
Az emberek nem akarnak mást, 
csak tisztességet és megélhetést

Évadzárás előtti pánik a szociálliberális kormányban

A h áro m esz ten d e i cse tlés-bo tlást m a 
m ár n em  le h e t p u sz tá n  a h ib á k  ha lm a
zának  te k in te n i a ko rm án y  m u n k á já 
ban, so k k a l in k áb b  tu d a to s  p o litik a i 
vonalvezetés ez, am e ly n ek  az e red m é
nye, hogy  az o rszág -  k ü lö n ö sen  a  la 
kosság je len tő s  része -  ro sszabb  h e ly 
zetben  van , m in t négy  esz tendő vel 
ezelőtt. M in d ez t o lyan  fe jlem én y ek  tá 
m asz tják  a lá , m in t az en erg iaszek to r 
p riva tizác ió já t e lm arasz ta ló  A SZ-je- 
len tés vagy  a  B u d ap est B ank  m agáno 
sításával kapcso la tos ú jab b  k o rm án y 
zati lé p é s e k  Ezt az  sem  kép es fe led te t
ni, hogy  a k a b in e t a  m ak rogazdaság  b i
zonyos eredm ényeit sikerp ropagandája  
e szköze ikén t h aszn á lja  -  n y ila tkoz ta  
Kövér László az Új M ag y aro rszág n ak

A Fidesz-Magyar Polgári Párt alelnöke sze
rint számos jelből, így mindenekelőtt az al
kotmányozási moratórium felmondásából 
arra lehet következtetni, hogy a kormány
ban megkezdődött a kapuzárás előtti pánik, 
s a koalíció erői morálisan teljesen elhaszná
lódtak. Ezt jelzi az SZDSZ-ben Pető Iván el
lenében végrehajtott elnökváltás vagy a szo
cialista párton belüli, Horn Gyula elleni táma
dások, s lényegében ezeknek a belső tusako
dásoknak az eredménye a botrányszagú 
„Nyírfa-ügy" is. Nem vitatható: a kormá
nyon lévők vagy azok érdekkörei a maguk 
részéről „sikeresnek" mondhatják ezt az idő
szakot, hiszen a gazdasági és kulturális po
zíciók jelentős részét elfoglalták, de politikai
lag és erkölcsileg mindenképpen megbuk
tak, s ez számukra valószínűleg a kormány
zati hatalom elvesztésével is jár majd -  szö
gezte le Kövér László.

-  Alelnök úr, egyformának ítéli-e a kiala
kult helyzetért a kormányzó pártok felelőssé
gét?

-  Ha nem is egyformának, de minden
képpen egyetemlegesnek, ami azt is jelenti: 
ebből a szempontból lényegtelen a mandá
tumok száma vagy az, ki milyen pozíciót 
birtokol, hiszen az országnak egy kormánya 
van, még akkor is, ha néha úgy látszik: a ha
talmi központok különböznek egymástól. 
Tehát az MSZP-nek osztoznia kell az 
SZDSZ kultúrpolitikájából, a szabaddemok
ratáknak pedig a szocialisták gazdasági te
vékenységéből származó következmények
ben.

-  A Tocsik-ügyből úgy tűnik: ténylegesen 
osztoznak is.

-  Igen.

»A  társadalom morális 
elbizonytalanodása természetesen 

nem ma kezdődött, hanem 
a polgári társadalmat és annak 

értékrendszerét tudatosan 
szétzúzó szocialista rendszer 
szerves folyományaként vált 

egyre súlyosabb gonddá már 1990 
előtt is. «

-  Ami egyben a magyar politikai közálla
potok erkölcsi nívóját is jellem zi

-  Nem szerencsés, ha a politikus morális 
kérdésekben ítélkezik a közállapotok felett, 
de hadd mondjam: ez a jelenség az egész 
közéletre negatív kihatással van. A társada
lom morális elbizonytalanodása természete
sen nem ma kezdődött, hanem a polgári tár
sadalmat és annak értékrendszerét tudato
san szétzúzó szocialista rendszer szerves fo
lyományaként vált egyre súlyosabb gonddá 
már 1990 előtt is. Az MDF vezette kormány
nak 1990-94 között nem sikerült a társada
lom többsége számára elfogadható alterna
tívát felmutatni. A mostani kormány pedig 
a rendszerváltás előtti időszak norma nél
küliségét igyekszik adaptálni a megválto
zott viszonyokra, így az elmúlt három év so
rán jelentősen csökkent az esély arra, hogy 
a politika segítségével a társadalom fejlődé
se e tekintetben is új pályára álljon. Valószí
nű, hogy ez a Fidesz-generádóra marad. 
Egyébként az a benyomásom: az emberek e 
tekintetben nem akarnak túl sokat, csupán 
hsztességesen megélni. De mind a két szót 
Ráhúznám: a tisztességest és a megélhetést 
is.
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A helyzet most egészen más

