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A büntető gépezet

SERGE HALIMI

Az  európai  utópia  lassan  egy  büntető  gépezetté  alakult  át.  Miközben  működése

kifinomodott,  egyre  inkább  az  az  érzés  alakul  ki,  hogy  az  elit,  a  tökéletesen  helyettesíthető  és

lecserélhető  elit,  minden  válság  ürügyén,  egyre  keményebb  megszorító  politikát  vezet  be  és

kikényszeríti  a  föderalizmus  felé  való  erőltetett  menetelést[i].  E  cél  mögé  felsorakoznak  az

igazgatótanácsok és a szerkesztőségek tagjai. Ha ehhez a nem túl népes társasághoz hozzáadjuk a

tőkéjük járadékából élő németeket, néhány luxembourgi strómant és a francia szocialista párt majd' minden vezetőjét, akkor sem sikerül

komoly lakossági hátteret összehozni az „Európa projekt” mögé.

Az Unió megállás nélkül, fáradságot nem kímélve ostorozza azokat a tagállamokat, amelyek nem az egyetlen cél, a költségvetési

hiány lefaragása – a munkanélküliség növekedése árán is – érdekében tevékenykednek. Mivel a kormányok többsége minden ellenállás

nélkül,  nagyon  is  készségesen  szolgálja  ezt  a  célt,  így  az  Unió,  tizedes  pontossággal  és  hónapra  lebontva  kiszámított  végrehajtási

programot  ír  nekik  elő.  Ezzel  szemben  egyre  több  európai  ember  beteg.  Mivel  nincs  rá  pénze,  lemond  a  gyógykezelésről,  a

gyermekhalandóság növekszik, Görögországban pedig újból megjelent a malária. Emiatt azonban az európai tagországok kormányainak

nem kell a Bizottság haragjától tartania. A Bizottság ugyanis, bár rendkívül szigorúan felügyeli az eladósodottság mértékét, egyszerűen

nem  állított  fel  „konvergencia  kritériumokat”  a  foglalkoztatottság,  az  oktatás  vagy  az  egészségügy  kérdéseiben.  Pedig  a  dolgok

összefüggnek: a közkiadások csökkentése okozza, hogy egyre kevesebb a kórház és az orvos, és várni kell az orvosi beavatkozásokra.

Igazából – bár általában és főleg a nyilvánosság előtt őt hibáztatják – nem is annyira „Brüsszel” a hibás, hiszen két különböző

politikai erő tette a monetáris elvek kiszolgálóivá az öreg kontinenst. Évtizedek óta a szocialisták és a liberálisok osztják meg egymást

közt a hatalmat és a vezetést az Európai Parlamentben[ii], a Bizottságban és a legtöbb tagállami kormányban is. Az ultraliberális, az iraki

háborút  is  támogató José Manuel  Barrosót  nem véletlenül  választották  újra  a  27 tagállam kormányfői  öt  évvel  ezelőtt  az  Európai

Bizottság vezetőjének, egyhangú – ideértve a szocialistákat is – támogatásával, miközben mindenki elismerte, hogy tevékenységének

eredménye gyengébb mint közepes.

Most  egymással  versenyben  a  német  szociáldemokrata  Martin  Schulz  és  a  luxemburgi  kereszténydemokrata

Jean-Claude Juncker pályáznak a posztjára. Április 9-én egy tv-vitában „ütköztek meg” egymással. Vajon kettőjük közül melyik mondta:

„ahhoz  hogy  visszanyerjük  a  piacok  bizalmát,  megszorításokra  van  szükségünk”?  Amire  a  másik  azt  válaszolta:  „a  költségvetési

megszorítások elkerülhetetlenek”.  Az első,  aki szerint  párttársa,  Gerhard Schröder kegyetlen „reformjai”  „mintául” szolgálhatnának

arra, hogy mit is kell tenni, kibökte: „nem is tudom mi különböztet meg minket”. Hát biztosan nem az, hogy bármelyikük is szeretne

végre kitörni az európai gazdasági kényszerzubbonyból.

 

[i]
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            Lásd: Fédéralisme à marche forcée [Föderalizmus erőltetett menetben], Le Monde diplomatique, 2012. július.

[ii]          2009. július 7-én az Európai Néppárt (EPP, jobboldal) és a szocialisták aláírtak egy „technikai megállapodást”, mely szerint a

szélsőségesen konzervatív lengyel Jerzy Buzek lépett elő az Európai Parlament elnökévé 2009. július és 2012. január között. A német

szocialistaMartin Schulz követte.
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Bonapartizmus vagy alkotmányosság

André Bellon

Franciaországban,  és  más  fejlett  demokráciákban  is

tapasztalhatjuk,  hogy  az  állampolgárok  és  a  választott

képviselők  közötti  szakadék  egyre  szélesebbre  nyílik.

„Válságban van a demokrácia” - hangoztatják egyre többször.

A mögöttes tartalmat tekintve ez több más mellett arra utal,

hogy megváltozott az a politikai modell, amelyben élünk. A

lisszaboni szerződés, amit a 2005. május 5-i népszavazáson

egyértelműen  kinyilvánított  népakarat  ellenére  fogadtak  el,  az  elit  egy  részének  tekintélyelvű

hajlandóságát fejezi ki. Vajon egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása Franciaországban képes

lenne-e kordába terelni ezt a hajlandóságot?

2005.  május  29.,  az  európai  alkotmánytervezet
[1]

 elutasításának  dátuma  fordulópont  marad  a  francia

történelemben. Egy demokratikus népszavazás eredményét egyszerűen nem vették figyelembe. Azóta, sporadikus

módon,  látszólag  minden  kapcsolat  nélkül,  zavargások  törnek  ki:  nagy  tüntetések  a  baloldal  és  a  jobboldal

szervezésében.  (Ilyen  volt  például  a  „vörös  sapkások  tiltakozása”…
[2]

is.)  A  tüntetések  közös  vonása,  hogy

elutasítják a  regnáló  hatalmat.  Jogos  lehet  tehát  a  kérdés  felvetése:  vajon  ezek a  zavargások előfutárai-e egy

általánosabb erőszakhullámnak? Vajon a rendszer mély válságát, és egyfajta elutasítását jelentik?

A helyzet látszólagos paradoxonaként a rendszer politikai vezetői nem akarják megkérdőjelezni azoknak az

intézményeknek a legitimitását, amelyekre a hatalmuk épül. A lelkük mélyén azonban pontosan tudják, hogy az

állampolgárok egyre kevésbéérzik úgy, hogy képviselnék őket.

Korábban, szó nem lehetett arról, hogy egy megválasztott közszereplő legitimitása kérdéses lehet. Az a szó,

hogy illegitim, egyszerűen tabu volt. De 2013. november 11-én a köztársasági elnököt kifütyülték Oyonnax-ban, a

II. világháborús ellenállás jelképes városában tett látogatása során. Másnap, a NemzetgyűlésbenJean-Marc Ayrault

szocialista  miniszterelnök  az  aktuális  kérdések  vitája  kapcsán  szembekerült  Christian  Jacob-bal,  az

UMP
[3]

parlamenti  csoportjának  vezetőjével,  akitől  megkérdezte:  „Önök  azt  akarják  elhitetni,  hogy  ez  egy

intézményi  válság,  de  miről  beszélnek?  Meg  akarják  kérdőjelezni  az  általános  szavazati  jog  alapján  történő

elnökválasztás legitimitását?”

Az V. Köztársaság rendszereFranciaországban már több évtizede inog. A konstrukció egy ellenőrzés nélküli

elnöki pillérre épül, amelyben az elnök öt évig marad hatalmon
[4]

. Az elnökválasztás elsőbbséget élvez a kétfordulós

és  többségi  szavazáson  alapuló  képviselőválasztáshoz  képest.  Ebben  a  helyzetben  tovább  erősödik  az  elnök

pártjának uralma,  miközben  a  politikai  hatalom egyre jobban  távolodik  az  állampolgároktól.  Ezt  még tovább

fokozza a brüsszeli intézmények egyre aktívabb szerepe, amelyek minden nemzeti és népszuverenitást maguknak

szeretnének  kisajátítani.  Így  Franciaországban  nem  maradt  más,  mint  az  UMP  és  a  Szocialista  Párt  (PS)

kormányzati szerepének váltakozása, mellyel elfedik és álcázzák a lényeget. Ez pedig nem más, mint a hatalom

megtartása  –  inkább  csak  törvényes,  mint  legitim  módon.  Kérdés:  megváltoztatható-e  ez  a  régóta  kialakult

játékszabály?  

Sokak szerint a Nemzeti Front (FN) erre a változtatásra képes lenne. Ugyanakkor egyre több állampolgár

utasítja  el,  hogy  a  köztársasági  eszme  védelmének  ürügyén,  az  UMP-PS  közösen  járjon  el  a  Nemzeti  Front

ellenében. Amikor az FN sikerét kizárólag a rasszista reflexek újjáéledésének tekintik, akkor a valóságnak csak egy

részét ragadják meg. A rend iránti vágyban az is benne van, hogy az emberek védelmet keresnek az életminőség és

a szociális jogok harminc éve tartó leromlásával szemben. A közbiztonság hiánya félelmet kelt, mögötte pedig ott

húzódik a létbizonytalanság, a tömegek ingatag társadalmi helyzete.
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A közéletet kell megerősíteni

Így épül ki egy erős kormány iránti igény, amelyről feltételezik, hogy megérti az állampolgárok nehézségeit,

és szakít az évtizedek óta használt receptekkel. Marine Le Pen pártja erre érzett rá, amikor felkarolta Bonaparte

emlékét,  amely  összefonódott  egy  ilyen,  a  nemzeti  közösséget  garantálóállammal.  Rajtuk  kívül  mások  is

foglalkoznak a Bonaparte eszmeiséget felmutató gondolattal. Nem véletlen, hogy egy III. Napóleon rehabilitálását

követelő  mozgalom  már  vagy  húsz  éve  tömörít  olyan  személyiségeket,  mint  Christian  Estrosi.  A  nizzai

polgármester-képviselő nyíltan megfogalmazta: „Bonapartista vagyok, mint III. Napóleon. Ez egy eszmei állapot,

vagy  lelkiállapot
[5]

”  -  mondotta.De a  Bonaparte eszmét  vallja  magáénak például  a  Goncourt-díjas  Didier  Van

Cauwelaert
[6]

is.  Hallhattunk ilyet  Bernard Accoyer,  a  Nemzetgyűlés  elnökének szájából  is,  a  Philippe Seguin
[7]

tiszteletére rendezett megemlékezésen 2010. január 12-én. E helyen arról próbálta meggyőzni közönségét, hogy a

franciáknak szakítani kell a Victor Hugotól örökölt hagyománnyal, amely elítéli III. Napóleont. Helyette dicsőíteni

kell a „modernista és a közjóérdekében cselekvő császárt, aki felvirágoztatta és gazdaggá tette Franciaországot”.

Mindez semmiféle reakciót nem váltott ki a szocialista ellenzékből, a császárságot helyreállító 1851-es államcsíny

köztársasági áldozatainak úgynevezett „örököseiből”. Ha már bennük sem él a köztársasági eszme, akkor nem kell

azon  se  csodálkozni,  ha  a  múlt  árnyai  visszalopakodnak.  Sokan  1851.  december  másodika
[8]

árnyékát  látják

manapság feltűnni.

A köztársaságra  való  hivatkozásnak semmi értelme,  ha  a  társadalmi  szerződés  és  a  köztársasági  egység

szétmállott a külön érdekek csapásai alatt. Elhal, megszűnik a köztársasági eszme, ha az állampolgári tudat, amely

Franciaország  politikatörténetének  alapja,  már  csupán  egy  kongresszusi  érv,  ha  az  állampolgárok  többé  nem

alakítói saját sorsuknak. Elveszítették az iránytűjüket, de talán azért, mert minden tekintetben nyomás nehezedik

rájuk.

Az  a  politikai  cél,  hogy  újra  kell  értékelni  a  Parlament  szerepét,  gyakran  csak  arra  szolgál,  hogy

elfeledtessék  az  intézmények  legitimitásának  megkérdőjelezését.  Sárközy  elnökségének  2008-as  alkotmányos

reformja után a Jospin-bizottság, amelyet François Hollande elnök nevezett ki 2012-ban
[9]

, meghirdette „a közélet

és a jogkövetés helyreállítását”. Előtérbe került a rend tematizálása: elsősorban a képviselők „erkölcsre tanítása”: a

mandátumhalmozás  megtiltása,  a  köztársasági  elnök  büntetőjogi  mentességének  megszüntetése.  Így  próbálják

elhitetni,  hogy  a  parlament  fontossága  nem  a  saját  intézményi  szerepében  áll,  és  nem  is  az  elnök  politikai

működésének ellenőrzésében. A leglényegesebb elem az, hogy a képviselők magas erkölcsiséggel rendelkezzenek.  

 

Nyilvánosan rendkívül ritkán emlegetik fel, hogy csak az egyetemes szavazati jog megsértése árán lehetett

aláírni 2007. december 13-án a lisszaboni szerződést, a franciák (és a hollandok) által népszavazáson elutasított

európai alkotmánytervezet ikertestvérét. Ritkán emlegetik fel, mert egy-egy adott esetben lelepleződne, hogy mit

műveltek az egymást követő kormányok a népszuverenitással. Főleg, hogy a 2005-ös népszavazás nem annyira az

általános elégedetlenség, hanem egy széles körű társadalmi vitának
[10]

 az eredménye volt. Kialakult egy kollektív

akarat, a szuverén népakarat, amely megalapozott egy új, közérdeken nyugvó közakaratot. A köztársaság pedig épp

a népszuverenitásra épül  fel,  amennyiben képes kifejezni az általános közérdeket.  A köztársaságot az általános

közérdeken alapuló népszuverenitás kifejeződése támasztja alá.

A  népszavazás  előtti  erőteljes  politikai  aktivitás  Franciaországban  nem  folytatódott,  így  a  demokrácia

dinamikus fejlődése megállt. A kollektív népakarat kifejezése után az lett volna elfogadható, ha lemondásra, vagy a

Nemzetgyűlés  feloszlatására  szólítják  fel  az  „igen”-re  felhívóállamfőt.  A  parlamenti  képviselők  nagyon  nagy

többsége ugyanis az „igen” mellett állt ki. A lemondásra felszólítás egy ténylegesen demokratikus politikai jelszó

lett volna. Sajnálatos, hogy megpróbálták részérdekek mentén kisajátítani a népszavazást, és így a többség széles

értelemben  vett  politikai  lendületét  lelohasztották.  Pozitív  tapasztalatként  értékelhető,  hogy  a  közgazdasági

zsarolás, a sajtó félretájékoztatása, és az „úgy se lehet semmit se tenni”általános vélekedése ellenére, a közakarat

képes volt egy nagyon összetett kérdésben kifejezni önmagát.
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A demokrácia, mint a felszabadítás és a harc eszköze

Ez  a  közakarat  az,  amely  képes  lehet  békés  és  demokratikus  választ  adni  a  jelenlegi  válságra.  Egy

alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása – univerzális szavazati jog alapján – erre lehetőséget is kínál, bár túlzottan

intézményes  megoldásnak  tűnik.  Társadalmi  mozgalmak  nélkül  nem  lehet  igazi  változás;  ugyanakkor  a  mai

megmerevedett politikai keretek, nem sok esélyt adnak a szociális követelések győzelmére. A társadalom belső

ellenzéke  sem  képes  magát  kifejezni  az  adott  társadalomtól  független  módon.  A  korábbi  brit  miniszterelnök

Margaret Thatcher nagyon jól  megértette a társadalom felfogásunk jelentőségét,  amikor a liberális közgazdász

Friedrich von Hayek nyomán kinyilvánította: olyan entitás hogy társadalom, nem létezik. («  There is  no such

thing  as  society

[11]

 »).  Éppen  ezért  érdemes  feltenni  a  kérdést:  a  szociális  vívmányokat  érő  támadások,  a

munkanélküliség,  a  nyomor  és  a  létbizonytalanság  terjedése  miatti  elégedetlenség  el  vezethet-e  oda,  hogy  a

választók visszaszerezzék a  politikai  hatalmat?  Ez lenne az  alkotmányozó  nemzetgyűlés fő  célja: a  társadalom

újjáalakítása, a közélet, a közjóújbóli birtokba vétele. Ez adna értelmet az alkotmányozásnak. Eközben maga az

alkotmányozási folyamat lenne az a közvetlen cél, amelyben a közélet újjászületése konkrétan megvalósulhatna.

A gondolat nem új,  a munkásmozgalom példákat is szolgáltat erre. Jean Jaurès annak idején felhívta a

figyelmet  arra,  hogy  a  munkásmozgalom  története  egyúttal  a  munkások  részvételének  története  a  közélet

alakításában.  Jaurèsúgy  ítélte  meg,  hogy  a  kapitalista  társadalmon  belül  a  munkások  rendelkeznek  egyfajta

független mozgástérrel, a felszabadítás és a harc eszköze pedig számukra a demokrácia. Ez utóbbi az a „közeg,

amelyben az osztályok mozognak”, és amely „egy mérséklő erő az éles társadalmi konfliktusokban
[12]

”.

