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A FIDESZ KÜLÖNSZÁMA
1990. március 20. Ára: az Ön szavazata

Petőfi Sándor

A MÁRCIUSI IFJAK
Szolgaságunk idejében 
Minden ember 

csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik 
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük fői először 
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal 
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt 
S benn egy nemzet halott, 
Megillettük, és tizennégy 
Miljom szív földobogott.

Egy szóvá
s egy érzelemmé 

Olvadt össze a haza,
Az érzelem "lelkesülés",
A szó "szabadság" vala.

Oh ez
ritkaszép látvány volt, 

S majd ha vénül a világ, 
Elmondják az unokáknak 
Ezt a kort a nagyapák.

És mi becsben, 
hírben álltunk,

Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, 

de hírünknek 
Vége lett nagy hirtelen.

Kik nem voltak a csatán, a 
Diadalhoz jöttének,
S elszedék a koszorúkat, 
Mert a szóhoz értenek.

E sereg,
mely míg a harc folyt, 

El volt bújva vagy aludt, 
így zúgott a diadalnál:
Mi viseltünk háborút!

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki...

nem küzdőnk mi 
Sem dicsőség- sem díjért.

És ha újra tenni kell majd, 
Ajkkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt 

s tinektek
Koszorúkat szerezünk.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről, 
Leszaggatni azokat.

Abban lelünk mi jutalmat, 
Megnyugoszunk mi azon: 
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Pest, 1848 június 1.
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A soproniak Magyaror
szágon az elsők között 
vívták ki az európai városi 
polgárság szabad
ságjogait. A szabad
sághoz szokott soproni 
polgárokat azonban az év
századok során többször 
is megfosztották ezektől a 
jogoktól. Legutóbb a szov
jet típusú kommunista 
rendszer kényszerítette 
mellékvágányra. De feléb
redt végre az ország, s az 
újjáépítésből a - hazához 
leghűségesebb címet ki
érdemelt - soproniak nem 
maradhatnak ki.

Polgártársaim! Szabad 
választásokra készül az 
ország. Nem mindegy, 
hogy a Nemzet Házában

milyen képviseletet 
nyer majd váro
sunk. Én, soproni
ként, magyarként 
és európaiként 
azért indultam a vá
lasztási küzdel
mekben, mert úgy 
vélem, képviselő
ként és az orszá
gos politikát aktí
van befolyásoló Fi
desz vezetőjeként 
hatékonyan tudom 
szolgálni városom 
érdekeit. Nem csu- 
pán egy parlamenti 
képviselő szava
zatát, hanem a fiatal 
demokraták politi
káját sokban alakí
tó befolyásomat tu
dom ajánlani a vá
lasztóimnak.

Az oxfordi és amerikai 
egyetemeken szerzett jo
gászi ismereteimmel segí
teni tudom majd az orszá
gos és helyi jelentúségű 
törvények megalkotását, s 
azok elfogadását. A kö
zépkori soproni mesterek 
hagyományát akarom 
folytatni, akik azért járták 
be a világot, Európát, 
hogy eltanulják és városuk 
gyarapítására fordítsák 
külhonban szerzett ta
pasztalatukat és tudásu
kat.

Mire van szüksége 
Sopronnak az Orszáq Há
zától?

- Szabad városi létre: 
olyan önkormányzati tör
vényre, amely megszünte
ti a tőle mindig idegen, 
mesterségesen központo
sított megye gyámkodását 
a város felett.

- Jogokra, hogy a pol
gárok maguk választhas
sák meg városuk vezetőit, 
s válthassák le azokat, 
akik bizalmukat nem élve
zik.

- Adóbevételekre és vá
rosi önkormányzati tulaj
donra.

- Arra, hogy az idegen- 
forgalom bevételei a vá
rosban maradhassanak.

- Hatékony, nemzetkö
zileg összehangolt intéz
kedésekre a környezetvé
delem terén, hogy déd
unokáink is élvezhessék a 
Lövérek tiszta levegőjét.

- Pénzügyi alapra mű
emlékeink védelmére,

hogy őseink által szépített 
városunkat csodálhassa a 
világ.

- A szabad vállalkozás 
törvényi garantálására, 
hogy feléledhessenek a 
százados soproni polgári 
hagyományok.

