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Gáspár István Gábor

Szellemidézés
Most megint Párizs felé tartok. Jó, ha történik valami, valami, ami más, valami, ami mozgásba hozza az ál-

lóvizet, eltér a megszokottól, attól, ami már-már észrevétlenné vált. Ha történik valami, az hatással van a kör-
nyezetre is: inspirál, alakít, formál, megmozgat, gondolkodásra késztet, cselekvésre – valami másra, újra. 
Felfedezés...;megannyi sorstörténet. A különböző utak olykor átfedik, keresztezik egymást, gazdagítják a for-
mát: a mű, és a hozzá vezető út – látszólagos ellentétpárok; a mű önálló életet él, függetlenedik az alkotótól.

Stációk.
„Mindig csodálkoztam azon, hogy hogyan tud a költészet megmaradni a mai napig ilyen jelentőségteljesnek 

a magyar szellem irodalmi megnyilvánulásában. Az, hogy a költészetnek ekkora súlya van a magyar irodalom-
történetben, hogy a költészet állandóan ekkora szerepet töltött be egyáltalán a magyar történelem folyamán, az 
alkotási formáknak az a gazdagsága, amelyben így tudta századokon át kifejezni a nemzeti érzelmet, majd ennek 
a megújulását a 19. századtól kezdve, mindez, szerintem, nem a véletlennek köszönhető. Hogy a verselés ilyen 
otthonosan tud csergedezni a magyar erekben, annak az oka abban rejlik, hogy a magyar nyelv – a magyar verse-
lés eszköze – olyan erényekkel bír, amelyeket igen sokan megirigyelhetnének…” – Bernard Le Calloc’h francia 
professzor gondolait idézem; egy hiánypótló kétnyelvű kötetből: 56 Párizsi vers, Keszei István költeményei, a 
francia fordítás és a kötet ötlete Sándor István [Stéphane Shandor] színész, rendező érdeme.

Irodalomtörténeti pillanat volt, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján Keszei Istvánt igyekeztek visz-
szaemelni az irodalmi köztudatba, a székesfehérvári költőt, aki Párizsban is magyar maradt; verseiből kiderül, 
vigasztalannak látta sorsát, ám elfogadta a szegénységet, megbékélt azzal, hogy szüntelen árnyékban él, mint egy 
„clochard”.

Czigány Lóránt Keszei-képe személyes hangvételű: – „Keszeivel a Le Tournon kávéházban szoktam találkoz-
ni, a latin negyedben. Oda jártunk legszívesebben, mert jóval olcsóbb volt, mint a bulvárokon lévő fényes, tükrös 
kávéházak. Beültem, s legtöbbször Keszei Pista már ott tanyázott, s ha még nem volt magyar társasága, sakkozott 
(ugyanúgy, mint évtizeddel később Kormos Pista, igaz, nem ugyanott). Lassan összeverődtünk, sokszor öten-
hatan is. Keszei vékony volt (hogy ne mondjam: keszeg), talán a rendszertelen táplálkozástól, talán alkatilag is 
ilyennek született. Mindig kitörő örömmel üdvözölt (no nem, semmi személyi kultusz!), mert tudta, hogy meg-
hívom egy-két calvadosra, amit, bevallom, magam is szívesen hajtottam fel, hiszen Angliában (akkor még) ilyen 
bűnös kontinentális italhoz, mint a normandiai almapárlat nemigen juthattam. A párizsi diákokhoz képest mi, 
londoniak akkoriban Krőzusnak számítottunk, olyan jól állt az angol font a francia frankhoz képest. Beszélgetni 
keveset beszélgettünk, mert Keszei annak örült, hogy figyelmes hallgatóságra talált bennem. Verseit mondta, 
sokszor azzal a megjegyzéssel, hogy az elébb írta a fejében, és én vagyok az első hallgatója. Verseit és személyét, 
mi tagadás, kedveltem, ő pedig mondta, mondta a verseket, újabb stampedli calvados reményében és Jacques 
(bretonországi parasztfiú, kis pénzt akart gyűjteni, hogy elvehesse szíve választottját, ezért szegődött el a fények 
városában pincérnek) hozta is azonnal.

