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Gondolatok magyarországi tartózkodásomról

Az, amire most felkérnek, merőben eltér a klasszikus interjútól vagy egy adott 
diplomáciai témát taglaló cikktől: személyes és szubjektív módon, tehát kevés-
bé szakmai oldalról beszéljek a magyarországi tartózkodásom alatt szerzett ál-

talános benyomásaimról. Saját kockázatomra!
Négyéves magyarországi tartózkodásom alatt távolról sem ismertem meg az ország 

összes szépségét és értettem meg múltja és jelene valamennyi alkotóelemét. Egy dolog 
azonban biztos: nem lehet igazán megérteni az országot, ha csak észérvekkel közelítjük 
meg Magyarországot és a magyarokat. Szív is kell hozzá, megérzés és empátia, hogy 
megérthessük a magyar reakciókat és földrajzi környezetük és történelmi közegük fel-
fogását, annál is inkább, mivel az a benyomásom, hogy maguk a magyarok is gyakran 
mutatnak egyfajta túlzó érzékenységet.

Elég ehhez meghallgatni a magyar himnusz énekelt változatát. Kölcsey Ferenc szö-
vege és Erkel Ferenc zenéje egymással vegyülve adják e világon egyedülálló himnuszt. 
Talán a legmeghatóbb, amelyet valaha is hallhattam. Kihallható belőle a titokzatos – 
a honnan is érkező?, ismeretlen eredetű nyelvet beszélő – lovasok legendája, akik el-
árasztották az Alföldet, megalapítva ezt az országot, amelynek olyan gyakran kellett 
harcolnia a túléléséért és a szabadságáért. Olyannyira, hogy meggyőződése szerint 
mindent el kellett viselnie, amit egy nép el tud viselni: „Megbünhödte már e nép / 
A multat s jövendőt!” A Mátyás-templomban celebrált mise végén hallottam először. 
Körülöttem néhányan a szívükre tették kezüket. Sokáig azt hittem, hogy vallási énekről 
van szó, mielőtt tudatosult bennem, hogy ez volt a magyar himnusz.

Ami pedig az Európa közepén álló Magyarországot illeti, egészen egyedülálló hely-
zetben van etnikai és kulturális szerkezetét tekintve: Nyugat-Európa és Kelet-Európa 
között, Észak-Európa és a Balkán között. Nem szláv, nem germán, nem latin – magyar. 
A történelem, az inváziók, az egymást követő – török, Habsburg-, szovjet – megszállá-
sok vagy fennhatóságok súlya alatt, amelyek e múlt gyakran fájdalmas felfogását alakí-
tották. Köztük hogyan is hagyhatnánk szó nélkül a trianoni békét? Gyakran volt alkal-
mam megbeszélést folytatni e tárgyban igen különböző közegből származó és más-más 
érzékenységű partnerekkel, így felmértem azt a traumát és igazságtalanságérzést, ame-
lyet számos magyar érez továbbra is. Több mint 90 év távlatában el kell ismerni, hogy 
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a népek önrendelkezési jogának elvét alkalmazták a volt Osztrák–Magyar Monarchia 
majdnem mindegyik népére – kivéve a magyarokat. Az 1920. júniusi területrendezés 
minden indok nélkül választott el magyar közösségeket hazájuktól. Trianon, csakúgy, 
mint Versailles, Saint-Germain et Sèvres, olyan békeszerződés volt, amely magában 
hordozta a második világháború okainak egy részét.

