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Ellenzék, párt, kampány
Tirts Tamás volt országgyűlési képviselő a korai Fideszről és a rend-
szerváltás magyar társadalmáról

A Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) sajátos nemzedéki alakulatként jelent 
meg a magyar politikai életben. Az 1988. március 30-án, a Bibó István Szakkol-
légiumban megalakult ifjúsági szövetség 1990-ben párttá alakulva részt vett az 
országgyűlési választáson. A párt huszonkilenc éve fontos szereplője a magyar 
közéletnek. Tirts Tamással, aki a kezdetekkor a párt Országos Választmányának 
tagja volt, az első évek történetét elevenítettük fel. Beszélgetésünk során szóba 
került az antikommunista és liberális attitűd, egy, a korai időktől létező konzer-
vatív mag szerepe, valamint a határon túli magyarokhoz való viszonyulás is.

A Fideszbe való bekapcsolódása előtt 
milyen hatások érték, amik nyitottá 
tették a Kádár-rendszerrel szembeni 
ellenzéki politizálásra? 

A legfontosabb mindig a családi háttér� 
Már kiskoromtól fogva nagyon szeret-
tem, amikor az „öregek” meséltek a tör-
ténelemről� Polgári családban nőttem fel, 
ahol elég erős volt az antikommunista be-
állítottság� Nem mondhatom azt, hogy a 
családból bárkit megölt vagy megnyomo-
rított volna a rendszer, de rengetegszer 
hallottam otthon, a négy fal között, hogy 
nem minden úgy van, ahogy az iskolá-
ban hallom� Ferencvárosban nőttem fel, 
a Lónyay utcai általános iskolába jártam� 
Akkor, a hatvanas években és persze so-
káig még később sem lehetett beszélni 
az 1956-os szabadságharcról, miközben 
fi atalként nem egyszer éltük meg, hogy 
lezárták a területet a Bakáts téren, mert 
emberi csontok, koponyák kerültek elő� 
Tudtuk, hogy ’56 áldozatainak földi ma-
radványait találták meg – ilyenre még a 
’90-es évek elején is volt példa� Ez a rész, 
az Üllői és a Soroksári úttal, valamint a 
Corvin közzel a felkelés egyik központi 
góca volt� Az egész beleivódott az itt élő 
emberek tudatába� Mindezen okok hoz-
zájárultak ahhoz, hogy kifejlődött egy 
nagyon erős érzékenységem a történelem 
iránt� Római katolikus vallású család-
ban nőttem fel� A hatvanas években, az 

egyházüldözés utolsó fázisaiban katoli-
kus papokat azért, mert fi atalokkal fog-
lalkoztak, még letartóztattak� Jómagam 
a Regnum Marianum közösségbe kerül-
tem, ami a Bakáts téren akkor elég erős 
volt� Volt az egésznek egy „bája”, ahogy 
az otthoniak, vagy velünk foglalkozó lelki 
atyák mondták, hogy erről az iskolában 
vagy nyilvánosan ne beszéljünk� Miköz-
ben az iskolában a kisdobosság, az út-
törő-nyakkendő, a „Pajtás újság” meg a 
vietnami menekültek a mindennapjaink-
hoz tartoztak, addig azon kívül az em-
bernek egy teljesen más képe alakult ki 
a világról� Az az ideológiai nevelés, amit 
az akkori általános iskolában kötelezően 
gyakoroltak, ezekre a belső-ferencvárosi, 
alapvetően polgári, értelmiségi „csöke-
vényekre” nem igazán volt hatással� (Az 
általános iskolai osztályban tizenhárman 
voltunk fi úk, ebből hárman is egyhá-
zi iskolába mentünk tovább� Jómagam 
a budapesti piaristákhoz�) 1981-ben, 
harmadjára vettek fel a bölcsészkarra, 
magyar-történelem szakra, levelezőre� 
Akkoriban egyházi iskolásokat se jo-
gásznak, se tanárnak nem szívesen vet-
tek fel, mondván: állami pozíciókban ne 
dolgozhasson, ifjúságot ne oktathasson 
ilyen ember� Később, tanulmányi ered-
mények alapján tudtam átkérni magam 
nappali tagozatra� 1988-ban szereztem 
meg a diplomát, szakdolgozatomat a két 
háború közötti kisebbségi kérdésről ír-



Rendszerváltó Archívum 2017/2

38

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

tam� Elsősorban a határon túli magyar 
kisebbségek helyzetére fókuszáltam, de 
komolyan érintettem a magyarországi 
zsidó- és cigánykérdés történetét is� Az 
egyetem befejezése után témavezetőm, 
Niederhauser Emil tanár úr biztatott, 
hogy menjek tudományos pályára� Végül 
a Molnár utcai, akkori Gorkij – ma Vi-
lágirodalmi – Könyvtárban helyezkedtem 
el, többek között Bárány Anzelmmel és 
Rockenbauer Zolival együtt� A Nemzeti-
ségi Kutatócsoportnál dolgoztam� Ezu-
tán lettem egy évig óraadó magyartanár 
az Árpád Gimnáziumban� 

Mennyire érzékelték a változásokat a 
nyolcvanas években?

Édesapámnál állandóan be volt állítva 
a Szabad Európa Rádió, érkeztek a kü-
lönböző hírek� A nyolcvanas évekből, 
közvetlenül a Fidesz megalakulása előtti 
korszakot nézve rengeteg olyan eseményt 
tudok felidézni, ami emlékezetes volt� A 
március 15-ék – felvonulások, éneklés, 
rendőrökkel való szembenézés, a már 
kialakult útvonallal� Hangsúlyos volt a 
Mozgó Világ ügye, amely kapcsán rendez-
vényt tartottak a jogi kar nagy előadójá-
ban� Itt láttam először életemben Krassó 
Györgyöt, aki Tóth Dezsőt, az akkori mi-
niszter-helyettest elég durván kiosztotta� 
1985-ben már sor került az első kettős 
választásokra, ahol ellenzéki színezetű 
jelöltek is elindulhattak� Ötödéves böl-
csész-hallgatók szóltak nekünk, akkor 
másod-harmadéveseknek, hogy men-
jünk el a Tiszti Kaszinóban tartandó gyű-
lésre, ahol persze az V� kerületi pártbi-
zottság már órákkal korábban teleültette 
a termet elvtársakkal� Végül nagy nehe-
zen sikerült beférni, így parázs hangula-
tú „választási gyűlésen” vehettünk részt� 
Ott már voltak jogász hallgatók szerve-
zetten, Orbán Viktor egy visszaemlékezé-
sében szintén megemlítette ezt a rendez-
vényt mint fontos tájékozódási pontot� 
Az egyik belvárosi ellenzéki jelölt Rajk 
László, a másik Kőszeg Ferenc lett vol-
na� Végül persze egyiküket sem engedték 
elindulni� Ez csak egy teszt volt, egyfaj-
ta „szelepnyitogatás” a hatalom részéről, 
hogy meddig mehetnek el� A lengyel han-
gulat, amely II� János Pál pápa megvá-

