Item: 5376
Kiad sor: 10/10/1989 23:55:11
Om Fejléc: kiad rvk1038 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Habsburg Ottó a köztársasági elnöki posztról
Hír:
München, 1989. október 10. (SZER, Késő esti mai nap) - Habsburg
Ottó nem zárta ki annak lehetőségét, hogy vállalná a jelölést a
köztársasági elnökválasztásra, de mint a Reuter hírügynökségnek
nyilatkozva hangsúlyozta: csak abban az esetben, ha kizárólag ezúton
lehetne biztosítani a valódi demokráciát Magyarországon.
Munkatársunk, Gordon Tamás ma délután felkereste Magyarország
utolsó trónörökösét a strasbourgi Európai Parlament épületében, és
hosszabb interjút készített vele.
Többek között feltette a kérdést: ha október 13-ikán a Független
Kisgazdapárt köztársasági elnökké jelöli, mi lenne a válasza?
- Kérem szépen, csak most tudtam meg, hogy 13-ikán lesz ez a
döntés. Én a kisgazdapártbeli barátaimnak - mert igazán barátoknak
nevezhetem őket, annál is inkább mert már jóideje kapcsolatban
vagyok a Kisgazdapárttal - azt mondottam, hogy én úgy érzem, hogy az
én fő feladatom itt a Közösségben van. Azonban nem akarom azt
mondani, hogy nem vállalalok valamit. Mert én mindenesetre azt az
elvet vallom, hogy ha valami igazán nagy nemzeti érdek, akkor
természetesen minden magyarnak kell ezt valahol, ennek valamiképpen
megfelelni. Úgyhogy ez attól függ. Én még mindig úgy érzem, hogy én
ma itt a Közösségben többet tehetek. De ha mindenki azt hiszi, hogy
tényleg Magyarországon is tehetem azt, Magyarország rám mindenesetre
számíthat.
- Tehát abban az esetben, hogyha a Kisgazdapárt most úgy dönt
pénteken, hogy Önt jelöltté állítják, és Ön úgy látja, hogy ez egy
pozitív visszhangot kap az egész társadalomban, ebben az esetben Ön
nem mondja azt, hogy nem. (folyt.)
Item: 5377
Kiad sor: 10/10/1989 23:58:31
Om Fejléc: kiad rvk1039 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Habsburg Ottó a köztársasági elnöki posztról - 1. folyt.
Hír:
- Nézze, én nem mondom azt, hogy nem. Azonban nemcsak függ a
társadalomban való visszhangtól, hanem attól is, hogy jelölnek-e
olyan egyéneket, akik tényleg képviselik a demokratikus és mondjuk
szabadságszerető orientációt Magyarországon. Ez attól is függ. Azt
majd meglátjuk. Az időközben úgy érzem, hogy ezt majd látni fogom,
hogy mit kell döntenem abban az időben, de mindenesetre én még
mindig azon a véleményen vagyok, hogy ez idő szerint én többet
szolgálhatok a nemzetnek itt az Európai Közösségben. Úgyhogy inkább

amellett volnék, hogy ittmaradok, de ez attól függ, hogy mi lesz a
nemzeti érdek ebben az időben.
- Ha nekem kellene korteskednem Ön mellett, akkor megmondom,
hogy ez eléggé elbizonytalanítani, elbátortalanítana.
- Kérem szépen, az tény, de én úgy látom a helyzetet, és ennek
folytán én őszintén megmondom nekik. Mert nézze. Én itt
felépítetettem 10 éven át egy pozíciót. Egy nagyon erős pozícióm van
itt az Európai Közösségben. Ha én a Közösségből elmegyek, akkor ez a
pozíció eltűnik. És akkor ki képviseli - persze vannak barátaim,
akik mindent meg fognak tenni -, de hát kérem szépen nem egy és
ugyanaz, mint nálam. És ez az én fő aggályom az egész ügyben. +++
Item: 5446
Kiad sor: 10/12/1989 23:10:44
Om Fejléc: kiad rvk1044 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Habsburg Ottó távirata a kisgazdapárti vezetőkhöz
Hír:
------------------------------------------------München, 1989. október 12. (SZER, Mai nap esti kiadása) Habsburg Ottó úgy határozott, hogy nem fogadja el a jelölést a
magyar köztársasági elnökválasztásra.
A Független Kisgazdapárt budapesti intéző bizottsága október
2-ika óta aláírásgyűjtési akciót folytat a nemzetközi tekintélyű
európai parlamenti politikus, dr. Habsburg Ottó köztársasági elnökké
jelölésének támogatására.
