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-R em i lesz a Fideszben?
-  Eddig is rend volt. A mosta

ni változtatásnak az a legfonto
sabb célja, liogv a párt kilépjen a 
másfél éve tapasztalható bénult 
állapotából, hibemáltságából.

-  A Fidesz kormányra ke
rülése után kiürült a Ikerül tat/ 
utcai pártközpont. Ezzel ma

gyarázható, hogy olyan 
ügyek tépázták meg a pártot, 
mint a Helmeczy-ügy?

-  Hasonló esetek bármilyen 
szervezetnél előfordulhatnak, füg
getlenül attól, hogy ellenzéki vagy 
kormánypártról van szó. Mindez 
egyáltalán nem indoka a változta
tásnak, nem szólva arról, hogy az 
úgynevezett Ifelmeczy-ügyben a 
Fidesz vezető testületei megtet
ték amit megtehettek a lehető

legkisebb csinnadrattával, veszte
séggel igyekeztünk lezárni a vitát 
Most már befejezettnek tekinthet
jük ezt a konfliktust. Az ügy foly
tatásával sem a Fidesz, sem pe<lig 
Helmeezy Im s z Ió  nem nyerhet

-  Korábban sokan emlé
keztettek arra, hogy nem sze
repel előkelő helyen a külön
féle népszerűségi listákon. 
Nem zavarja ez, mikor éppen 
a pártok közötti egyezteté
sekkel, alkukötésekkel kell 
majd foglalkoznia?

-  Sohasein azt tartottam leg
fontosabb célomnak, hogy a Fi

desz legnépszerűbb politikusai 
közé verekedjem be magam, leg
alábbis ami a Szonda Ipsos felmé
réseit illeti. A Fideszen belül, illet
ve a párt szimpatizánsai között 
megtisztelő az elismertségem. 
Azon emberek közé tartozom a 
Fideszben, akik elég élesen meg
osztják a közvéleményt Vannak, 
akik számára az, amit képviselek, 
és ahogyan képviselem, szimpati
kus és elismerést vált ki, mások 
mindezt kifejezetten ellenszen
vesnek találják. Én minden olyan 
esetben, amikor arról volt szó, 
hogy értelmes kérdések körül ér

telmes kompromisszumokat le
het és kell keresni, képes voltam 
megtalálni a hangot nündenkivel. 
Emlékeztetnék arra, hogy 1994- 
től mégiscsak én voltam a polgári 
ereik összefogásának leginkább 
elkötelezett tagja a Fidesz-elnök- 
ségben. De talán még politikai el
lenfeleim között is van olyan, aki 
tudja, hogy ha van esély a meg
egyezésre -  mert nincsenek poli
tikai hátsó szándékok, amelyek 
ezt eleve meghiúsítanák velem 
nem olyan nehéz tárgyalni.

Ú jra vá la szth a tó . . .
F olyta tá s az 5. oldalon
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F olytatás  az 1. oldalról

-  Pártelnökként szándé
kában áll a jobbközép in
tegráció felgyorsítása? So
kak várakozásával ellen
tétben úgy tűnik, mintha ez 
a fo lyam at a z  Orbán-kor- 
mány megalakulása után 
lelassult volna.

-  Igyekszem mindent meg
tenni azért, hogy az 1994-es ön- 
kormányzati választásokkor 
megindult integrációs folyamat 
ne álljon le. Azt szeretném, ha 
2002-re, a választási kampány 
kezdetére az integráció eljutna 
abba a  stádiumba, hogy egy 
egységesen fellépő jobbközép 
politikai erő, konzervatív, ke
reszténydemokrata és szabad
elvű elemekből álló polgári 
szövetség mint újraválasztható 
alternatíva legyen, szemben az
zal, amit az MSZP képvisel. A 
Fidesz ezt a folyamatot igazán 
gyorsítani nem tudja. Megítélé
sem szerint most az MDF-nek 
és az MDNP-nek kell eldönte
nie, hogy milyen módon, mi
lyen mértékben kívánja ezt a 
folyamatot támogatni. Az in
tegrációs folyamattal ellenté
tes irányba mutató jelek is van
nak, amelyek mögött bizonyá
ra felfedezhetők lennének kü
lönböző kielégítetlen személyi 
ambíciók, meg nem valósult 
aspirációk, jogos vagy félreér
téseken alapuló sérelmek és 
esetleg jogos kritikák is. Ha 
ezek mögött tudatos szándé
kok vannak, azt károsnak tar
tom.

