
KÖVÉR A FIDESZRŐL
N em  olyan volt ez a mostani 
Fidesz-kongresszus, mint ami
lyenhez már hozzászoktunk. 
Indulatos, személyeskedések
kel teletűzdelt viták, feszült 
légkör jellemezte, a vidámság
nak nyoma sem volt. Hogy 
miért történt ez így, arról be
szélgettünk Kövér Lászlóval, a 
Fidesz egyik meghatározó 
személyiségével.

-  Az ország jelenlegi álla
potában azt hiszem, már sen
kinek sincs kedve jókedvet 
mutatni, mert az disszonáns 
lenne. Másrészt, amint azt a 
megnyitóbeszédben elmond
tam: ez a mostani kongresszus 
nem fog bekerülni a Fidesz 
„aranykönyvébe”. Éppen azért, 
mert most túl kellett esnünk 
egy nagyon égető, ám annál 
ny omorúságosabb problémán: 
a szervezeti és működési sza
bályzat elfogadásán. Ami pedig 
a Fideszen belüli véleménykü

lönbséget illeti, arról az a wes- 
ternfilmekben szokásos poén 
jut eszembe, amikor az egyik 
főhős így szól: Jo e r  kicsi ez a 
város kettőnknek.

-  É n értem, mire célzol ez
zel, de vajon értik-e azok, 
akikhez a megnyitóbeszédében 
szólt?

-  Hogy megértették-e, ar
ra továbbra sincs semmi ga
rancia. Azt remélem, hogyha 
nem lépnek ki a szervezetből 
ezek az emberek, akkor hoz
zászoknak: kisebbségi helyzet
ben is lehet konstruktív mó
don működni. És ami nagyon 
fontos: nem csak beszélni kell 
a mozgalomról, azt csinálni is 
lehet. Mondjuk össze lehetne 
rázni a budapesti csoportokat, 
amelyeknek -  meggyőződé
sem szerint -  jelentős részét 
ők zilálták szét.

-  A z új szervezeti és műkö
dési szabályzat szerint a Fidesz

parlamenti frakciója megmaradt 
független testületnek. A z ellen- 
őrzés hiánya nem okozhatja-e a 
szervezet és a frakció teljes eltá
volodását?

-  Azt gondolom, jelen pil
lanatban még az ellenfeleink 
sem tagadják: a Fidesz parla
menti frakciója a párt program
jának szellemében és a tagság 
megelégedésére dolgozott az 
elmúlt fel évben, tehát egy ilyen 
jellegű konfliktusra nincsen 
precedens. Az pedig számunk
ra teljesen elképzelhetetlen, 
hogy egy pártszerv bármilyen 
utasítási, beszámoltatási joggal 
rendelkezzen egy parlamentbe 
beválasztott képviselőkkel 
szemben. Ezen túl van politi
kai felelősség. Ezért a frakció, 
ha nem akarja, hogy megszűn
jön körülötte a tagság, akkor 
nyilvánvalóan tartani fogja 
magát a Fidesz alapelveihez és 
programjához. KAKUK


