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BEVEZETÉS
Abban a szerencsében volt részem, hogy
négy évig nagykövetként élhettem és 
dolgozhattam Magyarországon,* és úgy 
megszerettem ezt az országot és nyelvét, 
mint sok ott élő francia. Küldetésem 
során mindvégig megdöbbentett, 
milyen hihetetlenül gazdag és milyen 
hihetetlenül régre tekint vissza a két 
ország közötti kapcsolat, de a népeink 
közötti félreértés is.
A két ország számos területen kötődik 
egymáshoz: történelem, diplomácia, ipar, 
zene, festészet, mozi…

INTRODUCTION
J’ai eu la chance de pouvoir résider et
travailler comme ambassadrice pendant 
quatre ans en Hongrie* et je suis tombée 
sous le charme de ce pays et de sa langue 
comme de très nombreux Français 
qui y ont séjourné. J’ai été en outre 
frappée tout au long de ma mission par 
l’incroyable richesse et ancienneté des 
relations entre nos deux pays mais aussi 
par la méconnaissance entre nos deux 
peuples. 
Nos deux pays ont en effet des liens 
dans de multiples domaines : histoire, 
diplomatie, industrie, musique, peinture, 
cinéma…

* Budapest (2018-2022)
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Minden jog fenntartva. A mű egyetlen részlete sem használható 
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Kép a következő oldalon:  
A párizsi Notre-Dame; Frédéric Houbron, 1901–02 

Image sur la page:   
Notre-Dame de Paris; Frédéric Houbron, 1901–02

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/type/oeuvre/ET/auteur/Houbron%2C Frédéric
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/recherche/type/oeuvre/ET/auteur/Houbron%2C Frédéric
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Hogy csak néhány példát említsek, miközben sokan ismerik a Bercsényi 
huszárokat és tudják, hogy Rákóczi Ferenc volt az, aki a tokajit bemu-
tatta XIV. Lajos udvarának, ki tudja, hogy egy másik francia király, 
IV. Henrik titkos megbízottat küldött Magyarországra, hogy vigye el 
a magyar bőrgyártási technikát Franciaországba? 
Ki tud Berlioz és Liszt barátságáról? 
Ki tudja, hogy a Lumière fivérek egyik első filmes helyszíne a Lánchíd volt?
Ki ismeri azoknak a francia foglyoknak a történetét, akik a második világ-
háborúban megszöktek Németországból és Magyaror-
szágra menekültek, ahol oly nagyvonalúan fogadták őket?
Mindkét – amúgy oly különböző – nyelvben megtaláljuk 
egyébként a két ország közötti régi kapcsolatoknak a nyo-
mait az olyan francia eredetű magyar szavak révén, mint 
a fotel és a randevú, valamint az olyan magyar eredetű 
francia szavak révén, mint az allô.
Mindezen kapcsolatok ellenére azonban nem ismerjük 
jól egymást. Ezért jutott eszembe, hogy rendszeresen 
közzéteszem a „Nagykövet tollából” rovatot a nagykö-
vetség honlapján, amely közös történelmünk több epizódjáról is beszámol.
Ez egy olyan munka volt, amelyhez a nagykövetség teljes csapata hozzá-
járult, és köszönöm azoknak, akik részt vettek benne.
Remélem, hogy ez a szerény munka hozzájárul népeink jobb megis-
meréséhez és megértéséhez. Ennek a közös örökségnek a feltárása nem 
oldja meg a kétoldalú kapcsolatainkban fennálló politikai problémákat, 
de segítenie kell felmérni, hogy ezek a körülményekből adódnak és ezen 
problémák leküzdésére kell ösztönöznie.

Pascale ANDRÉANI
Franciaország magyarországi nagykövete  

2018-2022

Pour ne citer que quelques exemples, si beaucoup connaissent les 
hussards de Berchény et savent que c’est Ferenc Rákóczi qui a introduit 
le tokaj à la cour de Louis XIV, qui sait qu’un autre roi de France, Henri 
IV, envoya au XVIème siècle en Hongrie un missionnaire secret pour 
importer en France la technique de production du cuir hongrois ?
Qui connaît l’amitié entre Berlioz et Liszt ?
Qui sait que l’un des premiers lieux filmés par les frères Lumière a été 
le Pont des Chaînes ?
Qui connaît l’histoire des prisonniers français évadés d’Allemagne et 
réfugiés en Hongrie pendant la seconde guerre mondiale et qui reçurent 
en Hongrie un accueil si généreux ?
On trouve d’ailleurs dans nos deux langues, pourtant si différentes, des 
traces de cette relation ancienne entre nos deux pays, avec des mots 
français dans la langue hongroise comme fotel et randevú, et des mots 
hongrois dans la langue française comme allô.
Cependant, en dépit de tous ces liens, nous nous connaissons mal. C’est 
pourquoi j’ai eu l’idée de publier régulièrement sur le site de l’ambassade 
ce « mot de l’ambassadeur » qui raconte plusieurs épisodes de notre 
histoire commune. 
Ce fut un travail auquel a contribué toute l’équipe de l’ambassade et 
je remercie ceux qui y ont participé.
J’espère que ce modeste ouvrage contribuera à améliorer la connaissance 
et la compréhension entre nos deux peuples. Explorer ce patrimoine 
commun ne résoudra pas les problèmes politiques qui existent dans 
notre relation bilatérale mais doit nous aider à mesurer ce qu’ils ont de 
circonstanciel et nous inciter à les surmonter.

Pascale ANDRÉANI
Ambassadrice de France en Hongrie  

2018-2022

LE MOT DE L’AMBASSADRICE… A NAGYKÖVE T TOLL ÁBÓL…
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TROIS FIGURES DE L’EXIL 
VICTOR HUGO, SÁNDOR TELEKI,  
LÁZÁR MÉSZÁROS

La France et la Hongrie ont de multiples liens depuis toujours, 
notamment dans le domaine culturel. C’est ainsi qu’au XIXe 
siècle, l ’un des écrivains français les plus célèbres, Victor Hugo 
(1802-1885), avait noué une grande amitié avec le Comte 
Sándor Teleki (1821-1892) et le général Lázár Mészáros 
(1796-1858) lors de leur exil commun sur la petite île de Jersey.

Mûs par leurs idéaux politiques révolutionnaires et 
proscrits par le pouvoir, les trois hommes quittèrent 
leurs terres natales pour rejoindre à Jersey les opposants 
à plusieurs régimes politiques européens – Polonais, 
Italiens, Hongrois et Français. Victor Hugo arrive sur 
l’île en 1852, après un passage à Bruxelles et à Londres. 
Il s’oppose farouchement à Napoléon III qu’il tente de 
vaincre avec sa plume. Afin de faire souffler le vent de la 
révolte, il publie d’abord « Napoléon-le-petit » puis en 1853 
« les Châtiments ». A l’époque, il s’inquiète notamment 
de ce que la Hongrie et l’Italie prennent les armes sans 
la France. Victor Hugo était un fervent admirateur de 
l’homme d’État Kossuth Lajos et semblait destiné à nouer 
des liens avec les autres figures politiques de la lutte pour 
l’indépendance hongroise. Cependant, faute serait de 
croire que leur amitié se bornait à la politique. Teleki et 
Mészáros avaient fui les condamnations, passant par la 
France, l’Angleterre et la Turquie avant de faire route pour 
Jersey où ils tentèrent, avec les autres proscrits, d’inverser 
les tendances politiques de leur pays. Mészáros ne resta 

victor hugo és  
mészáros lázár  
Auguste Vacquerie 
felvétele Jersey szigetén, 
1853–55

victor hugo et 
lázár mészáros  
Photo d’Auguste 
Vacquerie prise à Jersey 
entre 1853 et 1855

13VICTOR HUGO, TELEKI SÁNDOR, MÉSZÁROS L Á ZÁR

A SZÁMŰZETÉS HÁROM ALAKJA:  
VICTOR HUGO, TELEKI SÁNDOR,  
MÉSZÁROS LÁZÁR

Franciaország és Magyarország mindig is számos ponton 
kötődött egymáshoz, többek között kulturális téren. Így volt ez 
a XIX. században is, amikor az egyik leghíresebb francia író, 
Victor Hugo (1802–1885) mély barátságot kötött Teleki Sándor 
gróffal (1821–1892) és Mészáros Lázár tábornokkal (1796–
1858) száműzetésük alatt Jersey kis szigetén.

A hatalom által üldözött három férfi, tele forradalmi 
elképzelésekkel, elhagyta szülőföldjét, hogy Jersey-n 
csatlakozzon az európai – lengyel, olasz, magyar és francia 
– politikai rendszerek ellenzékének táborához. Victor 
Hugo 1852-ben Brüsszelen és Londonon keresztül érkezik 
a szigetre. Elszántan szembehelyezkedik III. Napóleon-
nal, akit tollával próbál legyőzni. A forradalmi hatás 
kedvéért először A kis Napóleont publikálja, majd 1853-ban 
a Fenyítéseket. Ebben az időben többek között az aggasztja, 
hogy Magyarország és Olaszország Franciaország nélkül 
fog fegyvert. Victor Hugo feltétlen csodálója volt Kossuth 
Lajosnak, az államférfinak, és sorsszerű volt, hogy kap-
csolatba kerüljön a magyar szabadságharc többi politikai 
szereplőjével is. Mindazonáltal hiba lenne azt feltételezni, 
hogy barátságuk kizárólag a politikára korlátozódott. Te-
leki és Mészáros a büntetés elől menekültek Franciaorszá-
gon, Anglián és Törökországon át Jersey-re, ahol a többi 
száműzöttel együtt megpróbálták megfordítani hazájuk 
politikai áramlatait. Mészáros nem maradt hosszú ideig 
Jersey-n, de ez a rövid idő elegendő volt számára ahhoz, 

gróf teleki sándor 
Auguste Vacquerie  
fényképe, Jersey, 1853

le comte sándor 
teleki Photo d’Auguste 
Vacquerie, Jersey, 1853
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hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön Victor Hugóval. Tele-
ki gróf tovább maradt, és hamarosan a francia író cinkosa 
lett. Neki ajándékozta kabátját, kutyáját, egy övet, valamint 
Szókratész börtönének egy darabkáját. Annyi figyelmet 
szenteltek neki, hogy gyakran meghívták Hugóékhoz, 
akárcsak később, amikor Jersey-ről kiutasítva a szomszédos 
szigetre, Guernesey-re indultak 1855-ben. Charles, Victor 
Hugo fia, és Auguste Vacquerie, egyik leghűségesebb ba-
rátja fényképészetet tanultak, és különösen nagyra értékel-
ték a magyarokat, akik modellt álltak nekik. Néhány 1853-
as felvételen beöltöztették őket: Teleki magyar parasztként, 
Mészáros egy szultán öltözetében vagy Victor Hugo 
oldalán jelenik meg. Ezek a fotók a magyar száműzöttek és 
Victor Hugo közötti erős kapcsolatról tanúskodnak, hiszen 
családi objektíven keresztül szemlélődni általában Victor 
Hugo egyedüli privilégiuma volt!

victor hugo szobája 
jersey szigetén  
Jules Laurens rajza 
alapján, 1855 körül 

La chambre de 
Victor Hugo  
à Jersey 
Sur la base du dessin  
de Jules Laurens vers 
1855

VICTOR HUGO, TELEKI SÁNDOR, MÉSZÁROS L Á ZÁR
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pas longtemps à Jersey, mais ce peu de temps lui suffit 
à se rapprocher de Victor Hugo. Le Comte Teleki resta 
plus longtemps et devint vite complice de notre Français. 
Il lui offrit son manteau, son chien, une ceinture, et même 
un morceau de la prison de Socrate. Tant d’attentions 
qui lui valurent d’être souvent invité chez les Hugo, 
y compris plus tard, lorsqu’ils partirent à Guernesey 
(île voisine) en 1855, expulsés de Jersey. Charles, le fils 
de Victor Hugo, et Auguste Vacquerie, l’un de ses plus 
fidèles amis, s’adonnaient à la photographie et appréciaient 
particulièrement les Hongrois comme modèles. Quelques 
clichés de 1853 les mettent en scène : Teleki, drapé dans 
son vêtement de paysan hongrois, Mészáros, dans sa 
robe de sultan ou aux côtés de Victor Hugo. Ces photos 
témoignent des liens forts entre les proscrits Hongrois 
et Victor Hugo, car poser sous l’objectif familial était un 
privilège généralement réservé au seul…Victor Hugo !

mészáros lázár 
Charles Hugo  
Jersey, 1853

lázár mészáros 
Charles Hugo 
Jersey, 1853

VICTOR HUGO, SÁNDOR TELEKI, L Á ZÁR  MÉSZÁROS
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LISZT FERENC,  
FRANCIAORSZÁG BARÁTJA

Magyarország és Franciaország szoros kulturális együttműkö-
désének példája a Liszt Ferenccel (1811–1886) való kapcsolat.

