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SAJTÓSZEMLE PROF. DR. ANDREAS RÖDDER BUDAPESTI LÁTOGATÁSÁRÓL 

Prof. Dr. Andreas Rödder, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem Legújabb Kori Történelem 

Tanszékének professzora a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézetének meghívá-

sára érkezett Magyarországra, hogy bemutassa a Konzervatív 21.0 című könyvét, amelynek 

magyar fordítását nemrégiben adta ki az MCC Press.  A könyvbemutatók a debreceni Arany-

bika Hotelben és a Budai Várban található Főőrségben kerültek megrendezésre. Rödder pro-

fesszor úr az itt-tartózkodása során könyvének bemutatása mellett interjúkat adott különböző 

magyar médiumoknak.  

INTERJÚK ÉS PUBLIKÁCIÓK: 

1. Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság 

 A Vasárnapi Újság a közszolgálati Kossuth Rádió műsora, amelyet 1987 óta minden vasárnap 

reggel 6 és 8.25 óra között közvetítenek. A műsor keretein belül 2019 júniusáig több mint 1640 

adást sugároztak, ez évi 52-t jelent. 

LINK: https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-

08-01_06-00-00&enddate=2021-08-01_09-10-00&ch=mr1 

(7:45:00-7:55:00)  

2. Magyar Nemzet (kormányközeli napilap)  

,,Önök a baloldali identitáskép ellentétei" 

,,Németországban egyre jobban polarizálódik a 

nyilvánosság egy moralizáló, identitáspolitikai 

baloldal és egy ellenérzéseket tápláló, naciona-

lista jobboldal között. A német közmédia balli-

berális elfogultsága egyértelmű, ami a Magyar-

országgal kapcsolatos beszámolókra is rá-

nyomja a bélyegét” – mondta a Magyar Nem-

zetnek Andreas Rödder. 

 LINK: https://magyarnemzet.hu/kulfold/onok-

a-baloldali-identitaskep-ellentetei-10158443/ 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-01_06-00-00&enddate=2021-08-01_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-01_06-00-00&enddate=2021-08-01_09-10-00&ch=mr1
https://magyarnemzet.hu/kulfold/onok-a-baloldali-identitaskep-ellentetei-10158443/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/onok-a-baloldali-identitaskep-ellentetei-10158443/
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2.2. Magyar Nemzet nyomtatott formában  

„Önök a baloldali identitás ellentétei“ 

Andreas Rödder német történész szerint a sajtó ma Helmut Kohlt ízekre szedné. 

,,Számos országban félreértik a konzerva-

tív jelentését.“ 

,,Németországban egyre jobban polarizá-

lódik a nyilvánosság egy moralizáló, identi-

táspolitikai baloldal és egy ellenérzéseket 

tápláló, nacionalista jobboldal között. A 

német közmédia balliberális elfogultsága 

egyértelmű, ami a Magyarországgal  

kapcsolatos beszámolókra rá is nyomja  

a bélyegét” – mondta a Magyar Nemzet-

nek Andreas Rödder.  

A kérdésre, hogy „Konzervatívnak nevez-

hető-e még a Kereszténydemokrata Unió 

(CDU) vagy akár a CDU/CSU pártszövetség? 

Sokan a CDU baloldali fordulatáról beszél-

nek Angela Merkel pártelnöksége, illetve 

kancellársága idején.” a következőt  

válaszolta Rödder: „Ez igaz. Egy párt sem maradhat változatlan, még a konzervatív pártok sem. 

Elkerülhetetlen volt, hogy a CDU is változzék.  

De rögtön hozzátenném ehhez, hogy sok tekintetben anélkül idomult eközben hozzá a szoci-

áldemokrata, sőt zöldpárti fősodorhoz, hogy kialakította volna a saját stratégiáját és koncep-

cióját.  

Az én érdeklődésem középpontjában az áll, hogyan lehet olyan kereszténydemokrata politikát 

folytatni, amely egyfelől megkülönböztethető a többi áramlattól, másrészt viszont korszerű, 

így alkalmas arra, hogy megfeleljen a jelen kihívásainak.”  
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3. Mandiner 

A Mandiner egy online hírportál, amely nyomtatott hetilapként is megjelenik minden csütör-

tökön. A kiadvány a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány terméke, amelyet a magyar kor-

mány ,,nemzetstratégiai jelentőségűnek” minősített. 

„Ne igazodjunk a vörös-zöld mainstreamhez!” –

Andreas Rödder a Mandinernek 

,,Merkel politikájának sok előnye volt, de a straté-

gia hiányzott belőle” – mondja lapunknak Andreas 

Rödder, az MCC vendégprofesszora, akivel Euró-

páról, a Fridays for Future-ről és hazánkról is  

beszélgettünk. – 

,,Az elmúlt években azért kritizáltam a CDU-t, 

mert túlságosan igazodott a baloldalhoz. De 

ugyanennyire látom benne a potenciált is. A CDU 

genetikailag egy szubszidiáris, polgári párt, és az alapok meg is vannak, de meg kell erősíteni 

őket. Nem lehet az a jövő, hogy a német és európai vörös-zöld mainstream elvárásaihoz iga-

zodunk.” 