Gyakran kellett elmondanom, hogy Franciaország nem egyedül tárgyalta ezeket 
a békeszerződéseket, hanem az összes szövetségessel együtt, még akkor is, ha 1920-
ban az egyes országok részvételi foka igen változó volt e tárgyalások során. Egyesek 
továbbra is a „diktátum” kifejezést használják, de úgy tűnik, hogy a fiatalabb gene-
rációk enyhébben ítélik meg ezt a traumát, vagy legalábbis igyekeznek átlépni rajta 
a felépülő Európa perspektívájában, amely garantálja a kisebbségek kulturális jogait. 
Ebben a folyamatban lévő történelmi katarzisban számomra van egy különösen kivá-
lóan alkalmazható fogalom: a reziliencia. E kifejezés eredetileg a kohászatban haszná-
latos, az anyagok ütéseknek és alakváltozásnak ellenálló képességét jelöli. A reziliencia 
szintén alkalmazható az egyénekre, a népekre és a nemzetekre: gyakran kell említenem 
a francia–német megbékélés és az 1963-as Élysée-szerződés példáját. Két nép, amely 
egy évszázadon belül háromszor harcolt – köztük két világháborúban – egymással, kö-
vetett két lelkes államférfit, akik a francia és a német közvélemény jelentős részének ér-
zékenysége ellenére gondolni mertek erre a megbékélésre. Valóságos csoda. Egyébként 
De Gaulle tábornok és Adenauer kancellár részt vett és együtt áldozott egy, a reimsi ka-
tedrálisban megtartott vallási szertartáson, miként erre De Gaulle tábornok emlékeztet 
emlékirataiban, „az esemény isteni dimenziójának kihangsúlyozása érdekében”. Ma-
gyarország és szomszédai bizonyára ezen erő szimbolikus gesztusait várják, amelyek 
enyhítenék, ha nem is gyógyítanák meg teljesen a magyar emlékezet sebeit.

Ez azonban nem fog véget vetni az elszigeteltség vagy a különállásra való törekvés 
leküzdhetetlen érzésének, amely a magyarok és a – közeli vagy távoli – szomszédaik 
közötti kapcsolatot jellemzi. Amennyiben ez egy pozitív dinamikába illeszkedik, ahol 
a különbségekre a szellemi gazdagság forrásaként tekintenek, senki nem talál benne 
semmi kivetnivalót.

A különlegesség érzéséhez kapcsolódva feltétlenül szólnom kell a magyar nyelvről 
is. Amikor négy évvel ezelőtt megérkeztem, azonnal tudatosult bennem, hogy a nyelv 
– az elsőre oly rejtélyesnek tűnő magyar nyelv – az egyik kulcs Magyarország és a ma-
gyar lélek megértéséhez. Lelkesen vetettem bele magam a nyelvtanulásba, egy első-
rangú tanár segítségével. Köszönöm, Emese! A magyar nyelvről írt kiváló művek is 
a segítségemre voltak. Köszönöm, Vilmos! Négy év után természetesen nem büszkél-
kedhetek kétnyelvűségemmel, de olyan örömökben lehet részem, mint meghallgatni 
a híreket a rádióban, megérteni a hétköznapi párbeszédeket, és – valódi kiváltságként 
– kétrét görnyedhetek a kacagástól, miközben a magyarórán végigolvasok egy-egy no-
vellát, mint például „A rossz tanuló” című írást Karinthytól. El kell mondanom, hogy 
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a magyar irodalom számomra igazi felfedezés volt, egyfajta varázslat, amely sokkal 
távolabbra mutat azon a néhány szerzőn, akiknek egyre több művét olvashatjuk fran-
ciául, gondolok itt Márai Sándorra, József Attilára vagy Szabó Magdára.

Engedjenek meg egy némileg személyes jellegű megjegyzést: úgy gondolom, 
az a tény, hogy Bretagne-ból származom, és beszélem a breton nyelvet, felkészített arra, 
hogy erőfeszítést tegyek a magyar nyelv és kultúra megértéséért. Úgy érzem, a mun-
kám százszorosan megtérült.

Nemcsak a budapesti szakmai kapcsolataimra gondolok, minisztériumokra, a par-
lamentre, a kormányzati szervekre, hanem arra az igen szívélyes fogadtatásra is, 
amelyben vidéken oly gyakran volt részem önkormányzatoknál, egyetemeken, gimná-
ziumokban, iskolákban. Ahogyan Franciaország sem szűkíthető le Párizsra, úgy Ma-
gyarország is sokkal több, mint fővárosa, bármilyen szép is ez a főváros. Meghatottan 
idézem fel a feleségem társaságában tett vidéki utazásokat. Különösen élénken él ben-
nem a hortobágyi puszta, a Pilis vagy a Mátra hegyvidéke, Somogyország és a Balaton, 
Pannonhalma és Tihany. Örökre belém vésődött a balatoni látkép abból a szobából, 
amelyben IV. Károly és Zita királyné az utolsó Magyarországon töltött napjaiban lakott.

