
A nemzet lelki 
egységesülésének elősegítése

Az elm últ tíz esztendőben folyam atosan gyarapodott azoknak az aránya az 
anyaországban, akik támogatták a határon kívülieket, és elvárták a korm ánytól, 

hogy velük is  törődjön
Kövér László interjúja a M agyar Szónak

-  A  m illenn ium  esztendejében va
gyunk, amelyet a magyar korm ány 
2000. ja n u á r elsején h irde te tt meg, ez 
nem egy esztendő, hanem másfélnél is 
több, hiszen 2001. augusztus 20-áig 
ta rt majd. T e hát az ezer esztendővel 
ezelőtti keresztény állam megalakítá
sára em lékezünk, István k irá ly  művé
re. S ezt csak azért idézem ide a válasz 
elejére, m ert azt gondolom , hogy ami 
az e lm ú lt évtizedben Magyarországon 
lezajlott, az jelentőségét tekintve m ér
hető ahhoz a nagy történelemalakító, 
sorsford ító vállalkozáshoz, amelyet Ist
ván k irá ly  annak idején megvalósított. 
A kkor a magyar nép a magyar keresz
tény állam keretei között csatlakozott 
az európai népek közösségéhez. A 
rendszerváltozás e lm ú lt tíz esztendeje 
nem kisebb jelentőségű történe lm i 
fo rdu la t volt, m in t hogy visszafordítot
ta az országot, a nemzetet a szakadék 
széléről, visszafordította az európai ú t
ra, am elyről 1945 után megpróbálták 
e ltéríteni -  nyilatkozta K övér László, 
a  F idesz-M agyar Polgári P árt elnöke 
a  M agyar Szónak a változó -  felfelé 
ívelő pályán  haladó  -  £ fcgpvország  
állapotára, nem zetközi he> . Te vonat
kozó kérdésünkre .

A MINDENNAPI EMBER 
ÉLETHELYZETÉNEK A 

JAVULÁSA
-  A po lgári korm ány két és fél esz

tendeje alatt pedig már nem csupán a 
szimbólum ok, történelm i távlatok 
szintjén érzékelhető ennek a kísérlet
nek a sikere, hanem egyre inkább a 
m indennapi ember élethelyzetének a 
javulásában is. Magyarország gazdasá
ga ma az európai államok gazdaságai 
között a legdinamikusabban növekvő 
gazdaságok közé tartozik, több m int öt 
százalék a nemzeti össztermék évi nö 
vekedése, m iközben az inflációt a k i
lencvenes évek közepének harm inc 
százalék kö rü li szintjéről s ikerü lt tíz 
százalék alá szorítani az e lm ú lt eszten
dőben, am ire legutóbb az 1990-et 
megelőző időszakban vo lt csak példa. 
Lassan, de határozottan és tartósan 
növekedik az emberek jövedelm ének 
értéke, a fizetések, nyugdíjak és társa
da lm iju tta tások vásárlóereje. Egy csa

(ÓTOS András felvétele)

K övér László

ládközpontú társadalom politikát való
s ítunk meg, am elynek a legfontosabb 
célja m egállítani azt a tragikus demog
rá fia i tendenciát, amely a magyarságot 
a leggyorsabban fogyó európa i néppé 
tette, és m ajd egyszer, a nem túlságo
san távoli jövőben, meg is ford ítsuk. 
Ennek m ár m utatkoznak az első látha
tó je le i: tíz  esztendő után a tavalyi év 
vo lt az első, am iko r több gyermek szü
letett, m in t az azt megelőző esztendő
ben, ö t-hat százalékkal több házasságot 
kötö ttek a fiatalok, egyre több lakás 
épül, s egyre több lakás építéséhez ké
r ik  a hatóságok engedélyét. Egyre töb
bet vásárolnak hitelre. Egyszóval úgy 
tű n ik , hogy az anyaország magyarsá
gának az önbizalma, a jövőbe vetett h i
te meg fog erősödni, s ez talán több, 
m in t az, hogy m ilyen anyagi gyarapo
dást s ikerü lt elérni.