Liszt Ferenc 1823-ban, 12 éves korában fedezte fel 
Franciaországot, amikor bemutatkozott a Párizsi Konzer-
vatóriumban. Utolsó párizsi útjára pedig néhány nappal 
halála előtt került sor, 1886-ban. Liszt hatvanhárom éven 
keresztül igazi szenvedélyt táplált Franciaország iránt, ahol 
mély barátságokat kötött. A többek között Hector Berlioz-
hoz, Georges Sandhoz és Alfred de Musset-hez fűződő 
művészi kapcsolatok Caroline de Saint-Cricq-hez és Marie 
d’Agoult-hoz kötődő szerelmi románcokkal keveredtek.

Főként a júliusi forradalomtól kezdődően a politikai 
változások is felkeltették figyelmét. Félicité-Robert de 
Lamennais-vel való találkozása szintén hozzájárult ahhoz, 
hogy kialakuljon benne az elkötelezettség érzése, így ké-
sőbb jótékonysági koncerteket adott magyar honfitársaiért.

Ha szerette is Párizst – ahol ifjúsága egy részét töl-
tötte –, 1844-es turnéja során Dél-Franciaországot is 
felfedezte: Lyont, Marseille-t, Toulont, Montpellier-t, 
Nîmes-et, Toulouse-t, Bordeaux-t stb. 1849-es weimari 
kinevezése sem akadályozta meg abban, hogy azután is 
rendszeresen visszatérjen Franciaországba.

Liszt Ferenc franciaországi hírneve átívelt az egymást 
követő rendszereken. Így Lajos Fülöp, a „polgárkirály” 
1845. április 27-én a Becsületrend lovagi fokozatával 
tüntette ki a zongorista-zeneszerzőt, akárcsak Honoré 
de Balzacot és Ambroise Thomast. 1860. április 22-én 

ZENEMŰVÉSZET
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„liszt ferenc 
franciaországi 
hírneve 
átívelt  
az egymást 
követő 
rendszere- 
ken.”

liszt ferenc 
portréja 
Henri Lehmann,  
1839 

portrait de 
liszt ferenc 
Henri Lehmann,  
1839
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FERENC LISZT AMI DE LA FRANCE

 
Un exemple de l ’étroite coopération culturelle entre la Hongrie 
et la France est la relation avec Ferenc Liszt (1811-1886).

Ferenc Liszt découvre la France en 1823, à l’âge de douze 
ans, quand il se présente au Conservatoire de Paris. Son 
dernier passage a lieu quelques jours avant sa mort, en 
1886. Soixante-trois années durant, il nourrit une véritable 
passion pour la France, où il entretient des amitiés 
intenses. Les liaisons artistiques – avec Hector Berlioz, 
Georges Sand et Alfred de Musset entre autres – se mêlent 
aux relations amoureuses, comme celles avec Caroline de 
Saint-Cricq et Marie d’Agoult.

Les évolutions politiques ne manquent pas non plus 
d’attirer son attention, notamment à partir de la révolution 
de Juillet. Sa rencontre avec Félicité-Robert de Lamennais 
contribue aussi à faire naître en lui le goût de l’engagement, 
un prélude aux concerts caritatifs qu’il donnera en faveur 
des patriotes hongrois.

S’il aime Paris – où il a notamment vécu une partie de 
sa jeunesse – sa tournée de 1844 l’amène aussi à découvrir 
le sud de la France : Lyon, Marseille, Toulon, Montpellier, 
Nîmes, Toulouse, Bordeaux etc. Sa nomination à Weimar, 
en 1849, ne l’empêchera pas de revenir régulièrement en 
France par la suite.

La renommée française de Ferenc Liszt traverse les 
régimes successifs. Il est ainsi nommé Chevalier de la Légion 
d’honneur par Louis – Philippe, le « roi – citoyen », le 27 
avril 1845, dans la même promotion qu’Honoré de Balzac 

FRANZ LISZT

ART MUSICAL

« la renommée 
française  
de franz 
liszt traversé 
les régimes 
successifs. »

liszt ferenc  
a zongoránál 
Franz Hanfstaengl,  
1869 

franz liszt au piano 
Franz Hanfstaengl, 
1869
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pedig III. Napóleon, a franciák császára nyújtotta át neki 
ugyanennek a tiszti fokozatát.

A III. Köztársaság idején a szalonokban hercegnek 
kijáró tisztelettel fogadták. 1886. március 22-én például 
Munkácsy Mihály több mint ötszáz vendéget hívott meg 
párizsi hoteljébe, hogy megünnepelje látogatóba érke-
zett honfitársát. A diplomáciai testület, a politikusok, 
a pénzemberek… egész Párizs oda igyekezett. Az estély 
Figaróban közölt leírása Emile Blavet tollából jól érzékelte-
ti a közönség elragadtatottságát: „De ki törődik a prog-
rammal, azért jöttünk, hogy Lisztet lássuk, hogy Lisztet 
halljuk… És miután láttuk, hallani akartuk!… És akkor 
ez az ovációval elhalmozott öregember odaült a zongorá-
hoz…” Az elismerés legszembetűnőbb formája talán az 
a számos Liszt Ferencről készült karikatúra az újságokban, 
amely a valódi érdeklődés jele egy olyan országban, amely 
a szatírát teljes jogú művészeti ágként műveli.

A franciák Liszt iránti csodálata sosem hagyott alább, 
amit jól érzékeltetett a születése 200. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségek franciaországi sikere 2011-ben.

ZENEMŰVÉSZET
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place du  
théâtre français, 
párizs: eső 
Camille Pissarro, 1898

place du  
theatre français, 
paris : pluie 
Camille Pissarro, 1898
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et Ambroise Thomas. Le 22 avril 1860, il reçoit les insignes 
d’officier des mains de l’empereur Napoléon III.

Sous la IIIème République, les salons l’accueillent avec les 
égards dus à un prince. A titre illustratif, le lundi 22 mars 
1886, Mihály Mukacsy invite plus de cinq cents personnes 
dans son hôtel parisien afin de célébrer son compatriote en 
visite. Le corps diplomatique, les personnalités politiques, 
les financiers… le tout Paris s’y presse. La description de 
la soirée dans le Figaro, par Emile Blavet – Parisis, laisse 
transparaître la ferveur du public : « Mais qu’importait le 
programme, on était venu pour voir Liszt, on était venu pour 
entendre Liszt…Et après l’avoir vu, on a voulu l’entendre ! … 
Alors le vieillard, comblé de cette ovation impérieuse, s’est 
mis au piano… » La plus grande marque de reconnaissance 
réside peut-être dans les nombreuses caricatures dont Ferenc 
Liszt a fait l’objet dans les journaux, signe d’un intérêt réel 
dans un pays qui cultive la satire comme un art à part entière.

L’admiration française pour Liszt n’a jamais cessé, 
comme l’illustre le succès des célébrations du bicentenaire 
de sa naissance, en 2011, en France.

társaság egy 
szalonban 
sztereográf 1855-ből 

compagnie 
dans un salon  
stéréogramme de 1855
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párizsi utcák: esős nap 
Gustave Caillebotte, 1877

rues de paris : jour de pluie  
Gustave Caillebotte, 1877

rue de la 
montagnesainte-
genevieve, párizs 
Charles Marville, 1865-69

rue de la montagne- 
sainte-geneviève, paris  
Charles Marville, entre 
1865 et 1869
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HECTOR BERLIOZ ÉS LISZT FERENC 
VILLÁMCSAPÁSSZERŰ TALÁLKOZÁSA PÁRIZSBAN

A magyar–francia kulturális kötődés kiemelkedő példája a Liszt 
és Berlioz (1803–1869) közötti barátság. 

Mielőtt megismerte Magyarországot, a francia zeneszerző 
találkozott egy magyarral: Liszt Ferenccel. 1830. december 
4-én, a Fantasztikus szimfónia első előadása előtti napon 
a két művész Goethe Faustjáról értekezett. Másnap Hector 
Berlioz ismét észreveszi fiatalabb zenésztársát a közönség 
soraiban. „(Liszt) részt vett a koncerten, ahol taps és lelkes 
megnyilvánulások fogadták az egész hallgatóság részéről” 
kezdi beszámolóját.

Liszt Ferenc hosszú ujjainak köszönhetően egy kéz-
zel elérte a 12. billentyűt is – de ez még nem minden. 
A magyar művész Berlioz számos szerzeményét átírta 
zongorára, biztosítva ezzel, hogy a koncerttermeken kívül 
is megismerjék életművét. Egy komplett zenekar felállítása 
helyett ettől kezdve egy zongorával is be lehetett vonni 
a hallgatóságot a Szimfónia és más darabok kalandjaiba 
Francia országban, Németországban és mindenütt Euró-
pában. Liszt Ferenc nagylelkűen kijelentette idősebb 
zenésztársához írt 1837-es levelében: „Hála istennek elég 
jó érzékem van ahhoz, hogy megértsem mindenekelőtt 
a te zsenialitásodat, első műveid vitathatatlanul magas ér-
tékét, és azt hiszem, ahhoz is jogom van, hogy ne bókoljak 
az Invalidusokban aratott sikered előtt (ami köztünk szólva 
botorság lenne), és inkább őszintén és teljes szívemből 
örüljek, hogy mindörökre győzött az igazság.”

„hector berlioz 
elismerően 
szólt 
barátjáról, és 
nem mindennapi 
embernek 
titulálta őt 
egy 1854-es 
levelében.”

hector berlioz 
Alphonse Legros rézkarca

hector berlioz 
Eau-forte d’Alphonse 
Legros

https://artvee.com/artist/alphonse-legros/
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HECTOR BERLIOZ ET FERENC LISZT 
COUP DE FOUDRE À PARIS

Un exemple remarquable des liens culturels franco-hongrois est 
l ’amitié entre Liszt et Berlioz (1803-1869).

Avant de connaître la Hongrie, le compositeur français 
rencontra un Hongrois : Ferenc Liszt. Le 4 décembre 
1830, la veille de la première exécution de « La Symphonie 
fantastique », les deux hommes discutent du Faust de 
Goethe. Le lendemain, Hector Berlioz repère à nouveau son 
cadet dans le public. « Il (Liszt) assista à ce concert où il se 
fit remarquer de tout l’auditoire par ses applaudissements et 
ses enthousiastes démonstrations. » commente-t-il.

Les longues mains de Ferenc Liszt – il peut atteindre la 
douzième d’une seule main – n’en restent pas là. L’artiste 
hongrois transcrit aussi de nombreuses compositions de 
Berlioz au piano, assurant la circulation de son œuvre 
bien au-delà des salles de concert. Au lieu de mobiliser 
un orchestre, un piano suffit désormais à entraîner les 
auditeurs dans les péripéties de la Symphonie et d’autres 
pièces, en France, en Allemagne, partout en Europe. 
Généreux, Ferenc Liszt déclare à son aîné, dans une lettre 
de 1837 : « Grâce à Dieu j’ai eu assez de bon sens pour 
comprendre tout d’abord la portée de ton génie, la haute et 
incontestable valeur de tes premiers ouvrages, je crois aussi 
avoir le droit non pas de te complimenter de ton succès aux 
Invalides (ce qui serait une bêtise entre nous), mais de me 
réjouir sincèrement et vivement de ce que pleine et entière 
justice t’ait été rendue une bonne fois. »

« reconnaissant, 
hector berlioz 
n’hésite pas 
à qualifier son 
ami d’ ‹ homme 
à part › dans 
une lettre de 
1854. »

harriet smithson 
Hector Berlioz felesége 
George Clint, 1822 

hariet smithson 
femme d’Hector Berlioz  
George Clint, 1822
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Hector Berlioz elismerően szólt barátjáról, és nem min-
dennapi embernek titulálta őt egy 1854-es levelében. E ba-
rátság mélységét bizonyítja az a tény is, hogy Liszt Ferenc 
volt Hector Berlioz esküvői tanúja a Harriet Smithson ír 
színésznővel, élete szerelmével kötött házasságkor, aki 
nélkül nem létezne a Fantasztikus szimfónia.

budapest  
a xix. században  
A városi táncterem 
épülete  

ART MUSICAL

Reconnaissant, Hector Berlioz n’hésite pas à qualifier 
son ami d’ « homme à part » dans une lettre de 1854. 
Preuve s’il en est de la profondeur de cette amitié, Ferenc 
Liszt témoigne au mariage d’Hector Berlioz et Harriet 
Smithson, actrice irlandaise, amour d’une vie, sans laquelle 
« La Symphonie fantastique » n’existerait pas.

budapest au xix. 
siècle, bâtiment 
de la salle de danse 
métropolitaine
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HECTOR BERLIOZ

HECTOR BERLIOZ PESTI UTAZÁSA  
ZENE ÉS NEMZETI HEVÜLET

 
És ismét zene: Hector Berlioz pesti útja során komponálta egyik 
legismertebb zeneművét.