A Kisgazdapárt budapesti kezdeményezését aláírásukkal támogatók
körében zavart keltett, hogy a hírközlő szervek mindjárt az akció
kezdetén azt jelentették: az utolsó magyar uralkodó fia nem óhajtja
magát jelöltetni.
A Magyarország érdekeiért évtizedek óta következetesen kiálló
politikus ezt követően úgy nyilatkozott rádiónk tudósítójának, hogy
esetleges elnökjelölését akkor fogadná el, ha ezzel jobban
szolgálhatná a magyar érdekeket, mint jelenlegi munkaterületén.
A Kisgazdapárt politikai bizottsága holnapra kitűzött ülésén
akar dönteni arról, hogy ki legyen a párt hivatalos elnökjelöltje. A
dr. Habsburg Ottó jelölésével kapcsolatos találgatások sorára egy
Münchenben ma feladott távirat tett pontot. A Kisgazdapártnak
címzett sürgönyben Hagbsburg Ottó - mint az ügyben legilletékesebb
személy - közli végérvényes elhatározását, miszerint az idei
elnökválasztáson nem kívánja magát jelöltetni.
A befolyósos politikus üzenetében hangsúlyozza, hogy a felkérést
komolyan fontolóra vette, azonban úgy véli, hogy kellő előkészületek

nélkül, közvetlenül a teljes elnyomatás évtizedei után elhamarkodott
dolog volna az elnök választása. Az üzenet a következő szavakkal
folytatódik: "A helyes út az volna, ha legelőször is törvényes
parlamentet választanának, majd a nép által elfogadott, a szabadság
és a jogállamiság eszméjén alapuló alkotmányt léptetnének hatályba,
és csak ezek után döntenének - immár teljesen szabadon - az államfő
személyét illetően." (folyt.)
Item: 5447
Kiad sor: 10/12/1989 23:12:13
Om Fejléc: kiad rvk1045 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Habsburg Ottó távirata a kisgazdáknak - 1. folyt.
Hír:
A távirat szerint Habsburg Ottó döntésében az a meggondolás is
közrejátszott, hogy az Európai Parlament tagjaként igen sokat tehet
Magyarországért -, azért, hogy hazánk visszatérhesen a szabad népek
közösségébe.
A Kisgazdapártnak címzett üzenet a következőkkel zárul: "ígérem,
hogy a szabadság erőit és a magyar népet a jövőben is támogatni
fogom, és folytatom tevékenységemet az Európai Parlamentben, hogy a
szabad Magyarország mihamarabb egyenlő joggal bíró partnerré váljék
az egységes, szabad Európában." +++
Item: 5551
Kiad sor: 10/15/1989 19:11:43
Om Fejléc: kiad rvk1055 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: FIDESZ kongresszus
Hír:
-----------------München, 1989. október 14. (SZER, Világhíradó) - A FIDESZ úgy
döntött, hogy most nem kötelezi el magát egyetlen köztársasági
elnökjelölt mellett sem. A fiatal demokraták második országos
kongresszusa a Műszaki Egyetemen sokszor éles, de mindig színvonalas
vita után úgy döntött, hogy ragaszkodik a háromoldalú tárgyalásokon
képviselt magatartásához, és a köztársasági elnök megválasztását a
parlamenti választások utánra javasolja. Így támogatja továbbra is a
SZDSZ-nek népszavazási kezdeményezését az ügyben. Amennyiben azonban
nem kerül sor valamilyen okból a népszavazásra, vagy annak során az
a döntés születik, hogy mégis most válasszanak köztársasági elnököt,
abban az esetben a FIDESZ fenntartja magának a döntést, hogy közös
ellenzéki jelöltet támogasson-e, vagy amennyiben nem ő lenne az a jelölt,
Rácz Sándort, a szövetség tiszteletbeli tagját jelölje a köztársasági elnöki tisztre.
A vita során egyébként gyakran felmerült a jelenlévő Rácz Sándor
neve. Sokan voltak, akik helyesnek tartották volna, ha a kongresszus
most Rácz Sándor támogatása mellett dönt. A többség azonban Orbán
Viktor és Rockenbauer Zoltán érvelését követte, akik hangsúlyozták,
hogy nem lenne következetes, hogy miután az egyeztető tárgyalásokon

a köztársasági elnökválasztás ellen szavaztak, továbbá támogatják az
ügyben kezdeményezett népszavazást, most állást foglalnának egy
személy mellett.
