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Az alábbiakban közreadjuk az Amerikai Egyesült Államokban működő Hungarian Lobbi 
(Magyar Érdekszövetség) petícióját, amelyet Barack Obama amerikai elnökhöz juttattak el. 
(Előbb az MTI által készített magyar fordítást, majd az angol eredetit közöljük.)

Magyar-amerikai petíció Barack Obama elnöknek

    A  több mint egy milliós magyar-amerikai közösség tagjai vagyunk, politikailag független 
szavazók, akik aggódunk Hillary Clinton külügyminiszter Orbán Viktor magyar 
miniszterelnöknek küldött levele miatt. Aggódunk, mert a levél az ellenzék támogatásával 
beavatkozik Magyarország belpolitikájába. Tisztában vagyunk vele, hogy a külügyminiszter 
leveleit munkatársai készítik, akik közül néhányan valószínűleg a magyar ellenzék támogatói, 
de mivel aláírása szerepel a dokumentumon, a média a hivatalos amerikai álláspontként tekint 
rá.
    Az IMF és az EU neokolonialista nyomást gyakorol Magyarországra, és Görögországtól 
eltérően nemcsak gazdasága rendezésének szükségessége miatt oktatja ki, hanem kultúrharcot 
is folytat ellene. Az EU és a nyugati média szemében Magyarország „bűne” nemcsak (annak) 
alkalmatlan gazdasági stratégiája, hanem az is, hogy olyan kulturális és politikai értékeket 
támogat, amelyek szembe mennek azzal, amit Brüsszel politikailag korrektnek ítél.
    Mint ismeretes, a jelenlegi magyar kormány földcsuszamlásszerű győzelemmel került 
hivatalba, és a gazdaság állapota ellenére még mindig élvezi a szavazók abszolút többségének 
támogatását. Ez január 21-én is bebizonyosodott, amikor jóval több mint 100 ezer 
kormánypárti állampolgár tüntetett és fejezte ki nemtetszését a magyar ügyekbe való külföldi 
beavatkozással kapcsolatban. Ők úgy érzik, hogy kormány által végrehajtott módosítások az 
intézményi infrastruktúrában, illetve a tisztségviselők kinevezésében a saját döntésük volt, 
amely azért vált szükségessé, mert az előző kabinet korrupt és hozzá nem értő volt, és az 1989 
előtti politikai elitet szolgálta ki.
    Bár a Clinton asszony leveléből áradó éles bírálat egyes részei némileg érvényesek, nem 
erről van szó! A lényeg, hogy a levelet meg sem kellett volna írni! Mivel:
    A magyaroknak joga van eldönteni, hogyan akarják felépíteni intézményeiket (Nagy-
Britanniában például egyáltalán nincs legfelsőbb bíróság, vagy a vallást tekintve Dánia, 
Finnország, Görögország, Írország, Norvégia és az Egyesült Királyság ugyanúgy 
hangsúlyozza keresztény örökségét).
    Azért is tiltakozunk, mert a levélben fellelhető információk a magyar ellenzék támogatóitól 
származtak, és a szabadon megválasztott kormány megdöntését célozták.
    Mivel Kína, Oroszország vagy Szaúd-Arábia lehet, hogy megérdemel egy ilyen levelet, de 
Magyarország nem.
    Mivel Clinton asszony levele világszintű médiahadjáratot váltott ki Magyarország ellen. Ez 
a médiahadjárat sértette Magyarország nevét, jó hírét, és közvetve kifogási lehetőséget 
teremtett az IMF-nek és az EKB-nek, hogy ellenálljon a kölcsöngaranciák kibocsátásának 
Magyarország számára. Azért használjuk a kifogás szót, mert úgy gondoljuk, hogy a példa 
nélkül álló nyomás valódi oka az, hogy Magyarország bevezette a bankadót és korlátozta a 
banki tisztségviselők fizetését.
    Elnök úr, ebben az egész hadjáratban ez a legfőbb aggodalmunk. Nem nyugtalankodunk az 
EU bírósági eljárása miatt! Azokat a jogi ügyeket rutinszerűen fogják megoldani: mintegy 2 
ezer hasonló eset van folyamatban az EU előtt, és tavaly csak Magyarország esetében 14, míg 
Spanyolország esetében 60 ügyben született döntés. Tehát az új eseteket is gyorsan meg lehet 



