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LIBERALIZMUS ÉS NEMZET

Lőrincz Csa ba: A mér ték. Egy be gyűj tött írá sok tő le és ró la, Ki sebb sé ge kért –
Pro Minoritate Ala pít vány, Méry Ratio, Bu da pest, 2010, 760 ol dal

„Gya log úton lép de lek.
Ván dor bot tal lép de lek.
Hul la nak a le ve lek,
em lé kek és le ve lek.
[…]
Ki a be tyár? Ki a szent?
Ma gyar hon ban ki a szent?
Ha a Mér ték tönk re ment,
sen ki, sem mi meg nem ment.”
(Mécs Lász ló: Ba ko nyi lá to más)

Az el múlt tan év hét köz nap dél után ja in, az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban
vé gig ol vas va az 1900-as évek be li Ró zsa hegy he ti lap ja it, a kö vet ke ző kér dé -
sek re ke res tem a vá laszt: mi ért le he tünk még – cso dá val ha tá ros mó don –
ma gya rok a 21. szá zad ele jén a Kár pát-me den cé ben, mit je len tett öt
nemzedéknyi1 „ke let-eu ró pai Gemisch” fel me nő ink nek a ma gyar nem zet,
hon nan van a tu dat alat tink ban szin te kó dolt és köz be szé dünk ben na pon ta
tet ten ér he tő, az aktuálpolitikai tör té né sek től füg get le nül is mé lyen ben nünk
lé vő – ta lán hos  szú idő óta el ül tet ni szán dé ko zott? – si ker te len ség-ér zés, ve -
re ség tu dat, és ho gyan ha lad hat juk meg ezt? Igen, ezek re a kér dé sek re ke re -
sem a vá laszt egy túl nyo mó részt szlo vák, de erő sen pol gár-ma gya ro so dó
kis vá ros szá zad ele ji tár sa dal má nak éle tét vizs gál va. Elő ze tes vá ra ko zá sa im
el le né re – van-e ér tel me nap hos  szat a mik ro film tár ban ül ni? –,  A mér ték cí -
mű, Lőrincz Csa ba er dé lyi szár ma zá sú, egy ko ri nem zet po li ti kai szak ér tő és
kül ügy mi nisz té ri u mi he lyet tes ál lam tit kár (2000–2002) em lé ké re ös  sze ál lí tott
760 ol da las kö tet ben sze rep lő, 20. szá zad vé gi és 21. szá zad ele ji, pol gá ri és li -
be rá lis alap ra épí tett nem zet stra té gi ai, nép lé lek-job bí tó el mél ke dé sek, elem -
zé sek és konk rét cse lek vé si ter vek meg ér té sé hez, to váb bá a ke let-eu ró pai kis -
ál la mok nyo mo rú sá gá nak, így a sa ját – lel ki, bel po li ti kai és kül po li ti kai –
hely ze tünk nek va la mi lyen fo kú meg ér té sé hez is hát te ret nyer het tem. A vas -
kos kö tet tar tal maz za a „ró zsa he gyi tör té net”, tá gab ban az 1918-ban ab ba ma -
radt „ma gyar tör té net” nem zet ál la mi na ci o na liz must és ma rad vá nya it min den
szin ten meg ha la dó, pol gá ri és li be rá lis, eu ró pai meg ol dá sát. A ma gyar li be rá lis és
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nem zet ál la mi épít ke zés, ahogy azt du a liz mus ko ri fel me nő ink akar ták meg -
va ló sí ta ni, ku dar cot val lott. A mér ték, az iga zo dá si pont a ma gyar ne me si
ideál2 és a nyel vé ben, nem ze ti sé gé ben ho mo gén „in te ger-Ma gyar or szág”
volt. A tri a no ni ka taszt ró fa egyik fő bel ső oka te hát, hogy a – cseh, a ro mán
és a dél szláv nem zet épí tés szá má ra is min tá ul szol gá ló – fran cia ál lam nem -
ze ti mo dell meg va ló sí tá sá ra Nyu gat-Eu ró pá hoz ké pest meg kés ve és ke vés
idő ada tott őse ink nek. Ugyan ak kor ez az „il lú zi ó nak bi zo nyu ló vágy álom”,3
ami el le he tet le ní tet te a több ség jó zan gon dol ko dá sát és gát ja lett a to váb bi li -
be rá lis fej lő dés nek és a de mok ra ti zá ló dás nak, egé szen az el ső vi lág há bo rú
be fe je zé sé ig ele ve nen élt és meg va ló sí tá sá ra buz gón tö re ke dett a (meg)ma -
gyar(osodó) köz élet. A na ci o na liz mus na ci o na liz must szül(t). Az új és meg -
na gyob bo dott ál la mok ban pe dig a vi lág há bo rú után kez dő dött a nem zet ál la -
mi szem lé let vi rág ko ra: a ki sebb sé gek be ol vasz tá sá ra tö re ked tek. Né ha
alább ha gyott az et ni kai homogenizáció eről te té se, né ha fel erő sö dött, de – fő -
leg Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban – gya kor la ti lag mind a mai na pig tart. Ma -
gyar or szág tör té nel mi fej lő dé sé re a meg ké sett ség a jel lem ző, sőt Tri a non kö -
zép-ke let-eu ró pai „nyer te sei” Ma gyar or szág hoz ké pest is meg ké sett ség ben
van nak. A fi a tal Szlo vá kia és a Dnyesz te rig nö ve ked ni aka ró Ro má nia nem -
zet épí té si stra té gi á ja, a nem ze ti ki sebb sé gek hez va ló vi szo nya kí sér te ti e sen
ha son lít a du a liz mus ko ri Ma gyar or szág tö rek vé se i hez. Egy rész ről ilyen kö -
rül mé nyek adot tak a de mok rá ci át, a multietnicitást, a multikulturalitást,4 a
plu ra liz must és a tár sa da lom ban élő egyén sza bad sá gá nak ki tel je se dé sét el -
ső ren dű ér ték nek val ló Eu ró pai Uni ón be lü li Ma gyar or szág – és Szlo vá kia, va -
la mint Ro má nia – nem zet po li ti kai ter ve i nek meg va ló sí tá sá hoz. Ho gyan le het
ezen ér té ke ket Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban – nem csak a sza vak szint jén – ér vé -
nye sí te ni? Más rész ről le het sé ges és kell bát ran és min den kö rül mé nyek kö zött
körültekintően5 szö vet sé ge se ket ke res ni a nagy ha tal mak kö zött, csak tud juk a
mód ját! Mind ezek ről a „meg ol dá si kí sér le tek ről”, sőt, két eset ben, tör té nel mi
si ke rek ről szól Lőrincz Csa ba im már nyom ta tás ban is meg je lent élet mű ve.

