Az MSZP az összefogás motorja lesz

Interjú Kunhalmi Ágnessel és Tóth Bertalannal, az MSZP társelnökeivel

MSZP will be the Engine of Collaboration

Interview with Ms Ágnes Kunhalmi and Mr Bertalan Tóth, Co-Chairs of MSZP

A Magyar Szocialista Párt legutóbbi kongresszusa új vezetési struktúrát alakított ki,
élén két társelnökkel. Kunhalmi Ágnest és
Tóth Bertalant kérdeztük a párt feladatairól, terveiről és céljairól.
P Konszolidáció, építkezés, megújulás,
innováció. Hogyan értelmezné ezeket a
hétköznapi munka szempontjából?
Tóth Bertalan: – Két évvel ezelőtt az MSZP
kongresszusa azzal bízott meg, hogy szervezeti
és ideológiai értelemben is kezdődjön meg egy
alapozó munka, továbbá azzal, hogy a 2019-es,
önkormányzati választásokra hozzuk létre azt
a legszélesebb körű együttműködést, amellyel
meg tudjuk törni a Fidesz egyeduralmát, vissza
tudjuk adni az ellenzéki választóknak a hitet,
megteremtsük annak az esélyét, hogy 2022-ben
kormányváltás legyen. Önkormányzati szinten
ez az áttörés sikerült, ezen belül az MSZP a
legerősebb ellenzéki párt, tehát a legtöbb polgármesterünk és önkormányzati képviselőnk
nekünk van. Sikerült kiépítenünk azokat a hídfőállásokat, amelyekre lehet építeni, népszerűsíteni a szociáldemokrata eszmeiséget, de
ugyanilyen fontossággal az ellenzéki együttműködést is tovább lehet építeni, hiszen az MSZP
mindig motorja volt és motorja lesz ennek az
együttműködésnek.
A Párbeszéddel közösen létrehoztuk a Szociális Demokráciáért Intézetet, kutató-elemző
háttérműhelyt, amelynek munkája eredményeképpen a mostani kongresszusunk elfogadta azt
a stratégiát és azt a politikai programot, amely
ötvözi a XXI. századi baloldali gondolatokat a
tradicionális szociáldemokrata alapértékekkel
és a zöldgondolattal. Ennek a stratégiának három fő pillére van, a jogállam, a demokrácia és
a szabadságjogok helyreállítása, az esélyteremtő
állam létrehozása és a környezetünk természeti
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kincseinek a megóvása. Az MSZP mára mind
szervezetileg, mind politikailag felkészült arra,
hogy egyenrangú partnerként részt vegyen a
kormányváltó szövetség munkájában.
Az MSZP legnagyobb politikai innovációja
az előválasztás meghonosítása, lebonyolítása.
Ebben, első körben partnerünk volt a Párbeszéd, Karácsony Gergely is amellé állt, hogy
előválasztás útján válasszuk ki a legalkalmasabb
jelölteket. A sikeres első forduló után már a
többi párt bevonásával a második forduló még
sikeresebb lett. Ez meghozta az eredményt, hiszen ma Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Hiszünk abban, hogy az országgyűlési választásokra felkészülve is használnunk kell
ezt az eszközt.
P Ezek után hol látja a helyüket az ös�szefogásban?
T. B.: – Nagyon sokat dolgoztunk azért,
hogy létrejöjjön az ellenzéki egység az Országgyűlésben, az önkormányzatokban, majd az
utcán; a rabszolgatörvény elleni tiltakozás az a
gyújtópont, ahol ez az együttműködés elindult.
Együtt próbáltuk megakadályozni ennek a törvénynek az elfogadását. A jelenlegi kutatások,
elemzések azt mutatják, hogy le lehet győzni a
kormányerőt. A legjobb mód erre a közös jelöltek állítása az egyéni választókerületekben,
egyeztetve a többi párttal, a közös program, az
alternatíva felmutatása, láttatva, hogy mi milyen Magyarországot akarunk. Elengedhetetlen
feltétel számunkra a közös lista és a közös miniszterelnök-jelölt.
Kiemelném, hogy az MSZP az egyetlen
olyan párt, amely nagyon erősen viszont kívánja látni azokat a baloldali, szociáldemokrata
alapértékeket, amelyekről a stratégiánk szól. Az
esélyteremtő állam gondolatához ragaszkodunk, és a szabadság, igazság és egyenlőség
mellett ott kell legyen a szolidaritás. Ezt az új
kormány tetteiben, tevékenységében is szeretnénk látni.
P A politikus lét velejárója az ambíció.
Összefogás esetén ezeket párton belül és
kívül is kezelni kell. Tudja, hogyan?
Kunhalmi Ágnes: – Már a társelnökké választásunk előtt is azon dolgoztunk mind a
ketten – én választmányi elnökként –, hogy

At the latest congress of the Hungarian
Socialist Party (MSZP), a new leadership
structure with two co-chairs has been
formed. We asked Ágnes Kunhalmi and
Bertalan Tóth about the tasks, plans and
goals of the party.
P Consolidation, construction, renewal, innovation. How would You
interpret these notions with respect to
everyday work?
Bertalan Tóth: – Two years ago, the Congress of MSZP commissioned me to start a
foundation work in both organisational and
ideological terms, as well as to establish the
widest possible cooperation for the 2019 municipal elections with which we can break
the monopoly of Fidesz and give opposition
voters faith, creating an opportunity for a
change of government in 2022. At the municipal level, this breakthrough was successful, and MSZP is the strongest opposition
party of all with the highest number of mayors and municipal representatives. We have
succeeded in creating bridgeheads on which
we can build and promote the social democratic ideal, but it is equally important for us
to achieve cooperation within the opposition,
as MSZP has always been and will be the
engine of collaboration.
Together with Párbeszéd (“Dialogue”), we
have set up the Institute for Social Democracy, a research and analysis background
workshop, the activity of which has paved
the way for our current congress adopting a
strategy and policy agenda that combines the
left-wing concepts of the 21st century with
traditional social democratic core values and
the green idea. There are three main pillars
to this strategy: restoring the rule of law, de-