LINK: https://mandiner.hu/cikk/20210728_andreas_rodder_interju_nemetorszag_cdu_mer-
kel_eu_fidesz 
 

4. Mandiner 

Andreas Rödder: Elegem van a nagykoalíciókból! 

A Konzervatív 21.0 című, MCC Press gondozásában ma-

gyarul megjelent könyv szerzője szerint a német nagy-

koalíció „inkább volt igazodás balra, mint aktív moder-

nizáció, a saját alapokon állva”. ,,A nyugati civilizációt 

körüllengő feszültség oka az, hogy nem felívelő, hanem 

stagnáló, esetleg lefelé tartó korszakukat élik ezek a 

társadalmak” – hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszter-

elnökség parlamenti és stratégiai államtitkára,  

a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi  

elnöke a keddi budapesti könyvbemutatón. 

LINK: https://mandiner.hu/cikk/20210727_andreas_rodder_elegem_van_a_nagykoaliciokbol 

 

https://mandiner.hu/cikk/20210728_andreas_rodder_interju_nemetorszag_cdu_merkel_eu_fidesz
https://mandiner.hu/cikk/20210728_andreas_rodder_interju_nemetorszag_cdu_merkel_eu_fidesz
https://mandiner.hu/cikk/20210727_andreas_rodder_elegem_van_a_nagykoaliciokbol


 

4 
 

5. Mandiner: Merkel után, szabadon és konzervatívan 

Szeptember végén szövetségi választásokat tartanak Németországban, amivel a Merkel-kor-

szak hivatalosan ugyan lezárul, de egyáltalán nem biztos, hogy a CDU/CSU politikai önmegha-

tározását tekintve is új korszak kezdődik. Angela Merkel a 2005 óta kormányzó pártszövetsé-

get a politikai közép baloldalára navigálta, és ma már egyre kevesebb jelét látni annak, hogy a 

polkorrekt fősodornak való kényszeres megfelelésen 

túl lenne valódi szándékuk arra, hogy újradefiniálják 

magukat. 

 

Nagyobb szellemi erőfeszítést az utóbbi időben talán csak Andreas Rödder, a Mainzi Johannes 

Gutenberg Egyetem professzora tett erre, amikor 2019-ben megfogalmazta saját javaslatcso-

magját Konzervatív 21.0. – A polgári Németország programja címmel. 

A CDU-tag történész alapos eszmetörténeti áttekintés után állapítja meg, hogy a pártszövet-

ségnek a brit konzervatív hagyományokhoz illeszkedő, liberális–konzervatív hang megtalálása 

lenne a leginkább járható út, mivel az a szükségszerű változásokat kellő szkepticizmussal, az 

emberek által elviselhetővé alakítva képes kezelni. 

LINK: https://mandiner.hu/cikk/20210728_merkel_utan_szabadon_es_konzervativan 

6. A Mathias Corvinus Collegiumnál működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttmű-

ködésért recenziója a Konzervatív 21.0 c. könyvről (Böhm Márton írása) 

Németországot tizenhat éve a kereszténydemokrata szövetségi kancellár, Angela Merkel ve-

zeti. Annak ellenére, hogy hátterét tekintve a Kereszténydemokrata Unió (CDU) konzervatív 

párt, a szövetségi köztársaság kormányának politikája az elmúlt években balra tolódott,  

Magyarországon sokan értetlenül figyelték ezt a folyamatot. Miért fogadtak be a németek 

ennyi menekültet? Miért tűnik úgy, hogy inkább a gender témára fókuszálnak hatékony csa-

ládpolitika helyett? Miért állították le az atomerőműveket? És főleg: miért éppen egy konzer-

vatív párt vitte keresztül ezeket a döntéseket? Andreas Rödder könyvének gerincét lényegé-

ben három fejezet adja. A bevezetésben a professzor a jelenlegi németországi helyzettel is-

merteti meg az olvasót: mi az, ami jól működik, és milyen változtatásokra van szükség. Ezt 

https://mandiner.hu/cikk/20210728_merkel_utan_szabadon_es_konzervativan


 

5 
 

követően a konzervativizmus fogalmát veszi górcső alá, új élettel töltve meg e mostanra ,,be-

porosodott” kifejezést. A kötet harmadik nagy fejezetében a szerző tíz tételt fogalmaz meg, 

amelyekből kiindulva el lehetne indítani Németország polgári reformját 

LINK: Recenzió – Konzervatív 21.0: A polgári Németország programja (corvinak.hu)  

7. Gondola: Ne igazodjanak a vörös-zöld fősodorhoz! 

Európa kereszténydemokrata pártjai is nagyon különbözőek, egyesek majdhogynem szocialis-

ták, mások sokkal liberálisabbak. Ez egy euró-

pai probléma is, hiszen már csak a nyelvi aka-

dályok miatt is sok a zavar a kommunikáció-

ban. 

,,Merkel politikájának sok előnye volt, de a 

stratégia hiányzott belőle” – mondja lapunk-

nak Andreas Rödder, az MCC vendégprofesz-

szora, akivel Európáról, a Fridays for Future-

ről és hazánkról is beszélgettünk. Interjú. 