A kö tet Pethő Sán dor Ér ték kel és mér ték kel cí mű be ve ze tő em lé ke zé sé vel
kez dő dik. Lőrincz Csa ba – több sé gé ben az írott saj tó ban és a rá di ó ban már
pub li kált – ös  sze gyűj tött mun kái – fi lo zó fi ai tár gyú for dí tá sok és ta nul má -
nyok, elő adás szö ve gek, kül po li ti kai elem zé sek, po li ti kai-el mé le ti vi ta cik kek
– négy, al ko tói kor szak sze rint ta golt cik lus ba van nak ren dez ve. Az el ső cik -
lus az 1980–1986 kö zött, Ro má ni á ban írt mun ká kat tár ja elénk. A könyv is -
mer te tés rö vid ter je del me mi att csak egyet len mun ká ra hí vom fel a fi gyel -
met. Karl R. Pop per Prog nó zis és pró fé cia a tár sa da lom tu do mány ok ban cí mű írá -
sá ban több fon tos val lo más sal és „böl cses ség gel” ta lál ko zunk, ami a for dí tó
alap ál lá sá hoz egész éle té ben hoz zá tar to zott: „Ra ci o na lis ta va gyok, s ez zel
azt aka rom mon da ni, hogy hi szek a vi tá ban és az ér ve lés ben.”6 Lőrincz Csa -
ba ra ci o na liz mu sá ból kö vet ke zik, hogy az il lú zi ó kat – le gyen az nem ze ti-
nem zet po li ti kai tár gyú, pél dá ul a na ci o na liz mus vagy a ma gyar ko dás – és a