Egyébként közzétették, hogy az aláírásgyűjtést keddig lehetőleg
be kell fejezni, és hogy már több mint 70 ezer aláírás gyűlt össze.
Rácz Sándor, aki mint mondtam, végighallgatta a vitát, így
vélekedett a döntésről: "Nem tartom politikusnak, egyetlen szervezet
részéről sem azt, ha ilyen döntéseket hoz. A politika ma azt
parancsolja, hogy álarc nélkül, egyértelműen beszéljünk a magyar nép
elött". Rácz Sándor egyébként ennek ellenére jelöltnek tekinti
magát, és meg van győződve arról, hogy amennyiben sor kerül az
elnökválasztásra a FIDESZ-tagság őt fogja támogatni.
Item: 5590
Kiad sor: 10/16/1989 17:40:06
Om Fejléc: kiad rvk2014 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Összegyült a 100 ezer aláírás
Hír:
----------------------------München, 1989. október 16. (SZER, A mai nap) - Összegyűlt az a
százezer aláírás, amely szükséges ahhoz, hogy Magyarországon
népszavazást rendeljenek el az elnökválasztás kérdésében. Mindenekelőtt a hír részleteiről számol be Kasza László Budapestről:
- Tölgyessy Péter, a Szabad Demokraták Szövetségének vezetőségi
tagja ma délután fél ötkor adja át Szűrös Mátyásnak, a parlament
elnökének a népszavazást követelő aláírások utolsó csomagjait. A
számlálás még folyik, így nem tudni pontosan, hogy hány magyar
állampolgár követelte az SZDSZ felhívását, de az már biztos, hogy a
szükséges százezer aláírás együtt van. Mások 120 ezerről beszélnek.
Mit jelent ez? Azt, hogy a parlamentnek ki kell írnia a
népszavazást abban az ügyben, hogy feloszlassák-e a munkásőrséget, a
pártok tevékenykedhetnek-e a munkahelyeken, el kell-e számolnia a
volt MSZMP-nek a vagyonáról, és hogy a köztársasági elnököt az új
parlament után válasszák-e?
Tehát nem lesz november 25-ikén köztársasági elnökválasztás? Ez
azonban nem biztos. Elképzelhető ugyanis, hogy az illetékesek
kihasználják a törvény gumiparagrafusa adta lehetőségeket és csak
két hónap múlva döntenek az ügyben. Addig pedig meg lehet szervezni
az eredeti terveknek megfelelően a köztársasági elnökválasztást.
Persze kétségtelen, hogy a százezer aláírás olyan erkölcsi nyomást
gyakorol a képviselőkre, akiknek a holnap kezdődő parlamenti ülésszakon
kell dönteniük a választások kiírásáról, hogy esetleg nem vállalják a döntést.

Mint ismeretes, az eddigi köztársasági elnökjelöltek száma a hét
végén kettővel gyarapodott. A Magyar Demokraták Szövetsége Für Lajos
professzort jelölte, de ezt a pénteken kezdődő országos
küldöttgyűlésnek még jóvá kell hagynia. A Hazafias Népfront jelöltje
pedig Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter. Az MSZP már korábban
jelölte Pozsgay Imrét, a Magyar Október Párt pedig Rácz Sándort.
Jelölt tehát van. Hogy választás lesz-e, az még nem dőlt el. +++
Item: 5615
Kiad sor: 10/16/1989 22:31:20
Om Fejléc: kiad rvk2039 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Zűr az elnökjelöltek körül
Hír:
-------------------------München, 1989. október 16. (SZER, Világhíradó) - Mint tudjuk,
elsőnek Pozsgay Imre dobta be kalapját a választási arénába.
Egyfajta (...) elfogadta pártja, akkor még az MSZMP, jelölését
egyidejűleg a négytagú pártelnökség megválasztásával. Akkor még nem
lehetett tudni - egyébként most sem pontosan -, hogy milyen hatalma
lesz az államelnöknek. Pozsgay azonban kétségtelenül fontosnak
tartotta a maga számára ezt a hivatalt. Hihetővé tette, hogy meggyőződése
szerint ebben tud a legjobban használni az országnak. Általános népszerűsége
aligha hagyott kétséget biztos győzelme felől.
Azóta azonban, az utóbbi hónapokban megváltozott a helyzet.
