


A 2018-as választás sorsdöntő lesz Magyarország 
életében. Arról fog dönteni, vajon meg tudjuk-e 
állítani azt a lecsúszást, amelynek következtében 
hazánk közép-európai ország helyett lassan  
kelet-európai országgá válik. Arról fog dönteni, 
vajon vissza tudunk-e térni arra a helyes útra,  
arra a fejlődő, igazságosságot ígérő, reménnyel 
teli útra, amelyen kormányoktól függetlenül  
Magyarország a milleniumig haladt. 

Tudom, hogy a Magyar Szocialista Párt olyan meg-
határozó erő, közösség, amely nélkül ezt a harcot 
nem lehet sikerrel megvívni. Azonban a sikerhez 
komolyan magunkba kell néznünk, és választ kell 
találnunk arra a kérdésre, kik is vagyunk valójában, 
kik akarunk lenni? 2016-ban ez a kérdés nem vá-
laszolható meg annyival, hogy szocialisták, balol-
daliak vagyunk. A régi definíciók, választóvonalak 
elmosódtak, és hívószóként sem működnek olyan 
hatékonyan, mint azelőtt. Sőt, kijelenthetjük, hogy a 
klasszikus, múlt századi, vegytiszta bal- vagy jobb-
oldaliság merev rendszerei a 21. század kihívásaira 
csak veszélyes és fenntarthatatlan válaszokat  
tudnak adni. Ha ehhez hozzádjuk a tényt, hogy a  
Fidesz és a hozzá hasonló jobboldali-populista  
pártok hogyan „gyarmatosítják” a hagyományosan 
baloldali témákat, joggal érezhetjük, hogy kihúzták 
a szőnyeget a lábunk alól. Mégis, én azt mondom, 
ezt a helyzetet nem szabad tragédiaként megél-
nünk. Sőt, én óriási lehetőséget látok benne.
 
Ez a gondolatsor erről a lehetőségről szól.



A válság, a padló elérése mindig új  
lehetőséget is hordoz magában. 

 
Lehetőséget, hogy újradefiniáljuk  
magunkat. Lehetőséget, hogy egy  

kicsit visszatérjünk az alapokhoz, és  
megtaláljuk azokat az egyszerű  
elveket, építőkockákat, amelyek  

baloldalivá tesznek minket.  
Lehetőséget, hogy megalkossuk a modern 

magyar baloldaliságot, amely egyszerű,  
emberi, közérthető.

A modern baloldaliság nem  
bonyolult filozófiai vagy  

gazdasági rendszer, hanem a  
legalapvetőbb emberi értékek, 

alapelvek felvállalása.

A baloldali ember hisz az igazságosságban,  
a demokráciában, az együttérzésben.

A modern baloldali hisz abban, hogy  
mindenkinek lehet, kell és tudunk segíteni.

Modern baloldaliként hiszünk benne,  
hogy senkit sem hagyhatunk hátra.

Hiszünk a lehetőségben: hogy lehetőséget kell adni  
a kiemelkedésre, teret kell adni a vállalkozó szellemnek, és 

nem pedig megfojtani azt. 

Hisszük, hogy a sikerhez a tanulás és a kemény munka vezet, 
nem pedig a rokoni, szomszédsági kapcsolatok. 

Hisszük, hogy a siker felelősséggel jár, hogy  
az erősebb vállaknak nagyobb terheket kell cipelniük.

Hiszünk abban, hogy nincs tévedhetetlen ember,  
ahogy nem lehet mindenható az állam sem. 

Hisszük, hogy minden ember egyenlő. 

Hisszük, hogy minden család egyenlő, akárhány  
tagja van, akárhány gyermeket vállal.  

Hisszük, hogy a család az, amely annak tartja  
magát, nem az, amelyet az állam elfogad. 

Hisszük, hogy az állam van az emberekért, nem pedig  
fordítva. Hisszük, hogy a vezetés szolgálat,  

nem pedig uralom az emberek felett.