Liberalizmus és nemzet 171

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 171



mí to szo kat el ve tet te. Karl Pop per to váb bá ér vény te le ní ti a tár sa da lom kons -
pi rá ció-el mé le tét is, va gyis, hogy a nem kí vánt dol gok vis  sza ve zet he tő ek va -
la mi lyen ha ta lom mal ren del ke ző cso port di rekt ter vé re: a nem zet fel eme lé -
sén mun kál ko dók szá má ra ez azt je len ti, hogy az ilyen tí pu sú ha tá sok – ért -
sük tá gan – nem tud ják meg vál toz tat ni a tár sa dal mi élet jel le gét, sem po zi tív,
sem ne ga tív irány ba, va gyis a prob lé mák nak mi ma gunk le he tünk a meg ol -
dói. Lőrincz Csa ba alap ál lás nak má sik fő ele me az volt, hogy az em ber mo -
rá lis lény. Több sé günk nem ké pes a po li ti kai cse lek vé sek mö gött mo rá lis in -
dí té ko kat meg lát ni, vi szont Lőrincz Csa ba hitt ab ban, hogy „Ma chi a vel li csak
a tör té net fe lét ír ta meg, a ha tal mi-gya kor la ti cé lok mel lett ha son ló erő vel er -
köl csi meg fon to lá sok is moz gat hat ják a po li ti kát”.7

A má so dik cik lus az 1987–1997 kö zött, el len zék ben írt szö ve ge ket tar tal -
maz za. A ta nul má nyok je len tős ré sze már meg je lent a Nem zet po li ti ka ’88–’988

