Item: 4431
Kiad sor: 09/14/1989 22:25:59
Om Fejléc: kiad rvk1036 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Szűrös Mátyás amerikai útjáról
Hír:
München, 1989. szeptember 14. (SZER, Világhíradó) - Bevezetőül
néhány szó Szűrös Mátyás amerikai útjáról:
Szűrös Mátyás legutóbbi nyugati útján, amikor az Interparlamentális
Unió Londonban ülésező konferenciáját kereste fel, már bejelentette:
parlamenti küldöttség élén az Egyesült Államokba utazik.
A ma elindult csoport tagjai: Márton János, a Magyar Néppárt
elnöke, aki még fiatalon az említett párt elődje, a Nemzeti
Parasztpárt Csongrád megyei titkára volt. 1985. végén a Hazafias
Népfront alelnöke lett, a parlamentbe az országos listán került be.
Ez év elején az országgyűlési képviselők független csoportjának
alelnökévé választották. Márton János mezőgazdasági szakember.
A Szűrös Mátyás által vezetett parlamenti delegáció másik
jelentős személyisége Kürti László református püspök, a parlament
külügyi bizottságának a tagja.
A harmadik: Nagyiványi András, MSZMP-képviselő, vezérigazgató,
gazdasági szakértő.
Miképp Szűrös előzőleg mondotta: a politikai pluralizmus
szellemében állította össze a küldöttséget, amelynek hivatalos
vendégfogadója az amerikai kongresszus.
Szűrös találkozni fog a Szenátus és a Képviselőház elnökével, a
nemzetbiztonsági tanácsadóval és annak két elődjével, Kissingerrel
és Brzezinskivel. Megbeszélést folytat majd a magyar származású, s
magyarul jól beszélő Tom Lantos képviselővel is.
A programban szerepel még eszmecsere a magyar közösségek és az
üzleti körök képviselőivel.
Szűrös Mátyás tárgyal majd a Külügyminisztériumban, és fogadja
őt Bush elnök. Nem ez lesz az első találkozásuk, minként az
ENSZ-főtitkárral sem. (folyt.)
Item: 4432
Kiad sor: 09/14/1989 22:28:21
Om Fejléc: kiad rvk1037 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás amerikai útjáról - 1. folyt.
Hír:
Szűrös Mátyás külügyi központi bizottsági titkárként és az
Országgyűlés külügyi bizottsága elnökeként 1987-ben már járt az

Egyesült Államokban, jó sajtója volt akkor.
Most azonban konkrét feladatok várnak rá. A Képviselőház
megszavazta, hogy Magyarország számára 3 év tartamra hosszabbítsák
meg a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, amely megkönnyíti az
Egyesült Államokba irányuló magyar exportot. Ezt a döntést azonban
még el kell fogadnia a Szenátusnak, és meg kell erősítenie az
elnöknek.
A Fehér Ház szóvivője szerint az elnök egyelőre nem szándékozik
aláírni, még ha a Szenátus megszavazná is a törvényt, amely
Magyarországnak megadná 3 évre a legnagyobb kereskedelmi
kedvezményt.
Bush szerint szükséges, hogy a magyar törvényhozás jogi
garanciákat adjon a szabad kivándorlás lehetőségének fenntartására.
A légkör, amelyet Szűrös Mátyás tapasztal majd Washingtonban,
Magyarország számára kedvező. Nemcsak a reformfolymaatot értékelik,
de a budapesti kormány legutóbbi intézkedését is, hogy a helsinki
ajánlásokkal összhangban kiengedi az országból a keletnémet
menekülteket. +++
Item: 4592
Kiad sor: 09/19/1989 19:03:24
Om Fejléc: kiad rvk1016 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Úton a semlegesség felé
Hír:
-----------------------München, 1989. szeptember 19. (SZER, Nemzetközi sajtószemle) Szűrös Mátyás, a magyar parlament elnöke, a magyar kommunista párt
egyik fő külügyi szakértője az amerikai fővárosban tartózkodik, és
ebből az alkalomból nyilatkozott a Washington Post című napilapnak.
A következőkben ezt a nagy jelentőségű interjút ismertetjük.
