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Az NSZK első kancellárja, Konrad Adenauer mondta, 
hogy „a múltba tekintésnek csak akkor van értelme, 
ha a jövőt szolgálja”. Az Alapjogokért Központ Újra 
naggyá teszik Magyarországot című kötete teljes mérték-
ben megfelel a néhai konzervatív kancellár mondásá-
ban megfogalmazott kritériumnak, ugyanis a 2010-es 
évek politikai, gazdasági és társadalmi eseményeinek 
ilyen részletes bemutatása rövid távon hozzájárul ahhoz, 
hogy helyesen döntsünk a 2022-es parlamenti válasz-
táson, míg közép- és hosszú tá-
von segít abban, hogy megértsük 
a kormányzati ciklusokon túl-
mutató intézkedések értelmét.

De ugyanez igaz a még ko-
rábbi eseményekre is, a rendszer-
változtatás utáni politikai folya-
matok értelmezése nélkül ugyan-
is nem jöhetünk rá a második 
Orbán-kormány (2010–2014) új 
korszakot megalapozó lépései-
nek okaira, nem tudjuk eléggé 
értékelni azokat a hatalmas vál-
tozásokat, amelyek Magyaror-
szágot stabil alapokra helyezték. 
A szocializmus hagyatéka, a rend-
szerváltoztatás utáni időszak fél-
resiklása és a 2002 és 2010 közötti 
balliberális kormányzatok elhibá-
zott politikája mind-mind hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a magyarok úgy érezték 2010-ig, 
hogy a rendszerváltás valójában nem következett be, 
a posztkommunista elit szorosan kezében tartotta a fon-
tos politikai és gazdasági pozíciókat. 

A „fülkeforradalomnak” is nevezett 2010-es vá-
lasztási eredmény elsöprő változásokat hozott. A Gyur-
csány Ferenc fémjelezte baloldali politika összeomlása 
az egész magyar pártrendszert átalakította, az addigi 
kétpártrendszer felbomlott, és kialakult az Orbán Vik-
tor által „centrális erőtérnek” nevezett pártstruktúra, 
amiben a Fidesz–KDNP-pártszövetség állt a középpont-
ban, a kisebb politikai erők pedig a kormánypártok 
jobb- és baloldalán helyezkedtek el. A Jobbik és a bal-
oldali törpepártok együttműködése akkor még elkép-

zelhetetlen volt, aminek az okai a 2010 előtti időszakra 
vezethetők vissza: a Jobbik (2003), hasonlóan a zöldpárt-
nak számító LMP-hez (2009), az akkori Gyurcsány-
kormányokkal szemben jött létre, identitásuk szerves 
része volt a régi baloldali elittel való leszámolás vágya. 
A 2014-es parlamenti választás megerősítette ezt a párt-
struktúrát, és egészen a 2018-as választásig ki is tartott 
– elképzelhetetlen volt a Fidesz ellenzékének teljes 
körű összefogása. Miután egymás után harmadszorra 

is kétharmados parlamenti több-
séget szerzett az Orbán Viktor 
vezette jobboldali szövetség,  
a baloldal külső megbízói és do-
norai már rendkívül elégedet-
lenek voltak, így egyik hónapról 
a másikra identitásukat telje-
sen feladva elkezdték a baloldali 
együttműködést létrehozni, 
amelyben 2019 óta a Jobbiktól 
kezdve az MSZP-n és a Momen-
tumon át a DK-ig és az LMP-ig 
minden ellenzéki párt részt vesz. 
Az Alapjogokért Központ kötete 
ezt nevezi a centrális politikai 
erőtér végének, ami 2020-ban 
véglegesült. Az elmúlt évtizedek 
pártstruktúra-változásának fel-
térképezése hozzájárul ahhoz, 
hogy lássuk: a baloldali szövet-

ség működésképtelen, a benne részt vevő pártok csak 
ideig-óráig képesek együttműködni, kormányozni 
pedig nem tudnának.

Miközben a balliberális oldal évről évre egyre 
súlyosabb intellektuális válságba került a 2010 utáni 
időszakban, addig a jobboldal reneszánszát élte és éli 
Magyarországon: megújította az államot, stabil és ver-
senyképes gazdaságot teremtett, létrehozta a válságke-
zelés sikeres magyar modelljét, és olyan szemléletvál-
tozást hozott szinte az élet minden területén, amelyet 
már egy esetleges kormányváltás és baloldali hatalom-
átvétel sem tudna eltörölni. 

Ennek a társadalmat és a gazdaságot gyökeresen 
átalakító politikának az alapja az állam megújítása 
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volt, amelyről a kötet részletesen értekezik. A megúju-
lás magával hozta az „erős állam” fontosságába vetett 
társadalmi bizalom megerősítését, ami Magyarország 
stabilitásának az alapja. Erre azért volt társadalmi 
igény 2010-ben, mert a korábbi balliberális kormá-
nyok minden téren lerombolták az államba vetett tár-
sadalmi bizalmat: romlott a közbiztonság, instabil 
volt a kormány, az emberek akaratával ellentétes dön-
tések tucatjai születtek, a gazdaság pedig az összeom-
lás szélére került. A 2010-es kormányváltás után így 
azonnal hozzá kellett kezdeni az erős állam kiépítésé-
hez, a közigazgatás rendbetételéhez. 