A vitairat sikere
-  Előfordulhat még egy

szer az, ami 1998-ban meg
történt, hogy néhány önál
lóan induló jobbközép párt 
a választásokon nem éri el 
a parlamentbe, ju táshoz  
szükséges szavazatszám ot, 
s így ezek a szavazatok  
gyakorlatilag elvesznek a 
polgári oldal szám ára?

-  A veszély fennáll. Ha ösz- 
szeszámolom, majd ötszázalék
nyi szavazatvesztést jelentett 
mindez a polgári alternatíva 
számára. Kérdés, hogy azok, 
akik 1998-ban is teljesen értet
lenül álltak a tények, a felméré
sek mutatta erőviszonyok 
előtt, s nem voltok képesek le
vonni a  konzekvenciát, képe
sek-e ebből a hibábc! okulni, 
'agy megismétlik mindazt, 
amit két éve elkövettek.

-  Most, miután ön lett a 
pártelnök, megkezdődik-e 
a választásokra való felké
szülés?

-  Az elnöki tevékenység a 
következő két és fél évben egy 
sokrétű szervezőmunkát kell 
hogy takarjon. Ha visszagondo
lunk az 1998 előtt i négy eszten
dőre, megállapíthatjuk, hogy a 
választási sikernek az egyik 
legfontosabb összetevője a  Fi
tlesz körüli szellemi holdudvar 
kiépítése volt. Akkor adtuk 
közre a Polgári Magyarorszá
gért című dokumentumköte
tünket. Ez a vitairat Magyaror
szágon páratlan karriert futott 
be, egyfajta bestseller lett. Hi
hetetlen várakozás volt akkor 
a Fidesszel együtt gondolkodó, 
hasonló értékeket valló, de 
mégis széttagolt és szervezet
ien értelmiségi erőkben, ame
lyek e vitairat hatására végül is 
felismerték azt, hogy igenis 
van alternatíva az uralkodó po
litikai, gazdasági és kulturális 
irányzattal szemben. Ráadásul 
fz az alternatíva 1996 után 
szellemi fölénybe került. Olyan 
kérdéseket tudott feltenni, 
amelyekre az akkori kormány
á n a k  nem volt hiteles vála
sza. Ez az értelmiségi kör felis
merte azt is, hogy a siker legna
gyobb reményével induló Fi
deszt kell a  választásokon tá
mogatni, s minden más, hason
ló értékeket valló politikai erőt 
^  kell ösztökélni, hogy a  Fi
desszel összefogva törekedjen

MSZP és az SZDSZ leváltásá
ig Azt gondolom, hogy ugyan
i é n  szellemi felkészültséggel

kell a 2002-es választásoknak 
nekivágni. A pártelnök feladat;» 
az, hogy ezt a  folyamatot már 
most elindítsa. Tehát azokat az 
alapokat kell most lerakni, 
amelyekre választási progra
munk épül. Képessé kell tenni 
a Fideszt, hogy befogadja a 
szimpatizáns értelmiségi vagy 
vállalkozói csoportoktól érke
zőjavaslatokat, kritikákat. Eh
hez újra kell éleszteni a Fidesz 
korábban jól működő tagozati 
rendszerét. Talán egyetlen te
rület van, amely az utóbbi más
fél esztendőben nem gyengü
lést, hanem folyamatos erősö
dést mutat: ez a  Fidelitas, a 
Fidesz ifjúsági partnerszerve
zete.

-  Torgyán J ózse f több 
ízben is kijelentette, hogy 
továbbra is Orbán Viktor 
miniszterelnököt tekinti 
partnerének. Mi a vélemé
nye erről?