cí mű ki ad vány ban. A cso kor ve le jét azok, az el ső ként a Fi desz Pressben és a
Pro Minoritate fo lyó irat ban meg je lent alap ve tő, hos  szú tá vú nem zet po li ti kai
és kom mu ni ká ci ós stra té gi át fel vá zo ló ta nul má nyok ad ják, ame lyek ben ki -
fej tés re ke rül a Fi desz ál tal val lott prag ma ti kus li be ra liz mus el vi ál lás pont já -
hoz kö vet ke ze te sen ra gasz ko dó, az egyén és a nem ze ti kö zös ség sza bad ság -
igé nye mel lett a ki sebb sé gi kö zös ség sza bad ság igé nyét is tel jes mér ték ben res -
pek tá ló és elő moz dí tó po li ti kai kon cep ció. A Lőrincz Csa ba és mun ka tár sai –
el ső sor ban Né meth Zsolt – ál tal ki fej tett li be rá lis al ter na tí va vég ső cél ja az
egyé ni sza bad ság nö ve lé se; a ki sebb sé gek vé del mé nek ha té kony mód sze re it
a sza bad ság prob le ma ti ka és a Nyu gat ál tal min de nek előtt leg fon to sabb té nye -
ző nek tar tott re gi o ná lis sta bi li tás szem pont já ból fej tik ki és tá maszt ják alá ér -
vek kel. Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban az egyén sza bad sá ga nem nö vel he tő, ha a
ki sebb sé gi cso por tok nak nem biz to sí ta nak vé del met. A tér ség sa já tos sá ga
ugyan is a na ci o na liz mus: sok eset ben a vi szony la gos bel po li ti kai sta bi li tás
meg őr zé se jó részt a ha ta lom na ci o na lis ta le gi ti má lá sa út ján volt le het sé ges –
és va jon a je len ben? A na ci o na liz mus pe dig a ki sebb sé gi és a több sé gi (!) kö -
zös ség el len is irá nyul, hi szen a kö zös sé gen ke resz tül ve szé lyez te ti, csök ken -
ti a kö zös ség be tar to zó egyén sza bad sá gát: a ki sebb sé gi egyén hát rá nyos
meg kü lön böz te tést szen ved el, a több sé gi egyén pe dig alá ren de lő dik egy ir -
ra ci o ná lis ala pok ból táp lál ko zó esz mé nek. Hogy az egyé ni sza bad ság jog ok
ne sé rül je nek, a több sé gi kö zös ség hez tar to zó ké val csu pán azo no sak le gye -
nek, a ki sebb sé gi cso por tot vé de lem ben kell ré sze sí te ni, a kor lá to zott ál la -
mi szu ve re ni tás és egy szer smind a kor lá to zott nem ze ti ön ren del ke zés alap -
ján, ami biz to sít ja az ál lam ha tár ok sta bi li tá sát. A köz vet le nül el éren dő nem -
zet po li ti kai cé lok kö zé tar to zik a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok fel ál lí tá sa, a
kul tu rá lis au to nó mia, majd a te rü le ti au to nó mia. Az egyé ni sza bad ság tel -
jes sé ge fe lé ve zet ugyan is, ha egy re na gyobb le he tő sé gük nyí lik az egyé -
nek nek ar ra, hogy meg ha tá roz zák, me lyik ál lam ala ku lat hoz kí ván nak tar -
toz ni. A má sik kor sze rű kon cep ció és 2010-ben – a szlo vá ki ai vá lasz tá sok
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ta pasz ta la tai nyo mán – na gyon idő sze rű irány mu ta tás, hogy a nem zet-ál la -
mi (sic!) gon dol ko dás nak a tu dat mé lyén meg bú vó, a kö ze le dést aka dá lyo -
zó ma rad vá nya it is fel kell szá mol ni. A ma gyar ki sebb sé gi tár sa dal mak po -
li ti kai sza bad sá gát a ma gyar ál lam nak is tisz te let ben kell tar ta nia, fi gye -
lem be kell ven nie a párt- és szer ve ze ti sem le ges ség el vét: „Ily mó don kü lö -
nö sen nagy to le ran ci át, meg ér tést igé nyel nek azon kez de mé nye zé sek, ame -
lyek nem ki zá ró lag et ni kai ala pon szer ve ződ nek, ha nem a ma gyar ság ér -
dek kép vi se le te mel lett po li ti kai esz mé ket, sa já tos tár sa da lom-fel fo gást is
kép vi sel nek.”9 A ma gyar köz élet és a kül po li ti ka haj la mos ar ra, hogy a
több sé gi po li ti kai sze rep lők kö zöt ti kü lönb sé ge ket fi gyel men kí vül hagy ja.
E sze rep lő ket nem po li ti kai szán dé ka ik, ha nem nem ze ti ho va tar to zá suk
alap ján íté li meg. Ez pél dá ul ah hoz ve zet het, hogy egy, a ha tá ron tú li ma -
gyar tár sa da lom ál tal pre fe rált, de nem et ni kai ala pon szer ve ző dő, még is, a
ki sebb ség po li ti ká ban, az or szá gos mainstreamnél li be rá li sabb fel fo gást val -
ló párt vagy párt szö vet ség szlo vák tag ja it pusz tán nem ze ti ho va tar to zá suk
mi att (ne ga tív elő í té le tek), ma gyar tag ja it pe dig nem etnocentrikus fel fo gá -
suk mi att bé lye gez zük meg. 

A har ma dik cso port ba az el ső Or bán-kor mány négy esz ten de je alatt vagy
azt köz vet le nül meg elő ző en szü le tett írá so kat gyűj töt ték ös  sze. Ért he tő mó -
don ez a cik lus a leg rö vi debb, a szer ző fon tos el fog lalt sá gai mi att. Ös  sze fog -
la ló an el mond hat juk, hogy Ma gyar or szág meg vál to zott geostratégiai po zí -
ció já ból és tá gu ló kül po li ti kai moz gás te ré ből fa ka dó le he tő sé gek ki ak ná zá sá -
ról szól nak a ta nul má nyok. Ilyen sze ren csés hely zet ben ké szült el a stá tusz -
tör vény, és ked ve ző le he tő sé ge ink nyíl tak a dél ke let-eu ró pai kap cso la tok fej -
lesz té sé re. Er ről a kor szak ról a ta nul má nyok nál mes  sze életközelibb és iz gal -
ma sabb be szá mo ló Zelei Mik lós nak Klein And rás sal ké szült be szél ge té se a
kö tet vé ge fe lé.