Ehhez csatlakoztak a gazdaságpolitikai átalakí-
tások, amelyeket akkor „unortodox gazdaságpoliti-
kának” neveztek. Ez magában foglalta a munkaalapú 
társadalom megteremtését, a multinacionális cégek 
és bankok bevonását a közteherviselésbe, a nemzeti 
tőkésosztály létrehozását és a nemzetstratégiailag 
fontos ágazatok magyar kézbe vételét. Emlékszünk 
még rá, hogy kinevették Orbán Viktort a parlament-
ben, amikor arról beszélt, hogy tíz év alatt egymillió 
új munkahelyet fog teremteni a kormány – mára ez 
realitássá vált. Míg 2010-ben körülbelül 3,5 millió 
ember dolgozott Magyarországon, addigra ez a muta-
tó 2021 végére már – a közfoglalkoztatottak nélkül is 
– 4,5 millió fő felett volt. Az Újra naggyá teszik Ma
gyarországot pontról pontra bemutatja ezeknek a fon-
tos gazdasági és társadalmi lépéseknek az elemeit  
s azt, hogy mindezeknek milyen közép- és hosszú távú 
hatásai lettek.

Ez azért fontos, mert Magyarország 2020-ban  
a 2008-asnál is súlyosabb válsággal, a koronavírus-jár-
vánnyal nézett szembe. Ez nemcsak egészségügyi krí-
zist jelentett az egész világban, hanem a történelem 
egyik legnagyobb gazdasági visszaesését is eredmé-
nyezte. A magyarok rémálmaiban még mindig ott van 
a 2008-as időszak, amikor a válság szó a megszorítá-
sok és a kilátástalanság szinonimájává vált. Így joggal 
gondolták sokan, hogy a járvány okozta gazdasági 
sokk következtében ismét jön a fizetések vásárlóértéké-
nek zuhanása és a nyugdíjelvétel, ami a Gyurcsány- és 

a Bajnai-kormányok időszakát jellemezte. Ez azonban 
nem következett be, hanem éppen ellenkezőnek lehet-
tünk szemtanúi Magyarországon: a 2010-es évek „fel-
halmozási ciklusa” miatt volt elegendő tartalék ah-
hoz, hogy a vállalkozásokat és a családokat az állam 
megsegítse, a gazdaságot pedig életben tartsa, hogy  
a járvány csillapodásával azonnal újra tudjon indulni 
az élet. Így míg 2010 előtt elvették például a 13. havi 
nyugdíjat, az Orbán-kormány visszaadja. De jelentős 
pénzt kaptak a vállalkozások és a családok is, ennek 
köszönhetően a válság negatív hatásait a lehető leg-
nagyobb mértékben sikerült ellensúlyozni. Egyszóval: 
a magyar gazdaság válságállóvá vált. 

Mindez nem magától jött, ennek a sikernek az el-
éréséhez kemény munka kellett, szükség volt hozzá  
a magyar állam, a gazdaság és a társadalom megerő-
sítésére, csak így sikerült ismét ellenállóvá tenni Ma-
gyarországot. Ez komoly építőmunka, amely a hosszú 
távú stratégiai gondolkodás eredménye. Mindez hi-
ányzik a balliberális oldalról, ami nemcsak a mostani 
időszakra jellemző, hanem már a 2008-as gazdasági 
világválság előtt is ez volt a helyzet. Maga Gyurcsány 
Ferenc árulta el a 2006-os őszödi beszédben, hogy 
nincsen semmiféle kézzelfogható elképzelése arra, 
hogy milyen irányba kéne vinni a magyar gazdaságot, 
nincsenek hosszú távú tervei. Ennek volt az eredmé-
nye, hogy már 2007-ben, tehát a válság előtti évben is 
stagnált a magyar gazdaság, majd az elsők között futot-
tak az IMF-hez és az Európai Bizottsághoz hitelért és 
mentőcsomagokért. Ugyanez a céltalanság és vízió-
hiány jellemzi ma is a baloldalt, ráadásul ugyanazok 
a szereplők találhatóak meg arrafelé, mind a mai napig. 

Így hát érdemes mindig felelevenítenünk a 2010 
előtti és a 2010 utáni emlékeinket, újraolvasni és újra 
átélni ezeket az időket, hiszen csak így tudjuk érté-
kelni azt, amit Magyarország elért, és amit a 2022-es 
parlamenti választás alkalmával ismételten meg kell 
védeni. Ebben sokat segít az Alapjogokért Központ új 
kötete, ami részletesen feldolgozza a mögöttünk ha-
gyott időszakot. Adenauer gondolatával élve: ez a múlt-
ba tekintés a jövőt szolgálja.

Deák Dániel