A társadalom jövőjének alakításában lehetséges opció  a demokráciáról  való lemondás is.  Pierre Mendès-

France, volt radikális-párti miniszterelnök 1957. január 18-án a Nemzetgyűlésben ezt mondta, amikor épp a Római

Szerződés  ellen  szavazott:  „A demokráciáról  való  lemondásnak  két  formája  van:  egy  belső  diktatúra,  amikor

minden hatalmat egy kiválasztott ember kezébe helyezünk. A másik pedig a hatalmi jogosítványok átadása egy

külső hatalomnak, amely a technokrácia nevében gyakorolja a valóságos politikai hatalmat.”

Két út: a bonapartizmus vagy egy alkotmányozó választás

Évtizedek óta képezi vita tárgyát, hogy a politikai és szociális mozgalmak csak európai, vagy még szélesebb,

globális szinten hatékonyak, vagy nemzeti szinten is. A vita változatlanul aktuális, sőt felerősödött a globalizáció,

illetve az európai politikai modellváltás miatt.  Az eddigi tapasztalatok azonban arra mutatnak, hogy a sikeres

tiltakozó mozgósítások eddig mindig nemzeti szinten zajlottak.

Egy  „szociális  globalizációra”  vagy  egy  „republikánus  Európai  Unióra”  számítani  értelmetlen  abban  a

helyzetben, amikor mind a globalizáció,  mind pedig az Európai Unió uralkodó ideológiája épp a társadalmi és

köztársasági  értékek  tönkretételét  jeleníti  meg.  Észre  kell  venni,  hogy  az  uralkodó  ideológia  elleni  tiltakozó

mozgalmak sok helyen nemzeti alkotmányozó folyamatokhoz vezettek el, lásd Bolívia, Ecuador vagy Izland. Ezek

az országok azonban nem szigetelődtek el, épp ellenkezőleg, intenzív nemzetközi kapcsolatokat építettek, miként

azt az új latin-amerikai szövetségek is mutatják.

A Franciaországban tapasztalható jelenlegi válság nem csupán a jelenlegi többség válsága, de egy politikai

és társadalmi szerveződésé  is.  Ezért  bomladozik évről  évre egyre jobban az állampolgárok és a felelős vezetők

közötti bizalom. Miközben a világ mély geopolitikai és gazdasági változások közepén találja magát, az Európai Unió

olyan  gondolatokba  zárkózik  be,  (államok  szisztematikus  gyengítése,  transzatlanti  szabadkereskedelmi

megállapodás
[13]

,  stb.) amelyek a saját  cselekvés minden lehetőségétől  megfosztják a tagállamokat.  Ha szembe

akarunk nézni  a korszak kihívásaival,  ahhoz a nép aktív támogatásával  születő  politikai  döntések szükségesek.

Ilyenkor  nyerne  értelmet  a  nemzeti  mozgósítás,  miközben  létrehozhatnánk  és  kialakíthatnánk  egy  újfajta

nemzetközi szolidaritást. Ehhez Franciaországban csak két út áll  rendelkezésünkre: a bonapartizmus, vagy egy

alkotmányozó választás a nép részvételével. A két út azonban ellentétes értékeket hordoz, és különbözik jövőbeni

távlataiban is.  
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A bonapartista út egy depolitizált, az állampolgárokat infantilizáló megoldás, mely ugyan a népre alapoz, de

a döntéseket esetenként népszavazásokkal próbálják legitimálni.  A másik út maga az alkotmányozási folyamat,

mely  a  demokratikus  fejlődést  tekintve  akkor  teljesedik  ki,  ha  engedi  az  eltérő  elképzelések  kifejtését.  Ebből

kristályosodik  majd  ki  az  új  általános  közérdek.  A  folyamat  lehetővé  tenné  a  politikai  és  a  társadalmi  élet

újjáépítésének  programszerű  kidolgozását,  ahhoz  hasonlóan  mint  ez  történt  az  1789-ben,  majd  1946-ban,  az

Ellenállás Nemzeti Tanácsában (Conseil national de la résistance CNR
[14]

). Ennek az újjáépítésnek az előképe jelent

meg a  2005.  május 29-i  népszavazáskor.  Ehhez a  társadalmi újjáépítéshez  pedig meg kell  erősíteni  a  szabad,

humánus  és  szociálisan  érzékeny  állampolgárt,  aki  a  politikai  közösség  aktív  tagja,  szemben  azzal  a

meghatározatlan egyénnel, aki egy egységes közösség egyik névtelen tagja. George Orwell Big Brotherje erről a

következőket mondja:„Mindaddig, amíg csak az a célotok, hogy életben maradjatok, és nem az hogy emberek

maradjatok,  addig  semmi sem  fog változni.  De az  emberi  lét  helyett  inkább azt  választottátok,  hogy életben

maradjatok.  Így  bezárkóztatok  egy  örökös  jelenbe  és  ezzel  elértétek,  hogy  én  mindig  veletek  leszek.  Ne

panaszkodjatok tehát
[15]

.”

 

A szerző az Alkotmányozási Szövetség elnöke, a Nemzetgyűlés külügyi bizottságának korábbi elnöke.

Fordította: Hrabák András
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Tea, aprósütemények és „jó ötletek„ a Shangri-La palotában

Renaud Lambert

2014.  április  10-én,  a  párizsi  Shangri-La  palotaszállóban  újabb

konferenciát  tartottak  a  Transzatlanti  Szabadkereskedelmi  Megállapodás

(TTIP
[1]

)  jövőjéről.  Az  ötcsillagos  szállodában,  ahol  a  legolcsóbb  szoba

éjszakánként  850  euróba  kerül,  Marietje  Schaake  Európa  Parlamenti

képviselő  a  következő  szavakkal  ébresztette  fel  a  kristálycsillárok  alatt

diszkréten szundikáló közönséget: „Még szerencse hogy nem vagyunk sokan,

mert épp az itt elhangzottak miatt indult be odakinn a tömeges tiltakozás. Az

ellenvélemények hallatán, őszintén szólva, még a hidegrázás is rám tört” –

mondotta Schaake asszony, majd így folytatta: ”Az, hogy ilyen elegáns és drága helyre hívtak össze bennünket,

csak fokozza az emberek ellenérzéseit a transzatlanti óriáspiaccal szemben. Szembe kell nézni a tényekkel: az

egyezmény (TTIP) sokak számára egy mérgező kotyvalék, melynek komponensei az Egyesült Államok, Európa és

a magánszektor.” A konferencia résztvevői – amerikai  kormányhivatalnokok,  európai bürokraták, óriás cégek

vezetői és tulajdonosai – erre már felkapták a fejüket...  

Schaake  asszony  természetesen  nem  alterglobalista,  mindig  is  hitt  a  szabadversenyben.  A  Holland

Liberálisok és Demokraták frakciójának tagja azonban kételkedni látszik az egyezmény jelenlegi stratégiájában:

„Ha azt akarjuk, hogy a TTIP megvalósuljon, akkor változtatnunk kell a stratégiánkon” – mondotta, miközben

vagy százötvenen gyűltek össze a hotel előtt, hogy tiltakozzanak a találkozó ellen. Ők is stratégiaváltást akarnak,

de nem ugyanazt. „Azért tüntetünk, hogy leállítsák a transzatlanti paktumról folyó tárgyalásokat” – olvasható, a

Stop TAFTA
[2]

 szervezet röpiratában, és különböző plakátokon. Az ellen tiltakoznak például, hogy klórozott csirke

és  hormonkezelt  marhahús  kerüljön  az  európaiak  tányérjába,  és  hogy  a  lakosságot  kiszolgáltassák  a

multinacionális óriáscégek kényére-kedvére.

A Shangri-La palotaszálló másik oldalán,  ahol  libériás  pincérek szolgálják fel  a  kávét,  a  teát,  a  frissen

facsart narancslevet és aprósüteményeket a konferencia résztvevőinek, csak ezt ismételgetik: a rosszul informált

média  nyugtalanítja  az  olvasókat.  „Pedig  tudniuk  kell  –  magyarázza  Mme  Boisséson,  a  European  Voice

vezérigazgatója – hogy itt semmit nem akarunk eldönteni. Nem akarjuk kimondani, hogy a TTIP jó vagy pedig

rossz.  Éppen  hogy  vitát  akarunk  nyitni  a  kérdésről”.  A  Washington  Post  újságírója  Mary  Jordan  is  arról

biztosított bennünket: „Örülünk, hogy itt minden nézőpontot megjeleníthetünk”.

A szervezők nem akarták elkerülni a kényes témákat, így a vitát két nagy kérdés köré csoportosították: 1.

Milyen előnyök származnak a TTIP-ből. 2. Milyen hátrányai lennének, ha a tárgyalások kudarcot vallanának.

A  konferencia  résztvevőinek  többsége  egyetértett  abban,  hogy  szükség  van  a  szabadkereskedelmi

megállapodásra. Az amerikai, majd az európai nagytőke képviselői hangsúlyozták: „az abszurd szabályozások túl

sokba kerülnek, megterhelik a befektetéseket és ezzel megakadályozzák a munkahelyteremtést”. Az Európai Unió

Egyesült Államokba delegált nagykövete, a portugál João Vale de Almeida ugyancsak támogatólag szólt hozzá:

„Én nagyon egyszerűen látom a dolgokat. A TTIP egy jó ötlet, ezért meg kell valósítani.”A konferencia résztvevői

alapvetően meg voltak róla győződve, hogy a megállapodás munkahelyek százezreit teremti majd meg. Sőt: nem

is százezreit, millióit!

Az  Európai  Bizottság  egyik  2013  szeptemberében  megjelent  dokumentuma  azt  állítja:„az  áruk  és

szolgáltatások  kereskedelmének  minden  egymilliárd  eurós  növekedése  tizenötezer  új  munkahelyet  teremt  az

Unióban” Érdemes megjegyezni: ezt a tanulmányt a Gazdaságpolitikai Központ (CEPR
[3]

), a Deutsche Bank, a

BNP Paribas, a Citigroup, a Barclays, a JPMorgan stb. finanszírozta. A CEPR becslései szerint a megállapodás 28

százalékkal,  vagyis  187  milliárd  euróval  növeli  az  európai  exportot.  A  Bizottság  által  is  derűlátónak  ítélt

forgatókönyv szerint „a TTIP több millió munkahelyet teremthet az Európai Unióban, főleg az exportorientált
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szektorban”
[4]

. Ez az érv állandó témaként tért vissza a felszólalások hosszú sorában.

 

A „nem tarifa jellegű” akadályok lebontása

A  nap  díszvendége,  az  EU  kereskedelmi  biztosa,  Karel  De  Gucht  ellenőrizte  az  unió  részéről  a

tárgyalásokat.  Gucht  a  konferencián  egy  korábbi  véleményének  adott  hangot,  amelyben  üdvözölte,  hogy  a

tagállamok zöld utat adtak a Brüsszel és Washington közötti tárgyalások megkezdésének. A legutóbbi becslésekre

hivatkozva kiemelte: „Egy jövőbeni kereskedelmi egyezmény az Egyesült Államokkal átlagosan körülbelül 545

euró többletet  jelent  minden európai  háztartásnak
[5]

”.  Ez  az  a  szám,  amelyet  ő  maga és  a  Bizottság terjeszt

széltében-hosszában
[6]

.

„De Gucht összevissza beszél!” – mondta Yannick Jad, a zöldek európai parlamenti képviselője, amikor a

biztos szavait tolmácsoljuk neki az utcán kihangosított teherautó előtt. „A becslésnek semmi szilárd alapja nincs.

Hamarosan  látni  fogjuk,  ahogyan  visszatáncol,  amikor  arról  lesz  szó,  mennyit  profitál  egy  háztartás  a

megállapodás előnyeiből.”

2014. március 31-én azonban, egy szakértői jelentés, amelyet az Európai Egységes Baloldal Északi Zöldek

Képviselőcsoportja (GUE/NGL) készített, leleplezte De Gucht veszélyes illúzióit
[7]

. Yannick Jad erre hivatkozva

interpellált,  mire a  kereskedelmi biztos  óvatosan így reagált:  „Hogy mennyire számíthat végül  is  egy átlagos

család?  Nem  lehet  pontosan  számszerűsíteni  hány  euróról  van  szó.  A  magam  részéről  nem  merek  pontos

adatokat mondani. Egy tanulmány azt állítja, hogy háztartásonként 545 euróval kevesebb lesz a kiadás évente.

Nem tudom honnan származnak ezek a számok.”

Vale de Almeida nagykövet a következőket fogalmazta meg expozéjában: „Mérlegelni kell a TTIP előnyeit,

de  tudatában  kell  lenni  annak  is,  mi  a  tárgyalások  esetleges  kudarcának  az  ára.”  Majd  az  ukrán  válságra

hivatkozva,  ravaszul  hozzátette:  „Szívesebben  ünnepelném  a  TTIP aláírását  pezsgővel  vagy  portóival,  mint  a

kudarcát  vodkával”.  A  Transzatlanti  Kapcsolatok  Központjának
[8]

 amerikai  igazgatója  Daniel  Hamilton

geopolitikai  meggondolásokkal  érvelt:  „Ez  lenne a  stratégiailag legfontosabb egyezmény az  Atlanti-óceán  két

partja között.  Egy olyan megállapodás,  amely talán még fontosabb,  mint a NATO-t létrehozó egyezmény.  Az

ukrán válság előtt az energiaprobléma nem tartozott a legfőbb gondjaink közé. Ma azonban nem ártana azon

elgondolkodni, hogy Oroszország az általa termelt gáz 70 százalékát exportálja az Unióba.”

Általánosságban  a  szabadkereskedelmi  megállapodások  célja  a  vámjellegű  akadályok  lebontása
[9]

.

Márpedig ilyenből nagyon kevés van az Egyesült Államok és az Európai Unió között (átlagosan alacsonyabb mint

3 százalék). A TTIP-t tehát inkább az ún. „nem tarifa jellegű” akadályok lebontására szánják: ilyenek a kvóták, az

adminisztratív rendelkezések, vagy az egészségügyi, technikai és szociális szabályozások és normák. A tárgyaló

felek ez utóbbi területen remélnek változást, mely szerintük egyfajta felülről levezényelt harmonizáció lenne.

Marcelo Odebrecht, az egyik legjelentősebb brazil vállalatvezető arra várt választ: mi lesz a TTIP hatása a

feltörekvő országokra? Feltehetően beindul majd egy láncreakció – mondotta. „Minden szabályozás, amely az

Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejön, hatással lesz az egész világra”. Majd így folytatta: „Ha ma az

amerikai  munkaügyi  normákat  alkalmaznánk,  azt  a  brazil  törvények  szerint  úgy  lehetne  tekinteni,  mint  a

rabszolgaságot. A brazil szabályozás összehangolása a TTIP szintjén nem lenne túlzottan bonyolult. De ugye itt

egy pillanatig sem képzelte senki, hogy a „szociális harmonizáció” a dolgozók előnyére szolgálna...”

 

Óvatos ellenvélemény a transzatlanti óriáspiaccal szemben

A tárgyalások titkosak
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A Shangri-La  palotába  a  szakszervezetektől  csak  két  küldöttet  hívtak  meg:  az  Európai  Szakszervezeti

Szövetség (ETUC), és a francia CFDT képviselőit. Bernadette Ségol, az ETUC főtitkára nem osztotta a konferencia

résztvevőinek optimizmusát.  Mondandóját  így  kezdte:  „A szakszervezetek,  mint  mindig,  többet  akarnak…„ A

megjegyzést  a  hallgatóság  hangos  nevetéssel  jutalmazta,  de  a  főtitkár  folytatta:  „Az  egyezménynek  lesznek

vesztesei,  ne is  próbáljuk tagadni.  El  kell  tehát  ítélni  a  szerződést?  Nem,  nem ez  az  álláspontunk.  Azonban

világosan meg kell  mondani,  hogy a  gazdaság mely  területein  kell  számolni  a  munkahelyek elvesztésével.  A

dolgozóknak joguk van arra, hogy felkészüljenek az elbocsátásokra.”

Ségol asszony aggodalmának adott hangot a tárgyalások átláthatóságával  kapcsolatban is.  Nem csak az

ETUC, de számos más szervezet bírálta hónapok óta a Washington és Brüsszel között folyó tárgyalások titkos

jellegét. A szakszervezeti vezető követelései láthatóan nem hozták ki a sodrából Vale de Almeida nagykövetet,

mert megjegyezte: „Szükségünk van arra, hogy a szakszervezetek hallassák hangjukat. Örömömre szolgál, hogy

Bernadette Ségol ilyen konstruktívan szólt hozzá.”