-  A koalíciós szerződés ki
mondja, hogy az FKGP elnöke
-  ha ezt szükségesnek látja -  a 
miniszterelnökkel mindenfajta 
formális kereteken túlmenően 
is egyeztethet. A kormányzati 
ügyeket érintő kérdésekben ne
kik kell tárgyalniuk. Lesznek 
azonban olyan kérdések, ame
lyeket a miniszterelnök úr jog
gal fog a pártközi egyeztetés 
szintjére visszautalni. Minden 
egyes kérdésnél mérlegelni 
kell, melyik tartozik a minisz
terelnökre és melyik a koalí
ciós partner elnökével megvi
tatandó témák közé. A köztár
sasági elnök megválasztásáról 
példáid úgy gondolom, hogy 
egy olyan kérdés, amelyet a  há
rom koalíciós párt elnökének, 
azaz Torgyán Józsefnek, Dá
vid Ibolyának és nekem kell 
megvitatni. Hiszen e pártok tá
mogatása kell ahhoz, hogy bár
mely államfőjelölt a megvá
lasztás reményével induljon a 
parlamenti szavazáson. Ez a 
kérdés kívül esik a kormányzat 
hatókörén.

Koalíciós 
elvárások

-  Az utóbbi időszakban  
szám os konfliktus terhelte 
a Fidesz és a z  MDF viszo 
nyát. Koalíciós partnerük  
rendkívül érzékenyen rea
gált arra, hogy nemrég két 
MDF-tag állam titkár is ki
lépett a pártból. A z áprilisi 
időközi választások kap
csán is vannak viták. Ho
gyan kívánja feloldani eze
ket a konfliktusokat?

-  Bevallom őszintén, az 
MDF-nek és elnökének mozgá
sát nem mindig tudom ésszel 
követni. Ez bizonyára az én hi
bám. A Fidesz elnökeként arra 
törekszem, hogy az MDF-fel az 
esetleges félreértéseket tisztáz
ni tudjuk, és semmi szín alatt 
ne alakuljon ki olyan helyzet, 
amelyet a kölcsönös sértődé
sek, félreértések miatt már ne
héz lenne kezelni. Az MDF és a 
Fidesz viszonyában evidensnek 
tartottam, hogy amikor sajnála
tos halálesetek miatt megüre
sedett mandátumok betöltésé
ről van szó, akkor kölcsönösen 
támogatjuk a képviselői helyet 
eredetileg elnyert párt által el
fogadhatójelöltet. Ehhez képest 
Székesfehérvárott Viniczai Ti
bor elindításával az MDF ezt a 
szerintem evidensnek tűnő kö
telezettséget semmibe vette. Mi 
abból indulunk ki, hogy akkor 
van esély a koalíciós mandátu
mok megtartására, ha nem egy
mással vetélkedve indulnak el 
a kormánypártok, hanem a há
rom pártot rá lehet venni arra, 
hogy egy jelöltet támogasson. 
A fehérvári jelölés jogát Mi kő 
Péter személyének ismereté
ben jó  szívvel adtuk át az 
FKGP-nek azért, hogy cserébe 
a kisgazdák Siófokon a mi jelöl
tünket támogassák. A fehér- 
gyarmati körzetben nincs esély 
közös koalíciós jelölt állítására, 
hiszen az FKGP bejelentette, 
hogy mindenképpen s^ját jelöl

tet indít A Fidesz és az MDF 
közötti kötelékek szorosságát 
figyelembe véve azon egyolda
lú gesztus megtételét fogom ja
vasolni a Fidesz elnökségének 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gyei választmányának, hogy -  
bár Viniczai Tibor továbbra 
sem hajlandó a mi közös jelöl
tünket támogatni -  a Fidesz tá
mogassa az MDF jelöltjét, akit 
ismerve jó  szívvel szánhatjuk 
rá magunkat erre a lépésre. 
Ezek után pedig nem nekünk, 
hanem az MDF fehérvári szer
vezetének és Dávid Ibolyának 
kell átgondolnia az ügy erkölcsi 
tanulságait. Az pedig a  mini
mum, hogy a  második választá
si fordulóban visszalépjünk a 
jobban szerepelő kormánypárti 
jelölt javára. Ha már ez sem 
várható el egy koalíciós part
nertől, akkor nincs értelme 
koalícióról beszélni.

-  Székesfehérvár és Fe
hérgyarm at közö tt nem 
lesz alku?