(F olytatása az 5. o ldalon)

Kitartással elérhető 
a perszonális autonómia
A VMDP m ásodik kongresszusán m egerősítést 

nyertek a párt programjába foglalt célok  -  
Újraválasztották az elnököt és a két alelnököt is



A nemzet lelki 
egységesülésének elősegítése

Az elm últ tíz esztendőben folyam atosan gyarapodott azoknak 
az aránya az anyaországban, akik támogatták a határon kívülieket, és elvárták  

a kormánytól, hogy velük is  törődjön

(Folytatás az 1. oldalról)
-  Nemzetközi viszonyainkat tek in t

ve a NATO-csatlakozás után az EU-s 
csatlakozás küszöbén állunk, két-há- 
rom év alatt ez is m indenképpen meg 
fog valósulni, s ennek a folyamatnak 
az eredményeképpen Magyarország 
már ma érzékelhetően óriási tekinté ly- 
növekedésnek örvend, nem csupán a 
szűkebb közép-európai térségben, ha
nem egész Európában. Nemcsak fizi
kai, hanem lelki erejében is, teljesítő
képességében is -  gyarapodó, tekinté
lyes, magának teljesítménye alapján 
tekinté lyt kivívó államként, illetve 
nemzeti közösségként könyvelik el, 
amely stabilizáló tényezőként tud  je len 
lenni Délkelet-Európa határmezsgyé
jén , azoknak az államoknak a szom
szédságában, ahol a gazdasági, társa
dalm i és po litika i viszonyok még nem 
ju to tta k  k i egyensúlyozott fejlődési pá
lyára.

■  Mennyire m arad egységes a  jobb
oldal a jövőre esedékes választáso
kon?

-  M ár az 1989-es választások is azt 
m utatták, hogy a po lgárok néha elő
rébb állnak a gondolkodásban, m in t a 
politikai pá rtok elitje i, noha éppen ez 
utóbbiaknak lenne az a dolguk, hogy 
valamilyen módon saját meglátásaik 
alapján befolyásolják a választókat. 
2002-ben meggyőződésem szerint 
még inkább így lesz. Tehát akár köve- 
dk a polgári pártok az összefogás pa
rancsát, akár nem, a polgári erőt, a 
polgárok erejét -  megítélésem szerint
-  sikerül m ajd összefogni, s ez az 
összefogás elengedhetetlen is ahhoz, 
hogy 2002-ben m egkapjuk a választók 
támogatását annak a politikának, an
nak a m unkának a folytatásához, am it 
eleddig -  talán szerénytelenség né lkü l 
mondhatom -  két és fél éven keresz
tül sikeresen folytattunk.

SZÜLŐFÖLDÖN
MARASZTALÁS

■  E lnök Ú r, m iben határozná m eg 
az úgynevezett stá tustörvény fő célja
it?

-  A  státustörvény, bárm ennyire is 
azt a célt szolgálja első közveden meg
közelítésben, hogy a határon k ívü li

Kövér László interjúja a M agyar Szónak

m agyarok Magyarországon különböző 
kedvezményekben részesülve ne ide
genként, hanem otthonosan érezhes
sék magukat, valójában mégiscsak azt 
a célt szolgálja elsődlegesen, hogy szü
lőfö ldön maradásra b írja  azokat a k i
sebbségi sorban élő magyarokat, akik 
ma m ár talán nem is elsősorban a po
litika i viszonyok m iatt, hanem a sanya
rú  gazdasági, szociális körü lm énye ik, 
az életminőség rosszabbodása m iatt 
fontolgatják szülőfö ld jük elhagyását. 
Tehát m i azt szeretnénk, ha a határon 
tú li magyarok m egmaradnának a szü
lő fö ld jükön, de ugyanakkor az anya
ország tudna számukra olyan segítsé
get nyújtani az életlehetőségeik bőví
tésében, amely az o td io n  maradást le
hetővé is teszi. Ez a munkavállalás 
megkönnyítésében, bizonyos egész
ségügyi, szociális juttatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségeiben, az anya
nyelvű oktatás bővítésében, a felsőfo
kú oktatási intézm ényekhez való hoz
záférés lehetőségeinek a bővítésében, 
s még jó  néhány más úgynevezett ked
vezményben fog majd m egnyilvánuln i 
reményeink szerint. Hogy az konkré
tan m ilyen form át ö lt, csak akkor lehet 
majd m egm ondani, ha az Országgyű
lés elé kerü l ez a törvényjavaslat, és az 
Országgyűlés ezt el fogja fogadni. T e 
hát megszületnek azok a m iniszteri 
rendeletek, korm ányrendeletek, ame
lyek ennek a kerettörvénynek a végre
hajtását lehetővé teszik, kiteljesítik.

