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KELET-KÖZÉP-EURÓPAI UTAZÁS 
AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK
EURÓPÁJÁBA
Lõrincz Csaba: A mérték.
Egybegyûjtött írások tõle és róla

Lõrincz Csaba-emlékkötet jelent meg 2010-
ben a Pro Minoritate Alapítvány és a Méry
Ratio Kiadó gondozásában A mérték címmel.
A kötetben tõle származó, illetve róla szóló
írásokat találunk. Lõrincz Csaba a Fidesz egy-
kori külpolitikai szakértõje, az elõzõ Orbán-
kormány idején pedig a Külügyminisztérium
Közép- és Délkelet-Európát felügyelõ helyet-
tes államtitkára volt, aki 2008-ban váratlanul
és igen fiatalon, mindössze negyvenkilenc
esztendõsen távozott az élõk sorából.

A könyvet lapozgatva a potenciális olva-
sók lehetséges olvasatain gondolkodom. Az,
hogy mit jelent azok számára, akik többé-ke-
vésbé jól ismerték õt, nem okoz különösebb
fejtörést. Sokan közülük e kötetben is rend-
kívül szívélyesen emlékeznek meg róla: Né-
meth Zsolt Mr. Autonómiaként, mások a ma-
gyar nemzetpolitika szürke eminenciásaként

emlegetik, aki rendkívüli következetességgel
dolgozott a magyar kisebbségvédelem
ügyén. Õk e lapokon minden bizonnyal egy
közösen alakított vagy legalábbis közösen
gyakran megvitatott történetet látnak vi-
szont. Mások számára – gondolok itt egy vi-
szonylag széles erdélyi közönségre (is),
amely a bálványosi, késõbb tusnádi szabad-
egyetemek alkalmával, illetõleg a státustör-
vény kapcsán szerezhetett tudomást szemé-
lyérõl és munkásságáról – a kötetben felsora-
koztatott írások egy általuk végigkövetett
nyilvános politikai diskurzust idéznek fel. E
perspektívában az emlékkötet egy további,
dokumentáris funkcióval egészül ki, hiszen
egy tranzitkorszak mintegy két évtizedét fog-
ja át a nyolcvanas évek derekától 2008-ig. 

Azt gondolom viszont, hogy tévedés vol-
na e dokumentarista érdeklõdés által vezet-

Szerk. Borsi-Kálmán Béla – Filep Tamás Gusztáv – Zelei Miklós. Kisebbségekért – Pro Minoritate Ala-
pítvány – Méry Ratio Kiadó, Bp., 2010.



ve venni kézbe a válogatást, hiszen funkció-
jánál fogva nem a magyar külpolitika törté-
netét kínálja, mint ahogyan az sem volna
helytálló következtetés, ha Lõrincz Csaba
történetét mint a Fidesz külpolitikájának
történetét tekintenénk. Úgy vélem, a szer-
kesztõi intenciók is egy másfajta logikát kö-
vetnek. Az egykoron Sepsiszentgyörgyrõl el-
származott fiatal bölcsész szemléletmódján
keresztül képezik le egy tranzitkorszak lefo-
lyását: egyrészt a kommunista rezsim totális
rendszerében élhetõ intellektuális élet ide-
áltípusát, vagyis az (elrettentõen) tipikusat
rajzolva fel, másrészt pedig az alkotmányos
demokráciák gyakorlata felé orientálódó
Magyarország külpolitikájának alakulási fo-
lyamatába engednek betekintést Lõrincz
Csaba írásain keresztül. E mozzanatban vá-
lik életsorsa az atipikus történetévé. 

E perspektívának köszönhetõen az el-
múlt húsz esztendõ nemzetstratégiájának
egy sajátosan pozicionált vázát kapjuk,
amelynek történetté alakítása az olvasótól is
tisztes intellektuális erõfeszítést igényel, hi-
szen az írások a külpolitikai stratégiai cse-
lekvés irányait értelemszerûen úgy jelölik
ki, hogy a keletkezésükkor letapintható
nemzetközi és szomszédsági, illetõleg a
fennálló belpolitikai viszonyokra, tendenci-
ákra reflektálnak. Ekként az írások vonat-
koztatási pontokat kínálnak egy történet
számára, amely végül – vagy legalábbis az
ennek megkonstruálására  irányuló igény –
az olvasóban születik meg. 