Egyszerre hiszünk Deák Ferenc nyitottságában,  
Göncz Árpád emberségében és Horn Gyula  

pragmatizmusában.

Ha ezekre az egyszerű alapelvekre építjük politikánkat, az 
MSZP újra érthető, hiteles, vonzó alternatívát tud kínálni a 
magyar embereknek. Olyan alternatívát, amely nem csak  

azzal határozza meg magát, hogy mi ellen, hanem azzal is, 
hogy miért létezik.
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Ahogy egy család, úgy egy ország életében is fontosak a  
közös célok. Egy új ház, egy autó, a gyerekek iskoláztatása.  
A közös célok meghatározzák életünket, fókuszt adnak,  
fontossági sorrendet állítanak, a helyes irányba terelnek  
minket. Lassan a múlt ködébe vész, de a modern Magyaror-
szág életét is meghatározták ezek a közös célok: demokráciát 
akartunk. Kiharcoltuk. Piacgazdaságra, sajtószabadságra 
vágytunk. Megteremtettük. Csatlakozás az EU-hoz? Sikerült. 
Kormányokon, miniszterelnökökön, jó és rossz döntések, viták 
tömkelegén át a közös célok összetartottak minket, és bár-
hol is álltunk a politikai palettán, a nap végén tudtuk, hogy jó 
irányba haladunk.

Aztán valamikor, valahol, talán másfél évtizeddel ezelőtt 
eltűntek ezek a célok. És a célok elvesztésével együtt lassan, 
csendben, választásról választásra, törvényről törvényre, hek-
tárról hektárra azokat az eredményeket is kezdjük elveszíteni 
– a demokráciát, a sajtó szabadságát, a szabad, tisztességes 
versenyt, a bíróságok függetlenségét -, amelyekért annyit 
küzdöttünk. Az első, egyértelmű és kikerülhetetlen feladatunk, 
hogy ezeket a demokratikus vívmányokat közösen helyreál-
lítsuk, és Európa páriái helyett ismét megbecsült, szeretett 
tagjai legyünk a demokratikus államok közösségének.
A világ azonban 2016-ra megváltozott. Nem érdemes és nem 
is lehet visszatérni a rendszerváltás és a fideszes demokrá-
ciarombolás közötti időszak viszonylagos békéjéhez. Ennél 
ma többre van szükség. A modern baloldaliság nemcsak 
olyan évszázados problémákra tud választ adni, mint a sze-
génység kérdése, az oktatás vagy az egészségügy, hanem 
olyan globális problémákra is van válasza, mint a klímaválto-
zás, a közösségi gazdaság. Tudjuk, hogy 2016-ban nemcsak 
írni és olvasni, de programozni is meg kell tanítani a gyere-
keket. És pontosan tisztában vagyunk azzal is, hogy valódi 
fejlődést csak nyugati szövetségben, az Európai – és nem az 
eurázsiai – Unió megbecsült tagjaként érhetünk el.
Emellett azonban meg kell találnunk, ki kell jelölnünk azokat a 
valódi, emberközeli, akár „földhözragadt” célokat, álmokat is, 
amelyek mindennapi életünket, a jövő magyar hétköznapjait 
leginkább meghatározzák.



...nem nyugszunk addig, amíg ezeket a közös célokat,  
álmokat meg nem valósítjuk. Radikálisan, szigorúan,  

tántoríthatatlanul ragaszkodunk hozzájuk, és mindent,  
embert, költségvetést, energiát ennek rendelünk alá.

...nem nyugszunk addig, amíg a gyógyulásnak  
és tanulásnak méltó körülményeket nem teremtük  

mindenütt az országban.

...nem nyugszunk addig, amíg az ország minden  
pontján fel nem számoljuk az éhezést, az extrém  

szegénységet, a kilátástalanságot.

...nem nyugszunk addig, amíg a demokrácia  
alapintézményeit helyre nem állítjuk.