-  Én nem vagyok egy alku- 
dozós típus, azt gondolom, 
hogy a helyzet teljesen világos. 
Mi az összefogás reményében 
egyszer már lemondtunk jelö
lési jogunkról Fehérváron a 
kisgazdák javára. Ezt a jelöltet 
az MDF-nek támogatnia kellett 
volna, nem tette, úgy tűnik, 
másodszorra sem teszi. Mi Fe
hérgyarmaton nagy valószínű
séggel -  noha erre semmiféle 
kötelezettséget nem vállaltunk 
korábban -  az MDF jelöltjét 
fogjuk támogatni. Ezt az FKGP 
valószínűleg nem teszi meg. Ha 
a politikai normák nem készte
tik a másik két koalíciós part
nert arra, hogy személyes am
bícióit és sérelmeit az összefo
gásnak rendelje alá, akkor én 
nem látom értelmét a további 
időpocsékolásnak. Úgy dönte
nek, ahogy a lelkiismeretük 
diktálja, és viselik ennek min
den morális következményét.

-Ö n  és a Fidesz más ve
zetői világossá tették, hogy 
a tisztségek szé tvá la sz tá 
sa nem érinti Orbán Viktor 
párton belüli tekintélyét, 
befolyását. A m iniszterel- 
nök tanácskozási és sza v a 
za tijo g g a l vesz részt a z  el
nökség munkájában. Nem 
tart attól, hogy mostani 
döntésük nyomán a  magát 
markánsabban megjelenítő 
párt időnként a korm ány
nyal is szembekerülhet?

-  Ilyen kockázat van, való
színűleg emiatt nem vállalta 
korábban az MDF és az MSZP 
ezt a lépést. Elviekben a Fidesz 
esetében is fennáll a konfliktus 
lehetősége, ám ez gyakorlati 
okokból mégis kizárható. Egy
részt Fodor Gáborék távozásá
val magunk mögött hagytuk a 
vitákat, hogy a Fidesz milyen 
értékrend alapján, milyen ideo
lógiai bázison, milyen politikai 
irányvonalat kövessen. Ha visz- 
szaemlékezünk az Antall Jó
z se f  vezette MDF-re, ez koránt
sem volt lezárt vita az akkori 
vezető kormánypártban. Tehát 
ott megvolt annak a veszélye, 
hogy amennyiben az elnök ma
ga mögött hagyja a pártját, ak
kor gyakorlatilag elveszti a for
mális befolyását az MDF ügyei
re. Az MSZP-ben ezek a viták 
sokkal halkabbak voltak. Ré
szint azért, mert sokkal kevés
bé van szó elvekről, az nem egy 
ilyen típusú párt. Ha van prag
matikus párt Magyarországon, 
amelyet a múltból örökölt em
lékek mellett a vagyon és az ér
dekek. illetve a jövőben elérhe
tő haszon reménye tart egyben, 
akkor ez az MSZP. Kétségtelen 
tény, hogy Horn Gyula a  kü
lönféle érdekcsoportok között 
egyensúlyozva volt képes fenn
tartani pártelnöki hatalmát. 
Abban a pillanatban, amikor 
maga mögött hagyta volna az 
MSZP-t, ez az egyensúly felbo
rult volna Még az is előfordul
hatott volna, hogy pártja visz- 
szahívja miniszterelnöki tiszt
ségéből. Nálunk ilyen viták 
nincsenek. A Fidesz 1993-tól 
teljesen világos, egyenes vona
lú pályát követ. Mindenki, aki

azóta csatlakozott a  Fideszhez, 
azért csatlakozott, mert ezzel 
azonosulni tud, és aki nem volt 
képes azonosulni ezzel, az 
már régen távozott. Miután 
nincsenek olyan típusú politi
kai vagy személyi ambícióim, 
amelyek akár elvi ellentétek 
híján is szem beállítanák az 
elnököt és a párto t saját kor
mányával, személyem továb
bi garanciát jelent az ilyen tí
pusú konfliktusok elkerülé
sére.

Kovács
ámokfutása

-  Kovács László pártel
nök a napokban úgy foga l
m azott, hogy pártja  a Fi
desszel és a MIÉP-pel zá r 
ja  ki a z  együttműködést. 
Szeretne-e valam elyest vál
toztatni a Fidesz az MSZP- 
hez fűződő viszonyán, 
vagy marad a jelenlegi hű
vös szembenállás?