Pozsgay választási esélyei csökkentek. A korai nevezés ugyanis
lehetőséget adott jobb- és balodali ellenfeleinek arra, hogy
támadási stratégiát dolgozzanak ki ellene. Pártján belüli ellenfelei
számára fontos érv volt a legutóbbi kongresszuson, hogy ne őt
válasszák pártelnöknek, hiszen csak átmeneti lehet. Miután pedig az
MSZMP csak nevétől tudott megszabadulni, dogmatikus tagságától nem legalábbis hivatalosan nem -, Pozsgay elnökké választásának párton
kívüli hívei is elbizonytalanodtak. Feltehetően ezzel is
magyarázható, hogy a korábbinál nagyobb nyomás nehezedett a Magyar
Demokrata Fórum vezetőségére, állítsanak saját jelöltet. Ez - mint
tudjuk - formailag megtörtént tegnap. Für Lajos integritását senki
nem vonja kétségbe. Jelölésének problematikáját azonban pontosan
tükrözi az a belső vita, amely az MDF vezetőségében erről folyt. (folyt.)
Item: 5616
Kiad sor: 10/16/1989 22:34:54
Om Fejléc: kiad rvk2040 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Zűr az elnökjelöltek körül - 1. folyt.
Hír:
Egy kisebbség úgy gondolja, hogy magyar és nemzetközi politikai
szempontból olyan személyt kell választani köztársasági elnöknek,
aki egyrészt biztosítja a kontinuitást, másrészt ismert az egész
országban. Ez a kisebbség úgy gondolja, hogy ilyen személy nincs. A

döntő többség azonban arra a meggyőződésre jutott az MDF-en belül,
hogy ezeket az esetleges hiányokat messzemenően pótolja Für Lajos
politikai, emberi és erkölcsi feddhetetlensége, integritása.
Továbbá egy olyan párt mint az MDF, nem engedheti meg magának így a többség véleménye -, hogy hallgasson egy ilyen fontos
kérdésben, mint a köztársasági elnök megválasztása. Így aztán
biztosra vehető, hogy a hétvégi közgyűlés megerősíti az 58 éves
agrártörténész nevezését.
Korántsem ennyire világos a Népfront tegnapi döntése, hogy új
elnökét, Kulcsár Kálmánt jelöli elnökségre. Kulcsár, aki közölte
hogy nem csatlakozik az új párthoz, az MSZP-hez, Pozsgay távolabbi
környezetéhez tartozik. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a népfront
Pozsgay Imre politikai hazája, megerősítettnek láthatjuk a kérdés
jogosságát: valódi, vagy olyan látszatjelölésről van-e csak szó,
amely megosztja az ellenzéki tábort? Persze megintcsak kérdés, hogy
Pozsgay ellenzékét inkább saját pártján belül, vagy azon kívül kell
keresni.
Végül a Magyar Október Párt jelöltje Rácz Sándor, akinek emberi,
erkölcsi tisztaságához nem fér kétség. Kérdés, hogy melyik politikai
csoportok támogatását sikerül megszereznie. Szóval mindez kérdés, de
csak akkor, ha a százezer összegyűjtött aláírás ellenére lesz
köztársasági elnökválasztás. Erre a kérésre pedig a most kezdődő
parlamenti ülés ad majd választ.
- A Kasza László által elmondottakhoz kiegészítésként: az
átadott aláírások pontos száma 140.068. +++
Item: 5650
Kiad sor: 10/17/1989 21:33:05
Om Fejléc: kiad rvk1026 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Beszámoló az Országgyűlésről - 1. folyt.
Hír:
Amint az várható volt, az érvek és indulatok a köztársasági
elnöki választás kérdéskörében csúcsosodtak ki. A megnyitó szavak
után dr. Balla Éva képviselő, az SZDSZ tagja egyébként a döntés
elhalasztására kérte fel képviselőtársait, hivatkozva arra, hogy
több mint 100 ezer aláírás érkezett már az SZDSZ felhívására.
Javaslatára - meglepő módon - Király Zoltán válaszolt.
Inkorrektséggel és politikai szűklátókörűséggel vádolta az SZDSZ-t.
Úgy vélte, hogy a négy kérdéskör - a munkásőrség, a pártok
kivonulása a munkahelyekről, a köztársasági elnökválasztás és az
MSZMP vagyonának elszámoltatása - egy íven való megszavaztatása
egyfajta árukapcsolás és így az emberek becsapása. Az SZDSZ célja Király szerint - csupán időnyereség, lévén, hogy az SZDSZ-nek nincs
önálló jelöltje a köztársasági elnöki posztra.