Iskoláink, egyete
münk önállóságára, anya
gi támogatásukra, tansza
badságra.

- Korszerű telefonháló
zatra, egészségügyi intéz
ményekre.

- Olcsó, kis létszámú 
nagy szakértelmű önkor
mányzati igazgatási appa
rátusra.

- Városunk évszázados 
múltjához, hagyományai
hoz és Európához méltó 
kulturális életre.

Sopron csak akkor le
het ismét az ország kapu
ja, ha a mögötte álló or
szág gazdasága képes 
lesz vonzani a világot.

Kérem, támogassanak 
szavazataikkal!



Megússzuk-e?
(Orbán Viktor Sopronban)

A sajtó táplálta közhie
delmek szerint Magyaror
szágon nem tömegmoz
galom döntötte meg a 
kommunista rendszert, 
hanem okos politikusok 
tárgyalásai porlasztották, 
őrölték szét - kezdte sop
roni választási gyűlését a 
Fidesz legismertebb veze
tője. A hiedelmekkel ellen
tétben - a többi kelet-euró
pai országhoz hasonlóan 
- nálunk is tömegnyomás 
hatására voltak kénytele
nek a kommunisták felad
ni állásaikat. A különbség 
csak annyi, hogy ez a vál
tozás nem napok alatt tör
tént meg, hanem másfél 
évig tartott.

1988 júniusában a Hő
sök terén százezer ember 
csendes tüntetéssel hozta 
a kormánypárt tudomásá
ra, hogy az ország torkig 
van a kádárista nemzetisé
gi politikával, a trianoni 
utódállamok területén re
kedt magyarság sorsának 
intézési módjával. 1988 
szeptemberében a Parla
ment előtt, az első "igazi", 
jelszavas, plakátos tünte
tésnek az volt a politikai 
üzenete, hogy a vezetők 
ne esztelen gazdasági be
ruházásokra fordítsák az 
adókat. Fordulatot hozott 
I989 március idusa, ami- 
koris kiderült, a magyar el
lenzék nemcsak szűk ér
telmiségi csoportok ideál

nak kifejezője, hanem a tö
megek akaratának megfo
galmazója, a március 15- 
ei ünnepségek egyértel
műen jelezték: az embe
rek nagy része rend
szerváltást akar. Az utolsó 
politikai és morális "dö
fést" az 1989. június 16-ai 
megmozdulás jelentette: 
Nagy Imre és mártírtársai 
temetésén 250 ezer ember 
jelent meg, nyomatékot 
adva a ténynek: az uralko
dó elitnek sem jogi, sem 
erkölcsi alapja nincs a kor
mányzáshoz, mivel szov
jet tankok segítségével ke
rült hatalomra. A tünteté
seket követő tárgyaláso
kon már könnyű dolga volt 
az ellenzéknek az 
MSZMP-vel szemben, hi
szen csak a tüntetések kö
veteléseihez kellett hűnek 
maradnia.

Orbán Viktor Ismét 
megerősítette azt a véle
ményét, hogy a politiká
ban és a gazdaságban 
"békés átmenet" helyett 
"békés átmentés" folyik. A 
választások tisztaságáról 
szólva elmondta, a volt 
kommunisták eleve e- 
lőnyökkel indulnak, amit 
nyíltan ki is használnak. 
Példaként hozta fel a volt 
MSZMP vagyonnal való 
elszámolás visszásságait, 
a megyei napilapok MSZP 
tulajdonát. Megnyugtatá
sul azonban hozzátette, 
hogy ezek az előnyök sem 
lesznek elegendők az 
MSZP győzelméhez. A Fi
desz, az FKgP, az MDF és 
az SZDSZ külpolitikával 
kapcsolatos szlogenjei 
azonosak: semleges Ma
gyarországot, az Európá
ba való visszatérés gon
dolatát fogalmazzák meg. 
A Fidesz álláspontja az 
orosz csapatokkal kap
csolatban egyértelmű: mi
előbb menjenek haza, a 
Varsói Szerződésben való 
részvételről népszavazás

A k ígyó  és az  ő b ő r e
avagy amnéziás-e az újságolvasó?