Amikor egy mozgalmas körút során először, 1846-ban 
Pestre érkezett, Hector Berlioz rögtön átadta magát a ma-
gyar főváros nyújtotta élvezeteknek: „(…) fürdőt vettem, 
ittam két pohár tokajit, és húsz órát aludtam”, olvashatjuk 
emlékirataiban.

Bécsből érkezett, közép-európai koncertkörútja előző 
állomásáról. Több koncertet is tervezett Pesten.

Egy dunai hajóútja során hallott témafeldolgozá sával 
– a másolás-beillesztés nem mai találmány! – Berlioz 
bemutatta a pesti közönségnek a Rákóczi-indulót.

Tomboló lelkesedéssel fogadta a közönség a koncer-
tet, „(…) amikor a féktelen zenekar dühös kavarodásban 
belekezdett régóta visszafojtott fortissimójába, hallatlan 
kiabálás, dobogás töltötte be a termet; mindeme forrongó 
lelkek koncentrált dühe olyan erővel robbant ki, amely 
rémülettel vegyes izgalommal töltött el (…) váratlanul 
megláttam belépni egy szegényesen öltözött, furcsán élénk 
arcú embert, aki alighogy észrevett, a nyakamba ugrott, 
őrjöngve átölelt, szemei megteltek könnyel, és alig tudta 
elrebegni a következő szavakat: »A szívemben hordom 
Önt… Ah! Francia… forradalmi… Ön ért a forradalmak 
zenéjéhez.« Meg sem próbálom lefesteni ennek az ember-
nek a mélységes elragadtatását, könnyeit, fogvacogását; 
csaknem rémisztő volt, magasztos!”

„a szívemben 
hordom önt… 
ah! francia… 
forradalmi… 
ön ért 
a forradalmak 
zenéjéhez.”

30 HECTOR BERLIOZ
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LE VOYAGE D’HECTOR BERLIOZ À PEST 
MUSIQUE ET FERVEUR NATIONALE

 
Et encore la musique : Hector Berlioz composa l ’un de ses airs les 
plus connus lors de son voyage à Pest.

Lorsqu’il arrive la première fois à Pest, en 1846, après une 
croisière mouvementée, Hector Berlioz se laisse d’abord 
aller aux plaisirs de la capitale hongroise : « (…) je pris un 
bain, je bus deux verres de tokaj et je dormis vingt heures » 
peut-on lire dans ses Mémoires. Il revient alors de Vienne, 
l’étape précédente de sa tournée centre-européenne. 
Plusieurs concerts sont prévus à Pest.

Reprenant un thème ouï au cours de ses pérégrinations 
danubiennes – le copier – coller ne date pas d’aujourd’hui 
– Berlioz présente à son auditoire de Pest une « Marche de 
Rákóczi ».

Le public accueille le concert avec frénésie. « (…) au 
moment où l’orchestre déchaîné dans une mêlée furieuse, 
lança son fortissimo si longtemps contenu, des cris, 
des trépignements inouïs ébranlèrent la salle ; la fureur 
concentrée de toutes ces âmes bouillonnantes fit explosion 
avec des accents qui me donnèrent le frisson de la terreur 
(…) je vois entrer à l’improviste dans mon réduit un homme 
misérablement vêtu, et le visage animé d’une façon étrange. 
En m’apercevant, il se jette sur moi, m’embrasse avec 
fureur, ses yeux se remplissent de larmes, c’est à peine s’il 
peut balbutier ces mots : (…) « Dans le cœur moi… je vous 
porte… Ah ! Français… révolutionnaire… savoir faire la 
musique des révolutions. » Je n’essayerai pas de dépeindre la 

« dans le cœur 
moi… je vous 
porte… ah ! 
français… ré-
volutionnaire… 
savoir faire 
la musique des 
révolutions. »
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Utazása nacionalista forrongás közepette zajlik. Egy 
politikai gyűlésen még Deák Ferenccel is alkalma nyílt 
találkozni. „(…) még oly sok érzelemtől fűtve” a zeneszer-
ző kinyilvánította lángolását „e tüzes, lovagias és nagy-
lelkű nemzet iránt”, amelynek nyelve „egyáltalán nem 
kedvezőtlen a zene számára”. Mindenesetre magával vitte 
híres indulóját, amelyet később aztán a Faust elkárhozásá-
ba is beépített.

ZENEMŰVÉSZET

budapesti látkép 
Ismeretlen művész, 
1820 körül

ART MUSICAL

terrible exaltation de cet homme, ses pleurs, ses grincements 
de dents ; c’était presque effrayant, c’était sublime ! »

Son voyage se déroule en effet en pleine ébullition 
nationaliste. Un banquet politique lui donne même 
l’occasion de rencontrer Ferenc Deák. « (…) vibrant encore 
de tant d’émotions diverses », le compositeur déclare sa 
flamme pour « cette ardente, chevaleresque et généreuse 
nation », dont la langue « n’est point défavorable à la 
musique ». Il emporte surtout sa fameuse « Marche  », qu’il 
insérera dans « La Damnation de Faust ».

vue sur  
budapest siècle  
Artiste inconnu, 
Vers 1820



35

POLITIK A

ROBERT SCHUMAN

ROBERT SCHUMAN, „EURÓPA ATYJA”  
ÉS MAGYARORSZÁG BARÁTJA

Franciaország és Magyarország a diplomáciában is több szálon 
kötődik egymáshoz. Robert Schuman (1886–1963) egykori 
külügyminiszternek és „Európa atyjának” különleges kapcso-
lata volt Magyarországgal, mint ahogy azt Fejérdy Gergely, 
a francia–magyar diplomáciára szakosodott történész írja. 

Robert Schuman egykori külügyminiszternek, aki az 
európai építkezés alapító atyjaként vált ismertté, jelentős 
befolyása volt a francia–magyar diplomáciai kapcsolatokra.

1919-től a Nemzetgyűlés tagjaként komolyan érdeklő-
dött a Franciaország által az első világháborút követően 
kötött szerződések iránt. Elég kritikusan szemlélte a ver-
sailles-i szerződést, és az európai békére nézve fenye-
getőnek tartotta. Robert Schuman érzékeny a határok 
újrarajzolása által született kisebbségek kérdésére, ezért az 
1930-as években három alkalommal is Magyarországra 
látogatott, hogy jobban megértse a politikai és gazdasági 
helyzetet. Utazásai során alkalma nyílt találkozni a magyar 
kormány oszlopos tagjaival. 1934-es nem hivatalos látoga-
tása során Horthy Miklós kormányzóval és Gömbös Gyula 
miniszterelnökkel, valamint Almásy Lászlóval, a parla-
ment akkori elnökével folytatott megbeszéléseket.

Ezek a látogatások tartósan meghatározták a Közép- 
 Európát érintő francia külpolitikáról alkotott elképzelését. 
Robert Schuman kifejezetten érdeklődött Ausztria és 
Magyar ország iránt, mivel a két országhoz való köze-
ledésben eszközt látott „a náci Németország közép- és 

„robert schuman 
a kommunista 
ideológia 
határozott 
elítélésével 
támogatta 
a párbeszédet 
és az együtt-
működést 
franciaország 
és magyarország 
között.”

rokokó tükör 
 Juste Aurèle Meissonier, 
1748

miroir de style 
rococo 
Juste Aurèle Meissonier, 
1748

FERENC RÁKÓCZI I I.
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ROBERT SCHUMAN, « PÈRE DE L’EUROPE »  
ET AMI DE LA HONGRIE

Depuis toujours la France et la Hongrie ont de multiples liens 
dans le domaine diplomatique. Robert Schuman (1886-1963), 
ancien ministre des affaires étrangères et « père de l ’Europe », 
avait ainsi une relation particulière à la Hongrie, comme l ’écrit 
Gergely Fejérdy, historien spécialiste de la diplomatie franco-
hongroise.

Robert Schuman, ancien ministre des affaires étrangères, 
célèbre pour son rôle de père fondateur de la construction 
européenne, a eu une influence notable dans les relations 
diplomatiques franco-hongroises.

Dès 1919, alors qu’il est membre de l’Assemblée Nationale, 
Robert Schuman s’intéresse aux traités passés par la France 
au lendemain de la Première Guerre Mondiale. Il a une vision 
assez critique du Traité de Versailles et le qualifie de menace 
pour la paix en Europe. Sensible aux questions des minorités 
nées de ce redécoupage des frontières, Robert Schuman se 
rend à trois reprises en Hongrie dans les années 1930 pour 
mieux comprendre la situation politique et économique. 
Durant ces voyages, il a l’occasion de rencontrer des membres 
éminents du gouvernement hongrois. Lors d’un voyage non 
officiel en 1934, il s’entretient avec le gouverneur Miklós 
Horthy et le président du conseil Gyula Gömbös, ainsi que 
László Almásy’ alors président du parlement.

Ces visites vont durablement marquer sa vision de la 
politique étrangère française en Europe centrale. Robert 
Schuman va particulièrement s’intéresser à l’Autriche et à 
la Hongrie, car il voit dans un rapprochement avec ces deux 

« tout en 
condamnant 
fermement 
l’idéologie com-
muniste, robert  
schuman prône 
le dialogue et  
la coopération 
entre la france 
et la hongrie. »

budapest,  
a lánchíd ködben

budapest, le pont 
des chaînes 
dans le brouillard



városliget 
Budapest, 1938

városliget 
Budapest, 1938

horváth-kert  
Budapest, 1938 
(jobb oldali kép)

jardin horváth 
Budapest, 1938 
(image de droite)
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kelet-európai expanziójának” megfékezésére. A két ország 
tehát lényeges tényező lett Franciaország külpolitikájában.

A Budapesten és Kelet-Európában tett három utazása 
erősen befolyásolja majd külügyminiszterként folytatott 
külpolitikáját 1948-tól. Robert Schuman a kommunista 
ideológia határozott elítélésével támogatta a párbeszédet és 
az együttműködést Franciaország és Magyarország között. 
Mindazonáltal erőfeszítései ellenére a francia–magyar 
diplomáciai kapcsolatok nem álltak ellen a hidegháború-
nak. Fejérdy Gergely mégis arra a következtetésre jut, hogy 
„Európa atyja mindvégig megőrizte a barátságot Magyar-
ország és a magyarok iránt”.*
 

*  „Egy elfelejtett kapcsolat: Robert Schuman és Magyarország”, 2005. január 
10-én publikált cikk a Supplément à la Lettre de la Fondation Robert Schuman 
194. számában.

POLITIQUE

fiúk a duna-parton 
Budapest, 1932

garçons sur les rives 
du danube 
Budapest, 1932  

pays un moyen de « freiner l’expansionnisme de l’Allemagne 
nazie vers l’Europe Centrale et Orientale ». Ils vont donc 
devenir essentiels dans la politique étrangère de la France.

Les trois voyages qu’il a effectués à Budapest et en Europe 
orientale vont fortement influencer la politique qu’il mènera 
en tant que ministre des affaires étrangères à partir de 1948. 
Tout en condamnant fermement l’idéologie communiste, 
Robert Schuman prône le dialogue et la coopération entre 
la France et la Hongrie. Cependant, en dépit de ses efforts, 
les relations diplomatiques franco-hongroises ne vont pas 
résister à la Guerre Froide. Pour autant, comme le conclut 
Gergely Fejérdy, « le Père de l’Europe a gardé toute son 
amitié pour la Hongrie et les Hongrois » * .