Szűrös Mátyás szerint itt az ideje annak, hogy megteremtsük
azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a történelmi fordulatot,
Magyarország kiválását a Varsói Szerződésből és egyben nemzetközi
garanciákkal biztosított új státusát hozzák létre, a semlegességet.
Ezt a majdani fordulatot csupán a Szovjetunió és Magyarország
közötti bizalom légkörében lehet végrehajtani - fejtegette Szűrös
Mátyás. Ahelyett, hogy a Szovjetunió katonai szövetségese lenne,
Magyarország, Finnország és Ausztria példájára semleges állammá
válhat - mondta. Szűrös még nem lát lehetőséget a közvetlen a
jövőben a Varsói Szerződésből való kivonulásra, ezt inkább közepes
időtartamú távon belül tudja elképzelni.
A parlament elnöke a Washington Post munkatársainak nem adott
meghatározott időpontot, de azt sejttette, ha a jelenlegi nemzetközi

irányzat tovább tart, az évtized végére Magyarország semleges
állammá válhat.
Márton János, a Magyar Néppárt elnöke, aki tagja a Szűrös által
vezetett parlamenti delegációnak, amely az amerikai törvényhozás
meghívására tartózkodik Washingtonban, azt mondta: Magyarország
átmenete a semleges státusba rövidebb időn belül következhet be,
mint azt az Országgyűlés elnöke véli. Márton János egyben
emlékeztetett arra, hogy Bush elnök júliusi budapesti látogatása
során óvta a magyar vezetést: reformjaival ne legyen túl gyors,
nehogy megzavarja a Kelet-Európában hosszú ideje fennálló
berendezkedést. (folyt.)
Item: 4593
Kiad sor: 09/19/1989 19:08:42
Om Fejléc: kiad rvk1017 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Úton a semlegesség felé - 1. folyt.
Hír:
Jegyezzük még meg, a Washington Post cikkének van egy tárgyi
tévedése: Szűrös Mátyásról, a parlament elnökéről azt állítja, hogy
ő egyben az MSZMP külügyi központi bizottsági titkára. Ezt a
tisztséget valóban betöltötte, mielőtt megválasztották volna az
Országgyűlés elnökévé. Jelenleg a magyar kommunista pártnak nincs is
külügyi központi bizottsági titkára, csupán külügyi osztályvezetője.
Folytassuk azonban a Washington Post cikkének ismertetését:
Szűrös Mátyás bírálta az amerikai vezetés "várni és figyelni"
magatartását Magyarországgal szemben, és nagyobb amerikai gazdasági
támogatást kért. A lap megjegyzi: miközben Szűrös Washingtonban
tárgyal, Mosbacher amerikai kereskedelmi miniszter Budapesten
folytatott megbeszéléseket egy átfogó kereskedelmi egyezményről
Magyarország és az Egyesült Államok között.
A Washington Post idézi George Mitchell szenátort, aki szerint a
Bush-kormányzat félénken néz szembe a Kelet-Európában vagy a
Szovjetunióban váratlanul bekövetkező változásokkal. A szenátor
biztatta az elnököt, hogy haladja meg a status quo gondolkodásmódot,
amely most jellemzi az amerikai kormányt, s energikusabb és
elkötelezettebb politikát folytasson a szovjet tömbbel szemben.
Az amerikai lap azután a keletnémet menekültek ügyére tér rá.
Szűrös Mátyás megerősítette azt a jelentést, amely közölte:
Magyarország megkereste a Szovjetuniót, mi a véleménye arról, hogy a
magyar hatóságok kiengedik az NSZK-ba a menekülni akaró
keletnémeteket. A parlament elnöke azt mondta, nem érkezett jelzés,
hogy Moszkva ellenzi az akciót.