LINK: https://gondola.hu/cikkek/120101-

Ne_igazodjunk_a_voros-zold_fosodor-

hoz_.html 

 

8. Ungarn Heute: „Az Európai Uniónak a hozzáadott értékre kellene összpontosítania” 

Az interjút Darkó Tünde és Böhm Márton, az MCC Magyar-Német Intézetének munkatársai 

készítették. Az interjú során összesen 11 kérdést tettek fel Rödder úrnak.  

Egyik kérdésük így szólt: ,,A magyar politi-

kában gyakran használják az illiberális de-

mokrácia kifejezést. Könyvében a konzer-

vativizmus illiberális hagyományát első-

sorban Carl Schmitt eszméinek tulajdo-

nítja. Lát összefüggéseket, vagy félreérté-

sek vannak a terminológiát illetően?"  

Rödder úr azt a választ adta erre: ,,Ez egy 

nagyon jó kérdés, mert valami nagyon lé-

nyeges dologra irányul, nevezetesen a fo-

galmi félreértésekre, amelyek akkor a leg-

rosszabbak, ha egyáltalán nem 

https://corvinak.hu/velemeny/2021/07/26/recenzio-konzervativ-21-0-a-polgari-nemetorszag-programja
https://gondola.hu/cikkek/120101-Ne_igazodjunk_a_voros-zold_fosodorhoz_.html
https://gondola.hu/cikkek/120101-Ne_igazodjunk_a_voros-zold_fosodorhoz_.html
https://gondola.hu/cikkek/120101-Ne_igazodjunk_a_voros-zold_fosodorhoz_.html
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reflektálnak rájuk. A liberális kifejezés nagyon központi szerepet játszik ebben az összefüggés-

ben, mivel különböző értelmezései teljesen eltérő értékelésekhez vezetnek. Én személy sze-

rint a liberális szót angolszász értelemben, Edmund Burke értelmezésében, a nyílt társadalom, 

a nyugati társadalmi modell mint a nyílt társadalom nélkülözhetetlen alapjaként és a nyugati 

civilizáció lényeges elemeként értelmezem. Vagyis a liberális alapvetően a polgári szinonimája. 

Ezért  

számomra mint liberális konzervatívnak az illiberális demokrácia kifejezés teljesen elfogadha-

tatlan volt. De itt Magyarországon rájöttem, hogy az illiberális demokrácia fogalma mögött  

a liberálisnak egy teljesen más értelmezése húzódik meg, mégpedig az, amit én németként 

inkább baloldali-liberálisnak neveznék, és ami valójában baloldali-progresszív. Látja, hogy egy 

kifejezés különböző értelmezései milyen nagy félreértésekhez vezethetnek, mert az én szem-

szögemből nézve az illiberális demokrácia alapvetően valami tekintélyelvűséget jelentene. Ez 

azt mutatja, hogy nagyon keményen és figyelmesen kell dolgoznunk, hogy elkerüljük az ilyen 

fogalmi félreértéseket, mert ezek nagyon gyorsan önálló életre kelnek, és teljesen eltérő fel-

fogásokhoz vezetnek." 

A ,,Miben különbözik a magyar konzervativizmus a német konzervativizmustól? Vannak olyan 

fogalmak is, amelyek nem hasonlóak?" kérdésekre Rödder úr a következőt mondta: ,,Külön-

böző hagyományok és politikai kultúrák léteznek. A magyar politikai kultúra talán egy kicsit 

versengőbb és durvább, egy kicsit polarizáltabb, mint más országokban. Mivel korábban az 

illiberálisokról vagy Carl Schmittről kérdezett: ez mindig olyan kérdés, amelyről még a konzer-

vatív táboron belül is meg kell egyezni. Én személy szerint nem vagyok Carl Schmitt nagy kö-

vetője, mert ez a »barát és ellenség«, a »fekete-fehér« kategóriákban való nagyon éles gon-

dolkodás, és nekem mint konzervatívnak, aki a »mértékre és a középútra« és az óvatosságra 

törekszik, valójában idegen. De azt is tapasztalom, hogy a konzervatív sokkal jobban megba-

rátkozik Carl Schmitt-tel, mert Carl Schmittnek természetesen megvan az maga az előnye, 

hogy intellektuálisan nagyon pontos.  Azonban a konzervatívok is sokféle lehetőséget kínálnak. 

Számomra az a döntő elv, hogy egy nyitott, pluralista társadalom keretein belül mozogjunk, 

és ne mozduljunk el a tekintélyelvű társadalmi formák felé. Ez volt ugyanis Carl Schmitt nagy 

kísértése. Carl Schmitt nem véletlenül engedett a nemzetiszocializmus totalitárius kísértésé-

nek, mert ez is gyökeret vert a gondolkodásában. Úgy gondolom, hogy a konzervatívoknak 

minden erejükkel ellen kell állniuk ennek a kísértésnek, és nem szabad tekintélyelvűvé válniuk, 

mindig pluralistának kell maradniuk. 
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A DEBRECENI ESEMÉNY SAJTÓBESZÁMOLÓJA 

9. Dehir: Hírek Debrecenből és Hajdú-Bihar megyéből 

Andreas Rödder: ,,Fontos, hogy a kereszténydemokráciát folyamatosan újra értelmezzük“ 

,,Fontos, hogy a kereszténydemokráciát folyamatosan újra értelmezzük, mert a világ is válto-

zik” – ezt mondta Andreas Rödder német történész hétfői debreceni könyvbemutatóján.  