oldani.
    Arra kérjük Önt, Elnök úr, segítsen nekünk, hogy mi, magyar-amerikaiak büszkék 
lehessünk az örökségünkre; próbálja megvédeni Magyarországot a globalizált pénzvilág 
fojtogató kizsákmányolásától; szólaljon fel elnyomott kisebbségeink – Európa egyik 
legnagyobbja - kollektív emberi jogaiért; és mikor megkapja kongresszusi küldöttségünk 
jelentését, amely februárban Magyarországra látogat, kérjük, fordítson a jelenlegi félrevezetett 
magyarellenes politikán, és állítsa helyre történelmi barátságunkat azzal a nemzettel, amely 
1956-ban lakosságának 2 százalékát veszítette el a brutális Szovjet Birodalmon halálos sebet 
ütő harcban, abban a harcban, amelyben a szabadság és függetlenség amerikai eszméiért 
küzdöttek.
    Tisztelt Elnök úr, előre is köszönjük Magyarországnak nyújtott segítségét, amelyet mi, a 
politikailag független magyar-amerikaiak azzal viszonozhatunk, hogy Önre szavazunk 
novemberben.

    Üdvözlettel,
    Lipták Béla

***

Hungarian-American Petition to President Barack Obama

    We are members of the over one million Hungarian-American community,  politically 
Independent voters, who are concerned about the letter sent by Secretary of State Hillary 
Clinton to the Prime Minister of Hungary Viktor Orbán. We are concerned, because by 
supporting the opposition, it interferes with the internal politics of Hungary. We do 
understand that the Secretary’s letters are prepared by her assistants, - some probably 
supporters of the Hungarian opposition -, but still it was sent under her signature and therefore 
the media views it as the American position.  
    The IMF and the EU are applying neo-colonial pressure on Hungary and unlike Greece, 
Hungary is not only being lectured about the need to sort out its economy, but it is also being 
subjected to a culture war. As far as the EU and the Western media are concerned, the “crime” 
of Hungary is not only  its inept economic strategy, but also its promotion of cultural and 
political values that run counter to what is deemed to be “politically correct” in Brussels.
As you know, the current Hungarian government was swept into office by a landslide and in 
spite of the state of the economy, still enjoys the support of an absolute majority of the voters. 
This was shown on the 21st of January, when well over 100,000 pro-government citizens 
demonstrated and expressed their displeasure with the foreign interference in Hungary’s 
affairs. They feel that making revisions in the institutional infrastructure and in the 
appointment of officials by the new government is their decision and were necessary, because 
the previous administration was corrupt, incompetent and served the pre-1989 political elite. 
    While parts of the harsh criticism in Secretary Clinton’s letter have some validity, that is 
not the point! The point is that the letter should not have been written in the first place! This is 
because:
    The Hungarians have the right to decide how they want to structure their institutions 
(Britain for example has no Supreme Court at all, or on the issue of religion, not only 
emphasizes her Christian heritage, but so does Denmark, Finland, Greece, Ireland, Norway 
and the United Kingdom).
    We also object, because the information in the letter came from the supporters of the 



Hungarian opposition, having the goal is to topple the freely elected government.
    Because China, Russia or Saudi Arabia might deserve such letters, but not Hungary. 
    Because Mrs. Clinton’s letter triggered a global media campaign against Hungary. This 
media campaign hurt Hungary’s good name, reputation and indirectly gave an excuse to the 
IMF and ECB to resist issuing loan guarantees To Hungary. We say "excuse", because we 
believe the real reason for this unprecedented pressure is that Hungary introduced bank taxes 
and limited the salaries of bank officers. 
    Mr. President, it is this campaign that is our main concern. We are not concerned about the 
EU court case! Those legal issues will be resolved as routine technicalities: there are some 
2,000 such cases pending in the EU and last year just Hungary resolved some 14 or Spain 60 
of them. So the new ones can also be quickly resolved. 
    We ask you Mr. President to help make us, Hungarian-Americans proud of our heritage, try 
to protect Hungary from the suffocating exploitation by the globalized banking industry, 
speak up for the collective human rights of our oppressed minorities (one of the largest in 
Europe) and when you receive the report of our Congressional Delegation that will be visiting 
Hungary in February, please do reverse the present misguided anti-Hungarian policies and 
reestablish our historic friendship with the nation that in 1956 lost 2% of her population in the 
struggle that mortally wounded the brutal Soviet Empire, a struggle that was fought.for the 
American ideals of freedom and independence.
    Dear Mr. President, thanks a lot in advance for helping Hungary, so that we, the politically 
independent Hungarian-Americans, can reciprocate by voting for you in November.

    Respectfully yours, 
    Bela Liptak