És ez így ment tovább, egészen 17 óráig…

Ahogyan ritkultak a sorok, láthattuk a nagy cégek kitűzőit  a  zakók és a kosztümök hajtókáján: HSBC,

General Electric, Daimler, The Walt Disney Company, Mutuelle Familiale, Dow France stb… A nap végére egy

kérdésünk maradt megválaszolatlan: vajon ez a nagyérdemű közönség tényleg ezekért az előadásokért jött el és

fizette ki a fejenként 1500 eurós regisztrációs költséget? Semsar de Boisséson asszony a szervezők nevében így

válaszolt: „Meg akartunk hívni Brüsszelből és Washingtonból minden érdekeltet, hogy feltehessék kérdéseiket.

Tudja, nem sok alkalom van, hogy ezek az emberek találkozzanak egymással.”

Valóban, a konferenciák programjába mindig beiktatnak „kávészüneteket”, „kapcsolatépítő szüneteket”,

valamint egy ebédet is,  amelyre persze a sajtót nem hívják meg. Érdemes szólni az esemény szponzorairól is,

amelyek között olyan lobbiszervezetek találhatók, mint a Business Software Alliance
[10]

 és az APCO Worldwide
[11]

.

Ez utóbbi bemutatkozó füzetében egyértelműen hirdeti a szolgálatait: „A kétoldalú kereskedelemmel kapcsolatos

kérdések  elmélyült  ismerete  révén  az  APCO  munkatársai  már  több  esetben  sikeresen  képviselték  ügyfeleik

érdekét  különböző  szabadkereskedelmi  egyezményekben.  (…)  Az  évek  során  az  APCO  szilárd

munkakapcsolatokat  épített  ki  az  európai  intézmények  kereskedelempolitikai  szakértőivel,  a  nemzeti

kormányoknál  és  Washingtonban.  Ennek  alapján  tudjuk,  hogyan  kell  megfogalmazni  azokat  az  üzeneteket,

amelyek ezekhez a szakértőkhöz szólnak”.

Közismert tény, hogy akik ma nagy lobbi cégek tanácsadói, azok korábban többnyire komoly kormányzati

tisztséget  töltöttek  be  valahol.  (Lásd  az  APCO  „forgóajtó  rendszerére”  való  utalást.)  A  nagy  ügyfelek

érdekérvényesítése  tehát  olajozottan  zajlik.  Eközben  a  tüntetők  azt  sürgetik,  hogy  Európa  lépjen  fel  e  nagy

lobbiszervezetekkel  szemben[12],  és  szüntesse  meg népeinek  kiszolgáltatottságát.  A  General  Electric  Europe

igazgatója,  Ferdinando  Beccalli-Falco  azonban  nem  átallja  a  Shangri-La  szalonjában  kijelenteni:  „A

korporatizmus  akadályozhatja  a  tárgyalások  előrehaladását.  Ne  hagyjuk,  hogy  egyesek  érdekei  gátolják  a

közérdek érvényesülését”.

Fordította: Hrabák András

 

[1]     Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vagy Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA).

Magyarul  leggyakrabban a Transzatlanti  Szabadkereskedelmi  Megállapodás kifejezés  vált  be,  a  cikkben a

továbbiakban: a TTIP rövidítést fogjuk használni – a ford.

[2]    Az egyezmény egyik angol nyelvű rövidítése: Transatlantic Free Trade Agreement.

[3]       Centre for Economic Policy Research, CEPR
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[4]
  Transatlantic  Trade  and  InvestmentPartnership.  The  Economic  Analysis  Explained,  [A  transzatlanti

kereskedelmi  és  befektetési  partnerség.  Magyarázó  gazdasági  elemzés],  Európai  Bizottság,  Brüsszel,  2013.

szeptember

[5]
      Az Európai Bizottság nyilatkozata, 2013. június 14.

[6]    A Bizottság nyilatkozatai, 2013. március 12., november 4. és december 20.; José Manuel Barroso bizottsági

elnök nyilatkozata, 2013. június 14.; Karel De Gucht interjúja a Robert Schuman alapítványnál, 2013. szeptember

9.; De Gucht beszéde, 2014. január 28.

[7]   Werner Raza, Jan Grumiller, Lance Taylor, Bernhard Tröster és Rudi von Arnim: ASSESS TTIP : Assessing

the claimed benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Final report  [A transzatlanti

kereskedelmi  és  befektetési  partnerség  előrejelzett  előnyeinek  megvalósítása],  Österreichische

Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE), Bécs, 2014. március 31.

[8]     Center for Transatlantic Relations

[9]  A külföldön termelt árukra kivetett import vámok egy adott területre való belépéskor.

[10]  BSA – az üzleti szoftverek szabadalmaztatásának ellenőrzéséért lobbizó szervezet

[11]  APCO Worldwide – amerikai magánügynökség, amely PR-ral és kommunikációs tanácsadással foglalkozik;

számos vezetője töltött be korábban kormányzati tisztviselői állást (a „forgóajtó-rendszer” egyik példájaként !) –

részletes ismertetést l. http://en.wikipedia.org/wiki/APCO_Worldwide

 [12]   A lobbiszervezetek elleni összeurópai kampányt lásd itt: http://www.attac.hu/2014/04/europai-

parlamenti-valasztasok-fogadalmi-kampany/
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Égető gondok a központi fűtéssel Oroszországban

Régis Genté

Vlagyimir  Putyinnak,  önhatalmú  kilengései  ellenére,  sikerült

megnyerni  a  lakosság bizalmát azzal,  hogy visszaállította  az  orosz  állam

tekintélyét  és  gazdasági  stabilitását.  A  városi  fűtési  rendszer

elmaradottsága  is  jól  mutatja  azonban,  hogy  az  állami  beruházások

felfutásával  nem  sikerült  korszerűsíteni  az  alapszolgáltatásokat.  A

közpénzek  magáncélokra  herdálása  továbbra  is  óriási  kísértés.  Az

energiahatékonyság pedig várhat.

Télvíz idején az orosz városlakók nagy része trikót, rövid nadrágot, lenge ruhát

hord otthon,  miközben az ablak résnyire nyitva van.  Kint a hőmérséklet,  például  Moszkvában, megközelíti  a

mínusz 25 fokot, Szibériában a mínusz 40 fokot is. A lakásokban viszont a hőség néha annyira fojtogató, hogy

muszáj egy kis ablakot kinyitva hagyni, hogy a hideg levegő beáramolhasson.

 

Az első nagy tömegmegmozdulások

A központi fűtés a szovjetrendszer egyik hagyatéka, a városokban még mindig a lakások háromnegyedét

látja  el.  Nagy  hátránya,  hogy  nincs  egyéni  hőfokszabályozás.  Ez  a  fűtési  rendszer  a  világ  legrégebbi  és

legkiterjedtebb fűtési rendszere, ám tervezésekor nem szenteltek nagy figyelmet a gáz-, szén- és olajfogyasztás

költséghatékonyságára.  A hőerőművek, amelyeket gyakran az elektromos erőművekkel  az ipari nagyvállalatok

mellé és kiszolgálásukra hoztak létre, valóságos energianyelők.

A  meleg  vizet  szállító  csövek  a  föld  alatt  futnak,  általában  minden  szigetelés  nélkül,  ebből  adódóan

rengeteg  az  energiaveszteség.  A  tervezési  láncolat  végén  dolgozó  várostervezőknek  meg  szintén  nem  volt  fő

szempont  a  társasházak  megfelelő  hőszigetelése.  Ennek  következtében  a  fűtés  az  ország  elsődleges

energiaforrásainak egyharmadát emészti fel. Szivárog, elöregedett, alacsony hatásfokú, és félő, hogy – ha nem

újítják fel a vezetékeket – hamarosan komoly kimaradásokkal kell számolni. De hogyan lehetne finanszírozni ezt

a hatalmas beruházást? A kérdés nehezen megoldható, s nem csupán pénzügyi okokból.       

Az  oroszok  a  fűtést  és  általában  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  szolgáltatásokat  ugyanolyan  alapvető

szükségletnek tartják, mint az egészségügyi ellátást vagy az oktatást. A szovjet éra óta a városlakók nagy része úgy

gondolja, hogy az állam dolga otthont nyújtani mindenkinek, valamint a „közszolgáltatások” (fűtés, víz és áram)

árát alacsonyan tartani
[1]

, illetve, ha lehet, ingyenessé tenni. A VTsIOM orosz közvélemény-kutató 2013 elején

közölt  tanulmánya szerint  a  megkérdezettek 58 százaléka aggódik a  közszolgáltatások ára  miatt.  És  nem ok

nélkül: míg az 1990-es évek elején egy átlagos háztartás költségvetésének alig 2 százalékát tette ki, most ez az

arány a 8-10 százalékot is elérheti, s a helyzet még rosszabb a távolabbi vidékek kisvárosaiban, ahol a fizetések

alacsonyabbak.

A szövetségi törvény szerint a közszolgáltatási díjak nem haladhatják meg egy háztartás jövedelmének 22

százalékát. Moszkvában – amely köztudottan nagyon drága város, és az önkormányzat különösen gazdag – ezt a

határt  10  százalékra  csökkentették.  A  lakosság  néhány  rétege  –  nyugdíjasok  vagy  a  háborús  veteránok  –

kedvezményes tarifát fizetnek, és nem akar lemondani kivívott előjogairól. 2005-ben a kormány szerette volna

újratárgyalni a szociális garanciákat (a lgotikat: a tömegközlekedést, az egészségügyi ellátást és a gyógyszerek

teljes  vagy  részleges  ingyenességét,  a  közszolgáltatások  fizetése  alóli  mentességet),  helyettük  támogatási

rendszert bevezetni. Ennek hallatán mintegy száz városban több mint félmillió ember vonult az utcára tiltakozva

a kormány törekvései ellen. Ezek voltak az első nagy tömegmegmozdulások 1990 óta.

Európában  a  lakosok  a  jövedelmekhez  képest  egyre  növekvő  lakásárak  és  lakbérek  miatt  aggódnak,
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Oroszországban viszont, ahol tulajdonképpen 1991 után a lakások ingyen kerültek bérlőik tulajdonába
[2]

, a fűtés-,

a víz-  és az  áramszámla okoz aggodalmat.  „Vlagyimir Putyin  nagyon odafigyel  erre,  különösen,  ami a vidéki

kisvárosokat illeti, például Szibériában. Itt van ugyanis a szavazóbázisa” – emeli ki Lev Gudkov szociológus, a

Levada orosz közvélemény-kutatási központ igazgatója.

Az 1990-es évek vége és Putyin hatalomra jutása óta a fosszilis energiahordozók nemzetközi ára gyorsan

emelkedett,  ami  lehetővé  tette  a  városi  központi  fűtés  árának  állami  támogatását,  valamint  a

„legkiszolgáltatottabbak”  segélyezését.  A  háztartások  által  fizetett  számla  így  tehát  csak  a  hő  előállításának

kétharmadát  fedezi.  A  közösség  rövid  távon  gondolkodik,  inkább  állami  támogatással  csökkenti  a  számlák

végösszegét,  mint  hogy  az  energiahatékonyságba  fektetne  a  költségek  hosszú  távú  csökkentésére.  A

szociálpolitika kétségkívül  sikeres  volt,  és  hozzájárult  a  szegénység csökkenéséhez.  A Levada Központ szerint

Oroszországban az éhezők aránya az 1990-es évek közepén mért 15-20 százalékról  napjainkra 5-6 százalékra

csökkent. Ez a politika azonban csak tompítja a piacgazdaságnak a legkiszolgáltatottabbakra gyakorolt hatásait,

de nem javítja ki azt a modellt, amely egy bénultságig túlszabályozott rendszerre telepítette rá a legszélsőségesebb

privatizációkat.  Ha  valaki  rendes  nyugdíjat  vagy  egészségügyi  biztosítást  szeretne,  annak  borsos  árú

magánbiztosítást  kell  fizetni.  „Putyin  megemelte  a  közszolgáltatások  tarifáit  –  magyarázza  Maria  Lipman,  a

Carnegie Központ politológusa. – Ugyanakkor vigyáz arra, hogy ne lépje át azt a határt, amellyel kockára tenné

szavazóbázisa bizalmát. Tulajdonképpen megvásárolja a társadalmi békét.”

 

Hozzák nyilvánosságra igazi tulajdonosaik nevét!

A magánszektor,  amely  2005-ben  a  városi  fűtés  negyedét  látta  el,  le  akar  számolni  a  szovjet  érában

megszerzett  előjogokkal,  és  hozzá  akar  férni  a  helyi  közszolgáltatások  zsíros  piacához.  Szívesen  átvennék  a

közszolgáltatók  helyét,  de  a  magánpiaci  szereplők  több szabadságot  várnak az  árak  rögzítését  illetően.  „Egy

beruházó sem akar pénzt fektetni olyan szektorba, amelyben nem maga határozza meg termékének árát – jegyzi

meg Konsztantyin Szimonov, egy, az orosz fűtésről számos tanulmányt készített tanácsadó kabinet, az Országos

Energiabiztonsági Alap igazgatója.  – Egy üzletember tudni akarja,  mennyi idő alatt  térül meg a befektetése.”

Hatalmas  összegekről  van  szó,  annál  is  inkább,  mivel  az  Orosz  energiastratégia  –  2030  című  hivatalos

dokumentum szerint 2030-ra az infrastruktúra 65–70 százaléka válik elavulttá és 15 százaléka üzemveszélyessé.

A  hálózaton  1980  óta  komolyabb  fejlesztést  nem  végeztek,  és  a  legutóbbi  gazdasági  válság  csak

súlyosbította a helyzetet: 2007-ben a fűtés korszerűsítésére elkülönített alapokat a felére csökkentették, és azóta

sem tértek vissza az eredeti szintre. A magáncégek persze szívesen finanszíroznák a szükséges beruházásokat,

ennek árát azonban kétségtelenül a lakosság fizetné meg. Az orosz kormánynak tehát ügyesen kell egyensúlyoznia

a szavazók – főleg a szibériai vidéken élők – megtartása és az elavult szektor gyors korszerűsítése között. Az első

az áremelések mérséklését diktálja, a második az árak durva növelését.  

Miután  2010.  július  27-én  megszavazta  a  fűtésről  szóló  szövetségi  törvényt,  a  kormány  megkísérelte

átalakítani  a  tarifapolitikát.  A  törvény  9.  cikke  négy  elszámolási  tarifát  ír  elő,  amivel  törekszik  igazságos

egyensúlyt  fenntartani  a  társadalmi  szempontok  és  a  beruházás  megtérülése  között.  A  törvény  garantálni

igyekszik a fogyasztó számára a megbízhatóbb szolgáltatásokat, a minőséget és a hozzáférhetőséget, ami igazolná

a  piaci  viszonyokat  tükröző  áremelések  létjogosultságát.  A  vállalatoknak  pedig,  a  törvény  garantálná  a

beruházások megtérülését azzal, hogy a tarifák kiszámolási módszere beépíti a vállalati nyereséget is. De eddig a

törvény csupán írott szöveg maradt.

A kérdés akkor vált különösen égetővé, amikor a 2012-es választások során Putyin harmadik alkalommal

is ringbe szállt az elnöki pozícióért. A 2011. decemberi országgyűlési választásokon történt csalások és az emiatt

tüntetők elnyomása megrendítette az  Oroszországi  Föderáció  mintegy  143 millió  választópolgárának hitét  az

elnökben. Putyin, szavazótáborának felbomlásától tartva, lépéseket tett konzervatív bázisának megerősítésére.

Ugyanakkor, az ukrán válság kapcsán, ez a konzervatív szándék látványos teret kapott a külpolitikában is. Az

ideológiában szintén konzervatív fordulat következett be
[3]

, mindeközben a Kreml vezére megpróbált anyagi téren

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=...

13 / 41 2014.06.17. 20:11



megfelelni választótáborának. Ehhez pedig kész volt megfékezni az energiaellátók liberális törekvéseit.  

A  fűtés  problémája  2011.  december  19-én  lett  újra  politikai  prioritás  egy,  a  lakhatásnak  szentelt

minisztertanácsi ülésen. A gyanakvóan a kamerába tekintő Putyin egy átlagos háztartás számláit vizsgálgatja, és

felháborodottan „fedezi fel”, hogy összesen 2000 rubellel (40 euróval) nőtt a számlák végösszege. Ez jelentős

összeg, hiszen az országban 2011-ben a jövedelmek fele kevesebb mint 530 euró volt, a nyugdíjak pedig gyakran a

200 eurót  sem érik el.  Nem sokkal  a  tévében megrendezett  felháborodása  után a Kreml  elnöke több állami

energiavállalat (fűtés, áram stb.) vezérét elbocsátotta. A kormány pedig elfogadott egy dokumentumot, amely

arra  kötelezte  az  energiaszektor  vállalatait,  hogy  fedjék  fel  igazi  tulajdonosaikat,  akik  közül  többen

adóparadicsomokban kamatoztatták pénzüket.  

