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Csaknem két év telt el azóta, hogy megérkeztem Magyarországra, és átnyújtott am 
megbízólevelem Sólyom László köztársasági elnöknek. Mivel korábban nem jár-
tam Magyarországon, várakozásaimat számos forrásból gyűjtött  információk 

formálták. Férjem, Markos Kounalakis újságíróként tudósított  az 1989–1990-es magyar-
országi rendszerváltásról és a térségben zajló átmenetről. Felelevenítve akkori emlé-
keit, lelkes volt, hogy visszatérhet Budapestre. Hamar új barátokra is leltünk – köztük 
magyarokra, amerikaiakra, valamint amerikai magyarokra egyaránt – akik mind igye-
keztek megosztani velem személyes tudásukat és véleményüket (sőt ellátt ak „kötelező 
olvasmányokkal” is!). Végül, de nem utolsósorban a Külügyminisztérium is munkához 
látott , ami persze valamennyi leendő nagykövet esetében természetes. Mindezek során 
közelebbről is megismerhett em a két ország kapcsolatát, mely az élet és a társadalom 
szinte valamennyi területére kiterjed: a védelmi és rendészeti együtt működéstől az ok-
tatási csereprogramokon keresztül egészen az üzleti kapcsolatokig és a civil társadalmi 
kezdeményezésekig. 

A Külügyi Szemle szerkesztői most arra kértek, hogy osszam meg az olvasókkal sze-
mélyes gondolataimat az amerikai–magyar kapcsolatok jelenlegi helyzetéről. Noha az 
elmúlt két év alatt  természetesen sok tekintetben gazdagodtak ismereteim Magyaror-
szágot illetően, van, ami nem változott : meggyőződésem, hogy Magyarország sokolda-
lú és összetett  állam, amely bővelkedik a lehetőségekben és tehetségben – mindeköz-
ben pedig az Egyesült Államok számára valódi barát is.

Hadd kezdjem az utolsó gondolat kibontásával: a két ország között i barátság igazából 
kölcsönös és közös értékeken alapszik. Az Egyesült Államok külpolitikájának alapkö-
vét az általunk vallott  értékek adják. Miközben e sorokat írom, ugyanabban a helyiség-
ben ülök, amely 1956 és 1971 között  tizenöt éven keresztül Mindszenty József bíboros 
lakosztályaként szolgált. Nemrég néhány fi atal magyar látogatóm a nagykövetségre ér-
kezve meg is jegyezte annak jelentőségét, hogy az amerikai nagykövet irodájának falát 
egy valódi magyar szabadságharcos képe díszíti. Számomra az, ahogyan Mindszenty 
bíboros menedékre lelt az Egyesült Államok nagykövetségén, nem pusztán a magyar 
történelem vagy annak folyamatai egyik jelképes pillanatát eleveníti fel: megtestesíti 
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mindkét nép szenvedélyét a szabadság iránt. A huszadik századi magyar történelem 
e kiemelkedő alakjának ma a nagykövetség falán egy emléktábla, irodámban pedig a 
már említett  festmény állít emléket.

Magyarország és az Egyesült Államok június végén az azóta Transzatlanti 
Hétnek elnevezett rendezvénysorozat keretében ünnepelték szabadság iránti kö-
zös szenvedélyüket. Két kongresszusi delegáció, Condoleezza Rice volt külügy-
miniszter, Ed Meese volt igazságügy-miniszter, a néhai Tom Lantos kongresszu-
si képviselő családja, a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány képviselői, valamint a 
Külügyminisztérium több vezető munkatársa – köztük Hillary Rodham Clinton 
külügyminiszter – azért látogatt ak Budapestre, hogy megemlékezzenek a szabad-
ság két bajnokáról, Ronald Reaganről és Tom Lantosról, valamint hogy megerősítsék 
Magyarország és az Egyesült Államok partnerségét. Rice volt külügyminiszter lelep-
lezte Ronald Reagan életnagyságot meghaladó szobrát a gyönyörű Szabadság téren. 
Annett e Lantos és Clinton külügyminiszter felszólalt a Parlamentben a Tom Lantos 
Intézet megnyitóján. A magyar kormány pedig számos nagyszabású eseményt rende-
zett  transzatlanti látogatóink tiszteletére. Mindezzel egy időben Magyarország lezár-
ta első, történelmi elnökségét az Európai Unió Tanácsa élén. Budapest tehát valóban 
a fi gyelem középpontjába került mind Washingtonban, mind az Európai Unió vala-
mennyi tagállamának fővárosában. A Transzatlanti Hét pedig kétségkívül világossá 
tett e azt, hogy Közép-Európa – és konkrétan Magyarország – igenis számít, és való-
ban rajta van az Egyesült Államok „radarképernyőjén”. Fontos ugyanakkor tudomá-
sul venni, hogy – amióta a térségben sikeresen lezajlott  a demokratikus átmenet és a 
nyugati szövetségi rendszerhez történő csatlakozás – az Egyesült Államok számára 
ma már nem az a kérdés, hogy „mit tehetünk Közép-Európa államaiért?” Ehelyett  a 
kérdés ma a következő: „mit tehetünk az Európai Unióval és Közép-Európa országa-
ival együtt  a világ többi részéért?”