lasztásával, valamint a Szolidaritás meg-
szerveződésével fokozódott, a velük érzett 
szimpátia, az általuk kínált minta hatá-
sa a magyar ellenzékre, egyetemistákra 
szintén érezhető volt� A Fideszről is elő-
ször a Szabad Európa Rádióban hallot-
tam, ahol elmondták, hogy a szervezet öt 
hangadóját rendőrségi fi gyelmeztetésben 
részesítették� Ezzel együtt azt is bemond-
ták, hogy láthatóan a fi deszeseket ez nem 
nagyon izgatta, mivel folytatták a tagto-
borzást és -felvételt� Többen elmentünk a 
Műegyetemnél található Kis Rabló Étte-
rembe, amelynek pincehelyisége zsúfolá-
sig megtelt, voltunk vagy négyszázan� Vé-
gighallgattuk Orbán Viktor beszédét� Itt 
közölték, hogy a belépni szándékozókat 
várják a Bibó István Szakkollégiumban� 
Kértünk a kijáratnál egy belépési papírt, 
pár napra rá, április közepén be is lép-
tem a Fideszbe� Emlékeim szerint Fodor 
Gábor szobájában adtam le a papírokat� 
Innentől kezdve elég sűrűn látogattam a 
rendezvényeket, amelyek kezdetben a hí-
res Jurta Színházban voltak� A színház 
vezetője, Romhányi László gyakorlatilag 
mindenkinek rendelkezésre bocsátotta a 
helyszínt� 

A Fidesz választmánya kezdetben úgy 
állt össze, hogy egy részét a kongresszus, 
másik részét pedig az Országos Tanács 
választotta� (Utóbbi az addigra kialakult, 
meglehetősen színes karakterű csopor-
tokból állt össze�) Engem az Országos 
Tanács választott meg� Viszonylag ha-
mar azt vettem észre, hogy a „fősodorba” 
kerültem� Ennek persze voltak hátulütői 
is� Mikor egyes szülők megtudták, hogy 
a gyermekük tanára „politikai fejtágítást” 
is végez, vagy éppen tüntet a Belügymi-
nisztérium előtt, jelezték az igazgatónak� 
Voltak olyan gimnazisták például, akik 
kijöttek a brassói felkelés évfordulójára 
szervezett gyertyagyújtásra a Keleti pá-
lyaudvarhoz 1988 novemberében� Bár én 
nem hívtam őket, éreztem a felelősséget, 
hiszen ők ott voltak, én pedig a tanáruk 
voltam� Jöttek a motoros rendőrök, és 
beszorítottak bennünket a kapualjak-
hoz� Kifejezetten rosszul éreztem magam, 
mert itt nemcsak rólam volt szó, hanem 
a gyerekekről is… 
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Visszatérve a korai Fideszhez: először 
csupán eljárt a rendezvényekre, kiala-
kultak ismeretségei, majd hirtelen a 
vezetésben találta magát?

Igen, először a bölcsészkari és a mun-
kahelyi ismerőseimmel voltam kapcso-
latban� A kollégiumoknak – közgazdász, 
jogász, tanárképzős, műegyetemista – 
valóban kiemelt szerepük volt� Sokan 
innen váltak a Fidesz alapító tagjaivá� A 
híres Bibó és Rajk László Szakkollégium 
mellett a tanárképzősök közül érkezett 
Sasvári Szilárd vagy Bayer Zsolt, a mű-
egyetemisták közül Wachsler Tamás� A 
kollégiumok – mivel az odajárók az isko-
laidő mellett az egész napot együtt töltöt-
ték – egyfajta kikristályosodási pontját 
jelentették az összejöveteleknek� Én bu-
dapesti lévén sohasem voltam kollégista� 
Nekem – az említetteken kívül – szinte 
mindenki új volt a Fideszben� Kivételnek 
számított Németh Zsolt, aki a Közgázra 
járt� Édesapja, Németh Géza református 
lelkész meghatározó szereplője volt az 
Erdéllyel kapcsolatos akcióknak� A Fi-
deszt eléggé nyitottnak éreztem, nem volt 
gond, hogy ki honnan érkezett, milyen 
háttérrel rendelkezett� A kezdeti időszak-
ban voltak olyan csoportok is a Fideszen 
belül, mint például a mátyásföldi baptis-
ták� 

A Fidesz első öt évében – amelyben végig 
a vezetés tagja voltam – liberális szerve-
zetként határozta meg magát� Az én hát-
teremmel, konzervatív hozzáállásommal 
többször megkaptam, hogy „eltévedtem” 
a pártok között� A habitusom kicsit más 
volt, mint a Fidesz többségének� Az an-
tikommunista, változtatásra törekvő, ra-
dikális karaktert ugyanakkor a legerőtel-
jesebben e pártban észleltem� Egy fi atal, 
aki azt érezte, hogy lehet valamit tenni 
– még ha konzervatív, kereszténydemok-
rata meggyőződésű volt is –, inkább itt 
találta meg a helyét� A Fidesz volt az, 
amelyik a KISZ-szel szemben alternatív 
ifjúsági közösségként defi niálta magát� 
Ekkor még nem volt szó pártról vagy vá-
lasztási indulásról� Amikor bekerültünk 
a parlamentbe, a liberalizmushoz való 
viszonyulás kérdése már inkább oko-
zott töréseket� Az első frakcióban volt egy 

öt-hat fős, konzervatívnak, keresztény-
demokratának nevezhető mag: Németh 
Zsolt, Sasvári Szilárd, a győri Pap János, 
Glattfelder Béla, valamint a korábban 
Pannonhalmán tanuló Wachsler Tamás 
és jómagam� Wachsler érdekes volt ebből 
a szempontból, mert őt preferálta az Un-
gár–Hegedűs-féle társaság is, ugyanak-
kor neveltetése, tanulmányai folytán volt 
egyfajta nyitottsága a konzervatív-ke-
resztény csoporthoz� A 22 fős frakció 
többsége ekkor inkább liberálisnak val-
lotta magát, a párt pedig a Liberális In-
ternacionálé tagja lett� A fordulat Fodor 
Gáborék kizárása és a ’94-es kampány 
idejére tehető� Ekkor meglepő módon a 
Fidesz kampánya a kormányzó MDF-fel 
szemben kevésbé volt éles, mint ahogy az 
egy ellenzéki párttól elvárható lett volna� 
Orbán Viktor ekkor már látta a jobboldal 
széttagoltságát, szétesettségét – a straté-
gia hosszú távon sikeres volt, ugyanak-
kor 1994-re nézve nagyon kockázatos� 
Egy-két héten múlott, hogy a Fidesz nem 
esett ki akkor a parlamentből, a népsze-
rűségünk napról napra zuhant� Végül 
nagy nehezen bejutottunk, és egy 19 fős 
frakciót alakítottunk� 