Az  ilyen  típusú  vezetés  mellett,  amelyet  sok  megfigyelő,  köztük  Lev  Gudkov  „szociális

konzervativizmusnak” „atyáskodó államnak” avagy „paternalista kormánynak” csúfol, Putyin nem veti el a piac

felé nyitást sem. Ahogy azt Thane Gustafson svéd szakértő írja a posztszovjet gazdaságról, az orosz vezetők azt a

következtetést vonták le az 1990-es évek káoszából, hogy „azért nem kizárólag a magánvállalatokat a felelősek,

[hanem] az állami irányítás gyengesége is.  Erre a megoldás tehát egy gyakorlatias partnerség a magán- és a

közszféra  között,  amely  partnerségben az  államnak jut  a  vezető szerep a stratégia meghatározásakor.  Putyin

gazdasági lépéseinek alapja egy határozottan merkantilista, nacionalista és patrióta világnézet.”
[4]

    

 

A privatizáció ellenére a rendszert nem korszerűsítették

A fűtési rendszer tehát részlegesen privatizált, leginkább olyan orosz vállalatok javára, amelyeket részben

az  állam  birtokol:  ilyen  a  többé-kevésbé  magánvállalatként  működő  állami  gázóriás,  a  Gazprom,  a  Mihail

Prohorov tulajdonában lévő Onexim, illetve a másik oligarcha, Viktor Vekselberg kezében lévő Renova Csoport,

és  említhetnénk több céget  is,  amelyeket  a  megfelelő  helyen  álló  köztisztviselőkkel  jó  viszonyt  ápoló,  vidéki

üzletemberek birtokolnak

Sok,  veszteséggel  működő  vállalat  azonban  a  köz-,  vidéki  vagy  önkormányzati  szektorban  maradt  –

mondja Oleg Sejn az asztraháni regionális  duma képviselője,  az Oroszországi  Munkaszövetség és a Lakosság

Szövetségének tagja.

A privatizáció ellenére elmaradt a korszerűsítés; évente egy százaléknyit újítanak fel. Ezzel a tempóval egy

évszázadba telne az egész rendszer lecserélése, miközben bármikor leállhat. Ez súlyos következményekkel járna, a

lakosság pedig egyre elégedetlenebb a fűtéssel és a közszolgáltatásokkal.

A kudarc részben a termelési modellnek tudható be. A nagy elektromos erőművek – fő tevékenységük

mellett  hőt  is  előállítanak  –  körülbelül  a  fűtés  felét  adják.  2003  óta  viszont  többet  privatizáltak,  és  az  új

tulajdonosok  leállíttatták  a  hőtermelést,  mivel  az  sokkal  kevesebb  hasznot  hoz,  mint  az  áramtermelés.  A

melegvíz-ellátás másik felét kisebb kazánok adják, amelyek a magánszektor szereplőinek kezében vannak vagy

magántulajdonosok  bérlik  őket.  A  hőt  továbbító  csőrendszereket  a  szállító  és  ellátó  szolgáltatásokat  nyújtó

társaságok üzemeltetik.  Beruházások híján azonban a  csőrendszerek túlméretezettek és  rosszul  szigeteltek:  a

hőmennyiség 25 százaléka vész el a csövekben, ám ugyanez az arány például Finnországban csak 6 százalék.

Hogy  valamivel  igazolják  a  fejlesztések  elmaradását,  a  közkézen  maradt  kazánok  felelősei  arról

panaszkodnak,  hogy korlátozottan férnek hozzá a  nyersanyagforráshoz:  „Legfőbb problémánk,  hogy nagyban

függünk a fűtőanyag-beszállítóktól, és csak abban tudunk reménykedni, hogy nyereségvágyukat letörik a felsőbb

politikai  hatalmak.  Végeredményben semmilyen profithoz  sem jutunk,  és  eszközeink csak az  infrastruktúrák

elfogadható szintű működtetéséhez elegek” – mondja Nikolaj Birjukov, az egyik moszkvai külső kerület, Mityiscsi

első  alpolgármestere,  aki  az  önkormányzati  szolgáltatásokért  felelős.  Bizonyos  energiaszolgáltató  csoportok

kihasználják erőfölényüket, és felvásárolják a kazánokat. „Amikor a fűtőanyag-beszállítók és a hőtermelők egy

céget vagy egy cégcsoportot alkotnak, nem érdekük, hogy csökkentsék a felhasznált energia mennyiségét. Épp

fordítva,  minél  jobban  kell  fűteni,  minél  többet  fogyasztanak  az  emberek,  annál  többet  fizetnek  –  vagy
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közvetlenül  a  számlákon  keresztül,  vagy  adó  formájában,  a  fűtés  állami  támogatásán  keresztül  –,  a  szektor

vállalatai annál nagyobb nyereséget zsebelnek be” – panaszkodik Pjotr Falkov nyugdíjas, aki a számlák hosszas

elemezgetése során szinte szakértőjévé vált a témának (lásd keretes írásunkat).

A helyi vállalatok mozgástere eleve szűkre szabott a politikai vezetés által megállapított fogyasztói árak és

az  energiatermelők  előállítási  költségei  között,  ráadásul  meg  kell  küzdeniük  a  képviselők  és  a  tisztviselők

korrupciójával.  2013  elején  Mihail  Pahomov,  az  elnöki  párt  üstökösének  meggyilkolása  után  a  Der  Spiegel

közzétette  egy  vizsgálat  eredményét.  A  német  hetilap  felfedte,  hogy  a  fiatal  képviselő  titokban  jutalékot  –

eurómilliókat – zsebelt be, városának Lipeck vezetékhálózatának a felújításakor, miközben a megrendelést saját

kivitelező cége szerezte meg.
[5]

 Testére egy cementtel felöntött fémhordóban találtak rá. „A korrupció az egyik oka

annak, amiért képtelenség megreformálni ezt a szektort – véli Mihail Nyikolszkij, aki hosszú ideig volt felelős

Krasznojarszk régió energiaellátásáért. Itt egy képviselő és a gázellátó vállalatok közötti érdekellentét magyarázza

a magas árakat. Máshol az energiaellátó vállalat elnöke túlszámlázza a csővezeték felújítási munkáit.”

Maga  Putyin  is  gyakran  hívja  fel  a  figyelmet  erre  a  jelenségre,  és  a  mediatizált  felháborodások  után

általában antikorrupciós vizsgálatot rendel el néhány helyi közigazgatási vezető ellen. „Mindez nem csak látszat–

magyarázza Elena Panfilova, az Amnesty International orosz irodájának igazgatónője. Az elnök hallgatólagosan

egyezséget  kötött  a  tisztviselőkkel,  akiknek  száma  jelentősen  nőtt  elnökségei  idején.  Lojalitásukért  cserébe

megengedi nekik, hogy lopjanak. A fűtési szektorban van azonban egy határ, amit nem léphetnek át: tilos a rá

szavazó kisemberek érdekét megsérteniük. A fűtéssel  kapcsolatban tehát két,  hozzá lojális csoport  között  kell

választania.”
[6]

 

A nyugati privatizációk függő viszonyba taszították az önkormányzatokat

Ilyen  körülmények  között  hogyan  lehetne  fokozni  az  energiahatékonyságot  annak  érdekében,  hogy  a

jövőben csökkenteni lehessen a háztartások számláit úgy, hogy közben rögtön növeljék az egységnyi hőmennyiség

árát?  Az  energiahatékonyságról  szóló  2009.  november  23-i  törvény,  igaz,  csak  papíron,  megteremti  annak

feltételeit,  hogy a  termelő  erőművek hatékonyabbak lehessenek és  kevesebb elsődleges  energiaforrást  kelljen

felhasználniuk.  A  hő  és  az  áram  együttes  előállítása  mellett  a  törvény  előírja  a  csövek  szigetelését,  hogy

harmadára lehessen csökkenteni az energiaveszteséget. Egyes önkormányzatok – például a Moszkva északkeleti

részén  található  Mityiscsi  –  olyan rendszert  vezetnek be,  amellyel  egy-egy  társasház  maga  is  szabályozhatja

fogyasztását  helyi,  kerületi  kazánok  révén.  A  beruházás  mintegy  százezer  euróba  kerül  egy  sorháznál,  de  a

lakosokat elméletileg takarékoskodásra ösztönzi. Konsztantyin Szimonovot elszomorítja, hogy az emberek nem

lelkesednek az ötletért:

„Habár, a mi posztszovjet mentalitásunk megítélése szerint, a beruházás megtérülési ideje relatíve rövid,

még mindig túl hosszú. Az oroszok úgy gondolják, hogy felesleges plusz pénzt költeni hat-hét éven keresztül csak

azért, hogy utána csökkenjenek a számlák, amikor szerintük a fűtésnek amúgy is ingyenesnek kéne lenni.” Az

Országos Energiabiztonsági  Alap szakértője infrastruktúrát finanszírozó kötvények kibocsátását  javasolja, ami

költségvetésen  kívüli  többletforrásokat  eredményezne.  Az  ötletről  azonban  már  tizenöt  éve  vitatkoznak,

eredménytelenül. Hogy feloldják az ellentmondást („a szektor privatizált, de a vállalatok képtelenek beruházni” –

mint azt találóan kifejezi Mihail Birjukov, Mityiscsi polgármestere), a közszféra és a magánszféra lehetőségeit

kombináló  liberális  megoldásokat  dolgoztak  ki,  mint  a  public-private  partnership  (ppp),  vagyis  a  köz-  és

magánpartnerségi kapcsolatok vagy a koncessziós rendszerek, azonban ezek a tervek sosem valósultak meg.

Az  alkalmazandó  stratégia  megvitatásakor  az  orosz  vezetői  körök  figyelmét  nem  kerülte  el,  hogy  a

Nyugaton  lefolytatott  privatizációk  az  önkormányzatokat  függési  viszonyba  taszították  a  piac  szereplőivel

szemben. Az infrastruktúrák privatizációja távolról sem garantálja a szükséges beruházásokat, mint azt a brit

vasút  vagy  a  francia  nagy  víz-  és  csatornaszolgáltató  cégek  esete  mutatja.  Másrészt  az  elitnek  egy,  a

miniszterelnök, Dimitrij Medvegyev képviselte csoportja inkább hajlik egy kevésbé államközpontú kormányzás

felé,  támogatja  a  liberális  „reformokat”,  az  energia  kérdését  pedig  a  globális  felmelegedés  felől  közelíti  meg.
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2009-ben Medvegyev „modernizációs programmal” próbálta fellendíteni a nemzetgazdaság versenyképességét,

amelynek céljául az energiahatékonyság 40 százalékos javulását tűzte ki 2020-ig.    

A  nem  túl  derűs  gazdasági  környezet  és  az  elnök  azon  törekvése  mellett,  hogy  megtartsa  a  nép

támogatását, a városi fűtési rendszer modernizációja várhat még magára kicsit. Az orosz városlakók pedig tovább

izzadnak lakásaikban,  miközben odakint  mínusz  20 fok alá  süllyed a  hőmérő higanyszála  – és  imádkoznak,

nehogy leálljon a rendszer.

Fordította: Lipták-Pikó Judit

A kezdeményezések embere

2011. február 3-án végre elérkezett  a 71 éves Pjotr Falkov számára a dicsőség órája.  Ezen a napon

szerepelt a JKKh (az önkormányzati szolgáltatások rövidítése) című tévéműsorban, amit az első számú orosz

csatornán  sugároznak.  A  műsor  háziasszonya,  a  jellegzetes  frizurájú  színésznő,  Elena  Proklova  magára

vállalta a fogyasztók érdekvédelmét. Pjotr Falkov hosszú beszédbe kezd. Egy sor képviselőt  és tisztviselőt

vádol, akik véleménye szerint azt gondolják, „hogy a lakhatási törvény csak egyetlen cikkből áll, mégpedig a

153-as számúból, amely kimondja, hogy a fogyasztónak ki kell egyenlíteni számláit”. A közönség sorai között

ötvenéves háziasszonyok tapsolnak ütemesen, hónuk alatt a saját számláikat tartalmazó dossziéval.

A nyugdíjas mérnök vitairatában elmondottak igazolásaképpen fejből  idézi  a  törvény egyes cikkeit.

Falkov úr csupán „amatőr jogász, aki autodidakta módon képezte magát, miután furcsaságokra figyelt fel a

számláiban” – meséli Hélène Richard, aki Lyonban tanul politológiát, és az orosz társasházakról írja doktori

disszertációját. Pjotr Falkovban van kezdeményezőkészség. „A 2005-ös tüntetések után a csendesebb civil

akciók vették  át  a  stafétabotot.  Az  elszigetelt  vagy  kis  csoportokba  szerveződött  városlakók a  jogra  és  a

bíróságokra támaszkodva igyekeznek nagyobb átláthatóságot elérni a költségek kiszámlázásakor” – fűzi hozzá

HélèneRichard.  

Nem könnyű Falkov úr mondandóját követni, amikor elkezdi felsorolni a fűtés, a víz vagy az áram

Oroszországban szokásos kiszámlázásának milliónyi apró részleteit. „Mikor először meg akartam érteni, azt

hittem, megőrülök. Minden abszurd és ellentmondásos, ennek pedig megvannak a nagyon is valóságos okai,

minden rejtve van, nehogy bárki bármit is ellenőrizni tudjon” – magyarázza Falkov úr. Szemmel láthatóan

örül,  hogy  megoszthatja  velünk  néhány  felfedezését,  amelyekkel  sikerült  átlátnia  a  csinovnyikok

(köztisztviselők) gogoli történetbe illő ravasz fogásait.  

A törvények és helyi rendeletek labirintusában Falkov úr rábukkant egy szegletre, ahol a bürokraták

vagy a közüzemi szolgáltató vállalatok hanyagságából fakadó veszteségeket a lakosokkal fizettetik meg úgy,

hogy az egyén képtelen ellenőrizni költségeinek valódiságát.

De  miért  fektetett  Falkov  úr  ennyi  energiát  a  számlák  elemzésébe?  Mert  nem  tetszik  neki,  hogy

„polgártársai megrekedtek a szociális infantilizmus stádiumában” – mondja Falkov úr nevetve. Nem képvisel

semmilyen egyesületet,  azonban néhány  hasonló  elszántságú  polgártársával  közösen  létrehozott  egy  nem

hivatalos társaságot, miután megnyertek néhány, eleinte vesztésre ítélt pert.
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Áldozatok traumái, traumák áldozatai

Fáber Ágoston

A 20. században a történelem többször is egymás ellen fordította a

lakosság  különböző  csoportjait.  Az  ebből  következő  traumák  sokáig

tabusítva voltak, feldolgozásukkal továbbra is adósak vagyunk. De ha ez

továbbra is így lesz, félő, hogy újabb és újabb traumatizáló események

rakódnak majd a régiekre, amelyek súlya alatt összeroppanhatunk. A

feldolgozatlan traumákra természetesen a politikusok is előszeretettel

játszanak rá,  ahelyett,  hogy feldolgozásukat  elősegítenék,  és  a  fontos

társadalmi kérdésekre új megoldásokat keresnének.

Cikkünk az áldozat, a hős és a tettes szerepkörét próbálja meghatározni, és a felejtés mellett

érvel.  „A  sérelmeket  nem  azért  kell  feldolgoznunk  és  túllépnünk  rajtuk,  mert  ne  lennének

jogosak, hanem ennek ellenére.”

A Szabadság téren[1] kormánydöntés  alapján felállítandó „megszállási  emlékmű” körül  fellángoltak az

indulatok. Nem véletlenül. A birodalmi sas és Gábriel arkangyal szimbolikája ugyanis a 20. század egyik nagy

traumájára nehézkedik rá.

Éppen ezért fontos, hogy tisztán lássunk. A szoborállítás kapcsán a kormány a történelemhamisító vádját

vonta  a  maga  fejére.  A  tiltakozók  a  szobor  szimbolikáját  úgy  értelmezik,  hogy  az  tévesen  a  bűnös  náci

Németország és az ártatlan, áldozati szerepben tündöklő Magyarország mítoszát jeleníti meg. Értelmezésükben

megerősíti őket az a tény, hogy a szobor alkotója, illetve a műalkotás két elbírálója is ezt az interpretációt vallja

magáénak. (Velük szemben Magyarország miniszterelnöke Gábriel arkangyal alakját nem a megszállt országgal,

hanem a megszállás összes áldozatával azonosítja.)

Senki sem vitatja, hogy áldozatok emlékére szobrot állítani morálisan helyeselhető cselekedet. A kérdés

azonban  nem  ez.  A  szobor  körül  kibontakozó  konfliktust  ugyanis  valójában  egy  kimondatlan  kérdés

tisztázatlansága okozza: ki az áldozat? Vajon a német megszállás idején a náci német csapatok oldalán harcoló

magyar katonák ugyanannyira (értsd : ugyanolyan mértékben és ugyanolyan értelemben) áldozatok-e, mint a

koncentrációs táborokba elhurcolt zsidó és nem zsidó származású magyarok. Vajon Horthy tettes volt-e vagy

áldozat, a magyar közigazgatás, a karhatalmi erők, Magyarország polgárai tettesek voltak-e vagy áldozatok.

Hogy ki az áldozat, ez a 20., de immáron a 21. századnak is az egyik legfontosabb és legtragikusabb, de

kibeszéletlenül  maradt  kérdése.  A kérdés  a  levegőben lóg,  és  amíg lóg,  a  hátterében meghúzódó traumák is

átörökítődnek. Egyik generációról a másikra, egyik századról a másikra.