Ezek a találkozók az 1970-es évek vége felé megritkultak, csak hallottam róla mindenféle egymásnak ellent-
mondó, kósza, de riasztó híreket. Hol itt lakott, hol ott, hol dolgozott, hol nem. Családi viszonyai is zavarosak vol-
tak. Mikor utoljára láttam, kimondhatatlanul rossz bőrben volt, a természetellenesen fehér arcából csak szemei 
ragyogtak megszállottan. Rettenetesen köhögött, alig tudott beszélni. De írni viszont rendületlenül írt, és ezt na-
gyon becsültem benne. Az év 365 napjában magyar költő volt Párizsban. Amikor az Új Látóhatár repertóriumát 
állítottam össze, meghökkenve állapítottam meg, hogy ő az Új Látóhatár leggyakrabban közölt költője! Ki hitte 
volna? Mikor ezt megírtam Borbándinak, ő volt a legjobban meglepődve.

Magam is ekkoriban kezdtem a verseit együtt elolvasni, és összeállt bennem a Keszei-kép. Ezek a jelenték-
telennek tűnő, legtöbbször rövidke versek így együtt mégiscsak kimondtak valamit a lét terhéről. József Attila 
köpönyegéből bújt ki, s Pilinszky csontig visszametszett lírája volt az eszménye. Formálisan katolikus költőnek 
kellene Keszeit neveznem, de sok versében a nihillel nézett farkasszemet, és ez összeegyeztethetetlen a hittel. 
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Párizsban élt, ám a divatos koráramlatok nem érdekelték. (Már csak a falakat olvasom: / e mélyüket feltáró / 
rejtelmes repedéseket). Ez izgatott a legjobban, aki ennyire függetleníteni tudja magát a külvilágtól – szuverén, 
királyi lény. Úgy érezte, neki dolga van, a világ jelenségeit kell katalogizálnia. Catalogus rerumot készít versben. 
Mint Szentkuthy akarta prózában.” (A „párizsviselt, életviselt” Keszei Istvánról, Argus, 2003/1)

Keszei egyedül maradt; 1984. január 26-án holtan találták szobájában, a Párizs melletti Gentilly-ban (július 
5-én lett volna 49 éves). – 2010-ben, születése 75. évfordulóján honfitársai kétnyelvű emléktáblákat helyeztek el 
a latin negyedben, ma már a Visconti utca is őrzi Keszei István magyar költő emlékét – „szelleme ki nem húnyó, 
ma is parázsló hévvel süti a köveket”…

Párizs, szellemidézés: megannyi sorstörténet.
Bernard Le Calloc’h Le Havre-ban (Normandia, Franciaország) született 1925. november 2-án; 1947. szep-

tember 6-án, a második világháború után került Magyarországra, Gödöllőre, azért, hogy a francia nyelvet tanítsa 
a gödöllői premontrei katolikus gimnáziumban.

– Nekem az volt a feladatom, hogy a jó francia kiejtést tanítsam meg a gyerekeknek. Akkoriban majdnem 
minden író, főpap, főember tudott franciául; a premontrei gimnáziumban a papok gyönyörűen beszéltek, írtak 
franciául. Kíváncsi ember lévén mindjárt elkezdtem a magyar nyelvet tanulni. Amikor megszüntették a fele-
kezeti gimnáziumokat, akkor a francia követség szolgálatába szegődtem, ott voltam három és fél évig. A követ-
ségnek „jól jöttem”, sok nyelvet ismertem: németül, angolul, magyarul, oroszul és szerbül is beszélek, ez nagy 
előnyt jelentett. Közben megnősültem, szolnoki magyar lányt, Trokán Katalint vettem feleségül. Összesen tehát 
öt és fél évet éltem Magyarországon, ez alatt megtanultam magyarul – meséli Bernard Le Calloc’h, Párizsban, a 
Montreuil utcai otthonában, magyarul folytatjuk a beszélgetést, ismerkedünk.

– Szinte hihetetlen munkabírásról, precízségről árulkodik az a könyvsorozat, ami az elmúlt években megszü-
letett. Ráadásul nem használ számítógépet, cédulázik, és kézzel írja műveit.

