Ma a Jobbik egy nemzeti néppárt

Jelszavunk: „Független, élhető, büszke Magyarország”. Interjú Vona Gábor úrral, a Jobbik elnökével

Jobbik is a National People’s Party Today

Our motto is: “Independent, Liveable Hungary” Interview with Gábor Vona, President of Jobbik
PP Elnök úr pár éve még követelte kilépésünket az unióból. Hogyan vélekedik
most erről a témáról?
– A Jobbik nem a kilépést követelte; a
Jobbik álláspontja az volt, hogy népszavazást
kell tartani erről a kérdésről, hiszen eltelt an�nyi idő, hogy ez indokolt legyen. Nagy-Britanniában ez megtörtént. Magyarország
esetében a kilépés helyett a bennmaradást
tartjuk fontosnak, de nem mindegy, hogy
milyen áron és milyen módon. Az alapokmányokat és a csatlakozási szerződést módosítani kell. Az uniónak Nagy-Britannia kilépése
egy figyelmeztető jel arra nézve, hogy ez nem
mehet így tovább. Egy kormányra készülő
pártnak, mint a Jobbiknak, azt gondolom,
hogy az unióban kell tartania Magyarországot, de meg kell tenni mindent, hogy az uniót megreformáljuk, megújítsuk. Az Európai
Unió egy gazdasági, kereskedelmi szövetségnek indult és mint ilyen, nagyon jó és fontos,
hogy van, de amikor ez egyre inkább kulturális és politikai diktatúrává alakul, az ellenkezik az európai hagyományokkal, ellenkezik
az európai polgároknak és a tagállamoknak
a szándékaival és érdekeivel, ezért ezt el kell
utasítanunk, és meg kell próbálnunk belülről
megreformálni.

jobban át kell mindent gondolnia; nem csak
a mondatait, még a gondolatait is fésülni kell.
Míg korábban azt hittük, hogy minden falat
le kell dönteni, most úgy látjuk, hogy nem
kell minden falba fejjel belerohanni. Az ember lehiggad egy picit, látja azt, hogy a világ
nem fekete és fehér, látja azt, hogy vannak
olyan erők, melyekkel szemben egy országnak, vagy nemzetnek nincs esélye, vannak
olyan nagyhatalmak, amelyekkel realitásként
kell számolni. Azt gondolom, hogy akkor válik igazán felnőtté egy párt,
ha ezeket a realitásokat jól felméri, és megnézi azt, hogy mi
az, amit el tud érni ezen realitások között.
PP A nemrég megtartott
tisztújító kongresszus
eredményeit hogyan értékeli? Ez ön szerint megváltoztatja a párt eddigi célkitűzéseit és stratégiáját? Mit
hoz ez egy fiatal párt életében?

PP Mr President, a few years ago You
demanded Hungary’s exit from the EU.
What do You think of the issue today?
– Jobbik did not demand the exit; the
position of Jobbik was to have a referendum
about the issue, because so much time had
passed that it was justified. Great-Britain did
it. In the case of Hungary we find staying in
the EU important instead of leaving it, but it
does matter at what price and in what way.
The fundamental documents and
the accession contract have to be
modified. Great-Britain’s exit
is a warning for the EU to see
things cannot go on this
way. I think Jobbik, a party
that aspires to take over the
government, should keep
Hungary in the EU, but
we have to do everything to
reform and renew the Union. The European Union
started as an economic and
trade alliance, and as such it

PP A Jobbik a gyermekkorból felnőtté
vált. Milyen szándékoktól vezérelt emberekkel indult a pártja, és mit akar ma
elérni, mennyiben változtatta ez meg
eddigi stratégiájukat?
– Alapvetően, hiszen az ember a saját
életéből is tudja, hogy amikor átlép a kamaszkorból a felnőttkorba, az mindig egy nagy
változással, és egy krízissel is jár; nehézségekkel, problémákkal, vitákkal. Az embernek
meg kell találnia helyét a felnőtt társadalomban. Ugyanez egy pártban is így van. Ifjúsági mozgalomként indultunk, ma pedig kormányra készülünk. A Jobbik a politikai kamaszkorból átlépett a politikai felnőttkorba,
ami azt jelenti, hogy a felelőtlenség, a szabadság korából átléptünk a felelősség és a megfontolt cselekvés korába. Amíg a kamasz azt
teszi, amihez kedve van, és nem érdeklik a
következmények, addig egy felnőttnek sokkal
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white. There are forces against which a country or a nation has no chance. There are powers that have to be reckoned with as reality. I
think a party becomes an adult party, when
it can assess the realities, and looks to it what
they can achieve among these realities.