Végezetül Szűrös arról beszélt, furcsa érzés, hogy az Egyesült
Államok egy új magyar parlamentre várakozik -, amelyben föltehetően

a kommunistáknak nem lenne többségük -, mielőtt megsegítené a magyar
gazdaságot. Az idő azonban sürget. +++
Item: 4604
Kiad sor: 09/19/1989 22:03:40
Om Fejléc: kiad rvk1028 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Szűrös Mátyás az USA-ban
Hír:
-----------------------München, 1989. szeptember 19. (SZER, Világhíradó) - Szűrös
Mátyás az Egyesült Államok fővárosában tartózkodik. Az Országgyűlés
elnöke az amerikai törvényhozás és a kormány vezetőivel tárgyal a
Magyarországnak nyújtott segítség meggyorsításáról, a
magyar-amerikai politikai és gazdasági kapcsolatok szorosabbra
fűzéséről. Most a Szürös Mátyással készített interjút hallják,
amelyet washingtoni munkatársunk, Csipán Tibor készített a magyar
politikussal:
Szűrös Mátyásnak, az Országgyűlés elnökének washingtoni
programja rendkívül zsúfolt, színes, sokrétű és gazdag. Hogy kik
szerepelnek a programban? Csak néhányat említsünk: Brent Scowcroft,
Bush elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Lawrence Agleburger
külügyminiszter-helyettes, Robert Dole, a szenátus republikánus
párti kisebbségének a vezetője, Daniel Moynihan, New York állam
tekintélyes demokrata párti szenátora, a Ház és a szenátus külügyi
bizottságának a tagjai, a Washington Post és az amerikai sajtó
szerkesztői, a Heritage Alapítvány és a Brookings Intézet
társadalomtudományokkal foglalkozó kutatói.
Szűrös Úr, össze tudná-e foglalni, hogy mi is állt megbeszéléseinek
a fókuszában, mi után érdeklődtek - ha érdeklődtek - az amerikaiak?
- A látogatás célja elsősorban az, hogy viszonozzuk az amerikai
képviselőház elnöke által vezetett amerikai parlamenti küdöttség
hetvenkilences látogatását. Azóta persze sok minden történt mind
Amerikában, mind Magyarországon és a kapcsolatainkban. A parlamenti
kontaktusok kiterjedtek, sokrétűvé váltak. (folyt.)
Item: 4605
Kiad sor: 09/19/1989 22:09:19
Om Fejléc: kiad rvk1029 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás tárgyalásai - 1. folyt.
Hír:
A látogatás célja ezenkívül, hogy - abban a szellemben, ahogy
lezajlott Bush amerikai elnök júliusi magyarországi látogatása tekintsük át a kétoldalú kapcsolatokat, és az általa vázolt
gazdasági együttműködési program végrehajtását kezdjük meg. Ezért
elsősorban arra helyeztük a hangsúlyt, hogy számunkra nagyon fontos
az időtényező. Mi egy átmeneti folyamatban vagyunk. Áttérrünk a

parlamenti demokráciára Magyarországon, az egypártrendszerről a
többpártrendszerre, vegyes tulajdonú piacgazdaságot hozunk létre
stb. Tehát ez átmenet a demokráciába, és ezt úgy szeretnénk
megvalósítani, hogy békés legyen, s megőrizzük az ország gazdasági
és politikai stabilitását. Ehhez nekünk külföldi támogatásra is
szükségünk van. Természetesen alapvetően nekünk kell ezt véghez
vinni, de szükséges a külföldi támogatás.
A szociallista világ nincs abban a helyzetben, még jóindulata
ellenére sem, hogy minket támogasson technológiával, technikával,
működő tőkével stb. Ezért hangsúlyoztam itt, hogy nagyon fontos az
időtényező, mert időnként úgy tűnt nekem is, mintha az amerikai fél,
vagy az amerikai tőke várakozó álláspontra helyezkednék, hogy majd
megvárják a demokratikus szabad választásokat Magyarországon, és ha
koalíciós kormány jön létre, majd a támogatást megadják, illetve
felgyorsítják.
Az amerikai vezetők hangsúlyozták, hogy erről szó sincs.
Természetesen az együttműködés kialakításához időre van szükség és a
támogatás megszervezésére, de nem kötik ezt a magyarországi szabad,
demokratikus választásokhoz, mert ők maguk is úgy látják, hogy ez a
vezetés, ez a parlament, ez a kormány indította el Magyarországon a
reformfolyamatot, illetve gyorsította fel, mert ennek vannak
történelmi előzményei egészen ötvenháromig visszamenőleg. (folyt.)
Item: 4606
Kiad sor: 09/19/1989 22:15:42
Om Fejléc: kiad rvk1030 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás tárgyalásai - 2. folyt.