– Enélkül nem lehet dolgozni, amikor kezdtem még nem volt számítógép, cédulákkal dolgoztam, ma is cédulá-
zok, több ezer rendszerezett cédula van a polcomon. Ha valamire szükségem van, csak megnézem, a szövegeket 
kézzel írom, ez jó, mert közben lehet gondolkodni, korrigálni, majd a kész szöveget legépelem, és ezt a gépelt 
kéziratot adom le a nyomdának.

– Most mivel foglakozik?
– A következő évi témáimat készítem elő, tíz-tizenkét előadásra készülök: Magyarországon, Franciaország-

ban: Párizsban, a Magyar Intézetben, a Keleti Nyelvek Főiskoláján.
– 86 évesen is fáradhatatlan.
– Mostanában érzem, a fizikai erőm már nem olyan, mint korábban volt, de csinálom, mert ez számomra öröm, 

és a könyveimet is folytatom – évente egy-két új kötetet adok ki. Elégedett ember lennék, ha még élne az én édes, 
aranyos feleségem, aki magyar volt, nagyon jól éltünk, kedves volt… – lassan hét éve, hogy elment… Nagyon 
hiányzik. Versei velem vannak, magyar fordítása még nem készült el, nehéz lefordítani, mert vissza kellene adni 
azt, ami a vers lényege: a dallamát, amitől költői.

A megbeszélt időkeret szinte észrevétlenül elillant, kitágult, Bernard Le Calloc’h kitüntető vendégszerete-
te zavarba ejt; a kávét a szalonban fogyasztjuk el, majd megmutatja a lakás apró szegletét, ahol a kitüntetések, 
elismerő oklevelek sorakoznak példás rendben. A dolgozószobájában köteteiből válogat, átnyújt egy csokrot, 
útravalóul, gondolatébresztőnek, beszélgetésünk folytatásaként. Gróf Klebelsberg Kuno finnugor politikáját be-
mutató kötetét dedikálja, egyben jelzi: „ha valamire szüksége van, csak írjon!” 

Gödöllői emlékeim, avagy hogyan lettem magyarbarát című önéletrajzi írását elsőként lapoztam fel, szemé-
lyes hangvételű: Bernard Le Calloc’h arról is beszél, hogy miként vált népünk őszinte barátjává: „…utolsó éves 
diák voltam a párizsi egyetemen. Egyszer az egyetemi könyvtárban véletlenül rábukkantam egy Budapesten ki-
adott ügyesen összeállított könyvre, mely francia nyelven mutatta be Magyarországot. Nagy érdeklődést keltett 
bennem. […] Miután az egyetemi könyvtár könyvét kiolvastam… elmentem a Párizsi Magyar Intézetbe, amely 
akkortájt a rue Pierre Curie 18. szám alatti házban volt, a harmadik emeleten. Bemutatkoztam igazgatójának, dr. 
Lelkes Istvánnak, aki nagyon barátságosan fogadott. Beengedett az intézmény könyvtárába és igyekezett segít-
ségemre lenni. Természetesen nem tudtam a magyar nyelvű könyveket olvasni, nem is volt egyáltalán fogalmam 
a magyar nyelv különlegességéről. Azt sem tudtam különben, melyek a finnugor nyelvek sajátosságai, és miből áll 
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ezen nyelvek szerkezete. Ellenben bőven volt francia nyelvű irodalom Magyarországról és a magyar kérdésekről, 
úgyhogy órákat töltöttem a könyvtárban a könyvekbe merülve.

Egyszer, amikor ott voltam, Lelkes István megkérdezte: vajon ismerem-e Illyés Gyula nevét? Igenlő válaszom-
ra átirányított irodájába, ahol legnagyobb meglepetésemre szemtől szembe kerültem a híres magyar költővel, 
akinek költeményeit – persze francia fordításban – épp az előző napokban olvastam nagy elragadtatással. Mon-
danom se kell, hogy izgalomtól szívem erősen dobogott. Már nem voltam annyira tudatlan, hogy ne tudjam, 
milyen kiváló helyet foglal el Illyés Gyula a jelenkori magyar irodalom történetében…