-  Ön az egyik interpellációjában megdöb
benéssel állapította meg a belbiztonsági szer
vek adóügyekbe történő beavatkozását. Nem 
tart-e attól, hogy az ilyen és hasonló lépések 
éppen a választások előtt a demokráciára 
nézve veszélyes helyzetet idézhetnek elő?

-  Nikolits István miniszter úr valóban el
képesztő kijelentést tett az egyik televíziós 
műsorban. Nevezetesen, hogy egyes hely
zetekben az APEH is jogosult a nemzetbiz
tonsági szervek bizonyos szolgáltatásainak 
igénybevételére. Sajnos a kérdésemet köve
tő magyarázkodás sem cáfolta, hogy itt sú
lyosan törvényellenes helyzet állt elő. 
Egyébként ez az eset talán föl sem tűnt vol
na, ha nem kellene attól tartani, hogy a ka
puzárási pánik miatt ez a kormánykoalíció 
képes bármilyen eszközt megragadni a ha
talmának megtartására vagy választási vere
ségének mérséklésére. Valóban szaporod
nak azok a jelek, amelyek azt igazolják, 
hogy a Horn-kormány elszánt erre, s akár az 
alkotmánymódosítás egyoldalú eszközei
nek igénybevételével is. Nem szívesen te
szem, de mégiscsak kénytelen vagyok fel
idézni a jobb napokat látott szabaddemok
raták egyik vezető ideológusának kérdését, 
amely úgy hangzott a rendszerváltás kezde
tekor: lesz-e a bolsevik kutyából demokrati
kus szalonna? És a válaszadástól most 1998- 
ig tartózkodnék...

-  Magától adódik a kérdés: kormányzati 
pozícióban m it kíván tenni a Fidesz, hogy a 
kialakult visszásságok megszűnjenek?

-  Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy 
bizonytalan tartalmú fenyegetéseket fogal
mazzak meg, és tartózkodnék az olyan kije
lentésektől is, melyek az alkotmányosság 
keretein túlmutatva okozhatnak bizonyta
lanságot, mert annak esetleg rövid távon ér
zékelhető hátrányos gazdasági konzekven
ciái is lehetnek. Természetesnek tartanám 
viszont, hogy a korrupcióval szemben már 
most is fellépjenek az arra illetékesek, hi
szen sok jel arra utal, hogy ez a jelenség már 
elérte a politika szféráit is.

-  Hadd kérdezzem meg konkrétabban: 
szükségesnek látja-e a privatizáció elszámol
tatását?

-  A folyamatból arra lehet következtetni, 
hogy a magánosítás már a kormányváltás 
idejére lezajlik, azért elkerülhetetlen, hogy 
az akkori kormány elszámoljon a társada
lomnak: milyen áron, kinek a kezébe jutott 
a valaha volt állami vagyon. Valószínűnek 
tartom azt is, hogy a leltárkészítés során fel
merülhet a politikai és személyes felelősség 
is, hiszen a demokratikus rendszer beveze
tésének egyik nagy ígérete éppen az volt, 
hogy a kollektív felelőtlenség intézmény- 
rendszerét megszünteti. Más kérdés, és ezt 
ma még nem lehet megítélni, lesz-e lehető
ség az eredeti állapot visszaállítására, vagy 
reparádóra a következő kormány számára 
azokban az esetekben, amelyekben nyilván
valóan sérültek a nemzeti érdekek. Radiká
lis, a jogbiztonságot tovább gyöngítő lépé
sek természetesen nemigen képzelhetők el, 
de a durva jogsértésekkel szemben határo
zottan fel kell lépni.

-  Ehhez azonban a jelenlegi ellenzék ösz- 
szefogására lenne szükség ami úgy tűnik, a

megyékben erősebb, m int a pesti pártku
lisszákban.