A tettes és áldozat kérdése a kényszer és lehetőség kérdése. Egy elítélendő cselekedet végrehajtója esetében

egyéni felelősségének nagyságát az határozza meg, hogy mekkora mértékben volt lehetősége magát e cselekedet

kényszere  alól  kivonni.  Csak a  fogalmi  tisztánlátás  kedvéért:  ahol  semmiféle  cselekvési  szabadság nincs,  ott

döntési helyzetről sem beszélhetünk, vagyis a morális szempont nem értelmezhető.

A holokauszt olyan traumatikus kérdése a mai Magyarországnak, amely a „történeti tudattalanból” irányít

bennünket, de a népre hivatkozva gyakorolt pártállami diktatúra is ugyanezt a problémát hordozza magában. Az

ügynökaktákat nem csak a tettesek pellengérre állításának és az áldozatok legalább szimbolikus kárpótlásának

reményében lenne fontos végre megnyitni, hanem pontosan annak érdekében, hogy megtudhassuk, ki az áldozat.

A tetteshez majd az áldozaton keresztül vezet el az út.[2]

Mert tettes és áldozat kérdése többek között kizsákmányolás kérdése. Itt a terminust nem marxi, hanem

annál jóval tágabb értelemben használom: tettes és áldozat ugyanannak az emberi viszonynak a két oldala. Ez a

viszony pedig azt  feltételezi,  hogy a  tettesnek az áldozat áldozat mivoltából  előnye származik.  Nincsen tettes
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áldozat nélkül, és nincsen tettes (legalább átmeneti és szimbolikus) haszon nélkül.[3] (Ily módon ez a morális

alapkérdés  a  mai  globális  viszonyokra  is  kiterjeszthető:  a  Nyugat-Európában  élvezett  technikai  vívmányokat

Európától távol gyakran emberhez méltatlan körülmények között állítják elő.)[4]

Ugyanakkor  az  emlékmű körüli  konfliktus  generációs  konfliktus  is  egyben.  A  német  megszállás  és  a

magyarországi  deportálások  (és  a  trianoni  országcsonkítás,  valamint  a  pártállami  diktatúra)  feldolgozatlan

traumáját a 20. század hagyta nekünk örökül, de ezek mellett a 21. század új problémákat is kitermelt magából.

Így a mai fiatalok generációjának nem csak az őket személyesen érintő nehézségekkel, de a szüleik-nagyszüleik

generációja által rájuk nagyrészt tudattalanul áthagyományozott (mert évtizedekig tabusított) traumákkal is meg

kell(ene) birkózniuk.[5] A mai magyarországi fiataloknak a globális kapitalizmus félperifériáján egzisztenciális

problémákkal,  a  prekaritással,  a  kockázat  társadalma  korában  ökológiai  katasztrófákkal,  a  biztosnak  hitt

támpontok, a maguktól értetődőségek felszámolódásával, az információs társadalom kibontakozása közepette a

személyközi kapcsolatok radikális átalakulásával kell szembenézniük. De Trianon, a holokauszt és a pártállami

diktatúra tragédiáját is kénytelenek maguk előtt görgetni. A fiatalok látszólagos részvétlensége és szótlansága a

20.  század  sorskérdéseivel  kapcsolatban  hangos  kiáltásként  is  értelmezhető;  azok  a  sziszegő  hangok  pedig,

amelyek Trianon, a pártállami diktatúra vagy a második világháború népirtása körüli polémiákat „unalmasnak”

vagy  „hisztériának”  nevezik,  érzéketlenek  ugyan,  de  az  önvédelmi  mechanizmust  nehéz  nem  meglátni

hátterükben: „Ne tegyetek a vállunkra olyan terheket, amelyek súlya alatt összeroppanunk!”[6]

(A generációs konfliktus élesedéséhez a jóléti juttatások folyamatos szűkülése is hozzájárul. A „nyugdíjat

vagy iskolát” dilemma csak a szűkülő erőforrások optikájában jelenik meg, s  a  különböző juttatásokat élvező

generációkat könnyen egymás ellen fordítja.)

Ahhoz, hogy tettesek és áldozatok, hősök és áldozatok, hősök és tettesek viszonya megérthető legyen, nem

nélkülözhető egyrészt az objektív körülmények, kényszerek meghatározása, másrészt esetről esetre haladva azt is

fel kell tárni, hogy az érintettek közül ki mekkora mértékben volt hajlandó és képes a történeti-társadalmi-jogi

stb. keret  határait tágítani.  Nem minden érintettnek volt  egyforma mozgástere,  de az egyforma mozgástérrel

rendelkezők  sem  cselekedtek  egyformán.  Ehhez  a  strukturalista/intézményi  és  a

mikrotörténeti/mikroszociológiai megközelítés ötvözésére volna szükség, bár az idő a módszer ellen dolgozik.

Csak  így  tudnánk  ugyanis  azokra  a  kérdésekre  válaszolni,  hogy  a  társadalom,  a  közigazgatás,  a  karhatalom

különböző szintjein mekkora volt a cselekvési szabadság, és ezzel az egyedi esetekben kik és hogyan éltek.[7] A

magyarországi zsidóság esetében például: hogyan történt a deportálási parancsok kiadása? Ki látta a parancsot,

ki  továbbította?  Ki  gyakorolt  nyomást  kire?  Kik  és  hogyan  végezték  az  érintettek  begyűjtését?  A  parancs

megtagadása milyen következményekkel járt (volna)? Volt-e lehetőség a parancsot a következmények észrevétlen

enyhítésével teljesíteni? A potenciális áldozatokat bújtatók mekkora kockázatot vállaltak? stb.

Áldozatok, hősök és tettesek az egyéni mozgástér kialakításában különböznek egymástól.

Az áldozatok a körülmények, az egyéni mozgástér megszűnésének tragikus áldozatai.

A hősök a mozgástér, a számukra objektíve adott struktúra tágítói. Ők azok, akik többet tesznek másokért,

mint amennyi tőlük az adott társadalmi kontextusban elvárható volna.[8] A strukturális kényszerek szorításán

mások érdekében saját mikrovilágukban próbálnak lazítani, nem ritkán saját életük és családjuk kockáztatásával

védelmezik vagy bújtatják a potenciális áldozatokat.

A hős ellentétpárja a tettes, a lelkes kollaboráns.[9] Ő az, aki saját strukturális mozgásterét – a saját maga

érdekében tett tágítási kísérletek után végső soron – beszűkíti. Ő az, aki másokért annyit sem tesz meg, amennyi

tőle elvárható lenne, míg az áldozat tragédiáját saját hasznára igyekszik fordítani.

A hosszú évtizedek óta magunk előtt görgetett traumák feldolgozása az egészséges identitás és a pozitív

énkép kialakulásának előfeltétele.
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A sérelmeket nem azért kell feldolgoznunk és túllépnünk rajtuk, mert ne lennének jogosak, hanem ennek

ellenére. Negatív identitásra nem lehet semmit sem építeni. Ha létezésem alapját az képezi, hogy „én vagyok az,

akinek a családját elgázosították”, „én vagyok az, akinek a családját a trianoni döntés szétszakította”, ezzel egész

életemre  megnyomorítottá  válok,  és  ha  nem  vigyázok,  nyomorúságom  átörökítésével  a  gyerekeim  életét  is

nyomorúságossá tehetem.[10]

A kollektív traumákat ki kell emelni a kollektív történeti tudattalanból, közösen reflexív vizsgálat alá kell

vonni[11] – az áldozatok és tettesek körét, ez utóbbiak felelősségének mértékét és jellegét pontosan meg kell

határozni,  az  áldozatok  szenvedését  el  kell  ismerni  –,  majd  tankönyvekbe,  szobrokba,  emlékművekbe,

múzeumokba, levéltárakba kell száműzni. Az emlékezet felfűtését annak lehűtése kell, hogy kövesse: a trauma

helyett  a  traumát  kiváltó  eseményről  megszerzett  kollektív  tudást  kell  megőrizni.  Minderre pontosan azért

lenne szükség,  hogy közös  életünket,  társadalmi konfliktusainkat  a traumák ne a  tudattalanból  irányítsák.  A

trauma  feldolgozásának  része  a  felejtés.  Nem  a  múltat,  hanem  a  traumatikus  eseményt  mint  traumát  kell

elfelejteni, vagyis a trauma átörökítési láncát meg kell szakítani.

A felejtés nem megtagadás vagy elfojtás. A múlt megtagadása paradox módon nem segít a traumatikus

körforgásból  kilépni.  A  megtagadás  aktusát  a  sérelmek  felszínen  tartásához  hasonlóan  a  múltbeli  traumák

irányítják tovább. Az elfojtás pedig általában nem tökéletes, s mint ilyen, inkább árt, mint használ. A felejtés a

továbbélés kulcsa. Ha tetszik, ez önző szempont. A ma élők önzése. De ha másképp fogjuk fel, akkor önzetlen tett:

a következő generációk életét próbáljuk meg élhetővé tenni.

Hosszabb távon a „nem felejtést szolgáló emlékezés” stratégiáját a „felejtést szolgáló emlékezés” kell, hogy

felváltsa.[12] A traumatikus élményt személyesen átélt emberektől aligha várható el, hogy felejtsenek. Az utánuk

következő  generációktól  pedig  nem  várható  el,  hogy  ne  „felejtsenek”.[13]  Mannheim  Károly  szerint

„társadalmunk  továbbéléséhez  ugyanolyan  szükség  van  társadalmi  emlékezetre,  mint  felejtésre  és  új

tettekre”.[14]  A  szüleink-nagyszüleink  történelmi  (vagy  akár  egyéni)  traumáinak  magunkra  vállalása  nem

megoldás. Ezt ők sem várnák tőlünk.

A múlt  század traumáit  továbbra is  magunk előtt  görgetjük,  de hiába próbálnánk meg őket  pajzsként

magunk elé tartani. Még ha rövidtávon újabb traumatizáló kollektív események nem is valószínűsíthetők, de már

középtávon sem kizárhatók. Lehet, hogy tragikus módon éppen e feldolgozatlan traumák lesznek újabbak kiváltó

okai. A huszadik század nehéz örökségét magunkkal cipelve vajon hogyan fogunk velük megbirkózni?

Hogy  a  német  megszállás  áldozatainak  állítandó  emlékmű  képes  lesz-e  „traumatikus  restanciánk”

ledolgozásához hozzásegíteni bennünket, egyelőre nem tudhatjuk, bár az ellentétes álláspontok megmerevedése

és  a  tény,  hogy  az  emlékmű  „erőből  született”,  konszenzushiányos  helyzetben  és  a  konszenzusra  törekvés

szándéka nélkül jött létre, nem adnak okot a bizakodásra.  Ahogyan az sem segít,  hogy történelmi traumáink

veszélyes politikai és hatalmi játszmák részévé váltak.[15] De ha legalább arról vita indul, hogy ki az áldozat,

ezzel összefüggésben pedig ki a hős és ki a tettes, a felállítandó emlékmű már ezzel képes lehet saját küldetésén

messze túlmutatni, a kollektív emlékezetet pedig átmenetileg „felforrósítani”, majd később „lehűlni” hagyni.

A szerző, Fáber Ágoston (1981) szociológus, a Replika szerkesztője, az ELTE-TáTK és a párizsi Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) doktorjelöltje.

 

[1] A kézirat különböző változataihoz fűzött értékes megjegyzéseikért szeretnék köszönetet mondani Bartha Eszternek,
Berger Viktornak, Éber Márk Áronnak, Farkas Attila Mártonnak, K. Horváth Zsoltnak, Németh Krisztinának és Zombory
Máténak. Az írás tartalmáért azonban minden felelősség engem terhel. A szöveg lábjegyzetek nélkül egyfajta
segélykiáltásként, lábjegyzetekkel együtt amolyan tanulmányféleségként olvasható.

[2] Európa 20. századi történelmében nem ritka jelenség, hogy valaki valamely elnyomó diktatúra üldözöttjéből egy másik
aktív előmozdítójává válik, vagyis hogy egykori áldozatból később tettes lesz. Ahogyan az áldozatok esetében sem ritka,
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hogy egymás után több traumatikus eseménynek is szenvedő alanyaivá váltak. Ilyenformán Trianon mint „magyar” és a
holokauszt mint „zsidó” tragédia szembeállítása nem csak szimbolikusan elvetendő, de tényszerűen sem állja meg a helyét.
A 20. század első felében sok zsidó származású magyar volt kénytelen először az országterületek elcsatolását, majd a
deportálást elszenvedni, ahogyan a deportálás sem csak zsidó származásúakat érintett. E belátás jelentőségét nem lehet
eléggé hangsúlyozni.

[3] Az Amerika földjén leigázott indián őslakosság és az Afrikából behurcolt fekete rabszolgák helyzete között különbséget
szokás tenni a tekintetben, hogy míg az első csoportot rabszolgamunkára alkalmatlannak gondolván a hódítók leigázták
vagy rezervátumokba kényszerítették, addig a feketék munkaerejét rabszolgamunka formájában kiaknázták. Való igaz, az
anyagi termelésben való részvétel szempontjából megáll ez a különbségtétel, de a hódítók – ha máshogyan nem is, legalább
saját (kulturális és katonai) felsőbbrendűségükbe vetett hitük megerősítése formájában – szimbolikus haszonra mindkét
esetben szert tettek.

[4] Naomi Klein: No Logo, AMF – Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2004, többek között pp. 211-212.

[5] „Ráadásul itt vannak még a sok évszázados, történelmi sérelmek, s persze a legújabbakról, a létbizonytalanság keltette
feszültségekről, a munkahelyi elbocsátásokban kifejeződő, mindennapi kudarcélményekről sem szabad megfeledkeznünk.”
(A politikai gyűlölet elszigetelhető. Interjú Losonczi Ágnes szociológussal, Népszabadság, 51. 1993, 141., p. 19.)

[6] „Sok mindenben előnyös, hogy az öregek tapasztaltabbak a fiataloknál. De az, hogy az ifjúság messzemenően nélkülözi
a tapasztalatot, egyben azt is jelenti, hogy kevesebb teher nyomja, neki könnyebb az élet továbbvitele” – mondja Mannheim
(A nemzedékek problémája in: Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris, Budapest, 2010, p. 224.). Bárcsak Mannheimnek a
mai magyar kontextusban is igaza lenne. Ha ugyanis a fiatalok magukra vállalják szüleik és nagyszüleik traumáit, félő, hogy
túl hamar megöregszenek: „Elsősorban az tesz valakit öreggé, hogy egy sajátos, önmaga által kialakított és előzetes formát
adó tapasztalati összefüggésben él, amely minden lehetséges tapasztalásnak bizonyos mértékig már eleve megszabja az
alakját és a helyét.” (Mannheim Károly: i. m., p. 224.)

[7] Valós társadalmi helyzetekben teljes hatalomnélküliségről ritkán beszélhetünk. Michel Foucault – és többnyire az ő
munkásságából kibontakozó surveillance studies irányzat – hangsúlyozza, hogy a hatalmat és a hatalomnélküliséget nem
bináris rendszerben, hanem fokozatokban és a társadalomban diffúz módon elterülve és az ellenállás lehetőségétől
elválaszthatatlanul kell elképzelni. „Ahogyan a hatalmi viszonyok hálózata végül vastag szövetté áll össze, olyan szövetté,
amely úgy terül szét a mechanizmusokon és az intézményeken, hogy közben nem lokalizálódik bennük, az ellenállási
pontok kirajzása is át- meg átjárja a különféle társadalmi rétegeket és az individuális egységeket.” (Michel Foucault: A
szexualitás története. Atlantisz, Budapest, 2002, p. 99.) Michel de Certeau a bináris logikára ráerősítve ugyan, de mégis
hasonló értelemben beszél stratégiákról és taktikákról: a lokalizálható hatalom stratégiáinak repedéseiben bármikor
kibontakozhatnak az ellenállás taktikai műveletei. Még ha a hatalométól eltérő eszközökkel is, de a hatalommal szembeni
ellenállás kreatívan szervezi meg magát. (Michel de Certeau: A cselekvés művészete. Kijárat Kiadó, Budapest, 2010, pp.
60-64.)

[8] Való igaz, tényleges történeti helyzetekben a normálisan elvárható viselkedés meghatározása igen komoly akadályokba
ütközik. De ettől még ez a felismerés a gondolkodást előreviheti.

[9] A pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálataiba zsarolással vagy kényszerrel beszervezettek a tettes és áldozat,
kényszer és lehetőség éles szembeállíthatóságának paradigmatikus ellenpéldáját nyújtják. Karl Jaspers a tettes esetében az
elkövetett bűn négy típusát azonosítja: büntetőjogi, morális, politikai és metafizikai. Megállapítja, hogy a politikai
felelősséget leszámítva bűnt csak egyén követhet el, vagyis a kollektív bűnösség lehetőségét csak politikai értelemben ismeri
el. (Karl Jaspers: The Question of German Guilt, Fordham University Press, New York, 2000, pp. 35-36.) Ez az oka annak,
hogy az egyénből érdemes kiindulni, ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul a társadalmi kontextus rá ható kényszereit is
vizsgálat alá kell vonni.