Hír:
Nos tehát olyasmiről van szó, mint - éppen tegnap George Bush
elnök úr bejelentette -, hogy egy hónap múlva megadják
Magyarországnak határidő nélkül a legnagyobb kedvezmény elvét,
biztosítják Magyarország számára az általános kedvezményes
vámelbírálást, és folyamatban van az OPIC rendezése, tehát a
tengeren túli beruházások állami garanciájának a megadása,
megszervezése. Ezenkívül működő tőke szervezése olyan értelemben,
hogy az adminisztráció biztatja a magántőkéseket, vállalkozókat:
működő tőkével jelenjenek meg Magyarországon.
Szó van arról, hogy szűkíteni fogják a COCOM-listát, tehát
aktívabb lehet a technológiai transzfer stb. Nagyon sok olyan
gazdasági program van napirenden, amelyeket felvázolt annak idején
júliusban Bush elnök, és amelyeknek a megvalósítása megkezdődött.
- A keletnémet menekültek átengedése nagy propagandasiker volt
itt az Egyesült Államokban. Emiatt itt még a legcinikusabbak is egy
kicsit bizony megszerették Magyarországot. A Washington Post arról
tudósított, hogy a döntés előtt a magyar vezetés a helyzetről eszmecserét

folytatott a Szovjetunióval, és tájékoztatta az Egyesült Államokat
is. Szűrös Úr, helytállóak-e a Washington Post értesülései?
- Helytállóak. Természetesen egy-egy ilyen lépés előtt gondolom - az országok többsége azt a gyakorlatot alkalmazza, hogy
az érintett országok körében bizonyos puhatolódzó megbeszéléseket
folytat, konzultációkat tart, hogy szuverén döntését megfelelően
előkészsítse.
Tehát voltak ilyen előzetes szakértői konzultációk mind a
Szovjetunióval, mind a Német Szövetségi Köztársasággal, a Német
Demokratikus Köztársasággal és Ausztriával, hogy lehetőleg a legjobb
megoldást tudjuk választani ebben a kényszerhelyzetben. Hiszen nem
miattunk állt elő ez a helyzet, hanem bizonyos történelmi okok és a
két német állam viszonyából eredően, illetve az európai változások
következtében. Azt látjuk, hogy ezzel ismét a nemzetközi érdeklődés
és tárgyalások előterébe került az úgynevezett németkérdés. (folyt.)
Item: 4607
Kiad sor: 09/19/1989 22:21:51
Om Fejléc: kiad rvk1031 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás tárgyalásai - 3. folyt.
Hír:
Valóban úgy van, hogy mi konzultáltunk, körülnéztünk,
tájékozódtunk, és utána hoztuk meg szuverén döntésünket, hiszen ez
felel meg a mi külpolitikai elveinknek és a nemzetközi normáknak,
mert Magyarországon az utazás az alapvető emberi jog és másokkal
szemben sem alkalmazhatunk régi módszereket. Ez a megújult magyar
politikából fakadt és természetesen általános nemzetközi
magatartásunkból.
- Már talán mindenki számára világos, hogy az Egyesült Államok
kormánya elsősorban csak kereskedelmi és vállalkozási lehetőségeket
teremthet, de nem ad - mert nem adhat, nincs miből - olyan jelentős
gazdasági segélyt Magyarországnak, mely kihúzná az országot a
bajból. Szűrös Úr
Ez a tény befolyásolja-e majd az amerikai-magyar
kapcsolatokat, és ha igen, akkor hogyan?
- Alapvetően nem fogja befolyásolni. A magyar-amerikai
kapcsolatok folyamatosan fejlődnek és bővülnek, a kereskedelmi
volumen most már félmilliárd dolláros szint fölé emelkedett, és
tovább haladunk ezen, mert például ha a GSP, tehát a vámkedvezményes
bánásmód érvényesülni fog velünk szemben, akkor ez azt jelenti, hogy
ez eleve elősegíti a forgalom növekedését. Aztán belép majd a
legnagyobb kedvezmény elvének az érvényesülése stb. Az OPIC működése
is ugyancsak megkezdődik. Mindez azt fogja eredményezni, hogy tovább
bővülnek majd a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok.

