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Krassó György beszélgetése Orbán Viktorral, nyilatkozat a FIDESZ megalakításáról,
1988. április 1.
Orbán Viktor (O)
„Nyilatkozat a Fiatal Demokraták Szövetsége létrehozásáról. Alulírott magyar
állampolgárok, alkotmányos jogainkkal élve, megalakítjuk a Fiatal Demokraták
Szövetségét. A kezdeményezés célja: új, önálló és független ifjúsági szövetség
létrehozása, amely tömöríti a politikailag aktív, radikális reformer ifjúsági csoportokat.
Úgy gondoljuk, hogy jelenleg az ifjúság tényleges politikai tagoltsága és ennek szervezeti
megjelenítése között szakadék tátong. A Fiatal Demokraták Szövetsége (továbbiakban:
FIDESZ, illetve Szövetség) létrejötte az első lépés lenne a szakadék felszámolása
érdekében.
1. A FIDESZ helye az ifjúsági közéletben
A FIDESZ a közéletben mint önálló, független ifjúsági szervezet kíván működni, a
tagság által meghatározott politikai irányvonalat követve. Az ifjúság
érdekképviseletét érintő kérdésekben együtt kíván működni az ifjúságot képviselő
más szervezetekkel, társaságokkal.
2. A FIDESZ működését meghatározó politikai alapelvek
A FIDESZ az alkotmány előírásainak megfelelően kíván működni.
Tevékenységében egy olyan új Magyarország felépítésének igényéből indul ki:
– amelyben egy olyan gazdasági modell működik, ahol a magán-, az önkormányzati
és az állami tulajdon arányait a gazdasági racionalitás szabályozza;
– amelyben a demokrácia szabályainak megfelelően az egyéni és csoportérdekek
szabad szerveződésen alapuló képviseletet nyernek;
– amelyben megfelelő intézményrendszer segíti elő a gazdasági hatékonyság és a
szélesen értelmezett társadalmi esélyegyenlőség – állandó konfliktusokon
keresztül megvalósuló – hosszú távú egyensúlyát, lehetővé téve a gazdasági
versenyben lemaradt csoportok támogatását és felzárkóztatását a társadalmi
szolidaritás elve alapján;
– amelyben az egészséges öntudatát visszanyert nemzet képes hatékonyan fellépni
az államának határain kívül rekedt magyarság érdekében, s a nemzeti
függetlenség, valamint a Kelet-Közép-Európa népeivel való szolidaritás elvei
alapján képes közreműködni egy-egy demilitarizált és egységes Európa
eszméjének megvalósításában.
3. A Fidesz funkciói
Minden olyan társadalmi, gazdasági, politikai kérdésben véleményt nyilvánít, amely
érinti tagjainak érdekeit. E célból – saját nyilvánosságának kiépítéséig – fel kívánja
használni a nyilvánosság már meglévő csatornáit.
– Szervezeteinek kiépülése után, tagsága érdekképviseletének ellátása céljából, bele
kíván szólni a politikai döntésekbe;
– igyekszik intellektuális, politikai befolyást elérni az ifjúság körében, a szervezet
által képviselt politikai értékek mind szélesebb körben való elfogadtatása
érdekében;
– lehetőséget kíván adni tagjainak politikai szerepek elsajátítására.
4. A Fidesz felépítése
A szervezet felépítését az első kongresszus vagy küldöttgyűlés által szentesített
Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg részletesen. Az alapszervezetek
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szerveződési elveit célszerűnek látszik teljes rugalmassággal kezelni. Javasoljuk a
tagság alsó és felső korhatárát 16, illetve 35 évben megvonni. A Fidesz tagjai nem
lehetnek más ifjúsági szövetségek tagjai.