*  « Une relation oubliée : Robert Schuman et la Hongrie », article publié le 10 
janvier 2005 in Supplément à la Lettre de la Fondation Robert Schuman n°194
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FRANCIA EREDE TŰ MAGYAR SZAVAK

FRANCIAORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG  
ÖRÖKTŐL FOGVA: SZAVAK

Franciaország és Magyarország között nyelvészeti téren is van 
kapcsolat. Számos francia eredetű szót találunk a magyarban, de 
ez fordítva is igaz. 

F R A N C I A  E R E D E T Ű  S Z A V A K  A  M A G Y A R B A N

A szép magyar nyelv arról híres, hogy nehéz elsajátítani töb-
bek között szókincsének eredetisége miatt, annál is inkább, 
mivel becslések szerint szavainak csak 7%-a idegen eredetű. 
Akárcsak az összes többi nyelvet, a magyart is – történelme 
folytán – számos külföldi hatás érte, így francia is. Íme, egy 
rövid áttekintés a francia eredetű magyar szavakról.

Ezek közül sok szónak gyakorlatilag ugyanaz a jelen-
tése. A magyarul is enteriőrnek mondott lakberendezés-
sel, esztétikummal és külcsínnel kapcsolatos szókincs e 
tekintetben igen gazdag: így bizsukat hordunk, felveszünk 
egy blúzt vagy egy neglizsét, fotelban vagy kanapén ülünk, 
konzolt vagy komódot használunk. 

A politikai és polgári nyelvhasználatban is találunk 
olyan szavakat, mint például a kokárda, amelyet 1848 
óta a hazafiasság és a nemzethez való hűség jelentésével 
ruházunk fel. Akárcsak a választási kampányt jelentő 
kampány kifejezés, és mondhatjuk valakire azt is, hogy 
burzsoá, hivatkozva a szó marxista meghatározására. 

Mind franciául, mind magyarul, ha valami ravaszságról, 
leleményességről akarunk beszélni, szívesen használjuk 
a trükk kifejezést.  

enteriőr
bizsu
blúz
neglizsé
fotel
kanapé
konzol
komód
kokárda
kampány
burzsoá
trükk
francia eredetű 
magyar szavak

mots hongroise  
d’origine français

MOTS FRANÇAIS D’ORIGINE HONGROISE

LINGUISTIQUE

FRANCE ET HONGRIE DEPUIS TOUJOURS : 
LES MOTS 

La France et la Hongrie ont de multiples liens dans le domaine 
linguistique. Si l’on trouve en hongrois de nombreux mots d’origine 
française, la réciproque est aussi vraie.

L E S  M O T S  D ’ O R I G I N E  F R A N Ç A I S E  E N  H O N G R O I S

La belle langue hongroise est réputée difficile à apprendre, 
notamment pour l’originalité de son vocabulaire, si bien 
que selon certaines estimations, seuls 7% des mots seraient 
d’origine étrangère. Cependant, comme toutes les autres 
langues, le hongrois est lui aussi en raison de son histoire 
imprégné de multiples influences étrangères, et le français 
compte parmi celles-ci. Voici un bref tour d’horizon des 
mots français du hongrois.

Beaucoup de ces mots ont peu ou prou le même sens. 
Le registre de l’aménagement intérieur – qui se dit justement 
enteriör en hongrois – de l’esthétique et l’apparat, en est 
particulièrement riche. C’est ainsi que l’on met des bizsu 
(bijoux), enfile une blúz ou un neglizsé assis dans un fotel ou 
sur un kanapé entre une konzol ou une komód. 

On trouve aussi des mots du registre politique et civique, 
comme la cocarde, kokárda, que l’on arbore depuis 1848 en 
signe de patriotisme et d’allégeance à la nation. De même, 
le mot kampány désigne une campagne électorale et l’on 
peut dire de quelqu’un qu’il est burzsoá, faisant référence 
à la définition marxiste du mot. 

Comme en français, en hongrois, pour parler d’une astuce 
ou d’une combine, on utilise très volontiers le vocable trükk. 
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Vannak még olyan szavaink, amelyek franciául egy kissé 
megkoptak vagy átkerültek az irodalmi nyelvhasználatba, 
magyarul viszont továbbra is napi szinten használják őket: 
ilyen a piperetáskára használt neszesszer szó. 

Némely, a franciában gyakran használt kifejezésből 
eredő szót magyarul csak egy bizonyos kontextusban 
alkalmaznak: a franciául vörös színt jelentő rúzst vagy 
a franciául szívet jelentő, magyarul azonban az egyik 
kártyalapra használt kőr szót, vagy pedig a sokszor csak 
randinak rövidített randevút, amelyet – vigyázat! – csak 
a szerelmi találkozó megjelölésére használnak. A lezser 
melléknév laza viselkedést vagy hétköznapi, kényelmes 
viseletet is jelenthet, mind szó szerinti, mind átvitt érte-
lemben.

Más francia eredetű szavaknak egy kissé árnyaltabb 
jelentésük van. Így az affér („affaire”) alatt valami bajt, sőt 
valakivel való nézeteltérést (is) értünk.

A szavak egy másik csoportja enyhe átalakuláson ment 
át az eredeti francia kifejezéshez képest. Ilyen az affektálás 
(mesterkéltség, viselkedés), amelyből az affektál ige kép-
ződött, amit viszont franciára „minauder”-val fordítunk. 
Ugyanígy használhatjuk a karambolozik igét arra, amikor 
két autó összeütközik, mivel a francia carambolage egész 
egyszerűen karambolt jelent. A faliszőnyeg, gobelin a híres 
párizsi királyi manufaktúra nevéből ered.

Mindazonáltal néhány latin eredetű szó hasonlít 
a franciára, de nem teljesen ugyanaz a jelentése: ha az 
orvos megállapítja önről, hogy enervált, akkor nem azt 
gondolja, hogy dühös, hanem azt, hogy a fásultság tüne-
teit produkálja.

Végül pedig bizonyos esetekben egy szó francia eredete 
első pillantásra még rejtélyesebbnek tűnik: a krumpli 
például azért burgonya, mert ezt a gumós növényt többek 
közt Bourgogne-ban termesztették, mielőtt elterjedt 

neszesszer
rúzs
kőr
randevú
lezser
affér
affekt ál
karambol
gobelin
enervált
burgonya
franciaágy

francia eredetű 
magyar szavak

mots hongrois 
d’origine française
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Il y a ensuite des mots qui ont un peu vieilli ou sont d’un 
usage littéraire en français mais restent utilisés dans la vie 
de tous les jours en hongrois : c’est le cas du nécessaire de 
toilette, neszesszer, plus communément appelé chez nous 
trousse de toilette. 

Directement issus de mots très courants en français, 
ces termes sont utilisés en hongrois uniquement dans un 
contexte précis : rúzs, pour le rouge à lèvre, ou kőr, cœur, 
qui désigne uniquement l’enseigne du jeu de cartes ou 
encore randevú, souvent abrégé en randi, qui – attention ! – 
ne s’emploie que pour parler d’un rendez-vous amoureux. 
L’adjectif lezser désigne une attitude décontractée ou une 
tenue légère, au sens propre comme au sens figuré.

D’autres mots d’origine française ont un sens un peu 
plus nuancé. C’est ainsi qu’affér (« affaire ») fera référence 
à une mésaventure voire un différend avec quelqu’un.

On trouve ensuite une autre catégorie de mots, ceux qui 
ont subi une légère transformation par rapport au terme 
original français. Ainsi en va-t-il du substantif affektálás 
(l’affectation, les manières) qui a donné le verbe affektál, 
qui se traduit par minauder. De même, on peut utiliser 
le verbe karambolozik pour deux voitures qui entrent 
en collision car un carambolage se dit tout simplement 
karambol. Une tapisserie murale se dit gobelin, du nom de 
la fameuse manufacture royale à Paris.

Par ailleurs, certains mots d’origine latine ressemblent 
au français mais n’ont pas vraiment la même signification : 
si le médecin établit dans son diagnostic que vous êtes « 
enervált », il ne pense pas que vous êtes énervé mais que vous 
présentez les symptômes d’un grand épuisement moral.

Enfin, dans certains cas, l’origine française du mot 
semble de prime abord plus mystérieuse : si pomme-de-
terre se dit burgonya, c’est parce que ce tubercule a entre 
autres lieux d’implantation transité par la Bourgogne avant 

« par exemple 
dans le 
vocabulaire 
militaire 
beaucoup  
de mots sont 
d’origine 
hongroise. »

Előző oldalon:  
párizs a magasból

Sur la page précédente: 
paris d’en haut
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volna Kelet-Európában. Ugyanígy a kétszemélyes ágy 
franciaágy, azaz szó szerint: francia ágy. Ki mondta, hogy 
nehéz a magyar nyelv?

M A G Y A R  E R E D E T Ű  S Z A V A K  A  F R A N C I A  N Y E L V B E N

A franciában ugyanígy találunk magyar eredetű szavakat. 
Ez azzal a számos kapcsolódási ponttal magyarázható, 
amelyek népeink között egészen a középkortól létesültek 
a történelem folyamán. 

Sok magyar eredetű szót találunk például a katonai 
szókincsben. Ez akkortól eredeztethető, amikor a huszárok 
1637-ben megjelentek a francia király hadseregében, a ma-
gyar huszárság – a Hunyadi Mátyás által 1458-ban a török 
leverésére felállított könnyűlovasság – mintájára. A mítosz, 
amely körülvette ezeket a rajtaütésszerű támadásaikról is 
jól ismert frontfelderítő katonákat, számos kifejezést inspi-
rált a francia nyelvben: a XIX. század végi tanítókat, akik 
buzgón hirdették a patriotizmust és a köztársaság ideáit 
a franciaországi iskolákban, „a köztársaság fekete huszá-
rai”-nak nevezték; a „huszár módra menekül” a francia 
Larousse szótár szerint azt jelenti: „kegyetlenül, gyorsan, 
finomkodás nélkül”. Szintén a magyar huszárok hatására 
helyettesíti 1807-től a csákó (shako) a napóleoni katonák 
kétsarkú kalapját. A katona ruházata pedig nem lett volna 
teljes a szintén magyar eredetű szablya (sabre) nélkül. 

Hagyományosan a gasztronómia a másik terület, amely 
közelebb hozza egymáshoz országainkat, így nyelveinket is. 
A francia konyhában megtalálható a megkerülhetetlen pap-
rika, amely franciául a szárított pirospaprikát jelöli. Francia-
országban mindenki hallott már a goulash(che)-ról (gulyás), 
az irodalom pedig bővelkedik a tokajira való hivatkozá-
sokban, amelyet Voltaire is imádott. A politológiát tanuló 
diákok jól ismerik a szalámitaktikát, azt a Rákosi Mátyás 

„sok magyar 
eredetű  
szót találunk 
például 
a katonai 
szókincsben.”
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mots français  
d’origine hongrois

shako
hussard
sabre
paprika
goulashe
tokaji
tact ique du 
salami 
allô

son introduction en Europe centrale. Dans le même esprit, 
un lit à deux places se dit franciaágy, littéralement : lit 
français. Alors, difficile le hongrois ? 

L E S  M O T S  D ’ O R I G I N E  H O N G R O I S E  E N  F R A N Ç A I S

On trouve aussi dans la langue française des mots d’origine 
hongroise. Et ceci s’explique par les multiples contacts 
qu’ont pu entretenir nos deux peuples au cours de l’histoire 
depuis le Moyen-Age. 

Par exemple dans le vocabulaire militaire beaucoup 
de mots sont d’origine hongroise. C’est ainsi que les 
Hussards font leur apparition dans l’armée royale française 
en 1637, sur le modèle des huszár hongrois, ce corps de 
cavalerie légère créé par le roi Matthias Corvin en 1458 
pour combattre les Turcs. Le mythe entourant ces soldats 
éclaireurs du front connus aussi pour leurs raids redoutables 
a inspiré de nombreuses expressions de la langue française : 
les instituteurs de la fin de XIXème siècle ont été qualifiés 
de Hussards de la République pour leur zèle à promouvoir 
le patriotisme et les idéaux républicains dans les écoles 
de France ; fuir à la hussarde, signifie selon le Larousse 
partir « avec brutalité et précipitation; sans raffinements 
ni délicatesses ». C’est aussi sous l’influence des Hussards 
hongrois que le shako (de csákó) remplace le bicorne des 
soldats napoléoniens à partir de 1807. Surtout, la panoplie 
du soldat n’aurait pas été complète sans un sabre, autre 
terme d’origine hongroise (szablya). 