1947 júniusában Lelkes István küldött egy levelet, melyben közölte: lenne egy lehetőség, hogy Magyarország-
ra menjek az új tanévre. Gödöllőn működik a premontrei kanonokok oltalma alatt egy francia gimnázium, hol 
francia a tanítási nyelv. Van megfelelő oklevelem, ha még kedvem is van, akkor mehetek… Mondanom sem kell, 
hogy rögtön igennel válaszoltam a csábító ajánlatra. […]

Németországon és Csehszlovákián keresztül vitt az út vonattal, nagyon lassan és körülményesen… Gödöllőről 
már Párizsban azt olvastam, hogy királyi nyaralóhely, Erzsébet királyné kedvenc rezidenciája volt. A ’Magyar 
Versailles’-nak nevezték. A vasútállomáson túl, egy alacsony domb nyugati oldalán, egyszercsak előbukkant a 
premontrei rendház. […] Jelentkeztem a portán, mondván, hogy a gimnázium új franciatanára vagyok. A fülké-
ben álló félkarú hadirokkant gyanakvó arccal nézett rám, hisz ekkor csak huszonhárom éves voltam, még nem 
ráztam le az iskola porát magamról. Ez volt az első állásom. […] A hetek, a hónapok elrepültek. Minden áldott 
nap szorgalmasan magoltam a magyart. Kezdtem magyarul dadogni. A premontreiek jóvoltából volt már egy 
Sauvageot szótáram és Stefáncsik Konrád atya, ha volt egy kis ideje, el szokott jönni hozzám nyelvét magyarázni, 
nagy türelemmel és szakértelemmel. Egy nap elhozta Gárdonyi Géza: Egri csillagok című történelmi regényét, 
és az első oldalát együtt fordítottuk le. Még nagyon nehéz volt nekem az irodalmi nyelvezet. Inkább ponyvairo-
mányokat vagy újságokat vettem meg az utcán, és próbáltam olvasni, illetve megérteni. Mégis aránylag gyorsan 
haladtam, úgyhogy december végén, a karácsonyi szünetben megkockáztattam egy kis vidéki utazást, egyedül. 
Úgy éreztem, tudok már valamit, csak jót fog tenni, ha muszáj magyarul beszélni…

A tavasz beköszöntével Kovács Kolos atya egy kirándulást szervezett a gyerekek részére. Engem is meghí-
vott. Egerbe mentünk egy teherautóval. Igen kedves emlékeim fűződnek hozzá. Egerben a helyi cisztercitáknál 
szálltunk meg. Megtekintettük a török minaretet és a gyönyörű székesegyházat, mely Magyarország legnagyobb 
temploma az esztergomi után. Felmentünk a várba, ahol Dobó István hősies viselkedését felelevenítettük. Én 
különösen Gárdonyi Géza: Egri csillagok című könyvére gondoltam, hiszen az első magyar nyelvű irodalmi mű 
volt, amit az előző ősszel próbáltam úgy-ahogy elolvasni…”

Nem túlzás, Bernard Le Calloc’h valódi környezetében, gyökereivel együtt ismerte meg a magyar nyelvet és a 
magyarságot. Életpályája bizonyítja, rendkívüli teljesítményekre képes. Amikor Magyarországról 1953-ban visz-
szatér Párizsba, a Keleti Nyelvek Főiskoláján INALCO-diplomát szerez – Aurélien Sauvageot, az első magyar–
francia szótár készítője a tanára volt. Ez a találkozás Bernard Le Calloc’h életében is fordulópontot jelentett. – De 
ki is volt Aurélien Sauvageot (1897–1988), akit Magyarországon mint nyelvészt és szótárkészítőt ismernek? 

A világhálón megjelent életrajzából megtudhatjuk: „Aurélien Sauvageot, a francia finnugor tudomány alapí-
tója, az École normale supérieure-ben szerzett tanári diplomát; 27 évesen érkezett Budapestre, ahol 1923–1931 
között az École normale supérieure mintájára létrehozott Eötvös József Collegiumban tanított francia nyelvet 
és irodalmat. A tanítás mellett finnugor tárgyú disszertációján is dolgozott, amelyet Párizsban védett meg 1929-
ben. Baráti köréhez tartozott Kodály Zoltán, Gombocz Zoltán, a Nyugat írói.

Balassa József és Benedek Marcell segítségével még magyarországi tartózkodása idején fogott az első francia–
magyar, magyar–francia nagyszótár szerkesztésének hatalmas munkájába, amelyet aztán 1932-től kezdődően 
adtak ki Budapesten.