[10] „Nehéz azzal szembenézni, és még nehezebb levonni a következményeit annak, hogy a Trianon utáni Magyarország
nem az ezeréves haza folytatása, hanem egy új kezdet volt – annak minden bizonytalanságával és tanácstalanságával. Ennek
tudatában azonban egy 21. századi országot lehetne elgondolni; még mindig nem késő. A Horthy-korszaknak ez nem
sikerült. A Rákosi–Kádár-adminisztrációnak esélye se volt rá. Az elmúlt jó húsz év pedig csak visszafelé figyelt, és a
hatalmi vákuum után szokásos káosz képét öltötte fel. Zavarodottságában fel sem fogta a magyar politika talán, hogy milyen
esély nyílt meg előtte. Noha a jövő végtelen, a múlt pedig véges.” (Borbély Szilárd: Várna, Mohács, Trianon. Szuverén.hu,
2012. május 15.)

[11] „Tudatosításra, reflexívvé válásra csak ott van szükség, ahol a hagyományos, félig tudatos átalakítás már nem
lehetséges.” (Mannheim Károly, i. m., p. 223.)
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[12] Aleida Assmann: From Collective Violence to a Common Future: Four Models for Dealing with a Traumatic Past in:
Ruth Wodak (szerk.): Justice and Memory - Confronting Traumatic Pasts, Passagen Verlag, Bécs, 2009, pp. 36-40.

[13]A fiatalabb generáció esetében nem csak valódi felejtésről, hanem „soha nem tudásról” is szó van: „Amennyiben egy
korszak többé már nem tart érdeklődésre számot a következő korszak szemében, akkor nem arról van szó, hogy egy csoport
elfelejtené saját múltja egy részét; itt valójában két külön csoportról van szó: az egyik a másikat időben követi.” (Maurice
Halbwachs : La mémoire collective, 1950, elektronikus kiadás, p. 54.)

[14] Mannheim Károly: i. m., p. 223. Lásd még Popper Péternél az egyéni megrázkódtatásokkal kapcsolatban : „A
sérelmeket meg kell bocsátani. Nem szabad magadban őrizni őket. […] A megbocsátás tehát elfelejtést jelent.” (Popper
Péter: Ne menj a romok közé. A megszakadt kapcsolatok tragikuma. Saxum, Budapest, 2008, p. 9.); és Tzvetan Todorovnál:
„A múlt feltárása elengedhetetlen; ez azonban nem azt jelenti, hogy a múltnak kellene irányítania a jelent; ellenkezőleg,
emez használja fel a múltat, ahogy akarja. Végtelen kegyetlenség volna valaki előtt szünet nélkül felemlegetni múltja
legfájdalmasabb eseményeit; létezik a feledés joga is. (Tzvetan Todorov: Az emlékezet hasznáról és káráról. Napvilág
Kiadó, Budapest, 2003, p. 22.). Popper és Todorov határozottan felejtésről, nem pedig az imént általunk említett „soha nem
tudásról” beszél.

[15]„A két oldal közti hadiállapotért felelős történelmi nosztalgiák reménytelenül anakronisztikusak. És mégis, a
demokratikus intézmények összetartó ereje és a feldolgozatlan múlt polarizáló hatása közti küzdelemből a polarizáció került
ki győztesen.” Majd később: „A harmadik köztársaság ingatagságának mélyen fekvő oka a magyar jobb- és baloldal közti
százéves háború anakronisztikus kiújulásában keresendő. A majdani negyedik köztársaság csak akkor szilárdulhat meg, ha a
két oldal közti hadiállapotot sikerül átadni a múltnak. Ehhez először is meg kell érteni a háborúskodás ideológiai alapjait.
Meg kell érteni továbbá, hogyan támogatták egymást a két oldal régi keletű szellemi beidegződései, jóllehet mindkettő
anakronisztikus volt.” (Kis János: Az összetorlódott idő – Második nekirugaszkodás, Beszélő 2013. május 5.) A traumatikus
múlt cinikus és ideologikus – mert hatalmi érdekeket is szolgáló – politikai kiaknázásáról más stílusban lásd még Farkas
Attila Márton – Puzsér Róbert: Őseink csontján taposnak, Fent és Lent blog, 2013. április 4. és Hont András: Hahó, Öcsik,
menjetek borbélyhoz!, Hvg.hu, 2014. április 30.
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

[1]  „Az  állat  ősidők óta  – az  idézet  Rapajcs  Raymundnak a
magyar egykötetes Brehm elé írt előszavából való – nemcsak
mint  táplálék,  mint  vadászzsákmány,  hanem  mint  földi
életünk  osztályos  társa  is  érdekelte  az  embert.  Kevesebbet
látott  benne,  mint  embertársaiban,  de  élettársának  ismerte
meg,  és  a  maga  sokféle  tulajdonságai  közül  egyiknek  vagy
másiknak a megtestesülését fedezte fel benne.”[2] Nem csoda,
hogy  az  állatnevek  –  megnevezési  funkciójukon  messze
túlmutatva – annyira át meg átszövik a különböző nyelveket,
így természetesen a franciát is,  és hogy olyan nagy számban
vannak  jelen  a  különböző  szólásokban,  szókapcsolatokban,
kifejezésekben.

Az  alábbiakban  először  alaktanilag  vizsgáljuk  a  francia  állatneveket,  majd  azt  vesszük  szemügyre,  hogy
megnevező funkciójuk mellett milyen más (elvont vagy metaforikus) jelentések tapadhatnak még hozzájuk, és
milyen szólásoknak, szóláshasonlatoknak vagy közmondásoknak lehetnek az elemei.

 

I. Hímnem – nőnem

 

A  francia  állatnevek  alaktanilag  legalább  olyan  izgalmasak,  mint  a  jelentés  szempontjából.  A  nőnemű
alakváltozatok nyelvtani neme például túlnyomó többségük esetében független az állat nemétől. Az állatnevek
sorában kizárólag azoknak az állatoknak a nyelvtani neme egyezik az állat nemével, amelyek közeli kapcsolatban
állnak  az  emberrel,  vagy  úgy,  hogy  tenyésztik  őket,  vagy  úgy,  hogy  vadásznak  rájuk.  Mindamellett  néhány
egzotikus állat is beletartozik ebbe a csoportba: lion – lionne (hím- és nőstényoroszlán); singe – guenon (hím- és
nősténymajom); ours – ourse (hím- és nősténymedve); tigre – tigresse (hím- és nősténytigris) stb.

 

Egyes francia írók gyakran használnak olyan nőnemű állatneveket, amelyek ismeretlenek a francia köznyelvben
(a rossignol[3]). Ilyen Colette-nél és Giraudoux-nál az écureuille  [nősténymókus], Michel Tournier-nál az une
éléphante vagy Maurice Genevoix-nál (sőt, már Alfred de Musset-nél[4] is) a merlette [nőstény feketerigó][5].
nőnemű alakját pl. Émile Littré híres szótára szerint is legfeljebb tréfásan lehet használni

 

Más nőnemű állatnevek szerepelnek ugyan a szótárakban (pl.  la rate [nősténypatkány], la merlesse  [nőstény
feketerigó], la moinelle [nőstényveréb], une oiselle [nősténymadár, tojó], une aigle [nősténysas], la buflesse, la
bufflone [nősténybivaly] stb.), a köznyelvben viszont szinte alig fordulnak elő, ha ugyan előfordulnak egyáltalán.

 

Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy legtöbb állatra csak egy szava van a franciának; ez a szó azonban hol
hímnemű, hol nőnemű, függetlenül az állat nemétől.

 

Hímneműek

hanneton [cserebogár], brochet [csuka], saumon [lazac]; corbeau [holló], hérisson [sündisznó], faucon [sólyom],
escargothippopotame [viziló], chacal [sakál], écureuil [mókus], dromadaire [egypupú teve] léopard [leopárd],
lynx  [hiúz],  rossignolvison  [vidramenyét],  zèbre  [zebra],  porc-épic  [tarajos  sül],  rhinocéros[6]  [orrszarvú],
phoque [fóka], moineau [veréb], dauphin [delfin] etc. [csiga]; [fülemüle],
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Nőneműek

anguille  [angolna], alouette  [pacsirta], autruche  [strucc], mouche [légy], truite  [pisztráng], grive  [fenyőrigó],
couleuvre  [sikló], loutre  [vidra], panthère  [párduc], girafe  [zsiráf],  baleine  [bálna], bécasse  [szalonka], caille
[fürj], carpe [ponty], cigogne [gólya], corneille [varjú], gorille [gorilla], grue [daru], grenouille [béka], morue
[tőkehal]; perdrix [fogoly], hirondelle [fecske]; souris [egér], tourterelle[7] [gerle], truite [pisztráng] stb.

 

A  gyűjtőnév,  illetve  fajtanév  általában  hímnemű  (pl.  bovidé  [páros  ujjú  patás  kérődző(k)],  bovin
[szarvasmarha(félék)], insectemammifère  [emlős], serpent  [kígyó] stb.), kivéve ha a nőstény valamilyen oknál
fogva fontosabb a hímnél: pl. vache [tehén], abeille [méh], poule [tyúk], chèvre [kecske] stb. [rovar],

 

A  franciában  általános  szabály,  hogy  a  szó  nőnemű  alakját  a  hímnemű  formából  képezzük.  Mindez  az
állatnevekre is érvényes. Ennek ellenére előfordul, hogy nem a nőnemű szóalak keletkezett a hímnemű formából,
hanem megfordítva,  a  hímnemű a nőneműből,  mint ahogyan a dindon  [hímpulyka] a dinde  [nősténypulyka]
szóból vagy a tourtereau [hímgerle, gerlefióka] a tourterelle [nősténygerle] szóból stb.

 

Egyes állatnevek esetében ugyanaz a szó áll  hímnemben és nőnemben: pl.  vipère [vipera], aigle  [sas] stb. Az
utóbbi kapcsán nem árt  megjegyezni:  ha a  szót  átvitt  jelentésben használjuk (ilyenkor ’lángelme’,  ’lángész’  a
jelentése), akkor is megmarad hímnemben, ha nőre értjük (nemkülönben a loup akkor is megmarad hímnemben,
ha becéző szóként nőre alkalmazzuk, l. lejjebb (pl. mon petit loup): Cette femme n’est pas un aigle. [Ennek a
nőnek  sincs  valami  sok  sütnivalója.]  Heraldikai,  vagyis  címertani  jelentésben  viszont  az  aigleles  aigles
impériales[8] ’császári sasok’; les aigles romaines ’római sasok’. mindig nőnemű:

 

Ami a francia állatnevek nőnemű alakváltozatát illeti (a ritkábbakat csillaggal jelöljük), képezhető a nőnem

 

a. Néma -e toldalékkal

un ours – une ourse [hímmedve – nősténymedve]; un éléphant – une éléphante* [hímelefánt - nőstényelefánt];
lapin – lapinecrapaud – crapaude [hím varangyosbéka – nőstény varangyos béka]; renard – renarde [hímróka
–  nőstényróka];  rat  –  rate*  [hímpatkány  –  nősténypatkány];  faisan  –  faisane  [fácánkakas  –  fácántyúk];
manchot  – manchoteserpent  – serpente* [hímkígyó – nősténykígyó];  turbot  – turbote* [hím rombuszhal  –
nőstény rombuszhal] stb. [hímnyúl – nőstény-nyúl]; [hímpingvin – nősténypingvin];

 

b. -esse/-ette/-onne nőnemképző toldalékkal

buffle  –  buflesse  [hímbivaly  –  nősténybivaly],  tigre  –  tigresse  [hímtigris  –  nősténytigris];  âne  –  ânesse
[hím-szamár – nőstény-szamár]; merle – merlette [hím- és nőstény feketerigó] (létezik merlesse* alakváltozat
is); buffle – bufflonne [hímbivaly – nősténybivaly] stb. Vigyázat! A singesse nem (csak) nősténymajom (guenon),
hanem ’nő(személy)’,  ’nőci’,  régebben ’a  tulaj  felesége’:  „C’était  vraiment  une délicieuse  petite  singesse.”  (A.
DAUDET)

 

c. A szóvégi mássalhangzó megkettőzésével plusz néma -e-vel

(kivéve az –an/-in/-ain végződésű állatneveket): lion – lionne [hím- és nőstényoroszlán]; chien – chienne [hím-
és nősténykutya, szuka]; bison – bisonne* [hímbölény – nősténybölény]; chat – chatte [hím- és nősténymacska];
rat – ratte*  [hím- és nősténypatkány]; hérisson – hérissonne* [hím sün – nőstény sün]; pigeon – pigeonne
[hímgalamb - nősténygalamb];

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];
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d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

 

e. Mássalhangzó plusz néma -e hozzáadásával

(azok az -eau  végződésű állatnevek is ide tartoznak, amelyek -elle  toldalékkal képezik nőnemű alakpárjukat):
faisan – faisande*chameau – chamelle* [hímteve – nőstényteve]; oiseau – oiselle [hímmadár – nősténymadár];
agneau – agnelle [hímbárány – nősténybárány] stb. [fácánkakas – fácántyúk];

 

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

canard  –  cane  [hímkacsa  –  nősténykacsa];  dindon  –  dinde  [pulykakakas  –  pulykatyúk];  mulet  –  mule
[hímöszvér – nőstényöszvér]; loup-cervier – loup-cerve [hímhiúz – nőstényhiúz]; chevreau – chevrette [hímgida
–  nősténygida];  chevreuil  –  chevrette  [hím  őz  –  nőstény  őz];  perroquet  –  perruche  [hímpapagáj  -
nősténypapagáj]; lévrier – levrette  [hímagár – nőstényagár]; moineau – moinelle* [hímveréb- nőstényveréb];
maquereau – maquerelle [hím makréla – nősténymakréla]; oiseau – oisellepouliche-t sokan a poulin nőnemének
hiszik, holott a szónak a poulain-nél idősebb, de még fiatal kanca a jelentése); [hímmadár – nősténymadár] stb.
(A hímnemű

 

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

A  franciának  a  nőstény  meg  a  hím  megkülönböztetésére  a  morfológiai-grammatikai  eszközök  (vagyis
nőnemképző toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is. Külön szó jelöli a nőstényt az alábbi
esetekben: singe – guenon  [hímmajom – nősténymajom];  bélier  – brebis  [(tenyész)kos  – anyajuh];  bouc –
chèvre[9] [kecskebak – nősténykecske]; cerf – biche [hímszarvas – szarvasünő]; coq – poule  [kakas – tyúk];
étalon – jument  [csődör – kanca]; jars – oie  [gúnár – (nőstény)liba, lúd]; lièvre[10]  – hasematou – chatte
[kandúr – nősténymacska]; sanglier – laie [hímvaddisznó – nőstény vaddisznó, vademse]; toreau – vache [bika
– tehén]; verrat – truie [kan disznó – emse] stb. [hím (kan) vadnyúl – nőstény vadnyúl];

 

Bár a chat gyűjtőnév, ’kandúr’ jelentésben is használatos. A köznyelv a chèvre f. mellett a bique f. szót is gyakran
használja ’nőstény kecske’ jelentésben. Nemkülönben a cheval m. [ló] gyűjtőnév is jelölhet hímnemű állatot. A
kan sertést a verrat  vagy a porccochon  [disznó] szónak ugyanis ’herélt hím’, a chapon-nak ’hízlalt kappan’ a
jelentése. jelöli, a

 

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

ez egyes madaraknál a coq [kakas], illetve poule [tyúk] megjelöléssel történik, általában pedig a femelle [nőstény]
és mâle [hím] szó jelzői használatával, vagy birtokos szerkezetbe illesztésével: pl. coq faisan [fácánkakas], poule
perdrix [fogolytyúk], coq perdrixmarmotte femelle [nőstény mormota], tourterelle mâle [hím gerle], la femelle
de l’éléphant [nőstény elefánt] stb. [fogolykakas];

 

II. A kicsinyek neve

 

Az  állatok  kicsinyeinek  neve  mindig  hímnemű;  ez  a  hímnem  azonban  független  az  állat  nemétől,  és  afféle
„semlegesnemként”  a  hím- és  nőnemű egyedet  egyformán magában  foglalja  (csak az  -ette  kicsinyítő  képzős
állatnevek nőneműek). A kicsinyek nevét a francia általában toldalékkal képezi: ezek közül a kicsinyítő képzők
közül  az  -eau  és  -on képző a  leggyakoribb,  de  ritkábban  az  -ette,  -et-ot  is  előfordul.  Megjegyzendő,  hogy  a
kicsinyítő képzős alak egyszerre jelöli az utódot meg a fiatal egyedet, tehát a fauconneau és az nemcsak ’fiatal
sólymot’, hanem ’sólyomfiókát’ is jelent.