Traditionnellement, la gastronomie est un autre domaine 
qui rapproche nos pays et donc nos langues. Dans les 
cuisines françaises, nous trouvons l’incontournable paprika, 
qui désigne en français la poudre de poivron séché. Tout 
le monde en France a entendu parler du goulash (gulyás), 
parfois orthographié goulache et la littérature regorge de 
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références au tokaj dont raffolait Voltaire. Les étudiants en 
sciences politiques connaissent quant à eux les ressorts de 
la tactique du salami (szalami taktika), pratique politique 
inventée par le stalinien Matyás Rakosi pour réduire, de 
façon progressive « tranche après tranche » les pouvoirs 
extérieurs au communisme jusqu’à ce qu’ils disparaissent. 

Enfin, il faut rappeler que le terme allô serait d’origine 
hongroise. Il viendrait du hongrois « hallom » (j’écoute/je 
t’entends), mot prononcé en décrochant le combiné par l’un 
des pionniers du téléphone, l’inventeur hongrois du journal 
téléphonique Tivadar Puskás alors qu’il procédait à un 
test de sa technologie devant une audience internationale 
à Budapest en 1878.

szabadság híd  
Budapest a magasból

pont de la liberté 
Budapest d'en haut

által kitalált és a többi párttal szemben alkalmazott politi-
kai gyakorlatot, amelynek lényege az ellenfelek megosztása, 
meggyengítése és részenkénti megsemmisítése.

Végül pedig emlékezzünk rá, hogy az allô (halló) is 
magyar eredetű kifejezés. A magyar hallom szóból ered, 
amelyet a telefonkagylót fölemelve mondott ki Puskás Ti-
vadar feltaláló, amikor 1878-ban Budapesten nemzetközi 
közönség előtt tesztelte telefonközpontja technológiáját.
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GUSTAVE EIFFEL ÉS TANÍTVÁNYAI

A XIX. század második felében Gustave Eiffel (1832–1923), 
a „vas varázslója”, magyarországi megrendeléseket teljesített, 
és gyümölcsöző szakmai tapasztalatcserét folytatott magyar 
mérnökökkel. 

Jóval az 1889-es világkiállításra megálmodott Eiffel-  torony 
megépítése előtt Gustave Eiffel első tapasztalatait a hidak 
és a viaduktok tanulmányozásában szerezte meg, melyek 
építése a vasúti ágazat fejlődése következtében robba-
násszerűen megnőtt a korban. Sikeresen vezette a bor-
deaux-i vasúti híd építését, mely első sikere volt egy hosszú 
sorozatnak, és amelynek köszönhetően néhány év múlva 
megalapította saját cégét. Számos franciaországi szerződést 
nyert el, ugyanakkor megannyi Európából és Amerikából 
érkező megrendelésnek tett eleget, ezáltal nemzetközi 
hírnévre is szert tett.

1874-ben az Eiffel Műhelyház elnyerte a budapesti 
pálya udvar – a későbbi Nyugati pályaudvar – újjáépíté-
sére kiírt pályázatot. Az épület vasszerkezete, mely az üveg 
és acél látványos ötvözete, a korabeli Osztrák–Magyar 
Monarchia legnagyobb csarnokának ad otthont. Az 1877. 
októberi átadása után a látogatók megrohamozták Buda-
pestet, csak hogy pillantást vethessenek rá. Egy másik 
technikai bravúr volt, hogy a munkálatok folyamán nem 
kellett szüneteltetni a vasúti közlekedést, hiszen az új 
vasszerkezetet a régi épületre húzták fel, amelyet csak az új 
pályaudvar tartószerkezetének elkészültével bontottak le. 
A szerkezetet Gustave Eiffel csapata alkotta meg, de az el-
képzelés Auguste de Serre osztrák építésznek köszönhető.

gustave eiffel 
1880

gustave eiffel  
1880
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távolban  
az eiffel-torony 
Párizs

au loin,  
la tour eiffel 
Paris

GUSTAVE EIFFEL

ARCHITECTURE

GUSTAVE EIFFEL ET SES DISCIPLES

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, Gustave Eiffel 
(1832-1923), le « magicien du fer », a exécuté des commandes en 
Hongrie et développé des échanges d’expertise fructueux avec des 
ingénieurs hongrois. 

Bien avant la réalisation de la tour Eiffel pour l’exposition 
universelle de 1889, Gustave Eiffel fait ses premières 
armes dans l’étude de ponts et de viaducs dont la 
construction connaît à l’époque un boom, porté par 
l’essor du secteur ferroviaire. Il conduit ainsi avec brio 
l’étude du pont ferroviaire de Bordeaux, premier succès 
d’une longue série qui le conduira quelques années plus 
tard à s’installer à son compte en créant sa propre société. 
Il remporte de nombreux contrats en France mais va aussi 
répondre à de multiples appels d’offre en Europe comme 
en Amérique et accéder à la notoriété internationale.

En 1874, les ateliers Eiffel remportent l’adjudication 
de la reconstruction de la gare de Budapest, qui devien-
dra plus tard la gare de l’Ouest (Nyugati Palyaudvar). 
La charpente métallique, spectaculaire combinaison d’acier 
et de verre, abrite ce qui est à l’époque le plus grand hall de 
l’empire austro-hongrois. Dans la foulée de son inauguration 
en oct obre 1877, les visiteurs se seraient pressés à Budapest 
spécialement pour l’admirer. Autre prouesse technique : 
il n’a pas été nécessaire d’interrompre le trafic ferroviaire 
pendant la durée des travaux, la charpente métallique ayant 
été construite sur le bâtiment ancien, démoli seulement une 
fois l’armature de la nouvelle gare montée. La structure a été 
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Még ha Eiffel magyarországi munkásságának a Nyugati 
pályaudvar is a legismertebb példája, nem ez az egyetlen 
alkotás, mely a párizsi mérnökképzőn diplomázott Eiffel 
nevéhez fűződik. A Szeged városát elpusztító 1879-es nagy 
árvíz után nemzetközi pályázatot írtak ki egy új Tisza-híd 
megépítésére. A város az Eiffel cége által benyújtott terve-
zetet választotta, így a 678,2 méter hosszú ívhidat, melyet 
ma Belvárosi híd néven ismerünk, 1883. szeptember 16-án 
avatták fel (a hidat a második világháborúban lebombáz-
ták, majd újjáépítették).

Nem Eiffel volt az első francia mérnök, aki Magyar-
országon középítkezési megrendeléseket teljesített. 
A Margit híd nagyszabású építményét, mely a magyar 
főváros pesti és budai oldalát köti össze, 1872 és 1876 
között építették a touraine-i származású Ernest Gouïn 
mérnöknek, Eiffel riválisának tervei alapján. A helyszí-
nen Emile Nouguier irányította az építési munkálatokat, 
az a Nouguier, akit Eiffel elbocsátott, és aki a következő 
évben a Tisza-híd építésében játszott szerepet, és aki közel 
tíz évvel később nagyban megihlette Eiffelt a saját nevével 
fémjelzett torony megálmodásakor…

A Szabadság híd felépítésében, valamint szegecselt és 
összecsavarozott acélszerkezetének eleganciájában néhá-
nyan Eiffel cégének kézjegyét látják. A hidat az 1896-os 
világkiállításra adták át, és valójában Feketeházy János 
munkája. A magyar mérnök előtt nem voltak ismeretlenek 
Gustave Eiffel munkái, akivel a híres szegedi híd megépí-
tésekor került kapcsolatba.

réalisée par les équipes de Gustave Eiffel, mais l’idée de la 
conception revient à l’architecte autrichien Auguste de Serre. 

Si la gare de Nyugati est l’exemple le plus connu, ce n’est 
pas le seul ouvrage réalisé par l’ingénieur centralien en 
Hongrie. Après les terribles inondations qui ravagèrent la 
ville de Szeged en 1879, un concours international est lancé 
pour la construction d’un nouveau pont sur la Tisza. 
L’offre présentée par l’atelier Eiffel est retenue et le grand 
pont en arc d’une longueur de 678,2 mètres connu au-
jourd’hui sous le nom de Belvárosi híd (dans sa version 
reconstruite après les bombardements de la seconde guerre 
mondiale) est inauguré le 16 septembre 1883.

Eiffel n’était d’ailleurs pas le premier ingénieur français 
à réaliser une commande de travaux publics en Hongrie. 
Le pont Marguerite, ouvrage monumental reliant les 
deux rives du Danube dans la capitale, a été construit d’après 
les plans de l’ingénieur concurrent, le tourangeau Ernest 
Gouïn entre 1872 et 1876. Sur le terrain, c’est l’ingénieur 
Emile Nouguier qui dirigea le chantier de construction, le 
même Nouguier qui fut ensuite débauché par Eiffel et joua 
un rôle l’année suivante dans la construction du Pont sur la 
Tisza et qui, près de 10 ans plus tard, inspirera largement 

à Eiffel l’idée de la tour éponyme…
Certains voient dans le pont de 

la Liberté et son élégante structure 
en acier rivetée et boulonnée la griffe 
de la société Eiffel. En réalité, le pont 
inauguré pour l’exposition universelle 
de 1896, est l’œuvre de l’ingénieur 
hongrois János Feketeházi. Celui-ci 
n’était pas totalement étranger aux 
travaux de Gustave Eiffel, dont il 
côtoya les équipes sur le chantier du 
fameux pont de Szeged.

„a szabadság 
híd felépítésé-
ben, valamint 
szegecselt és 
összecsava-
rozott acél-
szerkezetének 
eleganciájá-
ban néhányan 
eiffel cégének 
kézjegyét  
látják.”

« certains  
voient dans  
le pont  
de la liberté et 
son élégante 
structure en 
acier rivetée  
et boulonnée  
la griffe  
de la société 
eiffel. »
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A „HÁBORÚ VÁZÁJA": FRANCIÁK  
A SZENTGOTTHÁRDI CSATÁBAN (1664)

A XVII. században XIV. Lajos francia király fontos szerepet 
játszott a magyarok szentgotthárdi győzelmében, a török 
hódoltság ellen vívott első nagy csatában. A diadalnak a 
versailles-i kastélypark közepén elhelyezett kővázával 
állítottak emléket Franciaországban. 

Az 1526-os mohácsi csata után Magyarország 
nagy része török hódoltság alá került. A félelmetes 
török sereggel szemben az 1664-es szentgotthárdi 
csata volt a keresztény Európa első nagyobb győzelme 
a magyar hadszíntéren.

Miután a török had 1658-ban elfoglalta Erdélyt, amely 
már-már független státusza helyett újra vazallus állammá 
vált, I. Lipót császár a magyar országgyűlés nyomására 
katonai beavatkozás mellett döntött. De az első csatákat 
a császári seregek elvesztették, már Bécs is veszélyben volt, 
így 1664-ben a császár segítségül hívta a Német-Római 
Császárság hercegeit és Franciaországot.

XIV. Lajos francia király, noha a Habsburgok régi 
ellensége volt, úgy határozott, jelentősebb kontingenst 
küld, amely lehetővé teszi a császári seregek számára, hogy 
szembeszálljanak az ottomán sereggel, és megállítsák a tö-
rökök előrenyomulását Bécs felé. A keresztény sereg 25 000 
katonájából – akiknek 100 000 törökkel kellett szembe-
szállniuk – 6000 francia volt.

A július 31-ről augusztus 1-re virradó éjszaka a törökök-
nek sikerült ideiglenes hidat építeniük, és Szentgotthárd 
magasságában átkeltek a Rábán. De a bal szárnnyal megbí-

bécs ostroma  
1683-ban 
Justus van den Nijpoort 
metszete 
 
Előző oldalon:  
török kerámia- 
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LE « VASE DE LA GUERRE » LES FRANÇAIS  
À LA BATAILLE DE SAINT-GOTHARD (1664)

Au XVIIème siècle, le roi français Louis XIV joua un rôle décisif 
dans la victoire des Hongrois contre les Turcs dans la bataille 
de Saint-Gothard, première grande victoire contre l ’occupation 
ottomane, qui fut célébrée en France par un vase en pierre placé 
au cœur du parc de Versailles.