Sauvageot 1931-ben visszatért Franciaországba, a párizsi École Nationale des Langues Orientales finnugor 
tanszékének tanára lett, 1931. november 9-én ott tartotta első magyaróráját. Nekünk magyaroknak történelmi 
a dátum, hiszen francia felsőoktatási intézményben először tanították nyelvünket. Nevéhez fűződik Francia-
országban a finnugrisztika tudományának megalapozása és a hungarológia művelése. 1964-ben az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem ünnepi közgyűlésen díszdoktorrá avatta, 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
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tiszteletbeli tagjává választották. Halála előtt megírta személyes magyarországi emlékeit Souvenirs de ma vie 
hongroise címmel. Még ugyanabban az évben megjelent magyar változata, a Magyarországi életutam is: Buda-
pest, Corvina, 1988.” 

Bernard Le Calloc’h is nyelvismeretére épít: „a nyelv az a gépezet, melynek segítségével testet ölt a szállongó 
gondolat”. Nagyon közel áll Sauvageot-hoz. Történelmi, irodalmi, nyelvészeti, néprajzi, földrajzi és vallási is-
mereteket egyaránt izgalmasan ötvöző munkássága; esszészerű vallomásai, megtörtént, de gyakran feledésbe 
merült történeteket bemutató kötetei forrásértékűek. Életét meghatározta, meghatározza, végigkíséri a magyar–
francia kapcsolat, a közös történelem vizsgálata, feltárása; legfőbb kutatási területe: Kőrösi Csoma Sándor élete, 
életútja. – 2006-ban a bresti Armeline kiadó (Bretagne) Peuples en péril (Pusztuló népek) címmel sorozatot indí-
tott Bernard Le Calloc’h javaslatára; a Les Sicules de Transylvanie (Erdélyi székelyek), a Les Csangos de Moldavie 
(Moldvai csángók) vagy az erdélyi szombatosokról írt: Les Sabbataires de Transylvanie köteteket Bernard Le 
Calloc’h jegyzi; hiánypótló tevékenysége megmozgatja a külső szemlélődőt: gondolkodásra késztet, cselekvésre.

Idézzük Keszeg Annát a csángókról szóló könyv ismertetőjéből: „Egy bizonyos Le Calloc’h óriási szolgálatot 
tesz nekünk azzal, hogy saját szempontjaink szerint képviseli ügyünket, múltunkat, problémáinkat az új Euró-
pában!” – Csíkszeredában 1992-ben hozták létre a Julianus Alapítványt. Az alapítvány célját Beder Tibor elnök a 
következőképp fogalmazta meg: „vigyük a reményt a tömbből, és hozzuk a hírt a szórványból, tartsuk még ben-
nünk a reményt, amíg csak lehet, és figyelmeztessük a székelységet a fenyegető veszélyre, és közben rátalálunk 
azokra a cselekvő magyarokra is, akik Julianus hitével és kitartásával végezték és végzik ma is magyarságmentő 
munkájukat.” 

2010-ben „a magyar nyelv bátor védelmezése, a magyar emlékek feltárása és megőrzése, valamint a magyarság 
ügyének szolgálatáért” a Julianus barátot ábrázoló szobrocskát és az azzal járó oklevelet öt díjazott kapta, köztük 
Bernard Le Calloc’h párizsi professzor. Ám arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Székely Nemzeti Tanács Gá-
bor Áron-díját is átvehette. 

A www.szekelyhon.ro hírportál a következőképp számolt be az eseményről: „Marosvásárhelyre érkezik a fran-
cia »magyar«… Kőrösi Csoma Sándor gall kutatója,  Bernard Le Calloc’h, a magyarság, a székelység francia 
kutatója… Szépszámú közönség fogadta a vendéget, a székelyek barátját, a résztvevőket Izsák Balázs, a Székely 
Nemzeti Tanács elnöke üdvözölte. Mint mondta, 2006-tól olyanoknak adták és adják át a díjat, akik sokat tettek 
a közösség erősítéséért, az autonómia kiharcolásáért, hagyományaink megtartásáért.