...nem új arisztokráciát és új földesurakat akarunk,  
hanem új orvosokat, megbecsült nővéreket, motivált  

tanárokat és boldog gyerekeket.

...nem uralkodni akarunk az embereken, hanem  
kormányozni az országot Nyugat felé, a demokrácia,  

a biztonság felé.

...nem a keleti diktatúrákat és nem Azerbajdzsánt,  
hanem a Nyugatot és az innovatív, élhető  

Észtországot állítjuk példaként Magyarország elé.

...nem bársonyszékeket és pozíciókat akarunk, hanem egy 
olyan országot működtetni, amelyben lehetősége van  
mindenkinek a felemelkedésre, függetlenül attól, hogy  
egy budai villába születik vagy a faluvégi cigánysorra.

Az MSZP régen nem álmodik.  
Félünk, hogy túl nagyot mondunk. 
Hogy irreálisnak hangzunk. Hogy 
teljesíthetetlen célokat jelölünk ki. 
De mégis mernünk kell álmodni. 
Mernünk kell optimistának lenni, 

mert mindannyiunkat ez visz előre. 
Ez ad hitet az embereknek, ez  

tölti fel őket energiával, és ez vonzza 
majd őket a szavazófülkékbe.

Persze nem mindegy, miről is beszélünk.  
Egyértelművé kell tennünk, hogy a mi álmaink 

az emberek álmai is egyben.  
Amíg a Fidesz és Orbán Viktor csillogó  

palotákról álmodik, mi csillogó kórtermekről. 
Amíg ők a következő milliárdjukról, mi  

tisztességes, méltó orvosi, tanári, nővéri  
fizetésekről. Amíg ők stadionokat álmodnak 

minden faluba, mi csatornákat, utakat,  
tantermeket álmodunk.

Akik ma kormányozzák az országot, azok nem 
akarnak javítani az emberek helyzetén. Én 

akarok, és együtt el is érjük közös céljainkat.



A világot azonban nem tudjuk egyedül megváltani.  
Akár örülünk neki, akár nem, partnerekre, barátokra,  

szövetségesekre van szükségünk. Csak együtt sikerülhet a 
nagy cél, az Orbán-rezsim 2018-as leváltása, az új,  

normális Magyarország felépítése. Ehhez az MSZP-nek 
nyitottnak, nyitottabbnak kell lennie. Ahogy persze mások-

nak is. És ahhoz, hogy konfliktusainkat rendezzük, közös 
céljainkat kijelöljük – éppen, mint egy széthullott család-
nak -, idő kell. Két hét vagy két hónap nem elég erre, de 

mivel két évünk sincsen már a következő választásig, itt az 
ideje, hogy elkezdjünk beszélgetni, nyitottan, befogadóan.

A nyitás nem egyenlő a megadással, pozícióink  
feladásával, hanem egyszerű elfogadása a ténynek, 
hogy nem vagyunk egyedül. Elfogadása annak, hogy 

gondolatainkkal, tapasztalatainkkal segíthetjük  
egymást, és annak, hogy a mindent átható  

ellenségeskedés csak a másik oldal, a Fidesz  
és a Jobbik malmára hajtja a vizet.  

Ahhoz hogy komolyan tudjuk venni magunkat –  
és hogy a választók is komolyan vegyenek minket -, 

felnőttként kell viselkednünk.

Európa, és nem Kelet felé kell néznünk.  
Az országot meg kell menteni a  
nemzetközi elszigetelődéstől. 

A magyar gazdaságot helyes  
pályára kell állítani, véget kell vetni  

az „unortodoxiának”, amely  
beláthatatlan károkat okoz. Ezzel  

párhuzamosan csökkenteni kell az  
ordító társadalmi különbségeket. 

Helyre kell állítani a demokratikus  
alapintézményeket, a független bíróságo-

kat, az igazságos választási rendszert. 

Meg kell állítani a  
szélsőjobbos radikalizálódást.

Az Orbán-rezsimnek mennie kell.

amelyek elfogadását az együtt-
működés feltételének tekintem.