Király szavait, véleményét megerősítette később Szentágothai
János akadémikus is, majd indirekt módon dr. Kulcsár Kálmán
igazságügyi miniszter is kifejtette véleményét arról, hogy ha négy
kérdőívre külön-külön kértek volna aláírást, s nem a négyre egyet, a
gyanú árnyéka sem vetődhetne az SZDSZ akciójára.
Parázs vita bontakozott ki ezután az ülésteremben, amely később
a folyosókon, a büfében is folytatódott. Mindenki azt latolgatta,
vajon mi lesz az aláírások sorsa; kiírják-e a köztársasági elnöki
választásokat, s ha igen, mikor; helyes volt-e Király Zoltán
indulatoktól sem mentes hozzászólása, vagy sem?
Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy kell-e tovább erőltetni az
aláírásgyűjtést akkor, amikor a négy kérdéses témában már most
döntenek a honatyák, s kell-e még tovább fokozni az indulatokat. (folyt.)
Item: 5651
Kiad sor: 10/17/1989 21:35:24
Om Fejléc: kiad rvk1027 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Beszámoló az Országgyűlésről - 2. folyt.
Hír:
Erre a kérdésre dr. Tölgyessy Péter, az SZDSZ ügyvivője a
Parlament folyosóján úgy válaszolt, hogy igen, mert egy parlamenti
szavazás nem lehet garancia a jövőre, arra, hogy az uralkodó párt
néhány hónap elteltével nem lép-e vissza az elért eredményektől, s
nem vonatja-e majd meg ezeket a felvetéseket. A népszavazás szerinte
garancia a visszarendeződés ellen, még akkor is, ha ennek politikai
instabilitás az ára.
Mivel az alkotmánymódosítás kérdéseiről még várhatóan holnap is
tart a vita, a köztársasági elnök választásának kérdésköre csak a
csütörtöki vagy a pénteki napon kerül terítékre. Az azonban már
bizonyos, hogy az SZDSZ megerősödve került ki ebből a polémiából. A
népszavazásra hívó űrlapok előtt sorban álló állampolgárok
legalábbis ezt látszanak megerősíteni. +++
Item: 5755
Kiad sor: 10/20/1989 20:04:01
Om Fejléc: kiad rvk2014 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - MDF nagygyűlés - 1. folyt.
Hír:
A köztársasági elnökválasztás időpontjával kapcsolatban Szigeti
Gábor, az MDF szóvivői testületének tagja a következőket mondta:
- Szeretném emlékeztetni önöket a szeptember 18-ikán kelt
megállapodásnak arra a kitételére, hogy az a bizonyos mondat,
amelyik a köztársasági elnökválasztásra vonatkozik úgy kezdődik,

hogy: ha, és itt a "ha" szót tartom fontosnak, ha az új választások
előtt kerül sor a köztársasági elnök megválasztására, akkor
javasoljuk a népszavazás megtartását ebben a kérdésben. Tekintettel
arra, hogy az Országgyűlés ebben a kérdésben még nem foglalt állást,
a stratégiánknak természetesen ehhez kell igazodni. Az álláspontunk
lényege, hogy önálló köztársasági elnökjelöltet kívánunk állítani.
- Ezért az a véleményünk, hogy az SZDSZ és a Fidesz
aláírási-kampánya veszélyezteti a politikai átalakulás békés
folyamatát, és minden látszat ellenére inkább pártpolitikai, mint
nemzeti célokat szolgál. +++.
Item: 5876
Kiad sor: 10/22/1989 13:22:08
Om Fejléc: kiad rvk1033 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Interjú Jeszenszky Gézával II.
Hír:
-----------------------------London, 1989. október 21. (BBC, Panoráma) - A Magyar Demokrata
Fórum országos kongresszusának második napján ma átdolgozták a fórum
programjait. Röviddel adásunk előtt telefonon megkérdeztem
Jeszenszky Gézát a Magyar Demokrata Fórum országos választmányi
tagját. Úgy tudom, hogy Für Lajos történészt lényegében megválasztották
a Demokrata Fórum köztársasági elnökjelöltjének. Az 1956-os aktív
szerepvállalására helyezik-e a hangsúlyt a választók előtt?
- Hát bizonyos fokig azt kell mondanom, hogy csalódást okozok,
de ez még nem dőlt el, mert most volt a választás este, de a
szavazatok összeszámlálása csak holnap reggelre lesz meg. Tehát én
csak azt tudom mondani, hogy a Für Lajos volt az elnökség eredeti és
végül is egyetlen állva maradt jelöltje, amiről az országos gyűlés
küldöttei szavaztak. Az eredményt csak holnap tudjuk megmondani.