Lõrincz Csaba történetében négy fonto-
sabb állomás jelölhetõ ki – e logika mentén
szervezõdnek a kötetbe válogatott írásai. Az
elsõ, 1980–1986 közti idõszakból az egyete-
mi tanulmányait végzõ, majd tanárkodó böl-
csész irodalmi és filozófiai esszéibõl, vala-
mint fordításaiból találunk válogatást. E ko-
rai idõszak sokatmondó záró mozzanata-
ként közlik a Limes Kör 1986. november 10-
i, egyébként utolsó vitája jegyzõkönyvének
részletét. Lõrincz Magyarországra való köl-
tözésének érzelmi-tapasztalati hátterét firta-
tó kérdésre válaszolva a kudarcot mint nem-
zedékének meghatározó egzisztenciális ta-
pasztalatát jelöli meg a rezsimmel szembeni
értelmiségi ellenállás vitaestjén. E kudarc
felhajtóereje készteti a Budapestre való tá-

vozásra, és viszi õt a negatív cselekvés, va-
gyis az ellenállás irányából – szerencsés tör-
ténelmi körülmények folytán – a pozitív cse-
lekvés irányába. A jegyzõkönyvrészlet által
megidézett mozzanat mögötti terhes tapasz-
talati háttérhez hozzáférést a kötetben talál-
ható interjúk és gyászbeszédek kínálnak, il-
letve Lõrincz Csaba és a szekuritáté viszo-
nyát felvázoló Borsi-Kálmán Béla által készí-
tett összeállítás biztosít. Az ellenállás és a ku-
darc élményének kapcsolatát illetõen Borsi-
Kálmán jellemzésénél aligha találunk jobbat:
„[e kapcsolat] olyan, mint cseppben a tenger!
Semmiben sem különbözik a többi sok tíz-
ezer, mondjuk az 1948 és 1963 között leper-
gett másfél évtizedben született romániai
magyar férfi és nõ léthelyzetétõl – és akár
modellezhetõ sorsvázlatától.” Ezen életérzés
elemi elutasításában gyökerezik egyrészt az
alkotmányos demokráciák iránti erõteljes el-
kötelezettség, másrészt pedig az a zárkózott-
ság és mértéktartás, amely ezt az embert – ba-
rátai és ellenfelei szemében egyaránt tisztele-
tet parancsolóan – jellemezte. Lõrincz Csaba
intellektuális hozzáállását és stratégiai állás-
foglalásait jellemzõ fegyelmezettségét és
mértéktartását idézi a kötet címe is. 

1987-tõl kezdõdõen gyökeresen új kor-
szak – a pozitív cselekvés idõszaka – vette
kezdetét életében. Ebben az évben került
kapcsolatba a Fiatal Demokraták Szövetsé-
gének tagjaival, és ez döntõ mozzanatnak
bizonyul pályáján. Ez az idõszak lényegé-
ben politikai események, helyesebben fo-
lyamatok logikája mentén tagolható három
szakaszra. Az 1987–1997 közötti idõszak az
átmenet, az útkeresés ideje: a kelet-közép-
európai posztkommunista tömb számára az
alkotmányos demokratizálódás útjára lépés,
a Fidesz történetében pedig az elvi-koncep-
tuális kérdések kikristályosodásának idõ-
szaka. E folyamatba kapcsolódik be Lõrincz
Csaba, aki kezdettõl markáns szerepet ját-
szik a Fidesz külpolitikai stratégiájának ki-
alakításában, amely az európai integráció,
az euroatlanti csatlakozás és a térség stabili-
tása biztosításának célkitûzései mellett to-
vábbi törekvésként – elhatárolódva a ma-
gyar nemzet politikai terminusokban való
definiálásától – felelõsséget vállal a határon
kívüli magyarságot illetõen. 114
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Azt hiszem, intellektuális szempontból
mindenképpen ez a szakasz a legizgalma-
sabb az elmúlt húsz év történetében, hiszen
a külpolitikai célkitûzések számára elméleti
megalapozást és gyakorlati, politikai és jogi
garanciákat kellett keresni. Lõrinczet magát
is élénken foglalkoztatták az autonómiák
Nyugaton honos rendszerének, illetõleg a
kisebbségvédelem elvi megfontolásainak
importálhatósági lehetõségei, ami lényegé-
ben a nemzeti kisebbségekhez tartozó egyé-
nek jogainak biztosítására korlátozódott, be-
leértve a nemzeti identitás vállalásának jo-
gát. Ehhez képest azonban a kisebbségvéde-
lem maximumát célozta meg: az egyéni jo-
gok biztosítása mellett lényegesnek tartotta
a kollektív jogok instituálását, a nemzetközi
kapcsolatokban az önálló jogalanyiság elis-
merését, valamint az önkormányzathoz való
jog foganatosítását. Úgy vélte, a régi, azaz a
történelmi és az új típusú, azaz a migráció
nyomán létrejött európai kisebbségek hely-
zetének tanulmányozása nyomán távlatilag
van lehetõség az egységes európai kisebb-
ségvédelmi rendszer kidolgozására. Több
szempontból is hasznosnak látszott a kér-
dést Közép-Európa politikai kereteire vonat-
koztatva felvetni, egyrészt mivel a naciona-
lizmus e változatának régióspecifikus voltát
emelte ki, amely jellegében olyan természe-
tû, hogy az európai integrálódás, vagyis az
alkotmányos demokráciák kialakulásának
és megszilárdulásának ellenében hat, más-
részt pedig mivel közös tárgyalási alapot
biztosít a szomszédos, érintett államokkal.
Lõrincz egy liberális logika szellemében ér-
velt amellett, hogy a térséget uraló naciona-
lizmusokat a kollektív jogok rendszerére
alapozott önkormányzatisággal meg lehetne
fékezni, ezáltal hozzájárulva az egyéni sza-
badság, illetõleg a térség biztonságának és
stabilitásának a növeléséhez. 