A Fidesz mindenképpen speciális 
szerveződés a rendszerváltás pártjai 
között. Az MDF-nek és az SZDSZ-nek 
megvolt a maga eszmei arcéle, a Fi-
desz azonban sokkal inkább nemze-
déki formációként tűnt fel. A sokféle 
karakter összegyúrásából fakadó eset-
leges ideológiai ellentétek már 1988–
90-ben is érezhetőek voltak?

Nyilvánvaló, hogy az ember többet volt 
együtt, többet beszélgetett azokkal, aki-
ket magához közelebb állónak gondolt� 
A rendszerrel szembeni attitűd, kiállás 
azonban összeterelt minket� Sohasem 
tartoztam egy csoportba mondjuk Hege-
dűs Istvánnal – ő teljesen más családból 
származott, édesapja a kommunista He-
gedűs B� András, aki akkor a Történelmi 
Igazságtétel Bizottságban (TIB) tevékeny-
kedett –, ez akkor mégsem került ilyen 
szinten elő, annak ellenére, hogy tudtuk, 
mást gondolunk a világról� Az ő „szabad 
gondolkodása” akkor nem zavarta az én 
katolikus világlátásomat� Amikor az volt 



Rendszerváltó Archívum 2017/2

40

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

a feladat, hogy összehozzuk a Fidesz 
Presst, vagy szervezzünk egy tüntetést, a 
kérdések megoldása, az események he-
vülete összekapcsolt egymástól távolabb 
álló embereket is� Ennek az egésznek 
megvolt a maga „romantikája”: akkor 
még nem lehetett tudni, hogy a „sokat 
ugrálókat”, mocorgókat nem teszik-e fe-
ketelistára, nem rúgják-e ki a munkahe-
lyről vagy az iskolából� Volt persze példa 
az ellentétek nyilvánvalóvá válására is� 
Én voltam az első kampányfőnök, amíg 
be nem vittek katonának� Az egyik ülés 
után Fodor Gábor egy óráig győzködött 
négyszemközt, hogy ne vegyem ennyire 
komolyan ezt a pozíciót, hagyjam az egé-
szet, az SZDSZ-szel úgyis meg lehet álla-
podni, kapunk a pártlistájukon megha-
tározott számú helyet, és biztosan bent 
vagyunk a Parlamentben, tehát nem kell 
az önálló kampányra akkora hangsúlyt 
fektetni� Ha innen nézzük tehát a dolgot, 
akkor azt látjuk: Fodor Gábor már akkor 
is ezzel az attitűddel tevékenykedett – 
nyilván ehhez Kis Jánossal való legendás 
barátsága is hozzájárult� Ha az akkori 
Fidesz-vezetés nem szervezte volna meg 
a jelöltjeit és a kampányt, valószínűleg 
az SZDSZ parlamenti listájára vett volna 
pár embert, és ezzel el lett volna intézve 
az egész� Teljesen más forgatókönyv ér-
vényesült volna� Ez a meccs sokáig nem 
volt lejátszva� Fodor álláspontját Molnár 
Péter mindig osztotta; Hegedűs, Ungár 
Klára, valamint Szelényi Zsuzsa pedig ál-
talában csatlakozott hozzájuk� Sőt, kiala-
kultak az érvelési technikák is� Molnár 
Péter mindig „fölénekelte” Fodor monda-
nivalóját, Hegedűs pedig megvédte őt� A 
másik oldalon Kövér László és Szájer Jó-
zsef mindig Orbán mellett állt ki� Az első 
időszakban Deutsch Tamás, Kósa Lajos 
vagy Mádi Laci imbolygott, hol ide, hol 
oda csapódott� Az ideológiai különbség 
aztán akkor kezdett még feszítőbb lenni, 
amikor a parlamenti frakcióban bizonyos 
kérdésekben meg kellett nyilvánulni� Mi, 
akik hagyományosan konzervatív-jobb-
közép vonulatból érkeztünk, például az 
egyházi ingatlanokról szóló törvény kap-
csán bejelentettük a frakciónak, hogy 
nem fogunk azok visszaadása ellen sza-
vazni� Negyven év kommunizmus után 
erre a javaslatra nemet mondani – azt 

sajátmagunk szembeköpésének éreztük 
volna� Hatalmas vita kerekedett� Volt, 
aki úgy gondolta, és világossá is tette 
számunkra, hogy nem vagyunk a Fidesz-
be valók� 

Hasonló volt a helyzet a határon túli ma-
gyarok ügyével� Németh Zsolttal egyik 
főszervezője voltam az akkor induló Bál-
ványosi Szabadegyetemnek, majd a kár-
pátaljai Fidesz-tábornak� Az volt a célunk, 
hogy közvetlenebbül tudjunk a határon 
túli magyar szervezetekkel és fi atalokkal 
kapcsolatot tartani, politizálni� Ezt a Fi-
deszen belüli liberálisok mindig „cikinek” 
tartották� A határon túli magyarok ügyé-
re egyfajta „MDF-es toposzként” tekin-
tettek� Itt érdemes egy kis kitérőt tenni� 
Egyszer Bárány Anzelm – aki mindig is 
mérsékelt konzervatív volt – hozott egy 
általa készített, a határon túli magyarok 
helyzetéről szóló anyagot, helyzetképet, 
esélylatolgatást, amelyet a vezetőség túl 
radikálisnak talált� Minek ez a naciona-
lizmus, ez a „magyarkodás”? – kérdezték 
a liberálisok� Azok pedig, akik ezeket az 
anyagokat védték – mint jómagam is –, 
azt mondtuk: amikor minden változóban 
van a térségben, nem szabad semmilyen 
kérdés elől elzárkózni, mindent meg le-
het próbálni újratárgyalni� Mi azt gondol-
tuk, hogy miközben fontosnak tartjuk a 
Fidesz alapértékeit, aközben nem tekint-
hetünk el a nemzeti kérdés felvetésétől 
sem� Az idő végül több vonatkozásban 
igazolt minket: ha távlatosan nézzük, a 
Fidesz végül abba az irányba, azon ér-
tékrend felé haladt, amit akkor mi ki-
sebbségben képviseltünk� Az autonómia 
ügye pedig majdnem harminc év eltelté-
vel sem valósult meg, de a kérdés még 
mindig napirenden van� Valószínűleg ak-
kor, a rendszerváltás időszakában kellett 
volna erőteljesebben lépni – erre azon-
ban akkor az Antall-kormány nem volt 
képes, a Horn-kormánynak pedig nem 
is állt szándékában� Az első Orbán-kor-
mány helyzete már picit más volt, az a 
fajta külpolitikai átalakulás, ami a Szov-
jetunió felbomlásával keletkezett, már 
kezdett leülepedni� Meglátjuk, hogy a 
jövőben ennek a kérdésnek milyen kifu-
tása lesz, ugyanakkor biztos, hogy nem 
szabad feladni, és a mindenkori magyar 
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kormánynak támogatnia kell a határon 
túli magyarok ezirányú erőfeszítéseit�

Említette Bálványost és a kárpátaljai 
táborozásokat. A személyes szál je-
lenléte, annak tudatosítása, hogy az 
országhatárt átlépve ugyanúgy ma-
gyarokkal találkozunk, kulcsfontos-
ságú lehetett úgy akkor, mint ma is. 
A személyes kapcsolatok kialakulása 
mennyiben változtatta meg a kevésbé 
fogékony fi deszesek viszonyulását a 
kérdéshez? 

Én a saját és a környezetem példáján 
láttam és éreztem, hogy minél többször 
mentünk a határon túlra, úgy változott a 
kérdéshez való viszonyulás azok körében 
is, akik a Fidesz liberálisabb szárnyához 
tartoztak� Mi, akik ezt kezdettől fontos-
nak tartottuk, próbáltuk ezt a vonalat 
erősíteni� Lássák, hogy ott, Bálványoson 
is magyarok élnek, akikkel normálisan 
lehet beszélni� Sőt, ki is tágítottuk ezeket 
a táborokat: úgy próbáltuk megszervezni 
őket, hogy a helyi román, ukrán, ruszin 
vagy éppen szlovák értelmiséget is be tud-
juk vonni a beszélgetésekbe� Nagyon saj-
nálom, hogy ez az utóbbi vonulat – tehát 
a többségi nemzet képviselőinek jelenléte 
– mára szinte teljesen eltűnt� Ezekkel az 
ifjúsági táborokkal megpróbáltuk bebi-
zonyítani, hogy békés eszközökkel, nor-
málisan, kulturált együttléttel jóérzést 
adhatunk az ottani magyaroknak, akik 
mindezt hihetetlenül jó néven is vették� 
Ez a tapasztalat ma is segít: minél töb-
bet mennek határon túlra a gyermekeink 
– iskolával, családdal vagy barátokkal –, 
biztosan közelebb kerül hozzájuk annak 
érzése, hogy miért is jó a Kárpát-me-
dencében együtt, és miért fontos, hogy 
minden nemzet a saját kultúráját, iden-
titását megőrizhesse� Bálványos jellege 
persze megváltozott azóta, sőt ki is nőtte 
magát: „Tusványos” – a Bálványos és az 
új helyszín, Tusnádfürdő nevének össze-
vonásából keletkezett név – ma már bizo-
nyos értelemben a magyar kormányzati 
kommunikáció részévé is vált� (A napja-
inkig is a főelőadást tartó Orbán Viktort 
eleinte sem kellett győzködni, ő kezdettől 
jelen volt a táborokban�) 

Mint egykori történelem szakos böl-
csész, hogyan látja: a magyar történe-
lem fontos kérdéseiben mennyire vol-
tak egységesek a Fidesz vezetői?

Az ideológiai különbségek természetesen 
ezen a területen is jelen voltak� Emlék-
szem például a külföldi utazásokat érté-
kelő beszámolókra, amelyek során Fodor 
Gábor részéről előjöttek erőteljes kritikák 
az emigráció bizonyos részével szemben 
– például nem szívesen akart volna ta-
lálkozni a „szélsőjobboldali” Tollas Tibor-
ral� De beszélhetünk 1956-ról is: ezzel 
kapcsolatban ugyan az esemény pozi-
tív megítéléséről nem volt vita, de arról 
igen, hogy mit emelünk ki belőle� Az első 
időben persze csak annyit tudhattunk, 
hogy aki október 23-án vagy június 16-
án az utcára megy, az bajba sodorja ma-
gát� Természetesen Kádár árulásáról és 
a megtorlásról sem volt véleménykülönb-
ség köztünk� Arról viszont már inkább, 
hogy milyen szereplőket hangsúlyozunk: 
Fodor Gábor vagy Hegedűs István sokkal 
fontosabbnak érezte például a reform-
kommunista vonulatot�

A Fideszről szóló állambiztonsági je-
lentések bizonyítják, hogy a kom-
munista hatalom nagy fi gyelemmel 
kereste azokat a pontokat, ahol az el-
lentétek kiélezhetőek voltak. Ezekben 
a jelentésekben a vidék-főváros ellen-
tétet látták egy ilyen tényezőnek. Ez 
valóban érvényes lehetett? A kollé-
gisták között megjelenő vidéki „mag” 
mennyire volt meghatározó? 

Ez nagyon érdekes kérdés� A kollégiumok 
fi ataljai alapvetően vidéki hátországot 
hoztak magukkal� Ráadásul viszonylag 
hamar létrejöttek a vidéki és kistelepülé-
si Fidesz-csoportok is, tehát nem csak a 
kollégisták jelentették ezt a magot� A le-
fordítva „népi–urbánusnak” – nagyon ál-
talánosítva zsidó–nem-zsidónak – neve-
zett ellentét szerencsére nem jelent meg 
a Fideszben� Soha, ekkor és később sem 
éreztem, hogy ennek a pártban jelentő-
sége lett volna� Nem véletlenül vallottuk 
kezdettől, hogy a népi-urbánus – ekkor 
MDF–SZDSZ-ellentétként testet öltő – vi-
szály meghaladására törekszünk� 
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Mik voltak a fő fordulópontok a Fidesz 
korai történetében? Az említett párt-
tá alakuláson kívül sokan a listaveze-
tő személyének kiválasztását is ennek 
tekintik…