Hősök tere, 1989. júni
us 16, Orbán Viktor:

"Ha nem tévesztjük 
szem elől '56 eszméit, 
olyan kormányt választha
tunk magunknak, amely 
azonnali tárgyalásokat 
kezd az orosz csapatok ki
vonásának haladéktalan 
megkezdéséről."

Népszabadság, 1989. 
június 20., Horn Gyula in
terjúja a rádióban:

"- Reagált-e hivatalo
san a Szovjetunió arra, 
hogy a temetés előtti es
tén a FIDESZ aktivistái tün
tetést rendeztek a Szovjet
unió budapesti nagykö
vetsége előtt, sőt a teme-

Találós kérdés:

Ki írta?
I. "Történelmi ta

pasztalat, hogy a szo
cializmusban a polgári 
demokrácia felé tett 
visszalépés a fasizmus 
terrorista diktatúrájá
hoz vezethet."

(arwi /ieBszod)

döntsön. A Fidesz gazda
sági elképzeléseinek sajá
tossága, hogy a konfliktu
sokat megnevezi, feloldá
sukra konkrét elképzelé
seket fogalmaz meg. 
Programjában világossá 
teszi, hogy - a gazdaság 
tényeiből következően - 
az infláció és a munkanél
küliség közül az egyik 
"kellemetlenséget", konk
rétan a munkanélküliség 
növekedését vállalni kell. 
Ám az antiinflációs politika 
meghirdetése mellett a 
munkanélküliség, a szoci
álpolitika erősítésére is lé
tezik Fidesz elképzelés. A 
Fidesz kiemelten kezeli a 
helyi önkormányzatok jö
vőjét: önállóságot és va
gyont ígér a települések
nek. Politikai veszélyek a 
mai Magyarországon nem 
a választási csalás, vagy 
egy esetleges szovjet in
tervenció tekinthető, ha
nem az ígérgető pártok 
megjelenése - figyelmez
tetett Orbán Viktor. Válasz
tási győzelmük esetén 
ugyanis gyorsan kiderül: a 
korteskedés során felelőt
lenül ígérgettek. Bukásuk 
azonban az átlagember 
számára azt jelentheti, 
hogy a kommunisták és 
az ellenzékiek tulajdon
képpen nem különböz
nek, mert ugye "az ígérete
ikből nem lesz semmi". 
Adott tehát a veszély: Ma
gya rországon úgy 
enyészhet el a demokrá
cia, hogy egy hetet sem élt 
meg - ( .  P. -

tés egyes szónokai a Ma
gyarországon állomásozó 
szovjet csapatok azonnali 
kivonását követelték?

- Hivatalos reagálás 
nem történt (...), a tüntetés 
azonban nem használt a 
két ország kapcsolatának. 
Véleményem szerint ezek 
a megnyilvánulások nem 
éppen felelősségteljes 
gondolkodásról árulkod
nak. Ugyanis nekünk alap
vető szükségünk van arra, 
hogy ne csak jóban le
gyünk a szovjet vezetés
sel, hanem folyamatosan 
erősítsük a kapcsolatokat, 
a bizalmat. Fez ilyen szélső
séges megnyilatkozások 
ennek a jó szándéknak a 
gyengítését jelentik. (...) 
meggyőződésem, hogy 
akár a tüntetés, akár a Hő
sök terén már említett 
egyik beszéd csak egy na
gyon kis csoportnak a vé
leményét fejezi ki."

Népszabadság, 1989. 
június 22. Németh Miklós 
nyilatkozata:

A temetés előtti na
pon tüntetésre került sor a 
szovjet nagykövetség 
előtt. A gyászszertartáson 
egyes szónokok a szovjet 
csapatok azonnali kivoná
sát követelték. Mi a véle
ménye ezekről a megnyil
vánulásokról?

Meggyőződésem, 
hogy ezek a megnyilvánu
lások - a mai sokszínű ma
gyar társadalomban 
rendkívül szűk kisebbség 
véleményét tükrözik, 
nincs tömegbázisuk. A tör
ténelmi ismeretek és a po
litikai realitásérzék teljes 
hiányáról tesz tanúságot 
az, aki nem tesz különbsé
get a mai szovjet reform- 
politika és az 1950-es 
évek szovjet nagyhatalmi 
politikája között. (...) Meg 
vagyok győződve arról, 
hogy a Szovjetunió és Ma
gyarország közti jó  viszony 
sokkal szilárdabb alapo
kon nyugszik, mintsem azt 
felelőtlen megnyilvánulá
sok megzavarhatnák. A 
demokratikus - a nemzeti 
adottságok jegyében 
megújuló - szocialista tár

sadalom építésének felté
tele a jó  magyar-szovjet vi
szony."