Mai olvasatban egy ilyesfajta elgondolás
utópisztikusnak tûnik. A kilencvenes évek
elején is idealisztikusnak számított, de nem
volt irreális. Az exkommunista blokk ma-
gyar kisebbségek által lakott államai – Ro-
mánia kivételével – felbomlófélben voltak,
és a létrejövõ fiatal államok – gondoljunk
Ukrajna, Szlovákia, Szerbia esetére – nem-
zetépítési törekvései, valamint önálló álla-

misági tapasztalatának hiánya komoly ve-
szélyt jelentett az ott élõ magyar kisebbség
nemzeti identitására nézvést. A kelet-közép-
európai nacionalizmus a kilencvenes évek
folyamán azonban nem csupán a kisebbsé-
gek asszimilációjának problémájaként je-
lentkezett, hanem úgy tûnt – és ez biztosí-
tott erõs tárgyalási alapokat egy kisebbség-
védelmi rendszerre vonatkozó elgondolás
számára –, kockáztatja az egységesülõ Euró-
pa békéjét és stabilitását is. E tényezõ ma-
gyarázza, hogy a kilencvenes évek politikai
diskurzusaiban ilyen intenzitással jelenhe-
tett meg az európai kisebbségvédelem prob-
lémája, illetõleg késõbbi visszaszorulására
is magyarázatot kínál az a tény, hogy a köz-
vetlen geopolitikai instabilitás veszélyének
elhárulása nyomán a kérdés nemzetközi
szinten aktualitását vesztette. 

E sajátos nemzetközi helyzet logikája
mentén alakította a Fidesz külpolitikai stra-
tégiáját, amelynek eredményei 1998 és 2002
között válhattak igazán látványossá, az elsõ
Orbán-kormány négy éve idején. Lõrincz
Csaba több korábbi írásában is kritikával il-
lette a térségben német–lengyel mintára fo-
ganatosított alapszerzõdések gyakorlatát.
Alternatív megoldásként õ egy szerzõdéses
nemzetkoncepciót javasolt, amelyre vonat-
kozó ötletét 1999 õszén bocsátották nyilvá-
nosság elé. A közbeszédben Státustörvény-
ként elhíresült tervezettel nem titkolt szán-
déka a határon túli magyarok önszervezõdé-
sének elõmozdítása volt (érvei részletezésé-
hez lásd Nemzeti érdekek érvényesítése Ma-
gyarország csatlakozása során az euroat-
lanti államok közösségéhez címmel 2002-
ben írott, e kötetben is szereplõ tanulmá-
nyát). A tervezet kiterjedt nyilvános vitához
vezetett a magyar bel- és külpolitikában
egyaránt, amelyet a kötetben Kántor Zoltán
rendkívül részletesen ismertet A státustör-
vény módosítása címû írásában. E vitának
köszönhetõen meglehetõsen fontos elvi ho-
zadékot könyvelhetünk el az európai ki-
sebbségvédelmi eszmény alakulásának vo-
natkozásában. Ugyanis a Magyarország és
Románia közti diplomáciai feszültségek
eredményeként a Velencei Bizottság a hatá-
ron túli nemzettársak támogatásának kérdé-
sével kapcsolatosan rögzítette azon elvet,
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miszerint az államoknak lehetõségük van
egyoldalú intézkedések foganatosítására
nemzeti kisebbségeik védelme érdekében.