- Még visszatérve azért erre a kérdésre. Hogy ha mégis
megválasztják, akkor előny lesz az, hogy 56-ban vállalt aktív
szerepet?
- Azt hiszem, hogy itt sok pont van, amit előnynek tekinthetünk
személyénél. Ez biztos, hogy egy fontos pont, de én nem hinném, hogy
ennek önmagában kiemelendő szerepe van. Én azt hiszem, hogy a
legfontosabb amit a kampány is gondolom hangsúlyoz az, hogy valóban
a népből jött és hát azt gondolom, hogy hiteles ember és az 56-os
szereplés ilyen szempontból lehet fontos, tehát egy olyan ember,
akinek ugye nem is nagyon lehetett előélete 1956 előtt, nem is volt.
56-ban egyértelműen a jó oldalon állt, és utána pedig ezért hát
üldözték évekig komoly hátrányt szenvedett, ugye segédmunkás volt
stb. Tehát a tudományos pályától elzárták és ebből kiemelkedett
anélkül, hogy mondjuk kompromitálta volna magát. (folyt.)

Item: 5877
Kiad sor: 10/22/1989 13:27:31
Om Fejléc: kiad rvk1034 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Interjú Jeszenszky szóvivővel II. - 1. folyt.
Hír:
- Mindenki elismeri, hogy szociálistákká átvedlett kommunisták
legfőbb vetélytársa a Magyar Demokrata Fórum lehet. Sok helyen
hangzik el, hogy még kitűnő ellenzéki politikát folytat és nagy
tömegbázisa van. Viszont eddig nem volt reális kormányprogram
tervezete, nos változott-e ez a helyzet a mai viták után?
- Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy nagyon komoly,
nagyon beható viták voltak és ez azt jelzi, hogy mennyire komolyan
veszi a tagság és a választmány meg a küldöttek ezt a kérdést, tehát
hogy úgy mondjam követutasításokkal érkeztek, ezeknek igyekeztek
maradéktalanúl megfelelni. Ebből is fakadt az, hogy épp nagyon éles
viták is voltak. Én nagyon remélem, hogy a viták eredményeként az
eredetileg is jó programból egy még jobb program lett, és ez meg
fogja győzni a kétkedőket arról, hogy a Demokrata Fórumnak van
programja az ország valamennyi lényeges kérdésére. Persze az már más
kérdés, hogy a program megvalósítása az milyen nehézségekbe ütközik.
- Talán jövő hónapban sorra kerül a köztársasági elnökválasztás,
a jövő év elején az országgyűlés törvénymódosítása eredményeként sor
kerülhet a teljesen szabad általános választásokra. Ezekre bizonyára
külön stratégiát dolgoz ki a Demokrata Fórum, vagy nem?
- Hát én azt hiszem, hogy viszonylag egyszerűen minden pártnak a
stratégiája, milyenk az bizonyára egyszerű, a győzelemre törekedni.
Mondjuk itt vannak bizonyos hangsúlyok, hogy a köztársasági
elnökválasztásnál azért az álláspontunk az, hogy mindenképpen
alkalmas jelölt legyen. Tehát amellett, hogy mondjuk tehát, hogy a
fórum támogatja saját elnökjelöltjét, hát azért is választotta őt.
De mondjuk itt tisztában vagyunk azzal, hogy egyáltalán nem biztos
az, hogy őt megválasztják. Tehát ez egyfajta, hogy mondjam tanulás
is a választási módszerekben, erőpróba is. Az biztos, hogy a
számunkra ami a legfontosabb az országos választások lesznek. Tehát,
hogy így mondjam arra kell a legtöbb erőt fordítani. (folyt.)
Item: 5878
Kiad sor: 10/22/1989 13:31:12
Om Fejléc: kiad rvk1035 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Interjú Jeszenszky szóvivővel - 2. folyt.
Hír:
Illetve, hát aztán utána ezt követik majd a helyi választások, a
helyhatósági választások ez pedig ugyancsak éppen annyira fontosnak
tekinti a fórum, tehát mondjuk ilyen szempontból a két utóbbi az
nagyjából egyformán fontos, de mondjuk az ország jövőjét meghatározó
azért természetesen az országos választás, tehát erre azért kell

koncentrálni.