Depuis la bataille de Mohács en 1526, une grande partie 
de la Hongrie était occupée par l’empire Ottoman. Face 
à la redoutable armée ottomane, la bataille de Saint-
Gothard, en 1664, a constitué la première grande victoire 
de l’Europe chrétienne sur le théâtre d’opération hongrois.

En 1658, l’invasion par l’armée ottomane de la 
Transylvanie, qui avait perdu son indépendance et était 
redevenu un Etat vassal, poussa l’empereur Léopold Ier, sous 
la pression de la Diète hongroise, à intervenir militairement. 
Mais les premiers combats furent défavorables aux 
Impériaux, Vienne était menacée et en 1664 l’empereur 
appela à l’aide les princes d’Empire et la France.

Le roi de France Louis XIV, bien qu’ennemi traditionnel 
des Habsbourg, décida d’envoyer un important contingent, 
qui allait permettre aux troupes impériales d’affronter enfin 
l’armée ottomane et d’arrêter la marche des Turcs vers 
Vienne en bloquant la traversée de la rivière Rába. Sur les 
25 000 soldats de l’armée chrétienne, qui devait affronter 
100 000 Ottomans, 6 000 étaient français.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, les Ottomans 
réussirent à construire un pont de fortune et à traverser 
la Rába au niveau du village de Szentgotthárd. Mais le 
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zott francia kontingens egy rohammal megfordította a hely-
zetet, visszavonulásra késztetve a törököket. A híd összeom-
lott a menekülők alatt, akik közül sokan vízbe fúltak.

Egyes kutatók szerint e nagyszabású győzelem nyomán 
azonnal vissza lehetett volna foglalni az Alföldet, amire 
csak húsz évvel később került sor, az ottomán hadsereg Bécs 
előtti vereségét követően. Lipót császár elhatározta, hogy 
1664. augusztus 10-én aláírja a törökök számára sokak által 
kedvezőnek tartott vasvári békét, kiprovokálva ezzel mind 
a francia csapatok, mind pedig a magyar főnemesek harag-
ját – akik közül többen megkísérelték, hogy megfosszák Li-
pótot magyar királyi címétől és, mint ahogy Jean Bérenger 
történész állítja, egy franciát nevezzenek ki a helyére.

1683-ban XIV. Lajos új versailles-i palotája előtt egy vá-
zát emeltetett a háború emlékére, emléket állítva elsősorban 
a francia sereg hőstetteinek, így a szentgotthárdi 
győzelemhez való hozzájárulásuknak. 
A király a 2,33 méteres kőváza kivitelezé-
sét legjobb szobrászára, Coysevoxra bízta, 
a Napkirály festőjének, Charles Le Brun-
nek rajza alapján. Ez napjainkban is uralja 
a versailles-i kertet.

xiv. lajos  
Az egyik leghosszabb 
ideig, 72 évig uralkodó 
európai király

louis xiv 
L’un des rois ayant régné 
le plus longtemps, pen-
dant 72 ans en Europe

« sur les 25 000 
soldats de l’ar-
mée chrétienne, 
qui devait af-
fronter 100 000  
ottomans, 6 000 
étaient fran-
çais. »

„a keresztény 
sereg 25 000 
katonájából 
– akiknek 
100 000 török-
kel kellett 
szembeszáll- 
niuk – 6000 
francia volt.”
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contingent français, chargé de l’aile gauche, renversa la 
situation en lançant un assaut qui força les Ottomans à 
reculer. Le pont s’écroula sous la masse des fuyards, dont 
beaucoup furent noyés.

Selon certains observateurs, cette retentissante victoire 
aurait pu provoquer la reconquête immédiate de la grande 
plaine hongroise, qui n’eut lieu que vingt ans plus tard, 
à la suite de l’échec ottoman devant Vienne. L’empereur 
Léopold décida en effet de signer, dès le 10 août 1664, 
à Vasvár, un traité de paix jugé par beaucoup très favorable 
aux Ottomans, provoquant la colère tant du corps 
expéditionnaire français que des magnats hongrois – dont 
certains tentèrent de déposer Léopold de son titre de roi 
de Hongrie, et envisagèrent, comme le rapporte l’historien 
Jean Bérenger, de nommer un Français à sa place.

En France, Louis XIV fit ériger en 1683, devant 
son nouveau palais à Versailles, un « vase de la guerre 
» rappelant, au premier rang des hauts faits des armées 
françaises, leur contribution à la victoire de Saint-Gothard. 
Le roi confia la réalisation de ce vase en pierre, haut de 2,33 
mètres, à son meilleur sculpteur, Coysevox, sur un dessin 
du premier peintre du roi, Charles Le Brun. Il domine 
aujourd’hui encore les jardins de Versailles, en contrebas de 
la galerie des Glaces et du pavillon de la guerre.

versailles 
A palota festői parkjának 
egy szelete

versailles 
Une partie du parc 
pittoresque du palais
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SAVOYAI JENŐ

A Párizsban született Savoyai Jenő herceg (1663–1736) segített 
felszabadítani a magyarokat a török iga alól. Erre emlékeztet 
a Budai Vár előtt álló szobra is. 

Savoyai Jenő – apja révén a savoyai hercegek unokatest-
vére, Carignan hercege – a les Halles negyedbeli hôtel de 
Soissons-ban született, és franciás nevelésben részesült. 
(A Savoyai Hercegség független, bár ebben az időben 
Franciaország szövetségese volt, s 1860-ban lett francia 
terület.)

Édesanyja, Olympe XIII., majd XIV. Lajos híres 
tanács adója – és ez utóbbi keresztapja –, Mancini Mazarin 
bíboros egyik unokahúga volt. Olympe és testvére, Marie 
az udvarban nevelkedtek. Serdülőkorukban XIV. Lajos 
mindkettejükkel viszonyt folytatott. Olympe-ot aztán 
gyorsan feleségül adták a savoyai herceghez. A fiata-
lok államérdekből történt szakítása inspirálta Racine 
Bérénice-ének híres sorát: „Ön császár, Uram, és sír!”

Az ifjú Jenőt jól ismerték a francia udvarban. Családjá-
nak legfiatalabb tagjaként egyházi pályára szánták a kicsi és 
csúnya fiút. Bár nyolcévesen felvette a tonzúrát és reveren-
dát öltött, szenvedélyesen érdekelte a hadtörténelem. Oly-
annyira, hogy húszéves korában, 1683-ban, felkereste XIV. 
Lajost, és egy század parancsnokságát kérte tőle. Szeren-
csétlenségére ekkor anyja épp kegyvesztett volt, s brüsszeli 
száműzetésben élt. A király ezért elutasította. A szenvedély 
elragadta Jenőt. „A kérés szerény volt – nem úgy a kérő, 
mondta a király, még senki nem volt velem ily szemtelen.”

savoyai jenő 
portréja 
Jacob van Schuppen, 
1718

portrait d’eugène  
de savoie 
Jacob van Schuppen, 
1718
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SAVOYAI JENŐ

Ugyanebben az évben Bécset ostromolják a törökök. 
Jenő elhatározza, hogy felajánlja szolgálatait I. Lipót 
német-római császárnak. Kitünteti magát, és egy olyan 
karrier veszi kezdetét, amelyet Napóleon a történelem hét 
legjobb parancsnoksága közé sorol majd: Buda ostroma, 
Pécs bevétele, a mohácsi győzelem 1687-ben. Az augsburgi 
liga háborúja után 1697-ben kinevezik a császári haderő 
fővezérévé, majd következik a zentai diadal, amellyel vég-
legesen megtöri a törökök magyarországi hatalmát. Ezután 
még kitünteti magát a spanyol örökösödési háborúban, és 
beveszi Belgrádot 1717-ben.

Savoyai Jenő nagy stratéga és kiváló szervező volt, 
továbbá mecénás és esztéta, aki csodálatos palotákat 
építtetett, könyveket és festményeket gyűjtött. Egy olyan 
korban, amikor a francia szinte valamennyi európai udvar 
nyelve volt, Savoyai Jenő a korszak legnagyobb gondolko-
dóit – például Montesquieu-t – fogadta az asztalánál.

„savoyai jenő 
nagy stratéga 
és kiváló 
szervező 
volt, továbbá 
mecénás és 
esztéta, aki 
csodálatos 
palotákat 
építtetett, 
könyveket és 
festményeket 
gyűjtött.”

EUGÈNE DE SAVOIE

Le prince Eugène de Savoie (1663-1736) qui est né à Paris, joua 
un rôle considérable dans la libération de la Hongrie du joug 
ottoman, comme le rappelle sa statue devant le château de Buda.

Eugène de Savoie-Carignan est né à Paris, à l’hôtel de 
Soissons, dans le quartier des Halles. Il y a grandi et a reçu 
une éducation française. Par son père il est un cousin des 
ducs de Savoie, duché indépendant mais à l’époque allié de 
la France, et devenu français en 1860.

Sa mère, Olympe Mancini, est l’une des deux nièces 
du cardinal Mazarin, célèbre conseiller de Louis XIII 
et de Louis XIV et parrain de ce dernier. Les deux 
« mazarinettes » sont élevées à la cour aux côtés du jeune 
roi. A l’adolescence, Louis XIV a même une amourette avec 
Olympe, qu’on marie précipitamment au prince de Savoie, 
puis avec Marie, sa soeur – leur séparation pour raison 
d’Etat inspirera à Racine ce célèbre vers de Bérénice : « Vous 
êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez ! »

Le jeune Eugène est donc bien connu à la cour de 
France. Cadet de sa famille, petit et disgracieux, Eugène 
est destiné à une carrière ecclésiastique. Tonsuré à 
huit ans, portant soutane, il est néanmoins passionné 
d’histoire militaire, et à 20 ans, en 1683, il se rend 
auprès de Louis XIV demander le commandement d’une 
compagnie. Malheureusement pour lui, sa mère est alors 
en disgrâce, en exil à Bruxelles. Le roi refuse. La passion 
emporte Eugène. « La demande était modeste, mais pas 
le demandeur, déclarera le roi, personne d’autre ne s’est 
jamais adressé à moi de manière aussi insolente. »
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« grand  
général, le 
prince eugène 
est aussi 
un grand 
administrateur, 
un mécène et 
un esthète qui 
fait construire 
de magnifiques 
palais et 
collectionne 
livres et 
peintures. »

ii. mohácsi csata, 1687 
A török vereséggel végződő  
ütközetben Savoyai is részt vett 

2ème bataille de mohács, 
1687, Eugène de Savoie 
a également participé à la bataille 
qui s'est terminée par la défaite 
des Turcs 
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La même année, Vienne est assiégée par les Ottomans. 
Eugène décide alors de proposer ses services à l’empereur 
d’Autriche Léopold Ier. Il s’y distingue et débute ainsi 
la carrière de celui que Napoléon classera parmi les sept 
meilleurs commandants de l’histoire : sièges de Buda, prise 
de Pécs, victoire de Mohács en 1687. Après la guerre de la 
Ligue d’Augsbourg, il est nommé en 1697 commandant 
suprême des forces impériales et remporte la bataille de 
Zenta, qui éloigne définitivement la menace ottomane 
de la Hongrie. Il s’illustrera encore lors de la guerre de 
succession d’Espagne, et par la prise de Belgrade en 1717.

Grand général, le prince Eugène est aussi un grand 
administrateur, un mécène et un esthète qui fait construire 
de magnifiques palais et collectionne livres et peintures. 
A une époque où le français est la langue de presque toutes 
les cours d’Europe, Eugène reçoit à sa table les plus grands 
penseurs de son époque, comme Montesquieu.

az hôtel de soissons 
Párizsban, ahol Savoyai 
Jenő született és ott is 
nőtt fel

l’hotel de soissons, 
à Paris, où naquit et 
grandit Eugène de 
Savoie

buda ostroma 
1686 (részlet) 
Jan Luyken, 1689

siège de buda 
1686 (détail) 
Jan Luyken, 1689
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MUNKÁCSY – EGY MAGYAR FESTŐ 
FRANCIAORSZÁGBAN

Munkácsy Mihály (1844–1900) – aki többek között az 
Országház számára készült Honfoglalás című festmény alkotója 

– hosszú ideig élt Párizsban, és bizonyos képei Gustave Courbet 
hatásáról tanúskodnak. 