– Célkitűzéseinket nem változtatja meg,
hiszen a Jobbik eddig is egy független, élhető
és büszke Magyarországot szeretett volna. Ez
volt az alakuló kongresszuson a jelszavunk;
„Független, élhető, büszke Magyarország”.
Most is ezt szeretnénk, egy független, élhető,
büszke Magyarországot. Ami megváltozott; a
Jobbik egy felnőtt párttá vált, egy kormányra
készülő párttá, annak minden felelősségével,
nehézségével és súlyával. Ezért volt számomra
a tisztújító kongresszus életem egyik legfontosabb eseménye, hiszen a pártom bizonyos
tagjaival, csoportjaival is meg kellett értetnem,
hogy egy kormányra készülő politikai pártnak
fegyelmezettnek, felelősnek és nagyon nyitottnak kell lennie ahhoz, ha ezt a feladatot el
kívánja látni. Egy rétegpárt csupán egy társadalmi csoportot vagy eszmei kört reprezentál,
de amikor egy politikai közösség néppárttá
válik, kormányra készül, ahogy az velünk is
történt, akkor már egy egész országnak, nemzetnek kell megfelelnie. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon nehéz és nagyon szép időszak
egyszerre, minden percét élvezem, mert látom
és tudom, hogy jó úton járunk.
PP Hogyan érzi elnök úr, a 2018-as választásokon milyen eséllyel indul a Jobbik, méltó kihívója lehet a Fidesznek?
– Azt gondolom, hogy ezzel a nagyon
fontos tisztújító kongresszussal a Jobbik történetének egy fejezete lezárult: a néppártosodás sikeresen befejeződött. Míg korábban
a Jobbik egy nemzeti mozgalom volt, addig
ma a Jobbik egy nemzeti néppárt, amely a
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is very good and important to have it. But
when it is getting more and more a cultural
and political dictatorship, it is against the
European traditions, against the intentions
and interests of European citizens and member states, so we have to refuse it and try to
reform it from inside.
PP Jobbik has become an adult from a
child. What intentions did the people
of the party had at the beginning? What
does the party want to achieve today?
How has its previous strategy been
changed?
– Basically, as one knows it from personal experience, getting into adulthood from the
teenage years means great changes and a crisis
with difficulties, problems and arguments.
One has to find one’s own place in adult society. It is the same for a party. We started as
a youth movement, and today we are preparing to take over the government. From its
political teenage years Jobbik has got into its
political adulthood, which means that from
the age of irresponsibility and freedom we
stepped into the age of responsibility and careful actions. While a teenager does whatever
he likes, and would not care about the consequences, an adult has to think everything over
much more carefully. Not only sentences, even
thoughts have to be touched up. Although
earlier we thought we should pull down every
wall, now we see we should not hit our heads
against every wall. One calms down a bit, and
realises that the world is not only black or

PP How would You evaluate the results
of the recent congress for the re-election
of officials? Do You think they will
change the former goals and strategy of
the party? What will they bring into the
life of a young party?
– The results will not change our goals,
since Jobbik has always wanted to build an
independent and proud Hungary. That was
the motto on our founding congress: “An
Independent, Liveable and Proud Hungary”.
We still would like to have the same, to build
an independent, liveable and proud Hungary.
What has changed is that Jobbik has become
an adult party, a party preparing to take over
the government with all the responsibilities,
difficulties and seriousness that go with it.
That is why the re-election of the officials was
one of the most important events in my life.
Because I had to make some members and
groups of my party understand that a party
aspiring to take over the government has to
be very disciplined, responsible and open to
do this job. A stratum party only represents
a group of society or a circle of theory, but
when a political group becomes a people’s
party and is preparing to take over the government, as it has happened to us, then it has
to meet the requirements of a whole country,
a nation. This is a very exciting, very difficult
and a very beautiful phase at the same time.
I am enjoying every minute of it, because I
can see we are on the right track.
PP What chances do You feel Jobbik
will have on the 2018 elections? Can it
be a serious challenger for Fidesz?
– I think with this very important congress for re-electing officials a chapter in
the history of Jobbik is over. We have successfully become a people’s party. Whereas previously Jobbik was a national movement, today’s Jobbik is a national people’s
party, which sends a message to every
group of society. We would like to work
for the welfare of every Hungarian citizen
regardless of religion, ethnicity or any
other differences. We would like to cooperate with every force and social community
that wishes to create a more secure, stringer and better future for this country. On
the 2018 elections Fidesz will be a serious