A kötetben megfogalmazott polgári politika az egyént helyezi a középpontba. Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a szerző nézetei megegyeznek a ma-

gyar konzervatív politika mércéivel. 

LINK: https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-

rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-

folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/ 

 

10. Magyar Hírlap (hetente hatszor megjelenő 

konzervatív napilap) 

,,A magyar konzervatizmust a nemzet, a család 

és a munka jelenti” 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint  

a magyar konzervativizmust a nemzet, a család és a munka kultúrájának fogalmai alkotják. 

 

LINK: https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210726-a-magyar-konzervativizmust-a-nem-

zet-a-csalad-es-a-munka-jelenti 

https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/
https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/
https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210726-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210726-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
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11. Kormany.hu (a magyar kormány weboldala): A magyar konzervativizmust a nemzet, a 
család és a munka jelenti 

Gulyás Gergely hétfőn Andreas Röd-

der német történész Konzervatív 21.0 

– A polgári Németország programja 

című könyvének debreceni bemutató-

ján arról beszélt, hogy a konzervativiz-

mus elmélete és a mindennapi gyakor-

lata Magyarországon a magyar kor-

mányzati munkában találkozik. 

A német nyelvű pódiumbeszélgetésen  

a miniszter a magyar kormányzat eddig elért eredményeiről szólva elmondta: ,,Magyarországnak az 

elmúlt tíz évben a kedvezményes honosítás segítségével egymillió új állampolgára lett, így a nemzet 

fogalma Magyarországon meghaladja az országhatárokat, kiterjed a kulturális és etnikai nemzetértel-

mezésre. 

LINK: https://kormany.hu/hirek/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-

munka-jelenti 

12. Demedia.hu (debreceni online hírportál): A magyar konzervativizmust a nemzet, a csa-

lád és a munka jelenti 

,,A Mathias Corvinus Collegium (MCC) gondozásában magyarul most megjelent könyvben a szerző arról 

ír, hogy Németország gazdaságát tekintve ugyan jól 

áll, de a rohamos ütemű változásokkal nem tart lé-

pést a német gazdaság, mert a néppártok nehezen 

képesek megtalálni a válaszokat a digitalizációra és 

a globalizációra” – mondta a kötetet ismertetve  

Bauer Bence, az MCC-nél működő Magyar-Német 

Intézet az Európai együttműködésért igazgatója, 

hozzátéve, a szerző egy változásoknak megfelelni 

képes, modern konzervatív politika képét vázolja fel 

az olvasó elé. 

LINK: https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/07/26/a-magyar-konzervativizmust-a-nem-

zet-a-csalad-es-a-munka-jelenti 

https://kormany.hu/hirek/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://kormany.hu/hirek/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/07/26/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/07/26/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
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13. Magyar Demokrata (konzervatív hetilap és weboldal) – Gulyás Gergely: A magyar kon-

zervativizmust a nemzet, a család és a munka jelenti 

A konzervativizmus elmélete és mindennapi gyakorlata 

találkozik a magyar kormány munkájában – mondta Gu-

lyás Gergely Andreas Rödder német történész Konzer-

vatív 21.0 – A polgári Németország programja című 

könyvének bemutatóján hétfőn, Debrecenben. A német 

nyelvű pódiumbeszélgetésen a miniszter a magyar kor-

mányzat eddig elért eredményeiről szólva elmondta: 

,,Magyarországnak az elmúlt tíz évben a kedvezményes 

honosítás segítségével egymillió új állampolgára lett, így 

a nemzet fogalma Magyarországon meghaladja az or-

szághatárokat, kiterjed a kulturális és etnikai nemzetér-

telmezésre.” 

LINK: https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-ger-

gely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-408305/ 

14. Index – Gulyás Gergely: Egymillió új állampolgár, egymillió új munkahely 

Gulyás Gergely Andreas Rödder német 

történész Konzervatív 21.0 - A polgári 

Németország programja című könyvé-

nek debreceni bemutatóján arról be-

szélt, hogy a konzervativizmus elmélete 

és a mindennapi gyakorlata Magyaror-

szágon a kormányzati munkában találkozik. A német nyelvű pódiumbeszélgetésen a miniszter 

a magyar kormányzat eddig elért eredményeiről szólva elmondta: ,,Magyarországnak az el-

múlt tíz évben a kedvezményes honosítás segítségével egymillió új állampolgára lett, így a 

nemzet fogalma Magyarországon meghaladja az országhatárokat, kiterjed a kulturális és etni-

kai nemzetértelmezésre, tudósított a távirati iroda.”  