Ennek szellemében napjainkban a Magyarország és az Egyesült Államok között i 
együtt működés egyik legfontosabb területe a nemzetközi biztonsághoz kapcsolódik. 
Az Egyesült Államok és Magyarország egymás szövetségesei a NATO-ban; bizton-
ságpolitikai kapcsolatuk ma már húszéves múltra tekint vissza. Volt szerencsém 
Hende Csaba honvédelmi miniszterrel együtt  felkeresni a magyar katonákat éles be-
vetésen Koszovóban, Szarajevóban és Afganisztánban. Személyesen találkozhatt am 
azokkal a kiváló magyar férfi akkal és nőkkel, akik Afganisztánban amerikai bajtár-
saikkal egy sorban teljesítenek szolgálatot. Magyarország rendkívül értékes munkát 
végez Afganisztánban, hiszen egyformán értelmezzük a szolgálatot, közös az érték-
rendünk és egyformán látjuk a velünk szemben álló fenyegetéseket. Az elmúlt húsz 
évben az Egyesült Államok több mint 50 millió dollárt fektetett  a Magyar Honvédség 
(MH) számára nyújtandó oktatásba, képzésekbe és felszerelésbe. Több száz magyar 
tiszt és tiszthelyett es vett  részt képzéseken az Egyesült Államokban, illetve Európában 
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található amerikai létesítményekben. Az MH és az amerikai hadsereg számtalan gya-
korlaton és műveleti bevetésen vett  részt közösen.

Szintén a biztonságpolitikai kapcsolatok területéhez tartozik, hogy Magyarország 
rendkívül szorosan dolgozott  együtt  az Egyesült Államokkal – és, mint máskor is, az 
Európai Unió többi tagországával, barátainkkal – az Észak-Afrikában (és különösen 
Líbiában) napjainkban is zajló politikai változásokhoz kapcsolódó ügyeken. Az idei 
évben több hónapon keresztül Magyarország látt a el az Egyesült Államok diplomáci-
ai érdekeinek védelmét Líbiában. Magyarország tripoli nagykövetsége és Budapesten 
a Külügyminisztérium felbecsülhetetlen segítséget nyújtott , ismét bizonyítva, hogy 
egy tízmilliós ország igenis képes nagyszerű teljesítményre. Ahogy mondani szoktuk: 
„súlycsoportján felül bokszol”.

Az nyilvánvaló, hogy a Nagykövetség az Egyesült Államokat képviselve számtalan 
témán dolgozik együtt  a magyar kormánnyal. Ezek közé sorolható a regionális ener-
giabiztonság fokozása, a Nyugat-Balkán konfl iktusainak megoldása, a regionális rend-
védelmi képességek megerősítése és több más terület – mindezekben folyamatos és 
hatékony az Egyesült Államok és Magyarország együtt működése.

Ahhoz azonban, hogy két demokrácia között  szoros és valóban hatékony kapcsolatot 
lehessen fenntartani, mindkét országnak erősnek kell lennie, és népeiknek kölcsönösen 
képesnek kell lenniük egymás megértésére. Ezért amilyen fontos együtt működésünk a 
kormányzatt al, legalább olyan fontos a kapcsolatunk a civil társadalommal és magán-
személyekkel. Számos oktatási csereprogram segített  hozzá sok magyart ahhoz, hogy 
betekintést nyerhessenek abba, milyen az élet az Egyesült Államokban. Új tapaszta-
latokkal és új ismeretekkel felvértezve térhett ek vissza Magyarországra. Bízom ben-
ne, hogy ezek a csereprogramok csak élénkülnek a jövőben is, s hogy rajtuk keresztül 
amerikaiak és magyarok egyaránt folytathatják az ismerkedést egymás társadalmaival 
– pozitív változást váltva ki ezáltal saját közösségeikben.

Az élénk demokrácia és az egészséges gazdaság megköveteli az esélyegyenlőséget, 
valamint azt, hogy mindenkire azonos játékszabályok vonatkozzanak, fajra, nemre 
vagy politikai beállított ságra való tekintet nélkül. Ahogy Clinton külügyminiszter fo-
galmazott  a Parlamentben elmondott  beszédében: az Egyesült Államok valamivel ré-
gebb óta halad saját demokratikus útján, mint Magyarország. Amikor a miniszter aggá-
lyokat fogalmazott  meg azokkal a változásokkal kapcsolatban, amelyeket a kormányzat 
– történelmi, kétharmados felhatalmazásával élve – eszközöl, ezt ő barátként tett e, s 
annak reményében, hogy Magyarország továbbra is megmarad az a fényes példa, ame-
lyet más, a demokratikus fejlődés útján még csak elinduló országok is követhetnek.

Saját legjobb gyakorlataink és az általunk megtett  út során gyűjtött  ismeretek meg-
osztása a leghasznosabb módja annak, hogy hozzájáruljunk Magyarország sikere-
ihez. Talán saját családom egyesült államokbeli tapasztalatai miatt  is áll különösen 
közel hozzám a vállalkozások támogatása: annak lehetővé tétele, hogy az átlagember 
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számára könnyű legyen és érdemes legyen üzleti célkitűzéseit megvalósítani. Ennek 
érdekében pedig elengedhetetlen, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető legkisebb-
re csökkentsük, az adminisztratív gátakat kiiktassuk – az átláthatóság és a következe-
tesség fokozása mellett . Így bontakozhatnak ki igazán a személyes kezdeményezések. 
Ebben pedig készen állnak segíteni amerikai vállalatok ugyanúgy, mint az Egyesült Ál-
lamok kormányzata. Az amerikai vállalatok nem csupán jó munkaadók, amelyek mi-
nőségi termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő: jó „állampolgárokként” számtalan 
módon hozzájárulnak a közösséghez is. Magyarországon is segíthetnek meghonosítani 
azt az optimista és proaktív szemléletet, amelyre az amerikaiak oly büszkék, és amely 
könnyen átemelhető és alkalmazható lenne a magyar gyakorlatban is.

A magyar–amerikai kapcsolatok alakulása folyamatosan ad okot a büszkeségre. Iz-
galmas időben lehetek az Amerikai Egyesült Államok nagykövete Magyarországon.

Eleni Tsakopoulos Kounalakis
az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete

(fordított a Hegedűs Máté)
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