Hangsúlyozni szeretném, hogy amit mi magunk elé tűztünk, egy
szabad, demokratikus Magyarország felépítése a XX. század végén és
gazdaságunk átállítása a vegyes tulajdonú piacgazdaságra, hatékonnyá
téve elsősorban saját feladatunkat, de ehhez igénybe fogjuk venni az
amerikaiak közreműködését. Ehhez azonban hozzáfűzném: természetes,
hogy leginkább a Német Szövetségi Köztársaság és Ausztria,
Olaszország közreműködésére számítunk, hiszen ők vannak közelebb
hozzánk és hagyományos partnereink. Ezenkívül Nagy-Britanniától
kezdve egészen Japánig számítunk erre. (folyt.)
Item: 4608
Kiad sor: 09/19/1989 22:23:37
Om Fejléc: kiad rvk1032 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás tárgyalásai - 4. folyt.
Hír:
A nyitás politikáját tovább folytatjuk. Tegnap állítottuk vissza
a nagyköveti szintű kapcsolatokat Izraellel, s ez a folyamat
folytatódni fog. Jövőbeni terveink között szerepel a Vatikánnal való
kapcsolatok rendezése is. Tehát megyünk ezen az úton következetesen
előre, és így fog alakulni a magyar-amerikai kapcsolatrendszer is. +++
Item: 4643
Kiad sor: 09/20/1989 21:23:10
Om Fejléc: kiad rvk2026 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Szűrös Mátyás Amerikában
Hír:
Washington, 1989. szeptember 20. (Amerika Hangja) - Az Egyesült
Államokban tartózkodik és kijelentéseivel nagy figyelmet kelt Szűrös
Mátyás, a magyar Országgyűlés elnöke. Látogatásával kapcsolatos
Thassy Jenő jelentése:
- Mai jelentésem tárgya a jelen Magyarország parlamentjének
elnöke, Szűrös Mátyás látogatása elődjénél, Varga Bélánál, az utolsó
törvényesen választott 1946-47-es magyar parlament elnökénél.
Erre a látogatásra vasárnap reggel került sor itt New Yorkban.
Az amerikai körúton levő dr. Szűrös Mátyás kívánsága volt a
találkozás Varga Béla pápai protonotáriussal. A jelen és a múlt
Magyarországának második közjogi méltóságát betöltő személyiségek
találkozása drámai aláfestése a magyar helyzetben beállott
változásoknak.
Varga Béla a Rákosi-korszak, a szalámitaktika kezdetén menekült
el Magyarországról, éspedig anélkül, hogy hivataláról lemondott
volna. Az akkor érvényes alkotmány értelmében: amennyiben a
köztársasági elnök hivatala teljesítésében akadályozva van - amint
ez akkor fennforgott -, így a parlamenti elnök hivatott
feladatkörének betöltésére. Az Amerikába menekült Varga Bélát jó
ideig Magyarország legális államfőjének tekintette Amerika, és az

általa vezetett Nemzeti Bizottmányt pedig amolyan ellenkormánynak
tekintette több amerikai elnök. Ilyen előzmények után még
szembeötlőbb a változás, ami azóta bekövetkezett. (folyt.)
Item: 4644
Kiad sor: 09/20/1989 21:38:00
Om Fejléc: kiad rvk2027 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás Amerikában - 1. folyt.
Hír:
Dr. Szűrös Mátyás érkezése az Egyesült Államokba egy
évfordulóval esett össze. A balatonboglári, háború alatt működő
szabad lengyel gimnázium fennállásának 50. éves évfordulóját
ünnepelték ezen a hétvégén. Varga Béla, mint Balatonboglár plébánosa
és az ellenzéki Kisgazdapárt Somogy vármegyei képviselője Teleki Pál
miniszterelnök és Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter
felkérésére egyik létrehozója volt ennek a szabad lengyel
tanintézetnek, és az egész háború alatt élete többszöri
kockáztatásával védelmezője, gyámolítója és irányítója volt a nálunk
menedéket talált nagy számú lengyeleknek.
Az otthonában rendezett jubileumi ünnepségre ő is hivatalos
volt, a meghívást maga a képviselőház elnöke, dr. Szűrös Mátyás
küldte el címére. A 86 esztendős Varga Béla korára és gyenge
egészségi állapotára való tekintettel ennek nem tudott eleget tenni.