A 2002–2008 közti terjedelmes idõszak
vonatkozásában mindössze egy aspektust
emelek ki Magyarország külpolitikájának a
határon túli kisebbségekkel való viszonyát il-
letõen. Nevezetesen, hogy a magyar politikai
pártok felfedezték a határon túli magyarság
kérdésében rejlõ belpolitikai szempontból
hasznosítható tartalékokat. Ez a fejlemény
egy olyan folyamat következménye, amelytõl
Lõrincz Csaba kimondottan óvott 1993-ban
közzétett Tudnivalók a környezõ országba lá-
togató fideszeseknek címû szövegében. Állás-
pontja, úgy tûnik, másfél évtized távlatában
sem változott meg e tekintetben. Jellemzõen
idealista volt, de nem naiv: tisztában volt az-
zal, hogy politikai kérdésekben nem a filant-
rópia, hanem a jól körülhatárolható érdek jut
kifejezésre – ennek bekalkulálására szólítja
fel a határon túli magyar politikai szervezete-
ket. Utolsó kéziratában (vélhetõen 2007 vé-
gén) a következõképpen zárja kritikai fejtege-
téseit: „A határon túli magyar szervezetek te-
niszezni próbálnak azon a pályán, ahol a ma-
gyarországi pártok futballoznak. Mivel nincs
sok esély arra, hogy az utóbbiak a tenisz sza-

bályainak alkalmazására térjenek át, ha játék-
ban akarnak maradni, a határon túliaknak is
el kell kezdeniük futballozni.” 

Végezetül meg kell említenem, hogy a
fentiekben vázolt gondolatmenet pusztán
egyetlen aspektus mentén követi végig
Lõrincz Csaba tevékenységét. Nem térek ki
például a magyarországi kisebbségi kérdés
kapcsán kifejtett munkásságára, mint aho-
gyan arról sem írok, hogyan vélekedett párt-
politikai kérdéseket illetõen, illetõleg adós
maradok a kontinensen lezajló atrocitások-
ról készített elemzéseinek szemlézésével.
Mindössze egy lehetséges értelmezési kere-
tet vázolok fel, és bízom abban, hogy ezáltal
elérem a legambiciózusabb célt, amit recen-
zens kitûzhet: nevezetesen, hogy az olvasó
kézbe vegye a munkát. 

Lõrincz Csaba gondosan kerülte a rival-
dafényt – vagy ahogyan Németh Zsolt fogal-
maz: „amitõl azonban mindig berzenkedett,
azok a mítoszok voltak”. Vélhetõen a sze-
mélye körüli mítoszteremtéssel szemben is
ellenérzéseket táplálna. Tekintsük talán
munkásságát egyszerûen egy kelet-közép-
európai utazás tervének az alkotmányos de-
mokráciák Európája felé. 

Ferencz Enikõ
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SZÓLAMOK
Kántor Lajos: Barátom a malomban

Kántor Lajos a Noran Libro kiadásában
megjelent Barátom a malomban címû köny-
ve alcíme szerint „Négykezes Csiki László-
val”. A „négykezes” zenei mûszó, a zeneszá-
mot két személy egy zongorán adja elõ. Kán-
tor Lajos könyve valóban „négykezes”, hi-
szen saját és Csiki László szövegeibõl épül
fel, a saját azonban valamennyire aláren-
deltje a másik szövegeinek, minthogy sok
helyütt a másikhoz igazodik, a másik szóla-
mára válaszol, a másik kezdeményezéseit
folytatja, vagy azoknak megjelenési és más
körülményeit írja körül. Érthetõ ez, hiszen
Kántor Lajos a nála hét évvel fiatalabb, ko-
rán elhunyt Csiki Lászlónak állít emléket a

könyvvel; Csiki László emberi alakja, életraj-
zának küzdelmes fejezetei, szövegeinek,
verseknek és prózarészleteknek, ankétokra
adott válaszainak, esszéinek és leveleinek
világa jön elõ a könyv lapjairól; így élt és írt
Csiki László, így beszélgetett és levelezett,
így tervezett és szenvedett – ezt mondja el
Kántor Lajos könyve, a Barátom a malom-
ban. Azért „négykezes”, mert benne Kántor
Lajos mellett Csiki is megszólal; hangjuk
nem azonosul, az azonosításra Kántor nem
is törekedett, pedig megtehette volna, hiszen
életük és szellemrajzuk sokszor keresztezte
és talán ki is egészítette egymást, ahogyan a
négykezes zenemûben is az egyik szólamra

Noran Libro, Bp., 2010.