csapatmunka belül és csapatmunka kívül is.
Egy fragmentált, elaprózott ellenzéki térfélen
kell ma politizálnunk Magyarországon, tehát
adja magát, hogy csak együtt tudunk sikeresek
lenni. Az összefogásban koalíciós kormányzásra kell készülni, ebből adódik, hogy kompromisszumokra van szükség a koalíción, de természetesen a párton belül is. Azok a tagjaink,
akik egyéni győztesek voltak a legutóbbi országgyűlési választásokon kiemelkedően fontosak
számunkra, hiszen ők bizonyítottak, megmutatták, hogy az adott körzetben élvezik a társadalom többségének bizalmát, csatába tudnak
indulni a Fidesz jelöltjével szemben.
Egyébként nagyon jó csapat alakult ki a
párton belül. A társelnöki rendszer bevezetése
is az együttműködő mentalitást és a csapatmunkát hozza előtérbe. Ezzel az igénnyel viszonyulunk a partnereinkhez is. Az MSZP-nek van
már rutinja a kompromisszumos kormányzásban, hiszen az elmúlt harminc évben többször
volt kormányon. Ez a harmincéves politikai
tapasztalat sokat fog számítani, amikor öt-hat
erő törekvéseit kell egyeztetni, ez érték lehet a
partnereinknek is.
P És még mivel, milyen erővel és értékekkel tudnak hozzájárulni az együttműködéshez?
K. Á.: – Biztosan állíthatom, hogy félmillió
szavazóval, a legerősebb szervezeti hálóval,
amely nagyon erős eszköz a Fidesszel szemben,
nemcsak számunkra, hanem a közös törekvésekhez is, és természetesen a szociális demokrácia programjával.
Mi vagyunk az egyetlen ilyen ideológiájú
párt, nagyon erős hagyományokkal, erős értékrenddel, amelyből nem is kívánunk engedni,
sőt, jobban szeretnénk érte küzdeni, mint tettük
azt az elmúlt harminc évben. Ennek az időszaknak a tapasztalata, hogy a demokrácia önmagában nem képes a tömegeket felemelni. Ezért
a IV. Magyar Köztársaságnak, amelynek elkötelezett hívei vagyunk a partnereinkkel együtt,
nemcsak demokratikusnak, hanem egyben
szociálisnak is kell lennie.
M. L. L.

mocracy and freedoms; building of an opportunity-creating state; and protecting the
natural resources of our environment. MSZP
is now prepared, both organisationally and
politically, to participate as an equal partner
in this association striving for the change of
government.
The biggest political innovation of MSZP
is the introduction and management of preelections. Párbeszéd was our partner in this
during the first round, as Gergely Karácsony
also opted for pre-selection as a way to choose
the most suitable candidates. After a rewarding first round, the second became even more
successful with the involvement of the other
parties. This also brought the coveted result,
as Gergely Karácsony is the mayor of Budapest now. We believe that we have to use this
method in the run-up to parliamentary elections as well.
P As a consequence, where do You see
Your place in the collaboration?
B. T.: – We worked very hard to create an
opposition unit in Parliament, in local governments and then on the street; the protest
against the Slave Law was the focal point
where this cooperation began. Together we
tried to prevent the adoption of this law. Current research and analyses show that the
government can be defeated. The best way
to do this is to nominate joint candidates in
the individual constituencies, after reconciliation with the other parties, to present a
joint programme, an alternative, and to show
what kind of Hungary we want. A common
list and a joint candidate for prime minister
are essential for us.
I would like to emphasise that MSZP is
the only party which wants to see the strong
reflection of the left-wing social democratic
core values that our strategy is about. We
adhere to the idea of an opportunity-creating
state, and there must be solidarity alongside
freedom, justice and equality. We would also
like to see this in the actions and activities of
the new government.

evident that we can only succeed together.
The cooperating partners have to prepare for
coalition governance, which means that compromises must be reached within the coalition, and of course within the party. Our
members who individually won in the latest
parliamentary elections, are extremely important to us, as they have proved themselves
and shown that they earned the trust of the
majority of society in their area and have a
chance against the Fidesz candidate.
A very good team has developed within
the party anyway. The introduction of the
co-chair system brings this collaborative
mentality and teamwork to the fore. We require the same from our partners. MSZP
already has a routine in compromise governance, having led the country several times
over the past 30 years. This political experience will matter a lot when it comes to reconciling the aspirations of five or six forces,
so it is valuable to our partners.
P And what other strengths and values do You bring to the collaboration?
Á. K.: – I can say that we can contribute
with half a million voters, the strongest organisational network, which is a very powerful tool against Fidesz, not only for us,
but also for common aspirations, and, of
course, with the social democracy agenda.
We are the only party based on this ideology, with a very strong tradition behind
us, a firm set of values from which we will
not budge from, and in fact, we want to
fight for it now more than in the last 30
years. Our experience from this period is
that democracy alone cannot elevate the
masses. Therefore, the 4th Republic of Hungary, to which we are committed along with
our partners, has to be social as well as
democratic.

P Ambition is inherent in being a
politician. In the event of a partnership, this must be dealt with both inside and outside the party. How do You
manage it?
Ágnes Kunhalmi: – Even before we were
elected co-chair, we had both been involved
– me as Chairwoman of the Board – in teamwork inside and outside. Today we have to
create politics in a fragmented and dispersed
opposition space in Hungary, so it is self   DIPLOMATA | 39