A Lieb Mihály néven 1844-ben született Munkácsy 
szülővárosa, Munkács – a ma Ukrajna területén található 
Mukacsevo – után vette föl művésznevét. Szamossy Elek 
tanítványa volt, az ő hatására lett festő, majd a Bécsi 
Akadémián tanult. Néhány müncheni 
és düsseldorfi év után 1867-ben ösz-
töndíjat nyert Párizsba, ahol felfedezte 
Gustave Courbet munkáit, amelyek 
nagy hatással voltak festészetére. Stí-
lusa könnyedebb lett, és fontos szere-
pet kapott festészetében a tájábrázolás.

1870-ben a párizsi Szalon arany-
érmével tüntették ki Siralomház című 
művéért. Ez a festmény, amely felidézi 
az elnyomást és az érzelmek sokféle-
ségét egy megjósolható tragikus vég 
előtt, azonnal hírnevet szerzett neki. 
Következő évben a Tépéscsinálók című 
képe szintén sikert aratott. Akárcsak 
barátja, Paál László, 1871-ben Mun-
kácsy is Párizsba költözött. Karrierje 
csúcsán volt. Tájképeket festett Barbi-
zonban, Fontainebleau erdejében.

munkácsy mihály 
portréja  
1885 körül 

portrait de 
mihály munkácsy 
vers 1885
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MUNKÁCSY, UN PEINTRE HONGROIS  
RÉVÉLÉ EN FRANCE

Mihály Munkácsy (1844-1900), auteur notamment du 
tableau « La conquête du pays » pour le Parlement de Budapest, 
a longtemps vécu à Paris et certains de ses tableaux témoignent de 
l’influence de Gustave Courbet. 

De son vrai nom Mihály Lieb, Munkácsy a forgé son nom 
d’artiste sur celui de la ville où il est né en 1844, Munkács 
ou Moukatchevo, aujourd’hui en Ukraine. Devenu peintre 
grâce à sa rencontre avec Elek Szamossy dont il devient 
l’élève, il étudie ensuite à l’Académie de Vienne. Après 
quelques années à Munich et Düsseldorf, il obtient en 
1867 une bourse pour se rendre à Paris, où il découvre 

les oeuvres de Gustave Courbet, qui 
influencent sa peinture. Son style 
devient plus léger, et il accorde une 
place plus importante aux paysages.

En 1870, il obtient une médaille d’or 
au Salon de Paris, pour son Dernier 
jour d’un condamné. Ce tableau, qui 
évoque l’oppression et la diversité des 
sentiments devant une fin tragique qui 
s’annonce, lui donne instantanément la 
célébrité. L’année suivante, ses Faiseuses 
de charpie connaissent également le 

succès. En 1871, comme son ami László Paál, Munkácsy 
décide donc d’emménager à Paris. Il connaît alors l’apogée 
de sa carrière. Il peint des paysages à Barbizon, en forêt de 
Fontainebleau.

« munkácsy 
devient alors 
une personna-
lité connue du 
tout-paris, où il 
s’installe défi-
nitivement. »

munkácsy mihály 
önarckép (vázlat)

munkácsy mihály 
autoportrait (encadré)
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1874-ben feleségül vette a francia Anne-Marie Cécile 
Papier de Marches bárónőt, aki a Villiers sugárúton vezette 
szalonját. Ekkorra Munkácsyt egész Párizs megismerte, 
ő maga pedig végleg letelepedett a városban. A fiatal há-
zaspár olyan kiemelkedő írókat fogadott szalonjában, mint 
ifj. Alexandre Dumas, Alphonse Daudet, Anatole France és 
Leconte de Lisle, olyan fontos gondolkodókat, mint Ernest 
Renan és Hippolyte Taine, egészen a Jules Gambetta Ta-
nács elnökéig és Sadi Carnot köztársasági elnökig.

Mint az akadémizmus egyik képviselője, Munkácsy nem 
csatlakozott a Párizsban ekkortájt kibontakozó impresz-
szionnista mozgalomhoz. Ettől még kora egyik legmegbe-
csültebb festőművésze, rendkívül termékeny alkotója volt. 
Mintegy hatszáz festménye között találunk történelmi és 
vallási témájúakat, zsánerképeket, tájképeket, portrékat, 
csendéleteket. Az osztrák műkereskedő, Sedelmeyer taná-
csára az 1880-as években sorra születtek biblikus témájú ké-
pei, így többek között a Krisztus-trilógia: a Krisztus Pilátus 
előtt (1881), a Golgota (1884) és az Ecce Homo (1896).

Az 1880-as évek végén az addigra már komoly hírnévre 
szert tett Munkácsy fontos megrendeléseket kapott szülő-
hazájából is. Elkészítette a bécsi Képzőművészeti Múzeum 
mennyezetére A reneszánsz apoteózisa című művét, majd 
1889 és 1893 között megfestette a Honfoglalást az Ország-
ház számára. 2005-ben 120 képéből hatalmas kiállítást 
rendeztek Budapesten.

„munkácsyt 
egész párizs 
megismerte, 
ő maga 
pedig végleg 
letelepedett 
a városban.”
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Il épouse en 1874 une Française, la baronne Anne-Marie 
Cécile Papier de Marches, qui tient salon avenue de Villiers, 
et Munkácsy devient alors une personnalité connue du 
Tout-Paris, où il s’installe définitivement. Dans leur salon, 

le nouveau couple reçoit des personnalités 
importantes, comme les écrivains Alexandre 
Dumas-fils, Alphonse Daudet, Anatole France 
et Leconte de Lisle, des penseurs comme 
Ernest Renan et Hippolyte Taine, jusqu’au 
président du Conseil Jules Gambetta et au 
président de la République Sadi Carnot.

Peintre académique, Munkácsy n’adhère 
pas au mouvement impressionniste qui naît 
au même moment à Paris. Il n’en est pas 
moins un des peintres les plus estimés de 
son époque, et un artiste prolifique. Ses 

quelques six cents tableaux comprennent des compositions 
historiques et religieuses, des scènes d’intérieur, des 
paysages, des portraits, des natures mortes. Sur le conseil 
du marchand d’art autrichien Sedelmeyer, il réalise dans 
les années 1880 de très grandes compositions sur des 
thèmes bibliques, notamment une trilogie sur le Christ 
composée de son Christ devant Pilate (1881), de son 
Golgotha (1884) et d’Ecce Homo (1896).

A partir de la fin des années 1880, Munkácsy, qui 
a désormais acquis une grande réputation, reçoit des 
commandes importantes dans son pays natal. Il réalise 
L’apothéose de la Renaissance pour le plafond du musée des 
Beaux-Arts de Vienne, puis de 1889 à 1893 La conquête du 
pays pour le Parlement hongrois. Une grande exposition, 
avec 120 oeuvres, lui a été consacrée en 2005 à Budapest.

munkácsy mihály 
honfoglalás  
című festményének  
átvétele a Magyar 
Nemzeti Múzeum 
dísztermében 

réception du 
tableau « conquête »  
de mihály munkácsy 
dans la salle d’honneur 
du Musée national 
hongrois
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EGY CZIGÁNY DEZSŐ  
FESTMÉNYT ADTAK EL PÁRIZSBAN

Franciaország és Magyarország kötődéséhez egy újabb példa 
a festészetből: a közelmúltban Párizsban eladtak egy Czigány 
Dezső-festményt. Czigány Dezső (1883–1937) Párizsban élt, 
művészetére Cézanne gyakorolt hatást.  

Ritkán esik meg, hogy egy jelentős magyar festmény 
a párizsi műalkotások piacán bukkan fel, és amelyről ér-
demben is be lehet számolni. 2020. július 2-án, a drouot-i 
modern képzőművészeti árverésen feltűnt egy Czigány 
Dezső csendélet, szép példája a festő munkásságának 
abból az időből, mikor Párizsban tartózkodott 1905–1909 
között. Ekkor a Julian Akadémián tanult, és a Salon des 
Indépendants (Függetlenek Szalonjának) kiállításain 
mutatta be festményeit. Mint ahogy Czóbel Bélára is, 
aki ugyanekkor volt Párizsban, Czigányra is Matisse és 
Derain hatottak leginkább. Stílusára az élénk és nyugta-
lan érzékenység a jellemző.

A Csendélet gyümölcsökkel, kancsóval és poharakkal című 
képe a fauvizmus jegyeit hordozza magán. A színek vibrál-
nak a képen erős kontrasztot állítva a narancssárga-piros 
gyümölcsök és likőr, valamint a türkiz tányér és üveg-
tárgyak között a fekete alapon. Ez a csodálatos mű egy 
lengyel gyűjtőtől került Párizsba, s végül a megbecsült ár 
tízszereséért kelt el.

Czigányt sokszor a magyar Vadakhoz kötjük olyan 
művészek mellett, mint Tihanyi Lajos vagy Berény 
Róbert. 2009-ben ezen a címen kiállítást is rendeztek 
Dijonban a tiszteletükre. 2014-ben az Orsay múzeum egy 

rue aux ours 
Párizs, 1907

rue aux ours 
Paris, 1907
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Párizs a századelőn
Paris au tournant du siècle
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UN TABLEAU DE DEZSŐ CZIGÁNY VENDU À PARIS

 
Un nouvel exemple des multiples liens entre la France et la 
Hongrie dans le domaine de la peinture : un tableau de Dezső 
Czigány a été récemment vendu à Paris. Dezső Czigány (1883-
1937) a vécu à Paris et le peintre français Cézanne avait une 
grande influence sur son art.

Il est suffisamment rare qu’un tableau hongrois important 
passe sur le marché de l’art parisien pour que le fait mérite 
d’être signalé. Le 2 juillet 2020, dans une vente d’art 
moderne à Drouot, l’on remarquait une nature morte de 
Dezső Czigány, bel exemple de la production de l’artiste 
pendant son séjour parisien, vers 1905-1909 où il étudie 
à l’académie Julian et expose au salon des indépendants. 
Il y assimile, comme Béla Czóbel, présent au même moment 
à Paris, les leçons de Matisse et Derain tout en développant 
un style propre, reflet d’une sensibilité vive et inquiète.

La nature morte de fruits, carafe et verres proposée à la 
vente le 2 juillet porte bien la marque des fauves, avec un 
contrepoint violent entre l’orange-rouge des fruits et de 
la liqueur, et le vert turquoise de l’assiette et des objets en 
verre, sur un fond noir qui fait vibrer les couleurs. Arrivé 
à Paris dans un ensemble constitué par un collectionneur 
polonais, selon l’expert de la vente, ce beau tableau a été 
adjugé à un prix 10 fois supérieur à celui auquel il était 
initialement estimé.

On rattache parfois Czigány aux fauves hongrois, aux côtés 
d’artistes comme Lajos Tihanyi ou Róbert Berény et c’est 
sous ce titre qu’une exposition leur a été consacrée en 2009 au 

tabán, i. kerület 
Budapest, 1910

Tabán, 1er 
arrondissement 
Budapest, 1910
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kiállítás keretén belül ezeket a festőket és Bartók Béla 
műveit kapcsolta össze. Tágabb értelemben Czigányt az 
európai cezánistákhoz kapcsolják, mely Cézanne nagy 
hatásáról, szinte hegemóniájáról tanúskodik az 1910-es 
évekbeli európai festményeken.

Czigány munkássága a Magyarország és Franciaország 
közötti művészeti kapcsolatok intenzitásáról tesz tanúbizony-
ságot az első világháború előestéjén. Reméljük, hogy újabb 
kiállítások keretein belül a francia közönség jobban megis-
merheti majd a korabeli magyar művészek munkásságát.

„tágabb 
értelemben 
czigányt 
az európai 
cezánistákhoz 
kapcsolják.”

budapest, 1912  
1. Keleti Károly utca 
2. Szilágyi fényképészeti 
és festészeti műterme

budapest, 1912 
1. Keleti Károly utca 
2. Studio de photographie 
et de peinture Szilágyi

80 DEZSŐ CZIGÁNY

musée de Dijon. En 2014, une exposition au musée d’Orsay 
a mis en relation ces peintres et la musique de Béla Bartók. 