A német kormánypárt, a CDU tagjaként is tevékenykedő, a mainzi Johannes Gutenberg Egye-

temen oktató Andreas Rödder a konzervativizmus fogalmáról szólva közölte: a konzervatívok 

a mindennapi észérvekből indulnak ki, az ideológiáktól és a szélsőségektől való tartózkodást 

vallják, a társadalmat pedig fontosabbnak tartják az államnál. 

 

LINK: https://index.hu/belfold/2021/07/26/gulyas-gergely-andreas-rodder-konzervativiz-

mus/ 

https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-408305/
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-408305/
https://index.hu/belfold/2021/07/26/gulyas-gergely-andreas-rodder-konzervativizmus/
https://index.hu/belfold/2021/07/26/gulyas-gergely-andreas-rodder-konzervativizmus/
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15. Hír TV – Gulyás: A magyar konzervativizmust a nemzet, a család és a munka jelenti 

Gulyás Gergely hétfőn Andreas Rödder német tör-

ténész Konzervatív 21.0 - A polgári Németország 

programja című könyvének debreceni bemutató-

ján arról beszélt, hogy a konzervativizmus elmé-

lete és a mindennapi gyakorlata Magyarországon 

a magyar kormányzati munkában találkozik. 

Andreas Rödder a konzervativizmus fogalmáról 

szólva közölte: ,,A konzervatívok a mindennapi 

észérvekből indulnak ki, az ideológiáktól és a szél-

sőségektől való tartózkodást vallják, a társadalmat 

pedig fontosabbnak tartják az államnál.” Tapasz-

talatai szerint Németországban és Európában 

egyre inkább polarizálódik a közvélemény, és  

aggodalomra adhat okot a jelenleg tapasztalható politikai kultúra. 

LINK: https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-

a-munka-jelenti-2525412 

16. Debreceni Nap – Gulyás Gergely Debrecenben okoskodott: ,,A magyar konzervativiz-

must a nemzet, a család és a munka jelenti” 

A német nyelvű pódiumbeszélgetésen a miniszter a ma-

gyar kormányzat eddig elért eredményeiről szólva el-

mondta: „A magyar konzervatív politikához az alacsony 

mértékű munkanélküliség és az erős versenyképesség 

is hozzátartozik, az ezen a területen elért kormányzati 

eredmények közül az erős állami családtámogatási 

rendszert és az elmúlt tizenegy évben, az országban lét-

rehozott csaknem egymillió új munkahelyet emelte ki.”  

,,Egyre inkább teret hódít a politikai beszédben egy bal-

oldali, tekintélyelvű identitáspolitikai áramlat és egy el-

lenkezéssel feltöltött, jobboldali nacionalista irányvonal, az ezek között elhelyezkedő polgári 

közép pedig egyre gyengébb lesz Nyugat-Európában. Éppen ezért egy modern, a jövő kihívá-

sainak megfelelő konzervatív–polgári politikára van szükség” – vélekedett Andreas Rödder. 

 

LINK: https://www.debreceninap.hu/helyi/2021/07/26/gulyas-gergely-debrecenben-okosko-

dott-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti/ 

 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-2525412
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-2525412
https://www.debreceninap.hu/helyi/2021/07/26/gulyas-gergely-debrecenben-okoskodott-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti/
https://www.debreceninap.hu/helyi/2021/07/26/gulyas-gergely-debrecenben-okoskodott-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti/
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17. Debreciner (helyi hírek Debrecenből): ,,A magyar perspektíva távol áll Brüsszelétől” – 

mondta Gulyás Gergely Debrecenben 

Andreas Rödder konzervatív történész könyvmuta-

tóján a miniszterrel beszélgettek a német keresz-

ténydemokrácia megújulásáról, az Európai Unió jö-

vőjéről, a korszellemről és a melegek egyenjogúságá-

ról is. Gulyás szerint Angela Merkel gondjait az ará-

nyos német választási rendszer okozta.  

Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazga-

tója a bemutató előtt elmondta, a mostani az első 

nagy rendezvényük a pandémia óta. Röddert az egyik 

legmeghatározóbb német történésznek nevezte,  

a könyvével kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy 

Németországban nagy sikere volt annak aktualitása miatt.  

Andreas Rödder rögtön az elején leszögezte: A Konzervatív 21.0-át nem történészként,  

hanem polgárként írta, így ebben a minőségében is szerepel a debreceni kötetbemutatón. 

LINK:https://www.debreciner.hu/cikk/6450_a_magyar_perspektiva_tavol_all_brussze-

letol_debreciner 

 

18. Budapester Zeitung (német nyelvű magyar hetilap Budapesten)  

„Konzervatív 21.0 – Rödder könyve bemutatva”  

(díjköteles tartalom) 

 

 

 

 

LINK: https://www.budapester.hu/aus-

land/roedder-buch-praesentiert/ 

 

https://mcc.hu/magyar-nemet-intezet
https://mcc.hu/magyar-nemet-intezet
https://www.debreciner.hu/cikk/6450_a_magyar_perspektiva_tavol_all_brusszeletol_debreciner
https://www.debreciner.hu/cikk/6450_a_magyar_perspektiva_tavol_all_brusszeletol_debreciner
https://www.budapester.hu/ausland/roedder-buch-praesentiert/
https://www.budapester.hu/ausland/roedder-buch-praesentiert/
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19. Ungarn Heute (német nyelvű hírportál): „A magyar konzervativizmus a nemzetből, a 

családból és a munkából áll” 

,,A konzervativizmus elmélete és mindennapi 

gyakorlata találkozik Magyarországon a magyar 

kormány tevékenységében” – mondta Gulyás 

Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Andreas Rödder történész, aki CDU tagja is, a 

konzervativizmus fogalmával kapcsolatban el-

mondta, hogy a konzervatívok a mindennapi jó-

zan észből indulnak ki, és elhatárolódnak az 

ideológiáktól és a szélsőségektől. A társadal-

mat fontosabbnak tartják, mint az államot.  