A Fidesz működésének anyagi forrásai
A Fidesz tagjai az SZMSZ-ben megállapítandó – a Szervezeti és Működési
Szabályzatban megállapítandó – tagdíjat fizetnek. A Szövetség számít a különböző
társadalmi és gazdálkodó szervezetek támogatására. Ezen túl első konkrét politikai
céljai közé tartozik az állami költségvetés ifjúságpolitikai célokra elkülönített
pénzösszegei elosztásának nyilvános vitáját és szabályozását.

Úgy gondoljuk, hogy Magyarország társadalmának és a magyar nemzetnek súlyos és
valószínűleg elhúzódó válságidőszakában vagyunk. A ma fiatal generációinak semmiféle
felelőssége nem lehet azokért a tegnapi hibás döntésekért, amelyeknek következményeit
nagyrészt már ma is ők viselik. Van viszont felelősségük a jövőt befolyásoló mában, és
van joguk is, hogy saját jövőjük alakításába az általuk választott módon beleszóljanak!
Egyre többen hívják fel a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a válság mélyülése mellett
a társadalom integrálatlan volta jelent. Úgy véljük, ahhoz, hogy a társadalom cselekvéseit
ne artikulálatlan indulatok vezéreljék, szükség van az állampolgári felelősséget erősítő,
az érzelmeknek kollektív bölcsességgel gátat szabó és formát adó autentikus társadalmi
szerveződésekre is. A Fiatal Demokraták Szövetsége egy akar lenni e szerveződések
közül.
Ezért felhívunk minden olyan fiatalt, aki egyetért nyilatkozatunk tartalmával,
csatlakozzék a Szövetséghez, s működjön közre programjának és szabályzatának
kidolgozásában, szervezete kiépítésében! Népszerűsítse a Szövetség céljait, személyes
informálással pótolja a Szövetség még nem létező intézményes nyilvánosságát!
Felhívunk minden olyan felelős értelmiségit, aki életkorát tekintve már nem lehet a
szövetség tagja, nyilvánosan és a hivatali dolgozószobákban is támogassa a Fidesz
megalakulását. Felhívjuk a KISZ tagjait és szerveit, hogy anyagi és politikai eszközökkel
támogasson minden olyan kezdeményezést, amely az ifjúság politikai képviseletét
teljesebbé teheti. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi politikai helyzetben a
kezdeményezés újszerűségéből fakadóan a potenciális tagság számára a fő vonzerőt az
adja majd, hogy a FIDESZ létéből fakadóan alternatívát fog jelenteni a KISZ-szel
szemben. A FIDESZ azonban elsősorban nem valami ellen, hanem valami érdekében
óhajt politizálni, s reméli, hogy ehhez partnerekre talál a várhatóan tovább differenciálódó
ifjúsági politikai intézményrendszerben. Felhívjuk továbbá az összes társadalmi
szervezetet, felelős politikai tényezőt, saját eszközeikkel segítsék azt a folyamatot,
amelyet a FIDESZ megalakulásával elindítani óhajt!
Budapest, 1988. március 30.”
38 aláírás. Bocsáss meg, még van itt a végén egy mondat.
Krassó György (K)
Igen.
O
„A Fidesz első kongresszusáig vagy közgyűléséig terjedő időszakban a Szövetség
működésének beindításával kapcsolatos munkáért az alapító személyek felelősek.”
K
Ez még az aláírás előtt van?
O
Igen.
K
Igen?
O
Több mint... körülbelül 55-60%-a egyetemi hallgatók.
K
Igen.
O
Egyetemi hallgató, joghallgató, műszaki egyetem hallgatója, közgazdász hallgató és
tanárképzésben résztvevő hallgatók.
K
Szóval van köztük előadó is?
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Tanár nincsen.
Ja nem, értem, akkor tanárképzőt mondtál, ugye?
Tanárképzőt, tehát olyan intézetnek... Tanárképző Főiskola, így hívják.
Igen.
Tehát ez van. Na most a maradék pedig már frissen végzett diplomás, mint én. Tehát egykét éve, három éve végzettek. (A beszélgetés itt megszakadt.)

3