- Most a fórum vezetőségében jelentések szerint többen Pozsgay
Imrét szerették volna támogatni és ezért felmerült a gyanú, hogy a
fórum a színfalak mögött alkuba bocsátkozott megreformálódott
egykori kommunistákkal. Az a döntés, hogy a fórum végül is saját
jelöltet indít esetleg szinte biztosra vehető, úgy tünik nekem, ez
volt hivatott eloszlatni talán?
- Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan gyanú, amit (...?) nagyon
könnyű, és sajnos ugyan a gyanú természetéből fakad, hogy a
legtisztább emberek is nagyon nehezen tudják tisztázni magukat
vádaktól. Tehát itt is ez a helyzet. Azt hiszem, hogy elfogalatlan
ember és ebbe beleértem azokat a más ellenzéki pártokat, amelyek
akarva akaratlanúl, de tápot adtak ezeknek a gyanúknak. De ezek is
tisztába kell, hogy legyenek azzal, hogy ezek a vádak
teljesmértékben alaptalanok. A fórumnak sem a vezetése, sem a
tagsága elképzelni, soha nem tudta el sem képzelni azt, hogy
valamiféle ilyen alkuba, amit ugye itt fent is használják, hogy
alkuba bocsátkozik. A fórum hajlandó komrpomisszumokra és felelős
kompromisszumot kötött is de teljesen elképzelhetetlen a fórum
szellemétől és vezetésétől az, hogy valamiféle önző érdekből, egyéni
érdekből, vagy akár pártérdekből olyan dolgokba menjen bele, amelyek
nem tisztességesek és amelyek végül is az ország érdekét nem
szolgálják. (folyt.)
Item: 5879
Kiad sor: 10/22/1989 13:37:44
Om Fejléc: kiad rvk1036 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Interjú Jeszenszky szóvivővel II. - 15/3. folyt.
Hír:
- Vajon csökkent-e fórum esélye azáltal, hogy külön jelölttel
indul a köztársasági elnökválasztásokon. Tételezzük fel, hogy biztos
lesz Für Lajos megválasztása?
- Ettől nem félek. Én azt gondolom, hogy az elnökválasztáson
eladott szavazatok aránya az nem valószínű, hogy pontosan tükrözi,
mondjuk a várható arányt az országgyűlési választásokon várható
arányt, itt az elnökválasztásnál elsősorban egyénre fognak szavazni
az emberek és nem pártokra, még akkor sem, hogy ha a jelölteket
általában pártok állítják. Tehát én azt hiszem, hogy ebben
semmiképpen sem áll fent ez a veszély. Még akkor sem, hogy ha
mondjuk Für Lajos lemaradna ebben a versenyben. Ez nem hiszem, hogy
lényegesen csökkenthetné a Magyar Demokrata Fórum országos
választások kimenetelét.
- Ez egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha előre szavaznánk.
- Hát akkor nagyon sajnálom, hogy ez a benyomás alakult ki. Ezt

semmiképpen nem mondanám, hogy semmiképpen sem áll fent az, hogy
előre feladnánk. De az országos választásokkal kapcsolatban is
mindig lesz (...?), hogy nem tudjuk, hogy az ország hogy fog
szavazni. A Demokrata Fórum soha nem állította azt, hogy nem tudom
ilyen vagy olyan jól fog szerepelni vagy, hogy a legerősebb párt
lesz, vagy ennyi annyi százalékot fog kapni. Mi itten várjuk a
választók akaratát és természetesen mi is tiszteletben akarjuk
tartani. Tehát ezért is akartuk hangoztatni, hogy nem is lehet szó
arról az országos választások előtt bármiféle tárgyalásokat
folytassunk, hogy kiből, milyen, hogy a tárcákat hogyan kell
elosztani, hogy ki kivel lép koalícióra. Ez csak a választók
akaratának tiszteletben tartásával lehet megtenni. Márpedig ezt az
akaratot ma még nem ismerjük.
Item: 6199
Kiad sor: 10/30/1989 20:13:56
Om Fejléc: kiad rvk2113 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Tölgyessy Péter a népszavazásról
Hír:
-------------------------------München, 1989. október 30. (SZER, Magyar híradó) - Tölgyessy
Pétert, a népszavazás javaslatának egyik értelmi szerzőjét kérdezem
itt a parlamenti folyosón, hogy vajon győzelmi érzése van-e, hiszen
kiírta végül is, illetve javasolja a kormány a parlamentnek a
népszavazás kiírását?