A politikai vitákban egyre nagyobb teret nyer 

egy baloldali, tekintélyelvű identitáspolitikai 

áramlat és egy abszurditással terhelt, jobbol-

dali nacionalista irányvonal. A kettő közötti pol-

gári közép pedig egyre gyengül Nyugat-Európában. ,,Ezért van szükség egy modern, a jövő 

kihívásainak megfelelő konzervatív–polgári politikára” – tette hozzá a történész. 

LINK: https://ungarnheute.hu/news/ungarischer-konservativismus-besteht-aus-nation-fami-

lie-und-arbeit-97855/ 

20. HAON (Hajdú-Bihar megyei hírportál): Konzervatív 21.0: Tíz tétel a politikai élet aktuali-

tásairól 

A Mathis Corvinus Collegium (MCC) új főhadiszállá-

sán Szalai Zoltán főigazgató beszélgetett új könyve 

kapcsán Andreas Rödder német történésszel, vala-

mint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszterrel. ,,A Konzervatív 21.0 Németországban 

sikerkönyv volt. A könyv 2019-ben jelent meg Né-

metországban, a 140 oldal terjedelmével nem túl 

hosszú, de annál konkrétabb és rendkívül aktuális. 

Úgy tűnik, Németország nem tart lépést a változá-

sokkal, illetve a néppártok nehezen képesek meg-

találni a legjobb válaszokat korunk nagy kihívásaira a digitalizációtól kezdve a globalizációig” – 

mondta dr. Bauer Bence, a MCC-ben működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttműkö-

désért igazgatója.  

LINK: https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/konzervativ-21-0-tiz-tetel-a-politikai-elet-aktua-

litasairol-5496476/ 

https://ungarnheute.hu/news/ungarischer-konservativismus-besteht-aus-nation-familie-und-arbeit-97855/
https://ungarnheute.hu/news/ungarischer-konservativismus-besteht-aus-nation-familie-und-arbeit-97855/
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/konzervativ-21-0-tiz-tetel-a-politikai-elet-aktualitasairol-5496476/
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/konzervativ-21-0-tiz-tetel-a-politikai-elet-aktualitasairol-5496476/
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A BUDAPESTI ESEMÉNY SAJTÓBESZÁMOLÓJA 

21. Magyar Nemzet (konzervatív, kormányközeli napilap) – Orbán Balázs: Egy jobboldali re-

neszánsz elkerülhetetlennek látszik 

A mainzi Johannes Gutenberg Egyetem profesz-

szora Konzervatív 21.0 – A polgári Németország 

programja című könyvében arról számol be, hogy 

az elmúlt években a németországi néppártok tá-

mogatottsága történelmi mélypontra süllyedt, és 

nemcsak a Szociáldemokrata Párt (SPD), hanem a 

hagyományosan magas támogatottsággal ren-

delkező uniópártok népszerűsége is folyamato-

san csökken – ami veszélybe sodorhatja az ország 

demokratikus berendezkedését. 

Az eseményen Andreas Rödder elmondta, hogy 
Németországban az utóbbi időben polarizálódott 

a közvélemény egy baloldali, tekintélyelvű identitáspolitika és egy ennek ellenszegülő nacio-
nalista jobboldal között, míg az ezek között elhelyezkedő politikai közép csendben maradt. 

 ,,Egy jobboldali reneszánsz tulajdonképpen elkerülhetetlennek látszik, mivel az Európai Nép-

párt és többen a tradicionális jobbközép pártok közül, aho-

gyan arról Rödder professzor is beszél könyvében, feladták 

identitásukat, és a baloldali fősodorhoz csatlakoztak” 

– válaszolta a Magyar Nemzet azon kérdésére Orbán Balázs, 

hogy a Fidesz kilépése az Európai Néppártból előidézhet-e 

egy jobboldali reneszánszt az EU-n belül. 

 

,,Úgy nem fog működni az Európai Unió, hogy ha csak egy 

hang, egy tónus hallható, és az európai választópolgárok a 

szavazataikon keresztül meg fognak erősíteni egy olyan alter-

natívát, amelyet európai jobboldalnak nevezünk. A Fidesz en-

nek a hangnak a felerősítésében, a pártok jó értelemben vett 

összerázásában szívesen vállal feladatot” – magyarázta  

az államtitkár. 

