Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szomorú esemény apropóján gyűltünk ma itt össze.
Hámos Lászlóra emlékezünk, aki bátran viselt, hosszú betegség után hunyt el.
László egész élete és tevékenysége során olyan példát mutatott a magyarság számára itthon és
az egész világon, amely több nemzedék számára szolgált és szolgálhat továbbra is iránytűként
a nemzet megmaradásáért és jogaink védelméért folytatott küzdelemben a világ azon részein,
ahol a kisebbségek jogainak a többség jogaival megegyező mértékű biztosítása ma sem
egyértelmű elvárás.
Nem térek ki munkájának részleteire és érdemeinek felsorolására, hiszen a jelenlévők ezeket
valamennyien ismerik. Meg szeretném említeni ugyanakkor, hogy a new yorki-i székhelyű
Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) elnökeként és az Amerikai Magyar Koalíció egyik
alapítójaként, a diaszpóra vezető magyar egyéniségeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a
nemzet előtt.
Ki szeretném emelni azt a tájékoztatási és érdekérvényesítő tevékenységet, amelyet
kollégáival és egyéb amerikai magyar szervezetek vezetőivel végzett az Egyesült
Államokban. Visszafogott, ugyanakkor határozott stílusa, a politikai döntéshozókkal
kialakított kapcsolat, a tárgyilagos, jól előkészített és tényszerű helyzetelemzések
megalapozták László és az Alapítvány hitelességét, hosszú távú együttműködésre adtak
lehetőséget az amerikai törvényhozással és a magyar politikummal egyaránt.
A HHRF által indított gyakornoki programban részt vett fiatalok nagy része ma is a magyar
kisebbség ügyeit szívügyeként kezelő, elkötelezett felnőttként végzi munkáját; tudásuk,
kapcsolataik szempontjából sok esetben volt meghatározó a Hámos László mellett a HHRFnél eltöltött idő.
Személyes találkozásaink során – pl. a legutóbbi MÁÉRT-en – is tettvágytól hajtva
érdeklődött a kárpátaljai események iránt, átérezve azt a nehéz, már-már tarthatatlan
helyzetet, amelyben az ukrajnai magyarság kénytelen szülőföldjén boldogulni.
Engedjék meg, hogy ismételten őszinte részvétemet fejezzem ki Hámos László családjának –
gyermekeinek, feleségének és szüleinek. Osztozunk gyászukban. Osztozunk az egyetemes
magyarság gyászában is, amely egy kiemelkedő egyéniséggel és harcostárssal lett
szegényebb.
Nyugodj békében, László. Emléked örökké bennünk marad; bízunk benne, hogy az ügy,
amelyért egész életedben küzdöttél, továbbra is méltó módon lesz képviselve szűkebb és
tágabb hazádban.
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