A nyitottság azonban nem csak a pártokról,  
a választási együttműködésekről, hanem  
politikai családunk egészéről kell hogy  
szóljon, a HÁROM NYITÁS POLITIKÁJÁRÓL:

1. NYITÁS A cIvILEK FELé
A Fidesz kiüresítette a parlamenti politizálást, ezért a politika  
centruma láthatóan kezd kikerülni az utcára, a parlamenten 
kívüli megmozdulásokra, legyen szó tüntetésekről, figyelemfelhívó 
gegekről vagy nagy népszavazási kezdeményezésekről.
A civilek, a pártokhoz közvetlenül nem kötődő csoportok  
megszólítása, meghallgatása kikerülhetetlen feladat, nem kis  
részben azért, mert csak a párbeszéd útján szerezhetjük vissza a 
figyelmet, a hitelességet, amelyet a civilek szemében nem csak mi, 
hanem szinte minden parlamenti párt elveszített.

Ha ezt a figyelmet visszakapjuk, akkor, és csak akkor lehet esély arra, 
hogy civilek igényeit, kezdeményezéseit ismét az azokat megillető 
helyen, az Országgyűlésben képviselhessük. 

2. NYITÁS A SZAKSZERvEZETEK FELé
A szakszervezetek és az MSZP mindig természetes szövetségesek, 
partnerek voltak. Ezt a szövetséget meg kell újítani, új energiával 
kell feltölteni. Újra asztalhoz kell ülnünk, ki kell alakítanunk azt az 
együttműködési metódust, állandó egyeztetési fórumot, amellyel 
ismét a szocialisták lesznek az a párt a szakszervezetek, a dolgozók 
számára, amely a leghatékonyabban képviseli érdekeiket, harcol 
értük a Parlamentben.

3. NYITÁS AZ éRTELMISéG FELé
Ismét nyitnunk kell az értelmiség felé. A szocialista párt értelmiségi 
„holdudvara” még mindig létezik, de ahogy a pártunkba vetett hit 
csökkent, úgy morzsolódtak le sokan azok közül a gondolkodók közül 
is, akik régen támogattak, segítettek minket. Meg kell mutatnunk 
nekik, és annak az értelmiségi rétegnek, akik csupán a háttérből 
figyeltek, de szavazataikkal támogattak minket, hogy újra érdemesek 
vagyunk rá, hogy képviseljük gondolataikat, elveiket. Gondolnunk 
kell arra is, hogyan frissítjük fel értelmiségi hátterünket hosszú távon: 
jelen kell lennünk az egyetemeken – szellemi műhelyek, baloldali 
klubok szervezésével is -, hogy megállítsuk a szélsőjobb térnyerését  
a jövő értelmiségi generációinak körében.

Az MSZP a három nyitás politikájával újra  
váltópárt lehet Magyarországon. A modern  
baloldal le tud számolni a populizmussal, a  

kormányon és ellenzékben egyaránt erősödő 
szélsőségekkel. Olyan országot tudunk  

teremteni, ami képes embereket kiemelni  
a szegénységből, biztonságot és jövőt adva 
azoknak a millióknak, akik ma napról-napra  

élnek. Baloldali pártnak más célja nem is lehet.

Vissza kell adnunk a reményt azoknak,  
akik évek óta azt tapasztalták, hogy a politikusok 

csak a saját hasznukat lesik, és nem törődnek  
a valódi problémákkal. Meg kell mutatnunk  

mindenkinek, hogy Magyarországon lehet szebb 
a holnap, könnyebb a jövő, boldogabb  

a következő szakasz az életében. Ez persze nem 
lesz könnyű. Ehhez a munkához egyszerre kell 
kitartás, szorgalom és alázat. A feladat adott: 

vissza kell adni a képviselet szó eredeti értelmét.  

Nyitnunk kell: szélesre  
tárni a kaput mindenki 

előtt, aki tenni akar  
Magyarországért.