LINK: https://magyarnemzet.hu/kulfold/orban-balazs-egy-jobboldali-reneszansz-elkerulhe-

tetlennek-latszik-10138772/ 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/orban-balazs-egy-jobboldali-reneszansz-elkerulhetetlennek-latszik-10138772/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/orban-balazs-egy-jobboldali-reneszansz-elkerulhetetlennek-latszik-10138772/
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22. Magyar Hírlap (konzervatív napilap): Új konzervatív program Európának  

A konzervatívok 21. századi feladatairól és a német po-

litikai helyzetről is szó esett Andreas Rödder professzor 

budapesti könyvbemutatóján. Orbán Balázs államtitkár 

a nyugati világ értékrendszerének újbóli megerősítését 

sürgette. 

,,Nehezen tartanak lépést a világ kihívásaival a 

hagyományos német nagypártok” – állapí-

totta meg Bauer Bence, a Magyar Német Inté-

zet igazgatója Andreas Rödder, a Mainzi Jo-

hannes Gutenberg Egyetem Legújabb Kori 

Történelem Tanszékének professzora Konzer-

vatív 21.0 – A polgári Németország programja 

című, nemrég magyarul is megjelent könyvé-

nek keddi, budapesti bemutatóján. Mint 

mondta, Rödder megoldási javaslatokkal szolgál könyvében a német Kereszténydemokrata 

Uniónak (CDU). 

LINK: https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210727-uj-konzervativ-program-europanak 

23. Gondola (közélet, kultúra, környezetvédelem): A nyugat azért feszült, mert nincsen fel-

ívelő szakaszában 

Andreas Rödder Konzervatív 21.0 - A polgári Németország programja 

című, az MCC Press gondozásában megjelent művét méltatva az ál-

lamtitkár arról beszélt: minden mértékadó véleményformáló egyetért 

abban, hogy ezek a társadalmak rosszabbul, de biztosan nem jobban 

teljesítenek, mint korábban. Hozzátette: ,,Ez polarizációhoz vezet, hi-

szen ha az ember azt látja, hogy rossz irányba mennek az ügyek, akkor 

egyre elkeseredettebben próbál megfelelő választ adni a helyzetre.” 

Andreas Rödder német történész, a Mainzi Johannes Gutenberg Egye-

tem professzora arról beszélt az eseményen: A Németországban 16 

éve fennálló nagykoalíció miatt a politikai viták a spektrum szélein je-

lentek meg az utóbbi időben. Hangsúlyozta: noha sokan elöregedett-

nek, porosnak, csökevényesnek tartják ezt az eszmerendszert, a kon-

zervatívok olyan változásokokat akarnak, amelyek jók az embereknek, hiszen elfogadják az át-

alakulást és alakítani akarják azt. 

LINK: https://gondola.hu/hirek/276328-A_Nyugat_azert_feszult__mert_nincsen_feli-

velo_szakaszaban.html 

https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210727-uj-konzervativ-program-europanak
https://gondola.hu/hirek/276328-A_Nyugat_azert_feszult__mert_nincsen_felivelo_szakaszaban.html
https://gondola.hu/hirek/276328-A_Nyugat_azert_feszult__mert_nincsen_felivelo_szakaszaban.html
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24. Pesti Srácok (jobboldali online hírportál) – Orbán Balázs: A Nyugat azért feszült, mert 

nincsen felívelő szakaszában 

,,A nyugati civilizációt körüllengő feszültség oka az, hogy nem felívelő, hanem stagnáló, esetleg 

lefelé tartó korszakukat élik ezek a társadalmak” – hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszterel-

nökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a 

Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi 

elnöke egy keddi budapesti könyvbemutatón. 

Andreas Rödder német történész, a Mainzi Jo-

hannes Gutenberg Egyetem professzora arról 

beszélt az eseményen, hogy a Németországban 

16 éve fennálló nagykoalíció miatt a politikai vi-

ták a spektrum szélein jelentek meg az utóbbi 

időben. Hangsúlyozta: noha sokan elöregedett-

nek, porosnak, csökevényesnek tartják ezt az 

eszmerendszert, a konzervatívok olyan változá-

sokokat akarnak, amelyek jók az embereknek, hiszen elfogadják az átalakulást és alakítani 

akarják azt. 

 

LINK: https://pestisracok.hu/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-sza-

kaszaban/ 

25. Demokrata (konzervatív, magyar hetilap) – Orbán Balázs: A Nyugat azért feszült, mert 

nincsen felívelő szakaszában 

 

,,A nyugati civilizációt körüllengő feszültség oka az, hogy nem felívelő, hanem stagnáló, esetleg 

lefelé tartó korszakukat élik ezek a társadalmak” – hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszterel-

nökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi 

https://pestisracok.hu/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/
https://pestisracok.hu/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/
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elnöke egy keddi budapesti könyvbemutatón. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 – A polgári 

Németország programja című, az MCC Press gondozásában megjelent művét méltatva az ál-

lamtitkár arról beszélt, hogy ,,minden mértékadó véleményformáló egyetért abban, hogy ezek 

a társadalmak rosszabbul, de biztosan nem jobban teljesítenek, mint korábban.” Hozzátette: 

,,Ez polarizációhoz vezet, hiszen ha az ember azt látja, hogy rossz irányba mennek az ügyek, 

akkor egyre elkeseredettebben próbál megfelelő választ adni a helyzetre.” 