Rendszerváltás. Ez a szó gyakran elhangzik a beszélgetésekben, mint egyfajta támasz-
pont vihar idején, még akkor is, ha nem is mindenki ugyanazt érti alatta. Nem azért, 
mert vannak, akik nosztalgiával gondolnak vissza a régi rendszerre – ilyennel gyakor-
latilag nem is találkoztam –, hanem azért, mert a rendszerváltás percepciója kor- és sze-
mélyfüggő. Beszélhetünk-e a huszonegy évvel ezelőtti változással kapcsolatban érzett 
kiábrándultságról? Valószínű, hogy alulbecsülték az irányított gazdaságról a piacgazda-
ságra, illetve az elkobzott politikai rendszerről a pluralista demokráciára való áttérés ne-
hézségeit. Minden bizonnyal ezzel magyarázható az a halványan érezhető csalódottság, 
amely széleskörűen jelen van a különböző társadalmi rétegekben. Bizonyára azt a hamis 
reményt keltették bennük, hogy a változás gyors lesz, és mindenki jól jár majd vele. Nem 
olyan könnyű egy társadalmi berendezkedésről áttérni egy másikra, és sokan érzik úgy, 
hogy becsapták őket, vagy kevesebb szerencsével jártak, mint mások.

Feltűnő a lakosság nagy részénél az európai építkezéshez való hasonló hozzáállás. 
Hatalmas az eltérés a 2003. április 12-i népszavazáson tapasztalt lelkesedés és a mai 
közvélemény-kutatások eredményei között; előbbinél a szavazók 84%-a voksolt az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozás mellett, míg az utóbbiakból az derül ki, hogy a meg-
kérdezettek csupán egyharmada elégedett Magyarország uniós tagságával – szemben 
az ugyanakkor csatlakozó Lengyelországgal, ahol a megkérdezettek kétharmada adott 
hangot elégedettségének. Vajon mivel magyarázható e kiábrándultság? Hasonlóan 
a rendszerváltáshoz, itt is túl sok elvárás fogalmazódott meg, amelyek nem fedték 
a valós helyzetet. Mindehhez egy újabb tényező is hozzáadódik, mégpedig a félelem 
a hatalom kisajátításától és elkobzásától, mintha lehetne bármilyen párhuzamot állítani 
az Európai Unióhoz, a „Brüsszelhez” való tartozás és Bécsnek a Habsburg-éra alatti 
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dominanciája vagy Moszkvának a Varsói Szerződés és a KGST idején fennálló föléren-
deltsége között. Sajnos, időnként felmerül ez az összehasonlítás, amelynek nem lehet 
más hatása, mint az európai építkezéssel szembeni bizalmatlanság erősítéséhez való 
hozzájárulás. Való igaz, hogy az európai „intézményi gépezet” kevéssé átlátható és ne-
hezen megfejthető az átlagpolgár számára, és igaz az is, hogy Európa is túl keveset 
reklámozza magát, s azt is rosszul. Ettől függetlenül, a politikai szereplők összessé-
gének – Magyarországon és az EU összes többi tagállamában is – pedagógiai szerepet 
kellene játszaniuk, és hozzájárulniuk ahhoz, hogy megszerettessék Európát – a régmúlt 
időkben szokásos nemzeti érdekek őrzésének gyakorlata helyett.