-  Kaján mosoly futott végig 
az arcomon, amikor először 
hallottam a nagy tekintélyű 
pártelnök úr idézett megnyilat
kozását. Ha jól értem, amit 
mond, akkor úgy tűnik, hogy 
ők az FKGP-vel is hajlandók 
koalíciót kötni a Fidesszel 
szemben. Annak ellenére 
mondják ezt, hogy a kisgazda
párt már sokszor kinyilatkoz
tatta: nem hajlandó az MSZP- 
vel együttműködni, nem fogja a 
koalíciót felbontani. Mivel Ko
vács László önmagából indul 
ki, azt gondolja, hogy a világon 
minden megvásárolható, még a 
kisgazdapárt is. Szerintem eb
ben téved. Ráadásul összevisz- 
sza beszél mindenféle zöldsé
geket, de sajnos nincsen senki 
a szocialistákkal szimpatizáló 
értelmiségi táborban, aki fel
tenné a kérdést Laci, te most 
ezt komolyan gondolod? Teljes 
értetlenséggel figyelem Kovács 
úr ám okfutását Azt gondolja, 
az MSZP szavazói nem emlé
keznek, hogy milyen hangon 
nyilatkozott pártjuk az FKGP- 
ről? Csupán intellektuális kí
váncsiságból tenném fel a  köl
tői kérdést: v^jon mi az a speci
fikum, ami a kisgazdapártot az 
MSZP szempontjából a Fidesz- 
nél szalonképesebb, választha
tóbb partnerré teszi? Ami az el
lenzéki pártokhoz fűződő vi
szonyt illeti, vannak konkrét 
ügyek, kérdések, amelyekben 
ezentúl is készek vagyunk 
egyeztetni, sőt, kifejezetten 
szükségesnek tartjuk. Parla
menten kívüli ügyekben vi

szont nincs sok beszélnivalónk 
egymással, hiszen nem va
gyunk azonos platformon.

-  A Fidesz partnerei 
időnként rosszalló hangon 
teszik  szóvá, hogy a p á rt a 
Liberális ínternacionálé 
tagja. Az FKGP egyenesen 
a z t hangoztatja, hogy ő az  
egyetlen keresztény eszmei
séget valló párt az O rszág
gyűlésben. Ennek fényében  
is kérdezzük, szóba kerül
het-e a közeljövőben a Fi
desz csatlakozása egy má
sik nemzetközi pártszövet
séghez?

-  A kisgazdapárt identitás- 
problémái szmte kísértetiesen 
hasonlítanak a szabad demokra
ták komplexusaira Hiszen az 
SZDSZ minden héten szükséges
nek érzi elmondani, hogy ő az 
egyetlen liberális párt Magyaror
szágon, miközben itthon és Eu
rópában ez a meglátásuk a ku
tyát sem érdekli. A Fidesz a  Li
berális Ínternacionálé egyik leg
erősebb, megbecsült tagja Or
bán Viktor évek óta részt vesz a 
szervezet legszűkebb vezetősé
gének munkájában. A Fidesz ké
pes volt az utóbbi három-négy 
évben megvalósítani egy olyan 
integrációs folyamatot, amely
nek eredményeképpen ma 
ugyanúgy politikai otthonuknak 
tekinthetik azok a  nemzeti libe
rálisok, akik annak idején az 
MDF-ből jöttek át, mint a párt 
frakciójában helyet foglaló ke
reszténydemokraták. A Fidesz
nek nem kell zavarba jönnie, ha 
azt a kérdést teszik fel neki, 
hogy miként kerültek egy pártba 
kereszténydemokraták, konzer
vatívok és szabadelvűek. 1992 
februárjában meghirdettük: egy 
ifjúsági szervezetből, az 1990-es 
választásokon a csodával hatá
ros módon az Országgyűlésbe 
bejutó radikális csapatból egy 
polgári néppártot szeretnénk 
formálni, s a legutóbbi választás 
ennek a folyamatiiak a sikeres
ségét demonstrálta

Az ellenzéki 
MIÉP

-  Nem beszéltünk még a 
Fidesz és a MIÉP viszonyá
ról.

