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Hegymenetben
A napokban tartotta Vili. kongresszusát a Fi- 
desz-MPP. A testület a párt vezetőjét, Orbán 
Viktort és az elnökséget megújította pozíciójá
ban, tehát változatlan összetételű irányítással ké
szülhet a közelgő választásokra, amelynek talp
pontjául a „Van más választás: polgári Magyaror
szág'’ című dokumentumot fogadták el a prog
ramtézisek foglalataként. A tanácskozás tapasz
talatairól Kövér László alelnököt kérdeztük.

-  Miért mondta, hogy hál’ 
istennek túl vagyunk a kong
resszuson?

-  M inden efféle alkalom 
olyan esemény, am elyre a 
közvélem ény fokozatosan fi
gyel, ezért elég akár egy ap
ró technikai hiba, hogy tönk
retegye a róla kialakított ké
pet, noha m agának a baki
nak  esetleg nem  is volt, 
nincs is semmilyen tartalmi
politikai vonatkozása. Rá
adásul a legnehezebb azo
kat a kongresszusokat bo- 
n y o d a l o m
nélkül levezé
nyelni, am e
lyeknek iga
zán n incs is 
politikai tétje.
Ezt a m ostanit 
az alapsza
bályból faka
d ó an  kötele
zően m eg kel
lett rendeznünk, például a 
tisztújítás végett, s ha m ár ez 
volt a kötelezettségünk, a ta
nácskozást összekötöttük a 
Polgári Magyarországért vi
tairat kapcsán kialakult polé
mia lezárásával.

-  Némely parlamenti párt 
mostanában vezetési válság
gal küszködik. Önök viszont 
már-márgyanúsan egységes
nek látszanak. Orbán Vik
tort például 99,64 százalé
kos aránnyal választották új
já. A  Fidesz-MPP a z  elmúlt 
évben töretlenül masírozott 
fölfelé a népszerűségi görbé
ken. Ebben a szituációban 
demonstrálni akarták a z  
erejüket is?

Azt hiszem, jövőre érdemes 
még kormányzati pozícióba tö
rekednie ennek a fiatal politi
kai nemzedéknek, hogy s^ját 
elképzeléseit közhaszonra 
megvalósíthassa. Nem vagyok 
azonban biztos abban, hogy ha 
1998-ban nem sikerül, akkor 
2002-ben adódhat« erre még 
értelmes lehetőség.

-  Sem m iképpen sem  akar
tunk kérkedni jelenlegi ked
vező helyzetünkkel. A vélet
lenek egybeeséséről van szó, 
hiszen valóban olyan idő
p o n tb a n  gyűltünk össze, 
közvetítve a rendezettséget, 
am ikor más pártokban oly
kor komoly belső feszültsé
gek adódnak. Csakhogy a 
kongresszus időpontját már 
jóval korábban kitűztük. A 
parlam enti kórus bizonyos 
hangnem ei egyszerűen 
alánk játszottak, de nem  mi

írjuk a teljes 
partitúrát.

-  Változott-e 
valamiben a 
párt koncepci
ója a vitairat
ban publikál
takhoz ké
pest?

-  Nem. A 
„Van más vá

lasztás: polgári Magyaror
szág” címet viselő program- 
tézis-gyűjtemény voltakép
pen  a vitairat összefoglalása, 
rezüméje. Az előző anyag leg
főbb tanulsága az volt, hogy 
az alapállításokat és irányult
ságukat senki sem  kérdője
lezte m eg azok közül, akik 
pozitív szándékkal m ondták 
el vélem ényüket Poitikai el
lenfeleink megnyilatkozásai
ról hadd  ne beszéljek.

-  A Fidesz a korábbi vá
lasztásokat megelőző évben 
népszerűségének a csúcsára 
érkezett. Sokkal jobbak vol
tak a mutatói későbbi vá
lasztási eredményeinél. A  
népszerűséget illetően most

■ A Fidesz-kongresz- 
szus nélkülözött min
den izgalmat és fe
szültséget

■ Orbán Viktor a kórházi ágyban fekve is biz
tos lábakon álló pártvezérnek bizonyult
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kísértetiesen ha
sonló a helyzet.
Nem tartanak a z  
analógiától?

-  A hasonlóság 
csak látszólagos, 
legalábbis az okokat tekint
ve. Szám osak ugyanis a 
helyzetbéli kü lönbségek , 
kezdve a politikai miliőtől a 
közvélem ény mai állapotá
ig. Akkoriban a Fidesz volt a 
korm ány legradikálisabb el
lenzéke. A n ép sze rű ség  
gyors növekedése többek  
között ennek  volt köszön
hető. M ostanában viszont 
sokkal inkább az építkező 
m unka visszaigazolásának. 
Ezért tám ogatottságunk fo
kozatosan, ten d en c iá t jel
zőén gyarapodott. Másrészt 
jelenleg nem  mi vagyunk a 
parlam entben a legradikáli
sabb ellenzéki párt, hanem  
az FKGP. Ö sszességében te
hát a mai tám ogatottságot 
jóval m egalapozo ttabbnak  
érzem  a korábbinál.

-  Önök lettek „többek”, 
vagy mások váltak „keveseb
bekké”?

-  Mi okvetlenül többek let
tünk. Az em berek hozzánk 
m a m ár sokkal inkább m int 
körülírható, m egragadható  
politikai értékrendet képvi
selő párthoz kötődnek, ami 
tudatos választást tükröz.

-  Jelenleg két látható ellen
zéki centrum létezik. Elkép
zelhető-e egy Fidesz-FKGP

választási, netán kormány
zási szövetség?

-  Semmi sem  zárható ki. 
Valamennyi lehetőséget 
mérlegelni kell, de lesznek 
olyan lehetőségek, amelye
ket a mérlegelés után el kell 
vetni.

-  Ha úgy alakul, koalíció
ra lépnének azMSZP-vel?

-  Ez a koalíció sem  való
színű, m int ahogy a Fidesz- 
FKGP koalíció sem.

-  A z  ellenzéki szerep  
napsugaras, hiszen a z  il
lető p á r to ka t nem  nyo
masztja a korm ányzati fe 
lelősség. Mi történik akkor, 
ha a Fidesz korm ányzati 
pozícióba  kerül, s nem  
tudja megvalósítani prog
ramját, szándékait?

-  Ha m ár a napsugaras 
jelzőnél tartunk, a túlzott na
pozásból is származhatnak 
bajok. Könnyen leéghet az 
em ber. K om olyra fordítva, 
szeretnénk  korm ányzati 
helyzetbe kerülni, de nem  
m indenáron. Csak olyan ko
alícióban vagyunk hajlandó
ak részt venni, am elyben 
nem  kell elvtelen kom pro
misszumokat kötnünk.
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