Engem 1989� november 27-én behívtak 
katonának, úgyhogy az ominózus janu-
ári, listavezetőről szóló szavazáson jelen 
sem tudtam lenni� Ugyanakkor ezek a 
„presztízsharcok” már korábban érzékel-
hetőek voltak� A Nagy Imre-újratemetés 
idején a mi kertünkben volt egy hosszabb 
megbeszélés, ahol a Fodor–Ungár–Hege-
dűs-szárny Wachsler Tamást próbálta 
előtérbe tolni és szerepeltetni� Azt akar-
ták, hogy ő, és ne Orbán mondja a beszé-
det� Akkor többek között Kövér László és 
jómagam is Orbán Viktor mellett szólal-
tunk fel, elég hamar felismertük ugyanis 
tudását és tehetségét, illetve hogy ő tudja 
közülünk legjobban, legkarakteresebben 
elmondani ezt a szónoklatot� De ennek 
eldöntéséhez is hosszú vita vezetett�

Orbán Viktor képessége és vezetői atti-
tűdje egyébként már abban megmutat-
kozott, ahogy integrálni tudta a külön-
böző irányzatokat (frakcióvezetőként is 
tudta kezelni a konzervatívokat és a li-
berálisokat egyaránt), majd felismerte a 
pillanatot, amikortól ez az „együttélés” 
már nem volt tartható� Nem tudom, hogy 
a liberálisabbakban mikor tudatosult 
végleg, hogy nem tudnak többségre szert 
tenni a párt vezetésében� A belső versen-
gés kicsúcsosodási pontja mindenesetre 
1993 őszére tehető, amikor Fodor Gábor 
nem került be az Országos Választmány-
ba sem� Ezután léptek ki a pártból� A 
nemzedéki jelleget biztosította a 35 éves 
korhatár, ami az első öt évben érvényben 
maradt, és védett minket, például a be-
építeni tervezett ügynököktől, akik nyil-
ván nagyobb számban kerülhettek volna 
be, és zilálhatták volna szét a szervezetet� 
Akkor ez a döntés nem az ügynökökkel 
szembeni védekezés okán született, nem 
is voltunk feltétlenül tudatában ennek 
a maga teljességében, csak éreztük� Itt 
éltünk ebben az országban, volt valami 
fogalmunk arról, hogyan mennek a dol-
gok� A telefonok lehallgatása például már 
1990 előtt téma volt� Az is nyilván „tel-

jesen véletlen”, hogy Lónyay utcai laká-
sunkba akkor kaptuk meg a tizenöt éve 
igényelt telefont, amikor kampányfőnök 
lettem� Éreztük, hogy odafi gyelnek ránk� 
A korhatár 1993-ban persze fel lett old-
va, amikor a „törzsgárda” bizonyos tagjai 
elérték a 35 évet� Jó volt ez így, mert az 
első öt évet és az azzal járó gyermekbe-
tegségeket túléltük�

Hogyan értékelték Önök Orbán Viktor 
Nagy Imre-újratemetésen elhangzott 
beszédét?

A Fideszt a szervezettségnek abban a fázi-
sában a Választmány testületként irányí-
totta, és ezt mindenki komolyan is vette� 
Orbán Viktor későbbi évek során kihar-
colt egyértelmű vezető szerepe akkor még 
nem jelentkezett� Orbán korrekt módon 
a testület elé hozta a mondandója vázát� 
Nyilván már korábban is beszélt ezekről 
másokkal: akkoriban a fő bizalmasa egy-
kori nevelőtanára, Kövér Laci volt, adott 
a véleményére, szorosan kötődött hozzá, 
beszédei végsőnek szánt formáját is neki 
mutatta meg� (Azt gondolom, ez az embe-
ri-baráti kötődés máig megmaradt�) Van-
nak elemei a beszédnek, amelyek nagyon 
emlékezetesek maradtak� Arról a központi 
kérdésről, hogy az orosz csapatok menje-
nek ki, például órákig vitatkoztunk� A Vá-
lasztmány egy része – talán itt Hegedűs 
Istvánt lehetne kiemelni – hosszasan ér-
velt amellett, hogy ezt nem kellene, ennek 
túl messzire menő következményei lehet-
nek� A kijelentés veszélyét próbáltuk be-
mérni a vita során� Ebből a szempontból 
jó, hogy voltak „mérsékeltebbek” és „ra-
dikálisabbak” – én ebben a kérdésben az 
utóbbi szárnyhoz tartoztam� Úgy éreztük, 
hogy ennek itt van az ideje: ha ennyi ember 
előtt elhangzik ez a kijelentés, az felsza-
badító erővel hat� Kétségtelen, hogy akik 
nem voltak benne 1988-tól az utcai tünte-
tésekben és a politikában, megijedhettek 
ettől� Éreztük, hogy van tétje a dolognak� 
Az orosz csapatok kivonulására vonatko-
zó üzenet végül elhangzott és hangsúlyos 
lett� A mai napig akárhova megyek, idős 
nénik és bácsik igazolják vissza mindezt, 
harminc év után is� Az emberek megje-
gyezték és Orbán Viktorhoz kötötték ezt, 
hiszen ő mondta el a beszédet� 
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A szovjet csapatok hazaküldésén kívül 
még egy hangsúlyos és az emberek szá-
mára emlékezetes momentuma volt a 
beszédnek. Ráadásul egy olyan, ami a 
mai napig meghatározza az 1956-tal 
kapcsolatos vitákat: a „hatodik kopor-
só”. Erről is volt vita?

Igen� Erről is hosszan vitatkoztunk, hogy 
ez a kérdés hogyan kerüljön a beszéd-
be� Orbán Viktor végül elég frappánsan 
foglalta bele a mi generációnk jövőjének 
kérdését� Minden generációnak újra kell 
értelmeznie a saját helyzetét, defi niál-
nia kell az akaratát – így volt ez akkor 
is és így van ma is, újabb harminc év el-
teltével� Ez a jelképes fordulat az akkori 
ifjúságot volt hivatva megszólítani – erre 
Orbán Viktor karakterével, beszédstílu-
sával (kissé hadart akkor), gyorsaságával 
(amely a beszéd időkorlátja miatt szük-
ségesnek mutatkozott) amúgy is alkal-
mas volt� Az akkori viták legalább felét 
egyébként az ügyrendi kérdések foglalták 
el� Tudjuk, a szervezők nemcsak időkor-
látot szabtak, de el akarták kérni előre a 
teljes beszédet – nyilván ki akarták herél-
ni a szöveget –, ebbe végül nem mentünk 
bele�       

Kijelenthetjük, hogy a Nagy Imre-újra-
temetés ismertséget hozott a Fidesz-
nek és személyesen Orbán Viktornak, 
valamint segítette abban, hogy az em-
berek előtt komoly erőként jelenhes-
sen meg az 1990-es választáson?