A ne gye dik cik lus a 2003–2008 kö zöt ti idő szak ban ke let ke zett írá so kat
tar tal maz za. A ti zen öt ta nul mány ból és fel jegy zés ből hat eb ben a kö tet ben
lát elő ször nap vi lá got. Az el ső „kar co lat” a ma gyar or szá gi ma gyar zsi dó ság
és a ma gyar or szá gi jobb ol dal vi szo nyá nak ren de zé sé hez szol gál ta ná csok -
kal. A szer ző rá vi lá gít: a vi szony ren de zé sé nek fon tos elő fel té te le, hogy a
jobb ol dal ki nyil vá ní tá sa az Iz ra el ál lam biz ton sá gá nak kér dé sé ben val lott
ál lás pont ját (2003-ban va gyunk), amely nek gya kor la ti lag meg kell egyez nie
az ame ri kai Iz ra el-po li ti ká val. Ez meg fe lel ne a ket tős kö tő dé sű ma gyar or -
szá gi ma gyar zsi dó ság el vá rá sa i nak. Ez után re mél he ti csak a jobb ol dal,
hogy pár be szé det kezd het a ma gyar or szá gi ma gyar zsi dó ság kép vi se lő i vel,
a ma gyar nem zet po li ti kai ér de kek ér vé nye sí té sé ről. A to váb bi, ed dig kéz -
irat ként a Jakabffy Elem ér Ala pít vány Kor tör té ne ti Gyűj te mé nyé ben szuny -
nya dó írá sok kö zött ta lá lunk a balliberális kor má nyok bel po li ti kai és kül po -
li ti kai te vé keny sé gé vel szá mot ve tő gon do lat so ro kat és Nem ze ti in teg rá ci ós
po li ti ka cím mel egy össze fog la lást a vi lág tel jes – a nem zet ál lam ban, a szom -
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szé dos or szá gok ban ki sebb ség ként vagy di asz pó rá ban élő; akár nyel vi, akár
(csak) kul tu rá lis, akár (csak) tör té ne ti iden ti tás sal ren del ke ző – ma gyar sá gát
in teg rál ni ké pes ma gyar nem zet kö zös ség meg va ló sí tá sá ról szó ló kon cep ci ót.
Lőrincz Csa ba utol só ta nul má nyá ban ar ra ka punk vá laszt, hogy hol lép te
túl a két nagy párt po li ti ká ja a mér té ket. A nem zet po li ti ká nak ugyan is szent -
nek (sacer), va gyis – leg alább a dön tő pil la na tok ban – el vá lasz tott nak kell len -
nie a rö vid- és kö zép tá vú párt ér de kek től. A 2004. de cem ber 5-i nép sza va zás
ered mé nye sok kal in kább je len tet te Gyurcsány Fe renc és az MSZP el ső győ -
zel mét Or bán Vik tor fö lött, mint a ha tá ron tú li ma gya rok el uta sí tá sát. A szo -
ci a lis ta párt szá má ra csak a sa ját ér de kei lé tez tek, mi köz ben fel fog ha tat lan
és mély lé lek ta ni ká ro kat oko zott a ha tá ron tú li ma gyar ság nak. A 2007. no -
vem be ri ro má ni ai eu ró pai par la men ti vá lasz tá si kam pány ban vi szont Or -
bán Vik tor sze rep lé se az zal a koc ká zat tal járt, hogy a sza va zók meg osz tá sa
mi att az er dé lyi ma gya rok nak nem lesz kép vi se le te az Eu ró pai Par la ment -
ben. A va ló di cél a ma gyar or szá gi jobb ol dal mo bi li zá lá sa és lel ke se dé sé nek
szin ten tar tá sa volt.