- Hát nem állíthatom, hogy győzelmi érzésem volna, én azt
hittem, hogy a Magyar Köztársaság kikiáltásával már egy jogállamban
élünk és ehhez képest természetesnek tartottam, hogyha megvan az
aláírás, úgy kiírják a népszavazást. Ennyi történt. Ez egy
természetes dolog egy demokráciában. Ami ellenben rendkívüli módon
aggályos és egészen megdöbbentő, először is, hogy a kérdések nem
abban a sorrendben vannak, ahogy azokat feltettük, egyik kérdést meg
is változtatták.
- Ez melyik? - pontosítsuk ezt.
- A kérdésünk úgy szólt, hogy feloszlassák-e jogutód nélkül a
munkásőrséget? A hivatalos javaslatban csak annyi szerepel, hogy
feloszlassák-e a munkásőrséget? Azt hiszem óriási a különbség a
kettő között.
Ami még ennél is nagyobb gondot jelent, hogy van magyarázat a
kérdésekhez, amelyek majd eligazítják a választó polgárt, hogy hogy
döntsön, ezek igencsak befolyásoló és megtévesztő szándékúak, hogy
ne mondjam manipulatív szándék is van bennük.
Az első kérdésünk - s talán most a legfontosabb kérdés - a
köztársasági elnökválasztás időpontjára vonatkozik, nevezetesen

arra, hogy itt és most kell köztársasági elnököt választani
puccsszerűen, vagy pedig majd csak a szabad választások után. Ehhez
képest egy hosszas magyarázat van arról, hogy ha nem most
választanak köztársasági elnököt, akkor meg fogják fosztani a magyar
népet attól a szuverén jogától, hogy ő elnököt válasszon. Mi nem ezt
javasoltuk. Mi azt mondtuk, hogy most ne legyen köztársasági
elnökválasztás, hanem csak a parlamenti választások után történjen
meg ez az aktus. (folyt.)
Item: 6200
Kiad sor: 10/30/1989 20:22:03
Om Fejléc: kiad rvk2114 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Tölgyessy Péter a népszavazásról - 1. folyt.
Hír:
Hosszas volna elmondani a többi kérdés-magyarázatra vonatkozó
kifogásaimat, úgyhogy inkább arról beszélnék, hogy van egy másik
általam nagyon hibásnak tartott lépésük, hogy terveznek egy másik
népszavazást is.
- Tehát talán, hogy a dátumoknál maradjunk a népszavazás kérdésében
például a népszavazást kiírták november 26-ikára a ti négy javasolt kérdésetek
ügyében.
- Rá egy hétre, december 3-ikán akarnak tartani egy másik
népszavazást és vele egyidejűleg egy államfő-választást. Na most az
első kérdés: miből gondolják, hogy a magyar nép úgy fog dönteni,
hogy kell elnökválasztás is? Nem gondolhatják ezt, dőlhet el így is,
dőlhet el úgy is. Akkor minek egy hét alatt két népszavazást
megtartani? Ez aztán pazarlás az adófizetők pénzével. Takarékossági
szempontok alapján csak egyetlenegy dolgot lehet elfogadni: a két
népszavazást egyidőben megtartani. Minden más megoldás súlyos
pazarlás az adófizetők pénzével.
A másik dolog: ki szabad-e tűzni az elnökválasztást jó előre?
Nyilvánvalóan nem szabad, mert az elnökválasztás nem akkor kezdődik,
mikor az emberek beikszelik a nevek mellé a jeleket, hanem akkor, amikor
kitűzik az elnökválasztást. Képzeljük el, kitűzik az elnökválasztást, az emberek
elkezdenek aláírást gyűjteni, az elnökjelölteket bemutatják, tévéviták folynak,
plakátok százezrei készülnek, szórólapok, az egész ország lázban ég és végül
kiderül, hogy ez az egész fölösleges volt, már a nép úgy döntött, hogy nem is
kell ez az egész. Micsoda pazarlás emberrel, energiával egyrészről, másrészt
pedig egyértelműen manipulatív hatású. Ha az emberek beleélik magukat az
elnökválasztásba, akkor már akarnak is elnököt választani.
Én nagyon csalódott vagyok most, én azt hittem, hogy a magyar
Országgyűlés fel fog tudni nőni a Magyar Köztársasághoz és jobb lett
volna, hogyha korrekt módon kitűzték volna a két népszavazást, és
aztán a népszavazás döntésének a függvényében később döntöttek volna
a köztársasági elnökválasztás kitűzéséről.