Andreas Rödder német történész, a Mainzi Johannes Gutenberg Egyetem professzora arról 

beszélt az eseményen, hogy a Németországban 16 éve fennálló nagykoalíció miatt a politikai 

viták a spektrum szélein jelentek meg az utóbbi időben. Hangsúlyozta: noha sokan elörege-

dettnek, porosnak, csökevényesnek tartják ezt az eszmerendszert, a konzervatívok olyan vál-

tozásokokat akarnak, amelyek jók az embereknek, hiszen elfogadják az átalakulást és alakítani 

akarják azt. Kiemelte: változni, modernizálódni kell, de az utóbbiból túl sok volt a nagykoalíció 

ideje alatt, hiszen „Németország utolsó megmaradt néppártja”, a Kereszténydemokrata Unió 

(CDU) ez idő alatt abban reménykedett, hogy riválisai táborából próbálja pótolni a tőle elfor-

duló választókat. 

LINK: https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nin-

csen-felivelo-szakaszaban-408510/ 

26. ATV – Orbán Balázs: A Nyugat azért feszült, mert nincsen felívelő szakaszában 

Andreas Rödder Konzervatív 21.0 - A polgári 

Németország programja című, az MCC Press 

gondozásában megjelent művét méltatva az 

államtitkár arról beszélt: minden mértékadó 

véleményformáló egyetért abban, hogy 

ezek a társadalmak rosszabbul, de biztosan 

nem jobban teljesítenek, mint korábban – 

közölte az MTI. 

Hozzátette: ez polarizációhoz vezet, hiszen 

ha az ember azt látja, hogy rossz irányba 

mennek az ügyek, akkor egyre elkeseredettebben próbál megfelelő választ adni a helyzetre. 

LINK: http://www.atv.hu/belfold/20210727-orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nin-

csen-felivelo-szakaszaban ; http://mti.hu/Pages/news.aspx?lang=hun&newsid=1057564 

 

 

https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban-408510/
https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban-408510/
http://www.atv.hu/belfold/20210727-orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban
http://www.atv.hu/belfold/20210727-orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban
http://mti.hu/Pages/news.aspx?lang=hun&newsid=1057564
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27. ATV: ,,Mint egy jó házasság, stabil, de most hektikusság érzékelhető” – Orbán Balázs a 

magyar–német kapcsolatokról 

Orbán Balázs arról beszélt, hogy az feszíti a ma-

gyar–német kapcsolatrendszert is, ,,ami a CDU-

t is feszíti”. Mint mondta, meg kell nézni, hogy 

Armin Laschet hogyan lett kancellárjelölt, 

,,mennyire kiélezett választás eredményekép-

pen dőlt el, hogy ő fogja képviselni a CDU-t a 

német választásokon”. 

A német kapcsolatokkal összefüggésben Orbán 

Balázs az Európai Unió helyzetéről is beszélt. 

Szerinte az látszik, hogy az Európai Uniót egy 

,,univerzalizált” birodalommá akarják átszervezni, amelyben mindenkinek körülbelül ugyanazt 

kell gondolnia, ugyanúgy kell viselkedni, és az összes szakterületen az ,,ever closer union” el-

vének kell érvényesülnie. ,,Ez azt jelenti, hogy hátra kell hagyni a kulturális, történelmi, egyéb 

különbözőségekből hozott örökséget és ugyanúgy kell gondolkodni, mert csak így tudunk a 21. 

század világában sikert aratni.” 

LINK: http://www.atv.hu/belfold/20210728-mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-hektikus-

sag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol 

 

28. Neokohn (szabadság, zsidóság, külpolitika) – Orbán Balázs: A Nyugat azért feszült, mert 

nincsen felívelő szakaszában 

,,A nyugati civilizációt körüllengő feszültség oka 

az, hogy nem felívelő, hanem stagnáló, esetleg le-

felé tartó korszakukat élik ezek a társadalmak” – 

hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség 

parlamenti és stratégiai államtitkára, a Mathias 

Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke 

egy keddi budapesti könyvbemutatón – írja az 

MTI. 

Andreas Rödder német történész, a Mainzi Jo-

hannes Gutenberg Egyetem professzora arról be-

szélt az eseményen: a Németországban 16 éve 

fennálló nagykoalíció miatt a politikai viták a spektrum szélein jelentek meg az utóbbi időben. 

Hangsúlyozta: noha sokan elöregedettnek, porosnak, csökevényesnek tartják ezt az 

http://www.atv.hu/belfold/20210728-mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-hektikussag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol
http://www.atv.hu/belfold/20210728-mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-hektikussag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol
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eszmerendszert, a konzervatívok olyan változásokokat akarnak, amelyek jók az embereknek, 

hiszen elfogadják az átalakulást és alakítani akarják azt. 

LINK: https://neokohn.hu/2021/07/28/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-

felivelo-szakaszaban/ 

 

 

 

https://neokohn.hu/2021/07/28/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/
https://neokohn.hu/2021/07/28/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/