A szer kesz tők az idő ren di ta go lás ból ki emel ték a stá tusz tör vény nek
Lőrincz Csa ba ne vé hez fű ző dő ter ve ze tét, ame lyet a tör vény szö ve gé vel és
Kán tor Zol tán kí sé rő ta nul má nyá val együtt, kü lön cik lus ba so rol tak. Szin tén
a Do ku men tu mok kö zött ta lál juk Bor si-Kál mán Bé lá nak a ro mán bel biz ton ság
Lőrincz Csa bá val kap cso la tos je len té se i ből ké szült vá lo ga tá sát. Lőrincz Csa ba,
a bé ke em be re ös  sze fog la ló cím alatt, a könyv utol só har ma dá ban, Zelei Mik -
lós nak Lőrincz Csa ba édes any já val, test vé ré vel és né hai mun ka tár sa i val ké -
szült be szél ge té se it ol vas hat juk; a kö tet vé gén pe dig a ha lá la után meg je lent
nek ro ló gok és em lé ke zé sek sze re pel nek. 

A kö tet leg iz gal ma sabb írá sá nak ta lál tam – ja vas lom, hogy az Ol va só ez -
zel in dít son – a Klein And rás sal ké szült in ter jút. Klein And rás 2000–2002 kö -
zött, Lőrincz Csa ba he lyet tes ál lam tit ká ri meg bí za tá sa ide jén, tit kár sá gá nak
ve ze tő je volt. Klein And rás bő sé ges bel ső in for má ci ó val szol gál ar ról, hogy
Lőrincz Csa ba hely zet fel is me rő és a hely ze tet át lá tó ké pes sé gé nek, frap páns
öt le te i nek, gyors cse lek vé sé nek és be csü le tes, pre cíz mun ká já nak orosz lán ré -
sze volt ab ban, hogy az el ső Or bán-kor mány nem zet po li ti kai ter ve i nek meg -
va ló sí tá sá hoz és el fo gad ta tá sá hoz az ez red for du ló ra ele gen dő presz tíz  zsel
ren del ke zett az or szág (a „sze ge di fo lya mat” be in dí tá sa és a ma gyar mé dia
be vo ná sa a szerb el len zék tá mo ga tá sá ba), to váb bá ab ban, hogy meg szü le tett
a stá tusz tör vény, és a nyu ga ti nagy ha tal mak, va la mint a szom szé dos or szá -
gok hi va ta lo san nem emel tek ki fo gást el le ne. Mind ezek ben rej lik Lőrincz
Csa ba tör té nel mi sze re pe. 

Ró zsa hegy nagy köz ség – Liptó vár me gye, Ró zsa he gyi já rás, Ma gyar bi ro -
da lom, 1905: a ma gyar nem ze ti sé get a tót gye re kek, a jö vő nem ze dék sza bad -
sá ga, fel emel ke dé se, eu ró pai pol gár rá vá lá sa ér de ké ben min den esz köz zel
ter jesz te ni kell. Lőrincz Csa ba a Mér ték: a „Fi desz-ká der”, a „na ci o na lis ta”
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ked vez mény tör vény aty ja azon ke ve sek kö zé tar to zott, akik ké pe sek vol tak
meg ha lad ni a nem zet ál la mi, nem zet-ál la mi (sic!) ke re tek ben va ló gon dol ko -
dást és mély ben meg bú vó ma rad vá nya it (er ről szól iga zá ból a könyv), ami
ed dig Ma gyar or szá gon sem a bal ol da li li be rá lis, sem a szo ci a lis ta, sem a pol -
gá ri li be rá lis–kon zer va tív ol dal nak nem si ke rült. Utób bi áll leg kö ze lebb
hoz zá. Lőrincz Csa ba, a Li be rá lis Al ter na tí va, úgy áll előt tünk, hogy az év -
szá zad ta lá nyá nak meg ol dá sa köz ben nem ha lad ta meg a nem ze tet mint er köl -
csi kö zös sé get, mint ér ték hor do zó kö zös sé get, mint a de mok rá cia, a sza bad -
ság leg ha té ko nyabb biz to sí té kát. Ér de mes a Szé ché nyi Könyv tár ban ül dö -
gél ni…

Jegy ze tek

1 Vö.: BOR SI-KÁL MÁN Bé la: Öt nem ze dék, és ami előt te kö vet ke zik… A te mes vá ri Le ven te-pör
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2010, 14–15. p.
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