– Egy rendkívüli ember, a tudomány kivételes egyénisége van körünkben, hogy a díjat személyesen vehesse át 
– mondta laudációjában Gazda József író. Bretagne szülötte, de tudományos munkásságának igen jelentős részét 
a mi múltunk, szerepünk az emberiség tudományosságában kutatására fordította. De nem csak Kőrösi Csoma ré-
vén foglalkozott velünk: munkássága kibővült, fél tucat könyve jelent meg rólunk, Rákóczitól a csángókig. Óriási 
szerepet játszott abban, hogy nagyjainkat megismerje a nyugati világ tudományossága. Ritka, hogy egy nyelvészt 
az emberiség nagyjának tartsanak. Kőrösi Csoma Sándor munkássága a kulturális világörökség részévé vált. Az 
életművek azonban meg is halhatnak. Csomával ez nem történt meg, és ezt nagyrészt Bernard Le Calloc’h hi-
hetetlenül akaraterős személyiségének, szenvedéllyel átitatott munkásságának köszönhetjük. Ő 1947-ben került 
Gödöllőre franciát tanítani és magyart tanulni. De nem csak megtanult magyarul, hanem lelkében is sorsunk 
értőjévé, átérzőjévé, megélőjévé vált. A szellemóriások szintjén nincsenek nagy vagy kis népek. Köszönjük, hogy 
Kőrösi Csoma Sándor szellemóriását a világ köztudatába beemelte.”

Madácsy Piroskát is megérintették Bernard Le Calloc’h gondolatai és látásmódja; a hatodik debreceni nemzet-
közi hungarológiai kongresszuson (2006-ban) elhangzott – Magyarságkép-változások (Babits, Illyés, Bernard Le 
Calloc’h) – előadásában magyarságképünket boncolgatta; előadása (szerkesztett formában az Új Forrás  2009. 5. 
számában jelent meg) a következő gondolatokra épült.

„A Mi a magyar? Milyenek vagyunk? Mit jelent magyarságunk?  kérdések akkor foglalkoztatnak bennünket 
leginkább, mikor történelmi sorsfordulatok következtében elfog bennünket a bizonytalanság, a kilátástalanság 
érzése, mikor gyökereinket érezzük veszélyben, mikor helyünket keressük a világban, s még mindig nem talál-
juk. Magyarságképünk vizsgálata történt és történhet kívülről és belülről, egy kívülálló szemszögéből, idegen fö-
lénnyel vagy rokonszenvvel, illetve magunkból kiindulva önelemzéssel, önismeretre törekedve, elfogultan vagy 
elfogulatlanul, elmélyülten vagy felületesen. De sohasem azonos módon. Mert magyarságképünk nem független 
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az idő múlásától, a történelem változásaitól. Teljességében van jelen mindig, benne van múltunk, jelenünk és 
jövőnk. S a sors néha különös játékot űz velünk, végzetesen ismétlődő és visszatérő jelenségek figyelmeztetnek, 
mely image-ünket karakterizálja.

Babits: A magyar jellemről és Illyés Gyula: Magyarok című esszéjének újraolvasata, újraértelmezése kézenfek-
vővé teszi a kérdést: vajon hogyan változott magatartásunk, jellemünk, magyarságképünk megítélése az 1930-as 
évek végétől akár napjainkig? Vajon árnyaltabb, igazabb lett-e egy tudós francia értelmiségi, Bernard Le Calloc’h 
véleménye rólunk, a magyar lélekről mintegy ötven év alatt, egy 1948-ban írt elemzése (Esquisse d’une psychologie 
du peuple hongrois) óta?” – Madácsy Piroska „szellemidézése” jeladás, (gondolat)ébresztő: „újabb, talán végzetes 
sorsfordulat előtt állunk, de hinnünk kell megmaradásunkban…”