De façon plus large, Czigány se rattache 
au cézannisme européen, qui témoigne 
de la très large influence, et presque de 
l’hégémonie de Cézanne sur la peinture 
européenne autour des années 1910.

L’œuvre de Czigány nous rappelle 
l’intensité des liens artistiques entre la 
Hongrie et la France à la veille de la 
première guerre mondiale. Il faut souhaiter 

que de nouvelles expositions fassent davantage connaître 
les artistes hongrois de cette période au public français.

« de façon plus 
large, czigány 
se rattache 
au cézannisme 
européen. »

budapest az i. világ-
háború előtt,  
1910-ben

budapest avant  
la 1ère guerre  
mondiale,  
en 1910 

FESTÉSZETPEINTURE
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„a magyar-   
országra érkező  
katonák száma 
1942 és 1944  
között  
megugrott,  
a táborokból  
vagy a kötelező  
munkaszolgálat-
ból menekülőket 
százával  
fogadta be  
magyarország.”

LES SOLDATS FRANÇAIS RÉFUGIÉS EN HONGRIE 
(1940-1945)

La générosité de la Hongrie envers les évadés français 
pendant la deuxième guerre mondiale a été un grand 
moment de la relation franco-hongroise. Ils ont laissé 
de nombreux témoignages. 

L’histoire des évadés français réfugiés en 
Hongrie débute en 1940 avec Jules Belamonte, 
qui arrive à Szombathely le 31 août, plongeant 
les autorités hongroises dans la plus grande 
perplexité. La Hongrie, alliée de l’Allemagne, 
n’ayant cependant jamais déclaré officiellement 
la guerre à la France, elle décide finalement de ne 
pas renvoyer les prisonniers en Allemagne et la 
nouvelle se propage rapidement dans les camps 
de prisonniers. Tout comme pour les internés 
polonais, il est décidé par le Ministère de la 

Guerre que les dispositions des Conventions de la Haye et 
de Genève relatives à l’accueil des réfugiés s’appliqueraient 
également aux évadés français. Le nombre de soldats 
arrivant en Hongrie grimpe entre 1942 et 1944, des évadés 
de camps ou de STO (Service du Travail Obligatoire), 
arrivant par centaines sont accueillis en Hongrie. Parmi 
les 1200 prisonniers arrivés durant cette période, certains 
réussissent à quitter la Hongrie pour rejoindre le Proche-
Orient ou l’Afrique du Nord en passant par la Yougoslavie.

Néanmoins, à partir de septembre 1942 la dégradation de 
la situation militaire dans le nord de la Yougoslavie met fin 
à cette possibilité, un total d’environ 800 prisonniers resteront 

MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT FRANCIA 
KATONÁK (1940–1945) 

Magyarország a második világháború alatt igen nagylelkűen 
viselkedett a francia katonaszökevényekkel – ez a francia– 
magyar kapcsolatok nagy pillanata volt. 

A Magyarországon menedéket kérő francia katonák 
története 1940-ben kezdődik Jules Belamonte-tal, aki 
augusztus 31-én érkezett Szombathelyre, és igencsak 
zavarba hozta a magyar hatóságokat. Bár Magyarország 
Németország szövetségese volt, hivatalosan soha nem üzent 
hadat Franciaországnak, s úgy határozott, hogy nem küldi 
vissza a foglyokat Németországba. Ez a hír gyorsan elterjedt 
a fogolytáborokban. Ami a lengyel internáltakat illeti, a 
hadügyminisztérium azt a határozatot hozta, hogy a hágai 
és genfi egyezménynek a menekültek befogadására vonat-
kozó rendelkezéseit a francia szökevényekre is alkalmazni 
kell. A Magyarországra érkező katonák száma 1942 és 1944 
között megugrott, a táborokból vagy a kötelező munkaszol-
gálatból menekülőket százával fogadta be Magyarország. 
Az ebben az időszakban ide érkezett 1200 fogoly közül né-
hánynak sikerült elhagynia Magyarországot, így Jugoszlá-
vián keresztül a Közel-Keletre vagy Észak-Afrikába jutott.

Ám 1942 szeptemberétől a katonai helyzet jugoszláviai 
romlása véget vetett ennek a lehetőségnek, így 1945 elejéig 
összesen mintegy 800 fogoly rekedt Magyarországon. Őket 
Selypen gyűjtötték össze (a komáromi átmeneti tábor után), 
illetve Balassagyarmaton, végül Balatonbogláron, ahol két 
szállodát és több villát bocsátottak a rendelkezésükre. Ezek-
nek a helyeknek a neve – „gyűjtőtábor” vagy „internálótábor” 

a magyarországra 
menekült fran-
cia katonák című 
kiállítás plakátja 
Francia Intézet, 2018

l’affiche de l’expo-
sition intitulée les 
soldats français 
réfugiés  
Hongrie Institut frança-
is, 2018
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bloqués en Hongrie jusqu’au début de l’année 1945. Ils sont 
regroupés à Selyp, après leur départ du camp de Komárom, 
puis à Balassagyarmat et enfin à Balatonboglár où deux 
hôtels et plusieurs villas leur sont affectés. Le nom de ces 
lieux, appelés « gyűjtőtábor » (camp de rassemblement) 
ou « internálótábor » (camp d’internement), ne reflète 
en rien la liberté dont les prisonniers ont pu bénéficier. 
Une bonne partie d’entre eux a pu s’insérer humainement 
mais aussi professionnellement dans l’économie locale. 
A Balatonboglár, de nombreux souvenirs de la France 
sont présents, avec le drapeau français, la statue de Saint-
Thérèse de Lisieux et une stèle à l’intérieur de l’église. 
À noter également l’étonnant épisode symbolique que fut 
la célébration à Balatonboglár en 1943 de la cérémonie du 
14 juillet, avec prise d’armes et parade militaire devant les 
couleurs françaises en présence d’autorités hongroises.

Grâce à l’accueil de la population hongroise, les soldats 
français ont pu travailler dans différents secteurs : des 
usines, la restauration et services hôteliers, l’enseignement, 
etc. La Légation de France à Budapest a égalementaidé 
à l’insertion des soldats français, d’abord avec l’Ambassadeur 
Robert de Dampierre puis avec le Consul de France Sylvestre 
Nugues-Burchat, qui a permis l’établissement de divers 
documents officiels et non officiels pour faciliter leur séjour.

En mars 1944, la Hongrie est envahie par les troupes 
allemandes et ces dernières interviennent alors pour faire 
arrêter les évadés français. Grâce à l’aide de la population 
et au refus de coopérer des autorités hongroises la plupart 
réussirent à se cacher. A la fin de la guerre, les Français 
furent rassemblés à Tura (nord-est de Budapest) pour 
être évacués en train vers Odessa d’où ils embarqueront 
pour Marseille. Cet épisode sera relaté dans Le dernier 
bateau d’Odessa d’Erzsébet Fuchs. S’inspirant de faits 
réels, l’auteur raconte les drames entourant cet exode 

« le nombre 
de soldats 

arrivant en 
hongrie grimpe 

entre 1942 et 
1944, des évadés 

de camps ou 
de sto (service 

du travail 
obligatoire), 
arrivant par 

centaines sont 
accueillis en 

hongrie. »

– semmiképpen sem tükrözi azt a szabadságot, amelyet 
a foglyok élvezhettek. Közülük jó néhányan képesek voltak 
mind emberileg, mind szakmailag beilleszkedni a helyi gaz-
daságba. Balatonbogláron számos dolog emlékeztet Fran-
ciaországra, így a francia zászló, lisieux-i Szent Teréz szobra 
és egy sztélé a templomban. Említésre méltó az a meglepően 
szimbolikus epizód is, amikor 1943-ban Balatonbogláron 
megtartották a július 14-i francia nemzeti ünnepet: fegyver-
rel és katonai felvonulással tisztelegtek a francia zászló előtt, 
a magyar hatóságok jelenlétében.

A magyar lakosság kedvező fogadtatásának köszönhetően 
a francia katonák különböző ágazatokban dolgozhattak: gyá-
rakban, vendéglátóipari egységekben, szállodákban,
 az oktatás területén stb. A budapesti francia képviselet 
is segítette a francia katonák beilleszkedését – először 
Robert de Dampierre nagykövetnek, majd Sylvestre 
Nugues-Burchat francia konzulnak köszönhetően –, 
sőt itt-tartózkodásukat megkönnyítendő különböző 
hivatalos és nem hivatalos dokumentumokat állított 
ki a számukra.

1944 márciusában Magyarországot megszállták 
a németek, akik közrejátszottak a francia szökevények 
feltartóztatásában is. A magyar nép segítségének és 
az együttműködést megtagadó magyar hatóságoknak 
köszönhetően a franciák többségének sikerült elrej-
tőzni. A háború végén a franciák Turán gyűltek össze, 
hogy innen vonattal menekítsék ki őket Odessza felé, 
ahonnan Marseille-be hajóztak. Ezt a történetet me-
séli el Fuchs Erzsébet a Le dernier bateau d’Odessa 
(Az utolsó odesszai hajó) című művében. A valós ese-
ményeken alapuló műben a menekülés drámai epizódjait be-
széli el a szerző, amikor is a francia katonáknak számos nehéz-
séggel kellett megbirkózniuk, hogy elhagyhassák az országot, 
többen közülük magyar származású feleségükkel.

balatonboglár 
A II. világháború 
idején Magyarországra 
menekült francia kato-
nák felvonják hazájuk 
zászlaját

balatonboglár  
Les soldats français qui 
ont fui en Hongrie pen-
dant la Seconde Guerre 
mondiale hissent le 
drapeau de leur patrie.
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durant lequel les soldats français devaient faire face à de 
nombreuses difficultés pour quitter le pays, certains avec 
leur femme d’origine hongroise.

Pendant de nombreuses années, les évadés français réfugiés 
en Hongrie se sont régulièrement réunis et ont continué 
à correspondre avec les Hongrois qui les avaient accueillis.

L’histoire des prisonniers de guerre français en Hongrie 
pendant la Seconde Guerre Mondiale est une belle 
illustration des liens qui ont existé entre nos deux pays, 
aussi bien au niveau des autorités de l’Etat que d’une 
population qui a fait preuve de beaucoup de générosité 
et de bienveillance. Une stèle a été dressée en 1992 
à Balatonboglár « en reconnaissance pour l’hospitalité de la 
Hongrie aux prisonniers de guerre français évadés des camps 
nazis ». Enfin, une salle commémorative vient
d’être inaugurée à Balatonboglár grâce 
à l’étroite coopération de l’ambassade de 
France et de la mairie et avec le soutien 
de l’Association des décorés de Hongrie. 

budapest, 1945 
Balra: a Hunyadi út az 
I. kerületben 
Jobbra: távolban 
a lebombázott Lánchíd

budapest, 1945 
A gauche : Hunyadi 
út dans le 1er 
arrondissement 
A droite : pont des 
Chaînes bombardé au 
loinBudapest, 1945

A Magyarországra szökött és ott menedékre talált 
franciák hosszú éveken keresztül rendszeresen találkoztak 
egymással, és leveleztek az őket fogadó magyarokkal.

A francia hadifoglyok története szép példája a két ország 
közötti kapcsolatoknak úgy az állami hivatalok szintjén, 
mint a magyar nép szintjén, mely hatalmas nagylelkűségről 
és jóindulatról tett tanúbizonyságot. 1992-ben Balatonbog-
láron emlékkövet állítottak „elismerésül a Magyarország 
által tanúsított vendégszeretetnek a náci koncentrációs 
táborokból megszökött francia hadifoglyok iránt”.

Végül pedig a francia nagykövetség és a polgármesteri 
hivatal szoros együttműködésének, valamint a Francia 
Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetett-
jeinek Egyesülete támogatásával egy emlékszoba avatására 
került sor Balatonbogláron. 

Következő oldalon  
Balra: jacques 
charles léggömbje 
száll a place de la 
concorde felett, 
párizs 
Pierre Antoine de  
Machy, 1783 (részlet) 
Jobbra: budapest  
a magasból

À la page suivante 
A gauche : le ballon 
de jacques charles 
survole la place de 
la concorde, paris 
Pierre Antoine de 
Machy, 1783 (détail) 
A droite : budapest 
d’en haut 
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