Magyar Hírlap, 1989 ja
nuár 24. Németh Miklós 
parlamenti felszólalása:

"...a kormány - a köz
vélemény és a parlament 
támogatását élvezve - aktí
van szorgalmazza a Ma
gyarországon állomásozó 
szovjet csapatok teljes ki
vonását. Rizskov minisz
terelnökkel tárgyalva 
egyetértettek abban, hogy 
a szovjet csapatok ma
gyarországi állomásoztatá- 
sa egy korábbi, ma már 
minden tekintetben meg
haladott politikai és kato
nai koncepció következ
ménye, s ma már sem po
litikai, sem katonai szem
pontból nem indokolt."

Magyar Nemzet, 1989 
január 24. Horn Gyula in
terjúja a Washington Post- 
nak:

"Horn kijelentette, 
hogy "rövid időn belül dű
lőre akarunk jutni". Már 
csak azért is, hogy elkerül
hető legyen a parlamenti 
választások kampányában 
a "szovjetellenes hangu
latkeltés". A magyar diplo
mácia vezetője szerint a 
kormány szeretné, ha a 
csapatkivonásra "még az 
idén, vagy legkésőbb jö 
vőre" sor kerülne. (...) a 
magyar külügyminiszter 
“anakronizmusnak" minő
sítette a szovjet csapatok 
jelenlétét 44 évvel a hábo
rú után, s az ilyesmi "irritá
ló".

Magyar Hírlap, 1990. 
február 24., Horn Gyula 
válasza egy sajtótájékoz
tatón:

"Tagsági kérelmünk
kel ugyan még nem fordul
tunk a NATO-hoz, de Ma
gyarországon szinte min
den párt egyetért azzal az 
igénnyel, hogy csatlakoz
zunk az EGK-hoz, ám ezt 
sem kértük még. Ugyanak
kor ez a törekvésünk. 
Megvalósításához hosszú 
út vezet, de rá kell lépni er
re az útra, a NATO-hoz ve
zetőre is."



Magyar Kánaán
Minden héten van Klinika,
és van kultúra,
meg van kultúrház is,
hetente egyszer van Charles Bronson,
és van Bosszúvágy,
és van ötéves gyerek,
meg ott az egész falu
és sok hulla is van
és van könyvtár - igaz általában zárva
és van Tsz, meg Tsz-vendéglő
és ott van bor, sör, pálinka, meg pepsi cola is
és van egy másik vendéglátóipari egység,
egy Pipacs nevezetű is,
és ott is van szőke kóla, barna kóla,
és sör, bor meg pálinka,
és van még egy vendéglátóiparí egység
ahol van pálinka, sör, bor
meg kommersz cseresznye,
és van Tanács meg Postabank is
es ez igazán közel áll hozzánk
és van pluralizmus is
és ez nem egypártos pluralizmus, mint eddig
és ez nagyon jó
és van MDF
meg van SZDSZ
és van MSZP is - és ez nem jó,
és van kopogtató cédula is
és nem mindig mondják meg, kit kell rá írni,
de van, aki fizet erte,
és jövő vasárnap lesz Für Lajos is,
és majdnem van vas utunk is
csak a töltést van ahol széthordták
de a túloldalon Maribong megvan
és van, aki még tudja a menetrendet.

Ja, és vannak menetrendszerinti buszjáratok is 
amik elvisznek a városba,
Gotthárdra, Lövőre meg Körmendre, 
ahol ennél is több minden van, 
például vonat, meg Cabinet brendi.