Nem tehetünk úgy, hogy nem tudjuk: „a cselekvés útja megnyílhat vagy elzárulhat...” – Magyarország az Eu-
rópai Unió tagországa, érezzük és tudjuk, az EU-ban is különböző érdekek, törekvések tapasztalhatók, az egyes 
tagországok érdekei szerint. Ez, a közös európai érdekérvényesítés, együttműködés nem könnyű. Bernard le 
Calloc’h is azok egyike, akik lassítanák az egyesülési folyamatot, mert véleménye szerint: „Előbb meg kell erősí-
teni Európát, az európai fogalmat. Figyelembe kell venni azt is, hogy nem minden európai ország tagja az Euró-
pai Uniónak, előbb ezeket kellene tömöríteni, és ezt követően csatlakozhatnak mások: Grúzia, Törökország… 
Az emberek gondolkodásmódja is meghatározó, a fejekben megszülető gondolatok, a nyelvek különbözőségéről 
sem feledkezhetünk meg. A vallás is jelen van, még akkor is, ha az ember nem megy minden nap a templomba, 
de ez megmaradt, észrevétlenül ott van a gondolkodásmódban, gondoljunk csak a volt Jugoszláviára; a horvátok 
katolikusok, a szerbek görögkeletiek, az albánok inkább muzulmánok – nem könnyű harmóniát teremteni, ez a 
diplomácia feladata; van munka.” 

Madácsy Piroska is fontosnak tartotta és bemutatta, megmutatta, hogy „Bernard Le Calloc’h hisz az Euró-
pai Unióban, az egyesülés eszméjében – ami meggyőződése –, hiszen így kerülhető el a háború, s azt akarja: 
higgyünk benne mi is. Ismer bennünket, mindent tud rólunk – történelmünket, kultúránkat, irodalmunkat, 
nyelvünket. De mégis, kívülről figyelve, kívülről analizálva. Látja erényeinket és hibáinkat: a passzivitást, az 
álmodozást, az egoizmust és a felelőtlen költekezést, az összefogás hiányát. Látja, de nem érti már, nem tudja 
megérteni pesszimizmusunkat, szemlélődő magatartásunkat, kételkedésünket. Hiszen elértük, amire annyira 
vágytunk: Európa befogadott bennünket az unió tagjaként. Miért nem ujjongunk hát? Nehéz megérteni ezt, 
megfogalmazni, amit Babits üzen, amit Illyés mond: mi csak akkor tudunk igazán európaiak lenni, ha megma-
radunk magyarnak, csak azért is. »Egyszóval a magyar lét nem kilátástalan és nem gyümölcstelen. Talán éppen 
nehézségeinkből és gyötrelmeinkből fakadnak erőink. Külső dolgokban nem sokat bízhatunk. Lehet, hogy elke-
rül bennünket a ’hatalom és a dicsőség’. A villámok az Isten térdein feküsznek. A cselekvés útja megnyílhat, vagy 
elzárulhat. [...] Nem átváltozásra, magunkból való kikelésre van szükségünk. Inkább magunkhoz való visszaté-
résre. Magunkba szállásra«...”

Bernard Le Calloc’h tudja, Európa mindenki számára előnyös, de tudja és érzékeli: a magyarok számára Tri-
anon még mindig fájó seb; ám úgy véli, egyedül Európa jelenthet gyógyírt: az igazságtalan határok „eltűnnek” 
– mindenki szabadon használhatja nyelvét, gyakorolhatja vallását, vállalhatja nemzetiségi gyökereit. Az Európai 
Unió bővítése tekintetében azonban óvatosságra, nagyobb körültekintésre int.

– Látni kell, hogy a jogalkalmazás lassú folyamat. Ehhez idő kell, s itt van a mentalitás kérdése is! Meg kell 
érni arra, el kell jutni odáig, hogy az ember ne ellenséget lásson a másikban! A németek és a franciák állandóan 
háborúskodtak. Most jóban vagyunk, örülünk egymásnak, de ehhez nagyon sok időnek kellett eltelnie. A má-
sodik világháború óta egyszerűen azon dolgoztunk, hogy „jóba” legyünk egymással. Ugye most sokan vagyunk 
az unióban, és erre panaszkodnak is, hogy nehezebben, lassabban megy a problémák megoldása, de azt minden-
képp megszoktuk, hogy a problémákat együtt tárgyaljuk meg! Ehhez mentalitásváltozás kellett, ami nyugaton 
megtörtént, de keleten még nem. De ez meg fog történni keleten is; persze, nem rögtön, hiszen mint azt már 
hangsúlyoztam: a mentalitás megváltozásához rengeteg idő szükséges.