-  Ez a viszony nem változik, 
hiszen a következő két és fél 
évet is úgy képzeljük el, hogy a 
Fidesz kormányon lesz, a MIÉP 
pedig ellenzékben. A MIÉP szu
verén módon dönt arról, hogy 
mely kérdésekben ért egyet a 
kormánnyal, s  mely kérdések
ben fejti ki ellenvéleményét Az

Országgyűlés elé kerülő legfon
tosabb törvényjavaslat, a  költ
ségvetés megszavazásakor a 
MIÉP úgy viselkedett, ahogy ál
talában az ellenzéki pártok vi
selkednek. Mégis jelentős az el
térés a MIÉP, valamint az 
SZDSZ és az MSZP kormány
hoz fűződő viszonya között. 
Utóbbi két párt számára nincs 
olyan ügy -  legyen szó praxis
privatizációról, családtámoga
tási rendszerről vagy bármi 
másról - , amelyet ne ellenezné
nek élből. Amikor rájönnek, 
hogy ez az ellenállás politikai 
értelemben nem kifizetődő, ak
kor azonnal megpróbálnak ráli
citálni a kormány által megva
lósíthatónak ítélt döntésekre, 
amely döntések egyébként 
fényévnyi távolságban vannak 
azoktól, amelyeket ők hoztak
1994 és 1998 között. Nincs 
olyan szerencsétlenség, hábo
rús szituáció, árvíz, belvíz vagy 
agyhártyagyulladásos járvány, 
amit ne próbálnának meg saját 
kicsinyes érdekeik szempontjá
ból kihasználni. Én azt gondo
lom, hogy a koszovói konflik
tus, a  visszatérő belvíz és árvíz 
nem okoz akkora kárt, mint az 
MSZP és az SZDSZ ellenzéki 
magatartása. Ehhez képest a 
MIEP legalább igyekszik komo
lyan venni azt az önmeghatáro
zást, hogy ő nemzeti elkötele- 
zettségű párt. Ugyanakkor a 
MIÉP politikájában is található 
számos olyan elem, amely a Fi- 
desztől teljesen idegen, s amely 
akadálya annak, hogy az 
együttműködés lehetősége egy
általán fölvethető legyen az el
lenzéki párttal.

Döntés 
a kormányfőnél

-  Iyehet m ár pontosan  
tudni, mikor válik meg a 
polgári titkosszolgálato
kat irányító tárca nélküli 
m iniszteri m egbízatásá
tól?

-  Nem tudok válaszolni, 
mert ez nem az én döntésem. 
Nekem egyetlenegy döntés 
adatik meg: lemondhatok, ha 
valanűlyen oknál fogva úgy 
gondolom, hogy tarthatatlan a 
tevékenységem. Azonban úgy 
érzem, hogy nincs jogom ezt a 
döntést meghozni, mert ennek 
a politikának és ennek a kor
mánynak a  támogatására sze
gődtem. A miniszterelnök úr
nak kell eldönteni, hogy rövid 
távon tart-e még igényt a mun
kámra, avagy sem. Azért hasz
náltam a rövid távon kifejezést, 
mert azt már világossá tette, 
hogy az új pártelnöknek teljes 
mértékben erre a tevékenység
re kell koncentrálnia. Én is úgy 
látom, hogy minél közelebb ke
rülünk a választásokhoz, annál 
inkább tarthatatlan a két pozí
ció együttes betöltése. Azt, 
hogy pontosan mikor érkezik 
el a váltás, nem tudom, a  mi
niszterelnök úr véleményét 
sem ismerem. A napokban le 
fogunk ülni, hogy megállapod
junk a továbbiakról.

-  Igaz a hír, hogy ön 
már három hete Demeter 
Ervin politika i állam tit
kárt javaso lta  utódjának?

-  Előbbi válaszomból tud
ható, hogy ez nem felel meg a 
valóságnak. A kormány össze
tételéért a  miniszterelnök vál
lal felelősséget. Egyetlen 
leköszönőfélben lévő minisz
ternek sem áll módjában, hogy 
saját utódját kijelölje. Ha a mi
niszterelnök úr megkérdezi a 
véleményemet a  konkrét jelöl
tekről, el fogom mondani. Ter
mészetesen Demeter Ervinnel 
kapcsolatban nem mondhat
nék mást, mint hogy alkalmas
nak találom erre a feladatra. A 
kormányalakítás idején őt kér
tem fel a  titkosszolgálati mi
niszter mellett dolgozó politi
kai államtitkári tisztségre, 
ilyen poszt korábban nem lé
tezett. Az utóbbi másfél év 
alatt e döntésemet nem bán
tam meg.
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