Őriszentpéter, 1990. február
Szabadfalvi András
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"De ma még - és mar - 
félünk egymástól és félünk 
a jövőtől Félünk, hogy a 
másik megkaparintja a 
sajtót és a televíziót, s nem 
engec! majd szóhoz jutni 
minket - s ezért hisztériá
sán igyekeztünk megka
parintani a sajtót, s kizárni 
a másikat a televízióból -, 
félünk, ha a másik győz, 
elszabadul a pokol, s ezért 
azt hirdetjük, ha mi győz

nénk elsza
badulna a 
menyország. 
Félünk, ha 
veresége t  
szenvednénk 
a választá
sokon 
mert ellenfe
lünk tisztes- 
s é g t e I e n 
eszközökkel 
rejtett szö
vetségekkel, 
I d e g e n  

pénzzelfólénk keveredett 
akkor nemcsak a parla
mentből s a közéletből 
szorulnánk ki, hanem élet- 
lehetőségeinket is veszély 
fenyegetné Félünk, hogy 
ellenfeleinkét külföldi erők 
pénzelik, s ezért ml is pén
zek után szaladgálunk. 
Félünk a munkanélküli
ségtől, a nyomortól, az el
következő évektől félünk; 
felünk, hogy az ügyesek

es gátlástalanok elkap
kodják előlünk a nemzeti 
vagyon legjavát; félünk, 
hogy demagóg jelszavak
kal megnyerik az elkesere
dett tömegeket a régi vagy 
az új nemzetmentők. A 
jobboldal tél a baloldaltól, 
a bal a jobbtól; a nemzeti
ek a kozmopolitáktól, a 
kozmopoliták a nemzeti
ektől; a gazdagok a szegé
nyektől, a szegények a 
gazdagoktól; a kormány 
az iparbáróktól, az iparbá
rók a kormánytól; az 
SZDSZ az MDF-től, az 
MDF az SZDSZ-től, a De- 
misz a Fldesztől, csak a 
Fidesz nem fél senkitől és 
semmitől, MERT ŐK A 
GASCOGN-I LEGÉ
NYEK... GÉM-LÁBU SA
SOK, : CSODALÉNYEK, 
AMILYEN NEM VOLT SO
HA TÁN!

(Hanklss Elemér, Vi
lág 1990. február 15.)

H allgass a  szívedre, szavazz a  FIDESZ-re!
Találós kérdés:

Ki írta?
II "Kétségtelenül 

nyitott rendszerre van 
szükségünk, de az 
olyan nyíltság legyen, 
mely csupán egy irány
ban enged szab3d 
mozgást, mégpedig a 
szocalizmus alapjai
nak. viszonyainak erő
sítése, a szocializmus 
teljes felépítése irányá
ban "

(ajwi Aeöszod)

V illá m in te r jú
Soproni Hírlap:
- Mi tetszik neked 

apun a légi óbban T
Szájer Fanni:
- A /elvényé.



Ez itt a kultúra helye

Kommentár nélkül (Sopion, Petőfi Színház)

Amivel jelenleg a szocialisták (kommunisták) g  
'$ próbálkoznak, azt a hazai politikai életben Mekk %. 
§  mester doktrína néven vált ismertté. Nevezetesen: 8  
| i  Mekk mesternek 12 lehetősége volt, hogy megtalál- §  
p  ja, mihez is ért valójában. A mi ezermestereink 42 
Jjév hazai és 73 év nemzetközi kudarc után, most ró- f f  
?f zsaszín főkötőben hirdetik: rájöttek, hogyan Is kel- p  
illene  folytatni elkezdett emberkísérleteiket. Mekk f i  

mesternek 12 lehetőség volt, jár-e még próbálkozá- ff 
I f  si lehetőség a kommunistáknak? ff

á  A csődtömeg hatalmas, amit a kommunista ve- 
p  zetők ránk hagytak, én mégis úgy érzem, hogy kel- p  
& lő határozottsággal, szakértelemmel és megértés-%■ 
j j  sel le tudjuk győzni a bajokat Ekkor valóban létre- p  
£  hozhatunk egy új Magyarországot, ahol szabadság í  
jívan, jólét és biztonság, ahol azt mondhatjuk, amit ft 
^gondolunk s azt tehetjük, amit mondunk Ezt kell. 
*  megteremteni, ez a mi dolgunk

í
TJ&títfcH yéiasztópöígárí
M o s t, a m ik o r  ú jra  k e z d jü k , m in d e n k i le h e t fia ta l d e m o k ra ta !  Az Ö n s z a v a z a tá ra  is  s z á m it a  F ia ta l D e m o k ra tá k  S z ö v e ts é g e .
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