Egyébiránt ez a vita a nyitásról és a befelé fordulásról gazdasági és kereskedelmi 
területen is folyik. A külföldi vállalatoknak gyakran az az érzésük, hogy közvetett mó-
don őket tekintik a gazdasági nehézségek forrásának Magyarországon. Bizonyos in-
tézkedések – mint például a válságadó – valóban azt az érzetet kelthették, mintha oly 
módon lennének megfogalmazva, hogy mindenekelőtt a külföldi vállalatokat érintsék. 
Végül pedig bizonyos szerencsétlen döntések – mint például a Pécsi Vízművek eseté-
ben – azt az érzést erősítették, hogy a jogi keret bizonytalan, és helyt ad az önkényes 
intézkedéseknek. Ez annál is inkább sajnálatos, hiszen Magyarország rengeteg aduval 
rendelkezik, kezdve az alkalmazottak és a vezetők kiváló szintű képzettségével, illetve 
kreativitásával a kutatás és a fejlesztés területén.

Egy kérdést mindig nekem szegeznek az idelátogató barátok: „A minden politikai 
és gazdasági átmenettel járó nehézségeken túl melyek azok a legfőbb kihívások, ame-
lyekkel Magyarországnak szembe kell néznie?” Én erre habozás nélkül azt válaszo-
lom, hogy a mai és a holnapi Magyarország egyik legnagyobb kihívása a demográfiai 
helyzet. Az alacsony születésszám természetesen nem egy kifejezetten Magyarországra 
jellemző jelenség – más európai országok, és nem is kevesen, ugyanezzel a problémá-
val küzdenek –, és feltehetjük magunknak a kérdést, mi ennek a magyarázata. Nyilván 
mélyebb gyökerei is vannak ennek a problémának, nem egyszerűen gazdasági és pénz-
ügyi, hanem morális és spirituális is: a jövőtől való félelem. Egyfajta egzisztenciális 
válság, amely minden bizonnyal a rendszerváltás óta az egész országot meghódító tár-
sadalmi szekularizációhoz és fogyasztói őrülethez köthető.

A másik kihívás: a gazdasági és társadalmi területen a döntéshozatali folyamatban 
túlságosan kis mértékben részt vevő civil társadalom és „köztes szervezetek” – szak-
szervezetek, egyesületek, alapítványok – lassú fejlődése. Mindazonáltal engem meg-
lepett az egyházak és a vallási szervezetek jelentős karitatív, egészségügyi, oktatási 
és romaintegrációs szerepvállalása. Az egyházak 1947 és 1990 közötti története egyéb-
ként a magyar történelem egyik legszebb lapja. Mindig megörültem annak, amikor 
Budapesten vagy vidéki utazásaim során olyan egyházi emberekkel vagy apácákkal 
találkozhattam, akik az elnyomás ellenére hittel és bizalommal élték végig a sötét évti-
zedeket. Vajon tudják a magyarok, mennyire egyet jelentett Mindszenty bíboros sorsa 
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a vasfüggönytől nyugatra lévő országok számára Magyarországnak, de az egész em-
beriségnek a totalitárius hatalommal szembeni ellenállás szellemével? Nem tudok nem 
erre gondolni, valahányszor elhaladok az Andrássy út 60. alatt található Terror Háza 
előtt, vagy amikor az irodám ablakából kinézek arra a Lendvay utcai épületre, ahol 
egykor a gyászos emlékű „Egyházügyi Hivatal” volt.

Még annyi mindent tudnék mondani, oly sok mindenre lehetne rávilágítani, és annyi 
részletről lehetne beszélni, hogy attól tartok, csak néhány benyomásról írtam, amelyek 
nem szükségszerűen hűen foglalják össze a mai magyar valóságot. Hogy ne haragud-
janak meg rám e túlzottan leegyszerűsítő, néhány szavas összefoglalásért, és hogy jól 
jegyezzék meg a lényeget: azzal az érzéssel hagyom el Magyarországot, hogy szeretem 
ezt az országot, barátokat hagyok itt, de sokat is tanultam és kaptam tőle. Ezt a szép út-
ravalót viszem majd magammal, amelyet megpróbálok megosztani francia és európai 
honfitársaimmal.

 René Roudaut
 Franciaország magyarországi nagykövete 
 (2007–2011)