Igen, de gyorsan hozzáteszem: az akkori 
Választmánynak a tudatában egyáltalán 
nem volt benne a hosszú távú politizálás� 
Lehet mondani, hogy ismertséget hozott 
Orbán Viktornak, fordítva azonban nem 
igaz: nem azért csináltuk, hogy később 
elindulhassunk a választáson és profi  
politikusok, kormányzó erő lehessünk� 
Azért szövetkeztünk, hogy szabad orszá-
got hozhassunk létre – ebben nagyon so-
káig nem játszott fontos szerepet, hogy 
hogyan lesz tovább� Maga a Választmány 
ekkor még nem is tartotta fontosnak, hogy 
szervezetileg kezdje építeni a Fideszt� Én 
mindig elmondtam, hogy ha nem lesz 
kampányelképzelés, terv és kampány-
főnök, akkor szép, hogy összegyűltünk 

és kimentünk sokszor tüntetni, jó, hogy 
külföldi kapcsolatokat építettünk, de így 
nem lehet indulni a választásokon� Már 
nagyon unták, hogy mindig ezt szajkóz-
tam, ezért az egyik városligeti sörözésen 
kineveztek „kampányfőnöknek”� Innen-
től kezdve be kellett számolnom a kam-
pányelképzelésekről, ki kellett találni 
a jelvényt, a színt� Addig még ezek sem 
voltak� (Emlékszem, amikor az egyik fe-
rencvárosi boltban csináltattam pólókat, 
találomra, fekete alapon pirossal írták 
rá – amolyan avantgárdosan –, hogy „Fi-
desz”�) Azt is láttuk, hogy a leendő ver-
senytársak ebben előrébb járnak: az 
MDF-nek már kialakult a zöld-fehér, az 
SZDSZ-nek a kék-fehér szín, valamint a 
piros-fehér-zöld madarak� A nyáron ál-
talában beköszönt a politikai uborkasze-
zon – az a nyár viszont nagyon feszítetten 
alakult� A Bibó Kollégium kiürült ugyan, 
azonban a Fidesz elnöksége folyamato-
san ott ülésezett� Arról akkor nem lehe-
tett tudomásunk, hogy a nagyhatalmak 
hogyan és miben egyezkednek éppen, 
bár külügyi kapcsolatokat is igyekeztünk 
kialakítani� Az akkori amerikai nagykö-
vettel, Mark Palmerrel például szívélyes 
viszonya volt majdnem minden fi deszes-
nek – nekem egyébként annak ellené-
re sem, hogy az amerikai nagykövetség 
1989 karácsonyára küldött egy üveg 
whiskeyt, kárpótlásul azért, mert a ka-
tonaság miatt a megszervezett amerikai 
tanulmányútra nem tudtam elmenni�  

A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások 
mennyire segítették a Fidesz politikai 
tudatosodását?

Engem rögtön a Kerekasztal-tárgyalások 
kezdetén el akartak vinni katonának� Or-
bán Viktor ott, az egyik tárgyaláson jelez-
te, hogy nem túl sportszerű húzás, hogy 
a kampányfőnököt elviszik katonának� A 
törvény szerint huszonnyolc éves korig 
kellett elvinni az embert� Én 1990 janu-
árban töltöttem be� A Kerekasztalon vé-
gül adtak annyi engedményt, hogy nem 
a nyári, hanem a téli bevonuláson kellett 
csak bemennem� A Fidesznek három fő 
tárgyalója volt: Fodor Gábor, Orbán Vik-
tor és Kövér László� Fodornak nagyon 
jó kapcsolatrendszere volt az SZDSZ 
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felé – ezt felhasználhatták a többiek is� 
Oda kellett ugyanakkor fi gyelni, nehogy 
az SZDSZ ifjúsági szervezete státuszába 
sodródjunk� Az SZDSZ-t egyre inkább 
zavarta, hogy a Fidesz kezdi kinőni ma-
gát� Azt lehet mondani, hogy a két erő 
a négyigenes népszavazásig volt szövet-
séges (ez mindkét pártot meg is erősí-
tette, az SZDSZ ennek köszönhetően az 
MDF-et is megközelítette), onnantól már 
inkább versenytársak voltak� Persze az 
MDF-et is zavarta a Fidesz, de ők azért 
elsősorban más kérdésekkel voltak elfog-
lalva� Valahogy úgy gondolták, hogy az 
SZDSZ nehezebb dió, a Fideszt viszont 
nem kell túl komolyan venni� Az átlag 
MDF-képviselők részéről érkező lenézést 
később, már a parlamentben is éreztük� 
Mindez a taxisblokád idején változott 
meg valamelyest�

Érdemes kitérni arra, hogy mennyire 
nyíltak voltak akkor a Fidesz vezetősé-
gének, Választmányának ülései� Nagyon 
fontosnak éreztük a testületi működést 
és a demokráciát� Ha valaki bejött az iro-
dába vagy a Bibóba a Választmány ülése 
közben, és érdeklődött, azt nem küldtük 
el, ott ülhetett velünk� Nem voltunk még 
profi  politikusok, de már benne voltunk 
a fősodorban, készültünk és érdeklőd-
tünk� Különböző területekhez értettünk, 
voltak köztünk bölcsészek, jogászok, 
közgazdászok egyaránt� A gazdasági jel-
legű vitákat mint bölcsész nagy élvezettel 
hallgattam akkor is, ha nem az én terüle-
tem volt� Nagyon színes volt ez a társaság 
az órák hosszat tartó, sokszor éjszakába 
nyúló üléseivel� Az Ellenzéki Kerekasztal 
idején például a különböző bizottságok-
ba delegáltaknak be kellett számolniuk a 
történésekről� Mi Áder Jánossal a válasz-
tási bizottságban voltunk – ő jogászként, 
én pedig újdonsült kampányfőnökként� 
A felkészüléshez természetesen több 
helyről kaptunk segítséget – mindenkitől 
elfogadtuk� Az amerikai Demokrata Párt-
tól Thomas Meliára emlékszem, aki na-
gyon készségesen, úriemberként segített 
a felmerülő kérdések megoldásában� Jó 
kapcsolat alakult ki az Osztrák Néppárt-
tal (ÖVP) és rajtuk keresztül az európai 
konzervatívokkal� A Liberális Interna-
cionálé és a Friedrich-Neumann Alapít-