 

-eau
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chevreau  [kecskegida],  lionceau  [kisoroszlán],  éléphanteau  [kiselefánt],  baleineau  [bálnabébi],  cigogneau
[gólyafióka], bisonneau [kisbölény], chevreau [kecskegida], dindonneau [pulykafióka], faisandeau [fácánfióka],
girafeau [kiszsiráf], lapereauléopardeau [leopárdkölyök], lézardeau [kis gyík], merleau [rigófióka], hirondeau
[fecskefióka],  louveteauperdreau  [fogolyfióka],  delphineau  [kisdelfin],  pigeonneau  [galambfióka],  pintadeau
[gyöngytyúk csibéje], renardeau [rókakölyök], tourtereau [gerlefióka], souriceau [kisegér], cailleteau [fürjfióka],
saumoneau  [kis  lazac],  vipereaupourceau  [kismalac],  couleuvreau  [kissikló],  tigreau  [kistigris]  stb.
[kölyöknyúl], [kölyökfarkas, farkaskölyök], [kisvipera],

 

-on

caneton  [kis  kacsa,  kacsafióka],  chaton  [kismacska,  kiscica],  ânon  [kis  szamár],  chamelon  [kis  teve],  oison
[kismadár],  girafonaiglon  [sasfióka],  raton  [kis  patkány],  autruchon  [struccfióka],  grenouillon  [kis  béka],
gorillon [gorillabébi], marmotton [kis zsiráf], [mormotakölyök], loutron [kis vidra] stb.

 

-ette

poulette  [csirke],  biquette  [kecskegida],  chevrette  [kecskegida],  canette  [kacsafióka],  bufflette  [kisbivaly],
bichette [kis szarvasünő], vachette [kis tehén] etc.

-et

rossignolet [fülemülefióka], porcelet [malac], moinet [verébfióka], coquelet [kiskakas], poulet [csirke], crapelet
[a varangyosbéka kicsinye], agnelet  [kis bárány], cochonnet  [malac], biquet  [kecskegida], oiselet [madárfióka]
etc.

-ot

chiot  [kutyakölyök,  kölyökkutya],  merlot  [rigófióka],  bourricot  [kis  szamár,  csacsi],  colinot  [a  fekete tőkehal
kicsinye], corbillot [hollófióka]

 

Az állat kicsinyét jelentő szó többféle helyesírással vagy eltérő toldalékkal, esetleg toldalékkal és külön szóval is
előfordul: merleau – merlot – merlesse [rigófióka], canette – canneton [kacsafióka], girafeau – girafon [kis
zsiráf], ânon – bourricot [csacsi], baleineau – baleinon [kis bálna], agneau – agnelet [] stb. Főleg a háziállatok
terén sok a konkurrens alakváltozat, pl. a kecskegida esetében: bicot, biquet, biquette, cabri, chevreau, chevrette
stb. A vadászati és mezőgazdasági szaknyelv különösen sok szinonímát, alakváltozatot ismer, amelyeknek jó része
teljesen ismeretlen a köznyelvben.

 

Megjegyzendő, hogy a bécasseau nem(csak) ’szalonkafióka’, ’szalonkacsibe’, hanem a szalonkafélék családjába
tartozó ’sárjáró’ (Limicola falcinellus). Nemkülönben puceron nem a puce [bolha] kicsinye, hanem másik rovar
[levéltetű], ahogyan a moucheron sem a mouche kicsinye, vagyis nem ’apró légy’, hanem ’muslica’.

 

A  kifejlett  egyednek  és  kicsinyének  megkülönböztetésére  a  franciának  a  morfológiai-grammatikai  eszközök
(vagyis a toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is.  Egyes állatok kicsinyeit a francia külön
szóval jelöli: marcassin [vadmalac], guenuchepoulin  [csikó], un faon [őzgida], pouliche [fiatal kanca], poussin
[kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard [anyjától elválasztott kisborjú], asticot [légylárva],
stb. Egyes esetekben jelölhetők a bébé szóval is az állat kicsinyei: bébé phoque [fókabébi] stb. [kölyökmajom],
[borjúüsző],

 

Egyik-másik esetben az állat kicsinyeinek neve metaforikus vagy egyéb jelentéssel is gazdagodhat. Így jelent a
louveteaumoucheron [apró légy] ’kisfiú’-t, a poulette [csirke] (kedveskedve) ’fiatal lány’-t vagy ’fiatalasszony’-t, a
poulet  [csirke] – a flic  pejoratív szinonimájaként – ’zsaru’-t (ez utóbbi jelentés a magyarázata az olyan kettős
jelentésű – és épp ezért  lefordíthatatlan – francia filmcímeknek,  mint  a  Tendre poulet,  Adieu poulet  vagy a
Claude Chabrol rendezte Poulet au vinaigre). [farkaskölyök] ’kiscserkész’-t, a
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Az Aiglon  [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel írva, II. Napóleonnak, Napóleon fiának (1811–1832) ragadványneve,
amit Edmond Rostand azonos című verses darabja (1900) tett híressé (az elnevezés azonban nem tőle, hanem
Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851-es államcsíny után keletkezett verseiben). Végül – vigyázat! –
a minou [kiscica] tabuszó, ’női nemi szervet’[11] is jelent; ismételve viszont (minou ! minou !) a cica hívószava.

 

Előfordul, hogy néhány ide tartozó főnév egy-egy állandó szókapcsolatnak is része: mint pl.  a poulet fermier
[tanyasi (szabad tartásban nevelkedett) csirke] vagy a francia gasztronómia két  ismertebb kifejezése: a sauce
poulette  [vajas-citromos-tojásos  mártás[12]]  meg  a  Poulet  Marengo  [fehérboros,  fokhagymás-paradicsomos
csirkesült[13]]. Ami a cabri [kecskegida], illetve a vele kapcsolatos sauter comme un cabri [(feleslegesen) ugrál,
mint a kecskegida] kifejezést illeti, ez de Gaulle-nak az Európai egyesüléssel kapcsolatos híres kijelentésében is
szerepel: ”Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe !...
mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien ![14]” [Persze, ugrálhat az ember a székén mint egy kecskegida,
és szajkózhatja, hogy Európa, Európa, Európa, de ezzel még semmire se jutunk.]

 

III. Állathangot kifejező francia igék

 

Jó néhány köznyelvből ismert igét állathangok kifejezésére is használ a francia: ilyen pl. a mugir [bőg (tehén)], a
crier  [sivalkodik  (majom)],  a  grommeler  [morog (vaddisznó)],  gémir  [turbékol  (galamb)],  a  ricaner  [röhög
(hiéna)],  a  rugir  [üvölt  (oroszlán)],  az  hurlerchuchoter  [csiripel  (veréb)],  a  râler  [üvölt  (tigris)]  stb.
Megjegyzendő, hogy francia nem egy esetben több igét is használ ugyanannak az állathangnak a kifejezésére.
Bárdosi Vilmos és Karakai Imre A francia nyelv lexikona c. nagyszerű kézikönyvében úgyszólván minden olyan
ige  megtalálható,  amellyel  a  francia  nyelv  az  állatok  által  hallatott  hangokat  jelöli[15].  A  franciául  tanulók
azonban  csak  elvétve  kerülnek  olyan  beszédhelyzetbe,  hogy  használniuk  kellene  az  ilyen  igéket,  azt  viszont
egyáltalán nem árt tudniuk, milyen más – elvont vagy metaforikus – jelentésben lehet még alkalmazni őket. Az
alábbiakban  azokból  az  állathangokat  kifejező  igékből  mutatunk  be  néhányat  abc  sorrendben,  amelyek más
jelentésben is sűrűn előfordulnak vagy az irodalmi nyelvben, vagy a köznyelvben. [üvölt (farkas)], a

 

aboyer [ugat (kutya)] ● ’vmi (pl. lőfegyver) ugatáshoz hasonló hangot hallat’ Les canons ne cessaient d’aboyer
[Az ágyuk folyamatosan bömböltek/dörögtek] ● ’kiabál’, ’sérteget’ (contre q vagy après q) ● ’vmit dühös/ingerült
hangon közöl’ Le commandant aboyaient ses ordres. [Az őrnagy üvöltve közölte, hogy mi a parancs.]

beugler  [bőg (ökör, bivaly)] ● ’fület  sértően ordít,  bömböl,  kiabál’ Le chanteur a commencé à beugler.  [Az
énekes bömbölni kezdett.] Pl. Beugler une chanson [Elbömböl egy dalt]

bourdonner [zümmög, döngicsél (méh, darázs)] ● ’zeng’, ’zsong’ „La musique du bal bourdonnait encore à ses
oreilles.”Tout ce qu’il faut savoir sur les oreilles qui bourdonnent. [Amit a fülzúgásról tudni kell.] (FLAUBERT)
[A báli muzsika még ott zsongott a fülében.] ● ’zúg’ (fül)

brailler [rikoltoz, rikácsol (páva)] ● ’fület sértően rikoltoz, hangosan beszél, torka szakadtából üvölt (pejoratív)’
(telefonáláskor) Ce n’est pas la peine de brailler comme ça, je t’entends parfaitement. [Nem kell így üvölteni,
nagyon  jól  hallom,  hogy  mit  mondsz.]  Les  manifestants  braillaient  des  slogans  [A  tüntetők  jelszavakat
üvöltöztek.] ● (kisbaba) sír Ce bébé braille sans arrêt [Állandóan bőg ez a baba.]

braire [bőg, ordít (szamár)] ● faire braire ’untat’ (a bizalmas nyelvhasználatban) Tu nous fait braire avec tes
plaisanteries. [Halálra untatsz minket ezekkel a viccekkel.]

bramer [bőg (szarvas)] ● átv. ’hangosan kiabál vagy panaszkodik’

caqueter [kotkodácsol (tyúk)] ● ’trécsel’, ’locsog’, ’pletyizik’

criailler [rikoltozik, rikácsol (páva, fogoly, fácán, gyöngytyúk)] ● ’idegesítő hangon panaszkodik’

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

grésiller  [ciripel  (tücsök)] ● ’serceg’,  ’recseg (rádió)’  L’omelette grésille  dans  la poêle.  [Serceg a rántotta  a
serpenyőben.]

grogner  [brummog (medve)] ● elégedetlenül dörmög, méltatlankodik ● Il grogne, mais il obéit. [Morog, de
engedelmeskedik]
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jacasser [csörög (szarka)] ● ’hangosan cseveg’ Les femmes n’arrêtaient pas de jacasser [Az asszonyok megállás
nélkül trécseltek.]

jargonner [gágog (gúnár)] ● ’érthetetlenül (érthetetlen kiejtéssel) beszélni’ pl. jargonner une langue étrangère
’egy idegen nyelvet konyhanyelven beszélni’

jaser [csörög (szarka, szajkó)] ● cseveg, pletykál ● Les visites continuelles qu’elle reçoit font jaser les voisins.
[Annyian járnak hozzá, hogy már a szomszédok is pletykálnak.]

piailler [csipog (tyúk)] ● ’sirdogál’, ’pityereg’ (kisgyerek) ● Le marmot piaillait dans son lit. [A kisgyerek az
ágyban sirdogált.]

ronronner [dorombol (macska)] ● ’búg’, ’zúg’ (motor)

roucouler  [turbékol  (galamb)]  ●  turbékol  (szerelmespár)  Des  amoureeux  qui  roucoulent  Turbékoló
szerelmespár

vagir [makog (mezei nyúl)] ● sír (csecsemő) Dans la chambre voisine un bébé vagissait. [A szomszéd szobában
egy csecsemő sirdogált.]

 

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

 

A  francia  ugyan  nem  különösebben  gazdag  hangutánzó  szavakban,  az  állathangokat  azonban  ez  a  nyelv  is
megpróbálja visszaadni, bár nem feltétlenül ugyanolyan hangalakkal, mint a magyar; nyilván azért nem, mert a
francia a saját artikulációs rendszerének megfelelően (és ezért a magyar fültől eltérően) hallja az állathangokat:

 

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

Chien [kutya] (h)ouaf (h)ouaf, ouah ouah, wouf wouf [vau vau]

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

Canard [kacsa] coin coin [háp-háp]

Cochon [disznó] groin-groin [röf röf]

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

Poule [tyúk] cot cot codac, cotcotcodet [kot-kot-kotkodács]

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

 

Ezek közül a hangutánzó szavak közül a cocorico a legismertebb és leggyakoribb, nyilván azért, mert – célzásként
Franciaország nem hivatalos jelképére, a kakasra – más jelentésben is használatos, egyrészt a sportban a nemzeti
büszkeség kifejezésére, másrészt (nem ritkán pejoratívan) a politikában és a közéletben, a naiv nemzeti gőg és a
hazafias büszkeség megnevezésére: pl. les cocoricos de M. X. [X. úr nacionalista kirohanásai]. Chanter cocorico,
pousser  (un  grand)  cocorico,  faire  cocorico,  (vagy  szerényebben:  faire  un  petit  cocorico)  (’győzelmével
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dicsekszik’  /  ’kérkedik’  /  ’henceg’)  pl.  Cocorico  :  un  Français  remporte  le  titre  de  champion  du  monde  !
’Éljen/hurrá, francia lett a világbajnok!’ Les spectateurs français ont poussé des cocoricos. Kb. A francia nézők
lelkesen bíztatták csapatukat.

 

Ezeknek a hangutánzó szavak különösen a francia gyermeknyelvben gyakoriak; a gyermeknyelvnek egyébként
külön szava is van néhány állatra: ilyen a toutou vagy a pitou ’vau-vau’; a dada ’paci’ és a minou ’cica’, cocotte
[csirke, csibe] mon petit toutou l. becéző állatnevek.

 

V. Becéző állatnevek

 

A francia gyakran használ állatneveket becézésre, gyöngéd érzelmek kifejezésére. Ezek a főnevek általában (de
nem mindig) egy szótagúak, és általában háziállatot jelölnek. Mindenesetre, szerepelnek olyan állatok nevei is a
listán,  amelyeket  magyar anyanyelvűnek legvadabb álmában sem jutna eszébe becézésre használni  (pl.  puce,
crevette,  rat,  souris,  loup  etc.).  A  francia  ezeket  az  állatneveket  az  esetek túlnyomó többségében  személyes
névmással használja (előfordul, hogy csak a hímnemű forma áll becéző jelentésben, a nőnemű alakváltozat nem).
A becéző állatnevek mellett állhat jelző is; a főnév előtt általában a grand, gros, petit, cher, bon és vieux, a főnév
után pedig általában a chéri meg az adoré a leggyakoribb. A becézésben természetesen a nyelvi leleménynek is
igen  nagy  a  szerepe,  ezért  a  francia  sok olyan állatnevet  is  használhat,  amelynek becéző  jelentését  hiába  is
keresnénk a szótárakban (ma grenouille, mon crapaud [(’varangyos) békám’] etc.).

