005 

Tovabbi információt a www.americanhungarianfederation.org és www.hungary1956.com honlapokon talal! 
Kérjuk, csatlakozzon!  
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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.  
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