vány képzéseket szervezett és nagyon 
sok kampánytechnikákhoz értő embert 
hozott ide� Ebben az időben persze nem 
voltak kész forgatókönyveink: amikor 
például az ÖVP működését mutatták be 
nekünk – 40 ezer tag, e-mailben küldött 
információk, belső szavazások stb� –, az-
zal nem igazán tudtunk mit kezdeni� Ők 
meg azon csodálkoztak, hogy mi milyen 
fi atalok vagyunk, és hogyhogy már par-
lamenti képviselők lehetünk� Mindent 
lépésről lépésre kellett kialakítani� Ek-
kortájt kezdődött el a Fidesz apparátusá-
nak felépülése, a különböző irodavezetők 
kinevezésével� A fő budapesti irodánk a 
Móricz Zsigmond körtéren volt, ahol egy 
alagsori részt béreltünk� Az 1990-es ön-
kormányzati, Hejha-kampányt már a 
Lendvay utcából vezényelhettük le� A 
székház megvásárlásában már volt sze-
repe Simicska Lajosnak, a Fidesz ki-
mondatlanul is fő gazdasági emberének, 
akinek a fontosabb pénzügyi tételeket be 
kellett hoznia a Választmány elé� Nagyon 
erős volt a bizalmi viszonya Orbán Vik-
torral – amely később, a Fodorékkal való 
szakadás során, a pénzügyi hátország 
megalapozása után komoly belső táma-
dási felületet jelentett Ungár Kláráék ré-
széről�

Beszélt a nemzetközi támogatásokról. 
Ők kezdettől külön entitásként te-
kintettek a Fideszre, vagy inkább az 
SZDSZ ifjúsági szervezetét látták ben-
ne?

Utóbbi kezdettől érzékelhető volt� Vol-
tak olyan meghívások, amelyek először 
az SZDSZ-hez érkeztek, aztán hozzánk� 
A külügyi vonalon a koncepcionális, jó 
szervező Hegedűs István erősítette a li-
berális vonalat� Tudni kell, hogy nem-
csak pártalapon hívták ekkortájt az 
embert: a szabad mozgás lehetősége 
és az egész régió átalakulása segítette 
a világban való tájékozódást� Bárány 
Anzelmmel jártunk például Koszovó-
ban, megnézni, hogy ott milyen fejlemé-
nyek várhatók, de voltunk Grúziában 
is, ahova az ottani parlament hívott meg 
minket� Németh Zsolttal és az azóta el-
hunyt Lőrincz Csabával Montenegróba 
látogattunk el� Mindezekre a Fidesz adott 
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valamennyi pénzt, de egy jelentős részét 
nekünk kellett előteremteni� Mindeze-
ket csak azért mondom, mert a kérdés-
ben szereplő „nemzetközi támogatások” 
kapcsán automatikusan a pénz juthat 
eszünkbe� Pénzt sohasem kaptunk� Ta-
nácsadók, kampányfelkészítők érkez-
tek� Az első fénymásolót Soros Györgytől 
kaptuk� A Fidesz első autóját a City Bank 
ajándékozta a pártnak� Ekkor ezeknek 
is nagyon örültünk� Összességében azt 
mondhatjuk: a pénzt az irodabérlésre, a 
plakátok megrendelésére nekünk kellett 
előteremteni a befi zetett tagdíjakból, a 
nyugati partnerek elsősorban az eszkö-
zök és a tudás tekintetében nyújtottak 
segítséget� Ezeket mi – természetesen bi-
zonyos határokon belül – megpróbáltuk 
kihasználni, mivel nyilvánvalóan más le-
hetőség nem mutatkozott: az államnak 
és a többi ellenzéki pártnak sem volt ér-
deke, hogy minket segítsen�

Említette Soros György nevét. Modor 
Ádám Fideszről írott könyvében idéz 
egy állambiztonsági jelentést1, amely 
arról szól, hogy Soros jelezte, hogy 
mindenféle eszköz tekintetében tá-
mogatja a Fideszt abban az esetben, 
ha nem alakul párttá. 

Nagyon érdekes kérdés, bár ekkor még az 
is nehezen volt megfogható, hogy mi az 
a párt� Konkrétan nem emlékszem erre 
az esetre, de most, hogy ezt elmondta, 
majdnem biztos vagyok benne, hogy volt 
ilyen kitétel� Emlékszem arra is, hogy So-
ros adománya téma volt az egyik választ-
mányi ülésen� Mérlegeltük, hogy mi jár 
vele, de nagyon rá voltunk szorulva min-
denre, a fénymásolóra is hatalmas kincs-
ként tekintettünk� Ezért sokáig nem is 
vívódtunk ezen�     

Hogyan értékeli az első kampányt?

Talán a négyigenes népszavazás sikere 
volt az a pillanat, ami után egyértelmű-
vé vált, hogy a „menetelésnek” az lesz 

1  Ellenségből ellenzék – Fidesz (1988-1994). Mo-
zaikok egy rendszerváltó párt életéből. Szerk. Modor 
Ádám. Budapest, Polgári Magyarországért Alapít-
vány-Kairosz Kiadó, 2008. 129. 

a vége, hogy kiírják a választásokat, és 
a Fidesz pártként, önálló erőként kíván 
tovább politizálni� A már említett Nagy 
Imre-újratemetésen és a népszavazáson 
kívül az 1989-es év szinte minden ese-
ménye nagyon fontos a későbbiek szem-
pontjából – a romániai forradalmi ese-
ményekkel bezárólag, amelyek szintén 
megerősítették az ellenzéket� A fi atalos 
imázs, a három kampányarc különböző-
sége és mégis összhangja, vagy az erős 
vizuális üzenetek együttesen jó hatást 
gyakoroltak� Fodor Gábor egyik hangosí-
tó ismerőse hozta el a Roxette együttes 
Listen to your heart (Hallgass a szívedre) 
című dalát, amelynek beemelése nagyon 
jó hangulatot adott� Azt lehet mondani, 
hogy a kampány spontán elemekből épít-
kezett – ha jól emlékszem, a Brezsnyev és 
Honecker „csókját” ábrázoló képet és az 
ötletet egy öreg bácsi hozta be a Móricz 
Zsigmond körtéri irodába� Voltak persze 
tudatos elemek is: a narancsszín, az elő-
térbe helyezett arcok kiválasztása vagy a 
hűséget jelentő fi des szó alkalmazása� A 
három archoz három jelszó társult: Or-
bán Viktor a radikális, Fodor Gábor a 
liberális, Deutsch Tamás pedig az alter-
natív� Az első választási klipeken, plaká-
tokon elég tudatosan próbáltunk felépí-
teni egy fi atalos, vagány, odamondogató, 
a politikával viccelődő „imázst”, szemben 
a nyakkendős, kokárdás, mindig komoly 
politikai szereplők kampányával� Még 
egyszer hangsúlyozom: magam csak az 
első kampány előkészítését tudtam el-
végezni, ezután Kövér László javaslatára 
Áder János vitte tovább ezt a funkciót� 
A katonaságból február végén, március 
elején tértem vissza, akkorra már össze-
gyűltek a kopogtatócédulák� 

A sikerhez azonban a kampány önmagá-
ban kevés lett volna� Szükség volt a „há-
lózatosodásra”, a vidéki szervezettségre 
– hogy képesek legyünk összegyűjteni a 
kopogtatócédulákat, majd listát állíta-
ni minden megyében� Hihetetlen nagy 
fegyvertény volt, hogy tulajdonképpen 
háromnegyed év alatt fel tudtunk építeni 
egy szervezetet�
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Mennyire volt alulról épülő és mennyi-
re felülről szervezett a vidéki hálózat?