társadalom minden csoportja felé üzenettel
bír, minden magyar embernek a javát szeretné, vallási, etnikai, vagy bárminemű különbségtől függetlenül. Minden olyan erővel,
társadalmi közösséggel együtt kíván működni, amely ennek az országnak biztosabb,
erősebb, szebb jövőt kíván teremteni. A
2018-as választásokon a Fidesz nagyon komoly ellenfél lesz, viszont az ellenzéken belül
mi vagyunk a legerősebb párt. Úgy fogalmaznék, hogy vagy mi váltjuk le vagy senki,
hiszen a baloldal szervezeti, vezetői és programválságban van, nincs igazán jövőképe
Magyarország számára. Nekünk nincsenek
vezetői problémáink, jól szervezettek vagyunk, van programunk, ami esélyt ad arra,
hogy a Fidesz kihívói lehessünk. Számunkra a kormányváltás nem cél, hanem csak
eszköz. Mi nem csupán a kormányt szeretnénk leváltani, hanem utána szeretnénk jól
is kormányozni. A Fidesz legyőzése nem
egyszerű feladat, de az igazán nagy kihívás
az lesz, amikor Magyarországot tisztességgel,
becsülettel, a korrupciót felszámolva kell
kormányozni.

– Feleségem nem csupán társam, szerelmem, hanem legfőbb bizalmasom is.
Amikor egy fontosabb döntésre, nagyobb beszédre készülök, mindig kikérem a tanácsát és véleményét, mert az
számomra meghatározó. Van egy tízéves
kisfiunk, és azt az életet éli, amit általában egy politikus gyermeke. Keveset
látja az édesapját, így igyekszünk minden pillanatot, amikor együtt vagyunk,
intenzíven, hasznosan, az együttlét erejével eltölteni. Szerencsére negatív ta-

pasztalatok, élmények nemigen érik őt
amiatt, hogy az apukája politikus. Az
iskolában én csak egy szülő vagyok, és
azt gondolom, hogy így helyes és így jó.
Látva azonban a médiában zajló folyamatokat, azt kérném a magyar emberektől, hogy legyenek megértőbbek a politikusok gyermekeivel, nem egyszerű
számukra ezzel együtt élni, ezért ne
bántsák őket, ne őket büntessék a szüleik
miatt.
Fodros István

can see only a little of his father, so whenever we are together try to spend every minute intensively and usefully and to have
some quality time together. Fortunately, he
has no negative experiences because of his
father being a politician. In the school I am
just one of the parents, and I think kit is

right so. Seeing, however, what is going on
in the media, I would like to ask Hungarian
people to be more understanding with
politicians’ children. It is not easy for them
to live with it, so please do not hurt them
and do not punish them because of their
parents.

PP Mesélne a családjáról? Ön a politikában sikeres embernek tekinthető, és minden sikeres ember mögött ott áll a család.
opponent, yet within the opposition we are
the strongest party. I should say either we
take over the government, or no-one, because the left wing has an organisational,
leadership and programme crisis, they have
no real vision of the future for Hungary.
We have no problems in the leadership, we
are well organised, we have a programme
that gives the chance to be the challenger
for Fidesz. For us taking over the government is not the goal but the means. We do
not only want to take over the government,
we would like to govern well. Overcoming
Fidesz is not an easy task, but it will be a
real challenge when Hungary can be governed with decency and honesty, and by
abolishing corruption.
PP Would You tell us about Your family? You are a successful man in politics,
and behind every successful man there
is the family.
– My wife is not only my partner and
love, but also my main confidante. Whenever I am about to make an important decision or to hold a major speech I always ask
for her advice and opinion, as they are defining for me. We have a ten-year-old son, who
lives the usual life of a politician’s child. He
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