1. EGYüTT, NEM EGYMÁS ELLEN
Az a párt erős, melynek tagjai együtt, közös akarattal, a közösség iránt érzett 

alázattal dolgoznak. Az MSZP szolidaritással tartozik a tagjainak, az összetartozás 
kölcsönös érzés. 

2. KéPZéS, MOTIvÁcIÓ, TEHETSéGKuTATÁS
Felelős, képzett politikus nem lesz, hanem tanulással, a lehetőségekkel élve válik a 
tehetséges fiatalokból. A mi feladatunk ez: újra jövőképet, biztatást és bizonyítási 

lehetőséget adni, mentorálni a jövő szocialista politikusait.

3. MOZGÓ PÁRT
Vigyük házhoz a baloldali üzeneteket! Célzott programszervezéssel, mobil 

kampánycsapatokkal el kell jutnunk az ország minden pontjára, oda is,  
ahol nincsen helyi MSZP szervezet.

4. FÓKuSZ A KöZöSSéGEKEN, EGYéNI KöRZETEKEN
Alulról szerveződő, de határozottan irányított pártot szeretnék. Olyat, ahol  

meghallgatják és figyelembe veszik az helyi szervezetek véleményét  
a döntéshozatalban. Ahol sokszor mondjuk egymásnak: köszönöm. Ahol tudjuk:  

a helyiek néha jobban tudják, mire van szükség, mint a pártközpont.

5. KöZéRTHETő PROGRAM
A szakmai műhelyek programjavaslatai startra készen állnak.  

Most az a feladatunk, hogy hatékony formát és közös nyelvet találva  
valós, hiteles alternatívát fogalmazzunk meg a magyar választóknak.

6. XXI. SZÁZADI KOMMuNIKÁcIÓ
Ne panaszkodjunk többé amiatt, ami hiányzik. Használjuk okosan,  

ami van: kreatívan legyünk jelen a közösségi média világában.

7. EGYSéGES, ERőS, SZíNESEbb ARcuLAT
A hagyományos elemeket megtartva, egyértelmű,professzionális  

és jól beazonosítható jelenlét kell a vizuális világban.

8. KAMPÁNYKöZPONTOK KELLENEK
Az MSZP szereti, ha van székháza, de ennél fontosabb, hogy sikerrel szerepeljünk 
a választásokon, hogy megvalósíthassuk politikánkat. Ez utóbbihoz azonban most 

nem székházra, hanem kampányközpontokra van szükség. 

9. NEM cIKI SZOcINAK LENNI - NEM búJHATuNK EL
2016-ban kormánypárti szavazónak lenni ciki. Kínos stadionépítésekről, tönkretett 

egészségügyről, legyalult oktatásról, korrupciós ügyekről magyarázkodni – ez a ciki. 
Mi, szocik nyugodtan emeljük fel a fejünket. 

10. 2016 őSZ: KEZDőDIK A KAMPÁNY
Két év múlva nem a baloldal, hanem az ország sorsa fog eldőlni az országgyűlési 

választáson. Szerveznünk, készülnünk, győznünk kell. A Fidesz folyamatosan 
kampányol. Mi sem ülhetünk ölbe tett kézzel. 



Kedves barátom, Párttársam!

Ez a kis füzet betekintést  nyújt abba, 
hogyan gondolkodom közös jövőnkről, 

a párt előtt álló kihívásokról és az  
azokra adandó válaszokról. 

 
Hamarosan hivatalos, a párttal  

kapcsolatos gyakorlati  
elképzeléseimet részletesen  

kifejtő elnökjelölti pályázatomat  
is beadom, amelyet e-mailben,  

és remélhetőleg személyesen  
is be tudok mutatni neked. 

 
Amennyiben még nem kaptál  
tőlem e-mailt, kérlek küldj egy  

levelet a neveddel a  
2016@molnargyula.hu címre,  

hogy mostantól mindenről  
elsőkézből értesülhess! 

 
Bízva támogatásodban,  

üdvözlettel, 
 

Molnár Gyula, elnökjelölt