Kezdetben önszerveződő volt: Szegeden 
például vagy öt Fidesz-csoport megala-
kult, egymásról nem is tudva� Aztán va-
lamelyik kapcsolatba lépett a Fidesz Vá-
lasztmánnyal, ahonnan odament valaki 
bemutatni a szervezetet� Arra ugyanis 
nagyon hamar rájöttünk, hogy valamifé-
le kontrollra szükség van� Alulról is volt 
tehát építkezés, meg felülről is kezde-
ményezés� A karcagi szervezet megala-
kítására például emlékszem, oda engem 
küldtek el� Vonattal mentem, majd jöt-
tem vissza, és nyilvános helyen tartottuk 
az alakulót� Az ülés végén az egyik alapí-
tó, Fazekas Sándor – ma földművelésügyi 
miniszter – meghívott vacsorára� Ugyan-
itt volt alapító Varga Mihály mai nemzet-
gazdasági miniszter is� Azt is hozzá kell 
tenni, hogy még az előző rendszer utol-
só szakaszát éltük� Kaposváron például 
titokban jöttek össze sokan, mint vala-
miféle „őskeresztények”, mert féltek az 
ottani kommunistáktól� Mindezek ellené-
re robbanásszerű volt a fejlődés, az első 
évben például emlékeim szerint 110 fölé 
ment fel a Fidesz-csoportok száma� Az 
Országos Tanács első ülésén, a budapes-
ti Kinizsi utcában 118 csoport képvisel-
tette magát taggal� A szavazás ráadásul 
súlyozott volt, azaz az egyes képviselők 
szavazata annyit ért, amennyien az álta-
luk képviselt csoportban vannak� 

Az országos szinten jelentkező konfl ik-
tusok, a Fodor–Ungár-szárnnyal kap-
csolatos viták vidéken mennyire vol-
tak érezhetőek?

Ungár Kláráék kezdeti csoportját – az 
Eper utca 56� névre hallgatót – elsősor-
ban közgazdászok alkották� Tagjai közé 
tartozott többek között Körössényi And-
rás – ma az MTA Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpontjának osztályvezetője 
– vagy Hegedűs István� Ez egy külön vi-
lág, speciális értelmiségi kör volt� Nekik 
mondjuk a balástyai Fidesz-csoporthoz 
sok közük nem volt� A kettő között zon-
gorázni lehetett a különbséget� Pontosan 
ez volt a szép az egészben: én mindkét 
helyen nagyon jól tudtam érezni magam� 

Nem volt ez annyira individualista világ, 
mint a mai� A késő Kádár-korszak repe-
dezése idején még egy sokkal közössé-
gibb, felszabadító légkört lehetett érezni� 
A „budapesti” és a „vidéki” Magyarország 
között egyfajta időbeli különbség volt, 
mondjuk úgy fél év� Előbbi bátrabbnak, 
tüntetősebbnek, utóbbi lassabbnak, 
óvatosabbnak, félénkebbnek tűnt� Vidé-
ken ráadásul a párttitkárok vagy a mun-
kahelyi kommunisták sokkal durvábban 
bántak az ellenzéki fi deszesekkel� A he-
lyi káderek, a szétmenőben lévő appará-
tus azért megpróbálta megfélemlíteni az 
éppen akkor induló, „fi atal titánokat”� 
A szabadságvágy és a változás igénye 
ugyanakkor összekötötte nemcsak az or-
szágot, de az egész térséget is, és ez meg-
állíthatatlannak bizonyult�

SZEKÉR NÓRA – NAGYMIHÁLY ZOLTÁN

Tirts Tamás (Budapest, 1961) 
Politikus. A budapesti Piarista Gimnázi-
umban érettségizett 1979-ben. Az ELTE-n 
magyar-történelem szakos középisko-
lai tanári diplomát szerzett. Ezekben az 
években könyvtári segédmunkásként, ka-
zánszerelőként, tanárként és kutatóként 
is dolgozott. A Fideszbe 1988 áprilisában 
lépett be, majd 1988. decemberben az Or-
szágos Választmány tagjává választották. 
1989 nyarán a Fidesz képviselőjeként tag-
ja volt az Ellenzéki Kerekasztal választási 
albizottságának. Ekkor a Fidesz kampány-
főnöke, majd a Fidesz Press főszerkesztője 
is volt. Az 1990. és 1994. évi országgyűlési 
választásokon a párt országos listájáról, az 
1998-as választásokon Budapest 12. szá-
mú választókerületéből, 2002-ben a párt 
budapesti listájáról jutott be az Országy-
gyűlésbe. Hat és fél évig a fővárosi Fidesz 
elnöke, hat évig a Fővárosi Közgyűlés Fi-
desz-MDF-MKDSZ-frakciójának vezetője 
volt. Semjén Zsolt kérésére a KDNP-nek 
is tagja lett, később a párt delegáltjaként 
az ORTT-ben tevékenykedett. 2012-ben az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő első 
főigazgatója, 2013 és 2016 között főigazga-
tó-helyettes volt, most igazgatói tanácsadó 

ugyanott.



„A rendezvények kezdetben a híres Jurta Színházban voltak. A színház vezetője, Romhányi László gyakorlatilag mindenkinek 
rendelkezésre bocsátotta a helyszínt.”
A Jurta 1988. novemberi műsora, amelyben a Fidesz kongresszusa és a Szabad Kezdeményezések Hálozata tanácskozása mellett 
a Hobo Blues Band koncertje, Nyirő József drámájának előadása és a Mindszenty Józsefről való megemlékezés is programpont-
ként szerepelt. (Égtájak Között, 1988. november, Rendszerváltó Archívum, Lakitelek)
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