RÖVIDLÁTÓ SZDSZ-ES ÉS 
MSZP-S POLITIKA

■  Mi, ha táron  k ívüliek  azt szeret
nénk, ha  az O rszággyűlésben k o n 
szenzus jö n n e  lé tre  a s tá tustö rvény
ről. Van-e e r re  esély? Az Ö n értéke
lése szerint, E lnök Ú r, m ilyen  p a rla 
m enti fogadtatása lesz a tö rvényterve
zetnek?

-  Nem szeretnék illúziókat kelteni, 
úgy gondolom , konszenzusra nincsen 
esély. Az SZDSZ nem  fogja tám ogatni 
ezt a törvényt, s az MSZP kétarcú po
litiká já t is akként értékelem , hogy a 
kon kré t törvényt -  abban a konkrétsá
gában, ahogyan az Országgyűlés elfo
gadja -  ők nem  fogják tám ogatni, ami 
azért sajnálatos, m ert érzékelhető egy
fajta törekvés, hogy a határon tú li ma

gyarokat szembeállítsák a határon in 
neni, anyaországi m agyarokkal. így 
rem élvén m inél több voksot gyűjteni 
azok körében, ak ik  a határon tú li ma
gyaroknak n yú jto tt kedvezményekben 
valam iféle egzisztencia- szociális fe
nyegetést látnak, akik úgy gondolkod
nak, hogy talán az anyaországi magya
rok elől von el forrásokat, akár m un
kalehetőségeket, akár más lehetősége
ket. Én ezt rövid látó, erkölcstelen po
litikának tartom , am elynek nincsen jö 
vője.

Az e lm ú lt tíz esztendőben folyama
tosan gyarapodott azoknak az aránya 
az anyaországban, akik támogatták a 
ha táron k ívü lieket, és elvárták a kor
m ánytól, hogy velük is törőd jön , ami 
nem vo lt igaz a Kádár-rendszer idejé
re, am iko r annak a tudatát is igyekez
tek k itö rö ln i az anyaországi magyarok 
fejéből, hogy léteznek a határon kívül 
is magyarok. Ma m ár az anyaországi 
társadalom többsége átérzi, elfogadja 
és tám ogatja az alkotm ány idevonat
kozó részét, ille tve annak megvalósítá
sát, s ilyen értelemben a magyar nem
zet le lk i egységesülése jó  tem póban, jó  
irányban halad, s a je len leg i magyar 
korm ány ezt szeretné elősegíteni.

■  M ennyire igazolta az idő , Elnök 
Ú r, a p árte lnök i és korm ányfői tiszt
ség  szétválasztását?

-  Megítélésem szerint -  anélkül, 
hogy ezt saját személyes sikeremnek 
tudnám  be -  igazolta az idő, ha másért 
nem, akko r azért, m e rt a m iniszterel
nök ú r  megszabadult attól a tehertől, 
am it a pá rt szervezéséért viselt felelős
ség je len te tt, tehát nagyobb energiák
kal, jobb an tu d o tt koncentrá ln i a kor
mányzati m unkára. Korábban össze 
lehetett téveszteni, hogy m iko r nyilat
kozik a Fidesz elnökeként, illetve Fide- 
szes po litikusként, s m iko r nyilatkozik 
a koalíciós korm ány m iniszterelnöke
ként. A  másik o lda lon a Fidesz m in t 
koalíciós pá rt mozgástere is kibővült, 
tehát nem csupán saját sorainkat tu d 
tu k  rendezni, hanem a választókkal 
való párbeszéd tekintetében is világos
sá vált, hogy egy-egy kon kré t kérdés
ben m i a Fidesz, s m i egyes más koalí
ciós p á rtok  álláspontja.

SEBESTYÉN Im re
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