Kései utóda azonban New Yorkban járva a nála tett látogatással
fejezte ki a magyar nemzet háláját mindazért, amit a nehéz háborús
napokban Varga Béla tett a magyar humanitás bebizonyítására.
A kölcsönös meleg hangú üdvözletek után a magyar parlament jelen
és volt elnöke és az őket kísérő riporterek Varga Béla kis
dolgozószobájában beszélgettek. Amikor hosszú számüzetéséről
kérdezték, Varga Béla azt válaszolta: "A száműzött nem hagyja el
hazáját, azt magával viszi szívében. Szegényparaszt gyermeknek
születtem, de hazámhoz, népemhez úgy hozzánőttem, hogy azt magammal
hoztam szívemben."(folyt.)
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Om Fejléc: kiad rvk2028 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás Amerikában - 2. folyt.
Hír:
"És a távolban ez az érzés még jobban felerősödött" - vágott
közbe Szűrös Mátyás. - "Én ugyan nem voltam száműzött, de 16 évig
dolgoztam külföldön, és tudom mit jelent az, és az embert milyen
érzések töltik el, ha távol van hazájától. Igen örülök annak, hogy
ebbben az időszakbban, amikor mi ezt a nagy feladatot tűztük magunk
elé, hogy felépítsük a szabad és demokratikus Magyarországot, és
amikor valóban szabad és demokratikus választásokra készülünk,
láthatlak téged, hallhatom ezeket a szavakat. Ez erőt és ösztönzést

ad nekünk otthon. Mindent elkövetünk, hogy abban a szellemben ahogy
elkezdtük, mindenről nyíltan beszéljünk, mindazon sérelmekről,
amelyek a magyarságot érhetik bárhol.
Itt Amerikában örömmel tapasztaljuk, hogy az itt élő magyarok
jól érzik magukat és beilleszkedtek. Sajnos nem mindenütt érzik jól
magukat a magyarok. Romániában elnyomják és bántalmazzák őket.
Nekünk történelmi felelősségünk, hogy fellépjünk az érdekükben. És
Te nyilván egyetértesz abban, hogy a határon túl élő magyarokat a
haza nagy erőforrásának és részének tekintjük. Ezen az úton kívánunk
tovább haladni, hogy mindent elkövessünk, hogy a magyarság megőrizze
eredetiségét, nyelvét, kultúráját és hogy kapcsolata erősödjék az
óhazával. Ez egy nagy feladat, most már lehet róla beszélni és vele
foglalkozni. Korábban ez nem volt lehetséges. Az olyan emberek élete
mint a tiéd, példa számunkra. Példa, hogy kitartottál, lelki és
emberi tisztaságban őrizted magyarságod, és az amerikaiak között is
ezirányba munkálkodtál."
- Mivel tudnék még segíteni, túl azon, hogy imádkozom a
népemért? - kérdezte Varga Béla.
Szűrös Mátyás válasza: - Nagy tekintélyeddel, élettapasztalatoddal,
és az amerikaikra gyakorolt befolyásoddal. Nekünk az idő nagyon
fontos tényező. Nekünk támogatásra van szükségünk, hogy igazi
demokrácia alakuljon ki Magyarországon, és hogy gazdaságunk is
rendbe jöjjön. Erre van remény, különösen a Bush-látogatás óta. (folyt.)
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Om Fejléc: kiad rvk2029 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Szűrös Mátyás Amerikában - 3. folyt.
Hír:
Varga Béla ezután a keletnémet menekültek ügyét említette. Gratulált
az ország magatartásához, és közölte vendégével, hogy az egyik
nyugatnémet politikus Magyarországot a Béke Nobel-díjra készül jelölni.
Szűrös Mátyás azt válaszolta, hogy a magyar döntés egy
emberséges és szuverén lépés volt, megértette a világ, hatalmas a
visszhangja, ez már az új magyar politikának egy része.
Ennyit röviden erről a New York-i találkozásról, ami - talán nem
szükséges ismételni - egy esztendővel ezelőtt még elképzelhetetlen
lett volna, miután ez is az új magyar politika része. +++