-  Óvatos vagyok azokkal a hírekkel szem
ben, melyek ezt igyekeznek sugallni, bár 
kétségtelen: a kormányellenesség nagy 
összetartó erő. Az említett összefogás ma 
még leginkább csak a szándéknyilatkoza
toknál tart, vagyis: a megyei szervezetek he
lyeslik a három párt, az MDF, a Fidesz és a 
KDNP összefogását, ám az együttműködés 
döntően attól függ majd, hogy mi lesz az a 
keret, amin belül meg lehet állapodni. Ezt 
viszont csak a pártok vezetései képesek 
meghatározni. Az ismert politikai folyama
tok miatt ma azonban az is kérdés: két-, 
vagy hárompárti együttműködésben ölt-e a 
megállapodás testet. Én személy szerint úgy 
látom, néhány héten belül -  főként ha a ke
reszténydemokrata párton belüli viták tisz
tázódnának -  még van esély. Az idő azon
ban gyorsan fogy, és túlságosan is sok ha
táridőt szabtunk már az együttműködés ki
alakítására, ezért nem szeretnénk, ha mind
ez most már komolytalanná válna. A Fideszt 
tekintve is, legkésőbb az ősszel világosan 
kell látnunk: az egyes körzetekben saját je
löltet kell-e állítanunk vagy közös képvise
lőjelölt támogatására kell készülnünk.

-  Miért nem elégséges a Fidesznek, ha az 
összefogás majd a második fordulóban szüle
tik  meg?

-  A választási tapasztalatok azt mutatják: 
már az első fordulóban megszerzett erős po- 
zídóból könnyebb egyéni választókörzet
ben győzni. Ezzel együtt mi természetesen 
az együttműködésnek ezt a formáját is le
hetségesnek tartjuk

-  Van-e olyan párt, amelyet ebből kizárna?
-  A jelenlegi két kormánypártot. Velük a 

választások során semmilyen tekintetben 
nem működünk együtt, s azokkal a nem 
parlamenti pártokkal sem, amelyekkel 
amúgy sincs pártközi kapcsolatunk.

-  Es m i a helyzet a kisgazdapárttal?
-  A Fidesz az általunk megfogalmazott 

békés egymás mellett élés gyakorlatához 
igazodik, s úgy tűnik, ez kedvező fogadta
tásra talált a másik oldalon is. Ennél többet 
ma még korai lenne mondani.

»A z említett összefogás ma még 
leginkább csak a 

szándéknyilatkozatoknál tart, 
vagyis: a megyei 

szervezetek helyeslik 
a három párt, az M D F ,  a Fidesz és 

a K D N P  összefogását, ám az 
együttműködés döntően attól függ  
majd, hogy mi lesz az a keret, amin 

belül meg lehet állapodni.«

-  Alelnök úr, némely politikai elemzők azt 
vetik fel, hogy miként az 1993-as csúcs után, 
most ismét visszaesés is következhet a Fidesz- 
Magyar Polgári Pártban. Sőt: sokan vannak, 
akik hajlamosak tenni is ezért...

-  A helyzet most egészen más, mint 1993- 
ban vo lt Abban a tekintetben persze nincse
nek illúzióink, hogy valóban varrnak, akik 
ezt programként képzelik el. Egy SZDSZ- 
hez közel álló publidsta meg is fogalmazta: 
a szabaddemokratáknak mindent meg kell 
tenniük azért, hogy a Fidesz rovására meg
próbáljanak új erőre kapni. Az erre igénybe 
vehető eszközeiket is jól ismerjük, de mon
dom: nekünk nincsenek illúzióink és lélek
ben mindenre felkészültünk. Ugyanakkor 
látjuk azt is, milyen szánalmas vergődés ez.

-  Konzervatív körökben viszont gyakran 
megfogalmazódik az a vélemény: jó-jó, de 
nem fogja a Fidesz is ugyanazt a liberális po
litikát folytatni, m int a mostaniak?

-  Ha azt a politikát tekintjük liberálisnak, 
amit a mostani koalídó folytat, teljesen iga
zuk van, magam is irtóznék ettől. A mi prog
ram unk azonban egészen más. Nemcsak a 
mostani kormánypártok leváltását tekintjük 
célunknak, hanem a nyilvános progra
munkban kifejtett, lakható, polgári Magyar- 
országot eredményező politikai gyakorlat 
megvalósítását. Azok tehát, akik a Fidesztől 
félnek, jószerével saját rémképeiktől tarta
nak, és bizonyos vagyok benne: jelentős kü
lönbség lesz a mostani, sokakat lehangoló 
gyakorlat és aközött, amit adott esetben mi 
nyújthatunk.

Kovács Lajos Péter
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