 

agneau m. [bárány] Általában többes számban, kizárólag felnőtt gyereknek: mes petits agneaux [báránykáim]
Tous au lit, mes petits agneaux ! Egy-kettő, báránykáim, nyomás lefeküdni!

biche f. bichette, bibiche [szarvasünő] pl. ma (petite) biche ; férfi nőnek, esetleg nő nőnek vagy gyereknek. A
beszélt nyelvben nagyon gyakori. Mais ce soir tu voulais aller au cinéma, ma biche. De hát, drága szívem, ma
este moziba akartál menni. Allez, bibiche, vas-y, c’est ton tour.

biquet  f.  [(kecske)gida]  l.  biquette  ironikusan  (testvérek  közt  pl.),  esetleg  feltőtt  gyereknek  vagy  nála
fiatalabbnak (irónia nélkül) Birtokos névmás nélkül is. Nincs nagy különbség a hímnemű és nőnemű alak között
(mindkettő használható erősen affektív, pl.  szülő-gyerek kapcsolatban), bár a nőnemű forma ritkább. Nagyon
gyakori. Alors, mon biquet, t’as fait tes devoirs ? Pauvre biquet! T’as très mal ? Felnőtt kislánynak. Alors, ma
biquette, tu as bien travaillé ?

caille f. [fürj] ma petite caille ironikusan, munkatársak, barátok között.

canard m. [kacsa] mon petit canard Házastársak között, esetleg felnőtt gyereknek. Tu as été un (très) villain
petit canard.

chat m. chatte  f.  [macska] Mon (petit/gros) chat  Nő férfinak vagy férfi nőnek (intim kapcsolatban), felnőtt
(vagy szülő) gyereknek. Ne t’inquiète pas, mon petit chat ! Bonjour, mon petit chat ! (kislánynak is) Bonjour, ma
chatte ! (A chatte-tal vigyázni kell, mert – akárcsak a minou – ’női nemi szerv’-et is jelent!)

chaton m. [kiscica] Mon petit chaton ; mon chaton chéri Felnőtt gyereknek. Házastársak közt. Tu es prête, mon
petit chaton ?

cocotte f. [pipi] Ma cocotte Ne t’inquiète pas,ma cocotte ! felnőtt gyereknek, Párizsban egy kicsit divatjamúlt, de
vidéken változatlanul gyakori. Fiatalok (főleg barátok vagy kollegák között). Főleg az idősebb és az egészen fiatal
nemzedék nyelvében gyakori. Ça va, cocotte ?

crevette f. [garnélarák] Ma petite crevette; férfi nőnek vagy fiatal lánynak.

lapin  m. lapinou  [nyúl]  Mon (petit/gros) lapin,  mon p’tit  lapinou mon lapin chéri  ;  mon vieux lapin Nő
férfinak, férfi nőnek,  felnőtt gyereknek. Egyik legelterjedtebb becéző szó. Gyakori,  de vigyázni kell  vele, mert
akárcsak a chatte-nak meg a minou-nak, a lapin szónak is van szexuális konnotációja.

loup m. loulou  [farkas] Mon (petit/gros/grand) loup  Férfi nőnek, házastársak között (mindig hímnemben!)
Felnőtt gyereknek. Allez, mes petits loups, dépêchez-vous ! Ma loute ; ma louloute Főleg nőnek vagy gyereknek.
„Mon bon louloup” (Balzac Mme Hanskának írt levelében szóvégi p-vel írja, de a mai franciára p nélküli írásmód
jellemző).
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loutre f. [vidra] Ma loutre. Ironiquement. Ritka.

matou m. [kandúr, kismacska] Mon (gros) matou Házastársak vagy régi barátok között.

minou m. [(kis)cica] Mon petit minou ; mon (pauvre/joli) minou [kiscicám] Általában felnőtt gyereknek (mon
gros minou – nő férfinak (intim kapcsolatban)

moineau m. [veréb] mon petit moineau Szülők gyereknek, többes számban is.

piou-piou m. [pipi] Felnőtt gyereknek, gyakran többes számban (kötőjellel vagy kötőjel nélkül). Mes (petits)
pioux-pioux

poule f. [tyúk] ma poule (chérie) ; ma grosse poule Fiatal lánynak, nőnek, de ironikusan lehet férfinak is. Erősen
köznépi. Ça roule, ma poule (Coluche egyik könyvének címe). Pejoratív, barátok közt is elképzelhető.

poulet m. [csirke] mon poulet Pl. nagymama az unokának.

poulette f. régies ma (petite) poulette. Je suis très fier de toi, ma poulette !

poussin m. [kiscsibe] mon petit poussin Szülő, nagyszülő gyereknek, nő férfinak. Gyakori.

puce  f.  pupuce  [bolha] ma (petite)  puce  [(kis) bogaram] Általában felnőtt  (kis)gyereknek.  Nagyon gyakori.
Fiatal férfi fiatal nőnek birtokos névmás nélkül. Használják határozott névelővel is. Alors la puce ! Tout va bien ?

rat  m. [patkány] mon (petit/gros) rat  Férfi nőnek vagy gyereknek, tréfálkozva. Nő nem mondhatja férfinak.
Viens ici, mon petit rat !

souris f. [egér] Ma petite souris Szülő, nagyszülő gyereknek, férfi nőnek. Köznépi.
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Hogyan káromkodnak a franciák?

Ádám Péter

  

 

„– Comment (dit Ponocrates), vous jurez, frère Jean ?

– Ce n’est (dit le moine) que pour orner mon langage.”

(Rabelais, Gargantua[i])

 

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec

ce grand mot on se console de toutes les

misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

(G. Flaubert, Correspondance)[ii]

 

Mert  káromkodni  káromkodnak,  mi  több,  még cifrázzák  is,
ráadásul ugyanannyi nyelvi leleménnyel, mint a káromkodás
hazai professzionalistái. Jelen van a káromkodás a művelt és
műveletlen beszédben, jelen az irodalomban, sőt, a sanzonban
is  (Brassens  La ronde des  jurons  c.  dala  például  valóságos
katalógusa  a  francia  káromkodásoknak).  Franciaországban
sokáig csak a csiszolatlan köznyelv meg az argó merészelt úgy
istenigazából  szentségelni  (innen  a  francia  szólás:  jurer
comme un  charretier  ’káromkodik,  mint  egy  kocsis’),  mára
azonban a káromkodás annyira demokratizálódott, hogy nem
is kell hozzá különösképpen mocskos szájúnak lenni. Ma már
egy zaftos sacré nom de Dieu de bordel de merde vagy egy Bon
Dieu de Bon Dieu (persze, megfelelő társaságban és megfelelő
alkalommal) ugyanúgy elhangozhat a tanult vezérigazgatónak,
mint trágár sofőrjének szájából.

 

Hogy hány káromkodást ismer a francia, csaknem lehetetlen
megmondani.  Pierre  Enckell  Dictionnaire  des  jurons  c.
hézagpótló  szótára[iii]  nem  kevesebb,  mint  750  szócikket
tartalmaz. Persze, ennek a 750 káromkodásnak csak elenyésző

része  eleven  a  mai  köznyelvben;  bár  az  is  igaz,  hogy  az  elavultnak  tekintett  káromkodások  sem  teljesen
ismeretlenek a franciák előtt, hála azoknak a klasszikus irodalmi műveknek, amelyek megőrizték őket. Érdekes,
hogy  időnként  az  irodalminak  tekintett  és  a  mai  köznyelvből  kikopott  káromkodások  is  fel-felbukkannak  a
nyomtatott  sajtóban, és korántsem csak a Canard enchaîné-féle vicclapok,  hanem nagyon is  komoly újságok
hasábjain[iv]. Mi több, az sem megy ritkaságszámba, hogy a nagyszülők nemzedékével szorosabb kapcsolatban
levő  fiatalok  újra  bedobják  a  köztudatba  az  idősebb  nemzedék  egy-egy  elavultnak  vélt  káromkodását  (mint
például a scrogneugneu-t).

Ami a köznyelvből kikopott káromkodásokat illeti, érdekes, hogy az 1600 előtti szentségelések úgyszólván kivétel
nélkül eltűntek a nyelvből, ami annyit jelent, hogy az irodalmi nyelvben megőrzött káromkodások egytől egyig
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1600  utániak.  (Különösen  sok  példát  találunk  a  káromkodásra  Molière-nél,  valamint  Alexandre  Dumas
regényeiben.) A merde szó, amelyet kiváltságos hely illet meg a káromkodások sorában, először a XIII. századi
Róka-regényben bukkan fel, de a XVI. században Rabelais, a XVII.-ben Scarron, sőt, Voltaire sem rühelli tollára
venni – ezután jó egy évszázadra eltűnik a francia szövegekből, bár sok adat utal búvópatakszerű jelenlétére.
Végül,  jó  egy  évszázados  lappangás  után,  szinte  vulkánszerűen  tör  felszínre  a  csiszoltan  választékos  stílusú
Gustave Flaubert levelezésében, hogy azután – már a XX. században – egyik leggyakoribb szitok- és indulatszója
legyen  a  modern  francia  köznyelvnek.  „Ezzel  az  öt  betűs  szóval  –  írja  a  költő  Jacques  Réda  –  ma  szinte
mindenhol találkozhat az ember, olyan gyakori lett, hogy minden kapcsolatát elvesztette anyagi referenciájával.”

A káromkodásokat általában intenzívebb jelentésük, illetve használatuk különbözteti meg az indulatszavaktól. A
legtöbb káromkodás (nyíltan vagy rejtetten, illetve eufémisztikusan) istenkáromlás is. A káromkodás – írja Émile
Benveniste – „olyan nyelvi elem, amely egy hirtelen jött és heves érzelem (türelmetlenség, düh vagy csalódás)
nyomására szinte akaratlanul jön az ember szájára. De itt nem közlésről van szó, csak egy érzelem kifejezéséről
[…]. A káromkodás nem vonatkoztatható sem a beszélgető partnerre, sem harmadik személyre. Nem közvetít
semmilyen üzenetet, nem kezdeményez semmilyen párbeszédet, és nem vár semmi választ, sőt, nincs is szükség
beszélgetőpartner jelenlétére.[v]”

Az mindenképp közös a káromkodásokban, hogy mindegyik erős feszültség, intenzíven átélt – nemritkán negatív
–  érzelem  szülötte.  Mivel  a  káromkodáson  igen  nagy  az  érzelmi  nyomaték,  hamar  elkophat,  elgyöngülhet,
elhasználódhat.  Ezt  a  folyamatot  ellensúlyozza  a  káromkodások  nyomatékosítása.  Ennek  két  módja  van:  a
káromkodást  vagy  de  prepozícióval  rózsafüzérszerűen  összekapcsolják[vi]  (sacré  nom  de  Dieu  de  bordel  de
merde, putain de bordel de merde, putain de chiasse de crotte de flute de zut stb.), vagy valamilyen jelzői értékű
nyomatékosító  előtaggal  támogatják  meg  (pl.  mille  milliards  de  sabords).  Nyomatékosításra  általában  a
következő szavak és összetételek használatosak: double, triple, double millions de, cent, cinq cent, mille, mille
milliards, millions, sacrémille stb. Az is előfordul, hogy a káromkodás nyomatékosító szó lesz, aminthogy az sem
ritka, hogy – mint tic de langage – erejét vesztve csak a beszédet tarkító, ha ugyan nem tagoló rossz szokássá
válik. A putain például a nem túl választékos köznyelvben ugyanúgy tagolhatja a mondatot, mint a vessző, mi
több, játszhat ugyanolyan szerepet is, mint írott nyelvben a felkiáltójel.

Ami a káromkodások magyar ekvivalenciáit illeti, egy kicsit zavarban vagyok. Egyáltalán nem könnyű ugyanis egy
francia káromkodást valamelyik hazaival megfeleltetni. Ha valahol,  itt bizony nincsenek egzakt ekvivalenciák.
Elég belenézni a  hazai  szótárakba,  rögtön látni,  mennyire reménytelen vállalkozás a francia káromkodásokat
valamilyen ízesebb hazai káromkodással megfeleltetni. Ennek nemcsak az lehet az oka, hogy nem egy magyar
káromkodás már teljesen kikopott a nyelvből; az is sokat nyomhat a latban, hogy a káromkodás mindig mélyen
be van ágyazva a szövegkörnyezetbe, és jelentését is legtöbbször ettől kapja. Másrészt, sok magyar káromkodás
jelentése  nagyon  közel  áll  egymáshoz,  ahogyan  nem  egy  francia  káromkodás  is  szabadon  felcserélhető  egy
másikkal...

Az  is  szaporítja  a  káromkodások  számát,  hogy  a  legerősebb  szentségeléseknek  keletkeznek  enyhébb,
eufemisztikus változatai is. Ekként lett a mordieu-ből a morbleu, a sacredieu-ből a sacrebleu, a vendredieu-ből a
ventrebleu  és  így  tovább.  (Később  ez  az  eljárás  az  úgynevezett  tabuszavakra  is  kiterjedt,  és  egy  sor  nyelvi
trágárságnak keletkezett  enyhébb változata,  mint például  a merde-nek a  mince,  a  putainnek a  purée  vagy  a
punaise, a bougre-nak a bigre, a foutre-nak a fichtre stb.) Érdekes, hogy a XVII. és a XVIII. században minden
gond nélkül használták ezeket az eufemisztikus káromkodásokat, holott a blaszfémiát tiltó törvények még igen
szigorúak  voltak.  Molière  Dom  Juanjának  parasztjai  például,  alighogy  megjelennek  a  színen,  éktelen
káromkodásba kezdenek[vii]. Amikor azonban a III. felvonás 2. jelenetében Dom Juan egy lajos aranyat ajánl egy
szerencsétlen koldusnak, ha káromkodik egy zaftosat, a koldus azt válaszolja, inkább éhen hal, de káromkodni
nem hajlandó[viii]. Ha a fent említett eufemisztikus formákkal szentségelt volna, aligha kapta volna meg az ígért
jutalmat…

Az  alábbiakban  egy  csokorra  való  káromkodást  szeretnénk  bemutatni,  abc  sorrendben,  a  legismertebbek  és
leggyakoribbak közül:

 

barbe la barbe, quelle barbe (általában határozott névelővel, bosszúság, unalom, türelmetlenség kifejezésére,
esetleg  kellemetlen  esemény  hírére;  gyakori)  La  barbe  !  (felszólítás  valamilyen  unalmas  tevékenység
abbahagyására) „Ah ! Beethoven, la barbe !” (M. Proust) Quelle barbe ! ’Micsoda dögunalom!’ „La barbe ! se
disait Juliette. Et tous les jours la même chose.” (J. Vautrin)

bigre  bigre de bigre (a >bougre  enyhébb szinonimája, ámulat, csalódás, csodálat vagy félelem kifejezésére;
ismételhető; nyomatékosító határozót is lehet képezni belőle: bigrement) Bigre, il fait bien froid ce matin ! Bigre,
quelle aventure ! „«Bigre de bigre !» fait le professeur de langue.” (Bernanos)

bon  dieu  bon  dieu  de  bon  dieu,  sacré  bon  sang  de  bon  Dieu  (méltatlankodás,  felháborodás,  bosszúság
kifejezésére, lehet provenszál módra is: boun Diou) „Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème.”
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(R. Queneau)

bon sang bon sang de bon sang, bon sang de bon sang de bon sang, sacré bon sang, satané bon sang, sacré
mille bon sang de bon dieu (méltatlankodás, felháborodás, bosszúság kifejezésére; előtagként is: bon sang de
misère) Mais de quoi as-tu peur, bon sang ! Bon sang ! vous n’écoutez jamais ! „Bon sang, la belle fille ! Siffle
admirativement mon compagnon.” (L. Malet) „Ah que n’ai-je vécu, bon sang ! / Entre quatorze et quinze cent.”
(G. Brassens)

bordel  sacré  bordel  (de  merde),  bordel  de  bordel,  tonnerre  de  bordel,  bordel  de  Dieu,  bordel  de  merde
(méltatlankodás, felháborodás kifejezésére, használható magában is, összetételben is, nagyon gyakori, felkiáltó
mondat bevezetésére is) Qu’est-ce que c’est encore, bordel de dieu ?! Bordel, que tu es belle ! Bordel, je t’ai dit
mille fois de fermer la porte ! „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu ! Je veux savoir ! Je veux savoir !”
(M. Aymé) „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu, c’est-y pas malheureux de voir ça.” (Drieu La
Rochelle) „Bordel de bon Dieu de nom de Dieu de merde” (L.-F. Céline) „Mais, bordel, où c’est qu’j’ai mis mon
flingue ?” (Renaud)

bougre (enyhébb alakja a >bigre; régies; meglepetés, csodálat, düh, harag kifejezésére; határozó is képezhető
belőle: bougrement) Bougre, c’est haut ! Tu aurais dû me prévenir. ’Hű, de magas (pl. fa, amiről le kell vágni egy
ágat), miért nem szóltál előre?’ Bougre, que c’est cher ! Bougre, mais c’est très réussi ! Bougre oui, bougre non.

cadedis cadediou (a gascogne-i tájnyelvből, főleg a XVII. században volt divatban)

ciel juste ciel, ciel de Dieu  (különösen gyakori, általában meglepetés kifejezésére, a meglepetés lehet kínos is:
Ciel,  mon mari  !  ’Te  jó  Isten,  a  férjem!’  –  a  szállóige  a  bulvárdarabokból  jól  ismert  jelenetre  utal,  amikor
váratlanul rányit a férj a szeretőjével bizalmas kettesben levő feleségre)

cornegidouille  (Ubu  király  kedvenc  káromkodása,  ironikusan  használják,  a  >saperlipopette
szinonimájaként is) „Cornegidouille ! le féroce Père Ubu, roi de Pologne, a échappé à son créateur, Alfred Jarry,

pour se réincarner doublement en ce début de XXI
e
 siècle…” (A Le Monde c. párizsi napilap blogjából)

crénom cré nom, cré mille couillons, cré nom de nom, crédieu, crédié, crénom de Dieu (a sacré nom de Dieu
rövidítéséből) – „Cré nom de nom ! Vous voyez bien que je suis occupé !” (J. Anouilh)

crotte crotte ! crotte de crotte, crotte de bique ! (egy kicsit gyerekes; türelmetlenség bosszúság kifejezésére, a
>merde>flûte,  >zut) „Crotte. Une heure. Qu’est-ce que je vais faire en attendant.”  (R. Queneau) Crotte de
crotte ! Pour une fois que tout marchait sur des roulettes, nous avons la guigne ! enyhébb változata, szinonimái:

damnation  enfer  et  damnation!  Mille  damnations  !  mort  et  damnation  !  (ironikusan  irodalmi,  jobb
társaságban is elfogadott; dühöt és kétségbeesést is kifejezhet)

diable  cent  diables,  cinq cent  diable,  mille  diables,  mort  d’un diable,  mort  de tous  les diables,  mordiable,
tonnerre de diable, que diable, grand diable, tonnerre du diable, tous les diables, sang du diable, ventrediable
(irodalmi, de a csiszoltabb beszédben is előfordul. Enyhébb változata a >diantre) Diable, c’est un peu chère ! Où
diable est-il caché ? Que diable veut dire tout ça ? „Que diable allait-il faire dans cette galère ?” (Molière)

diantre que diantre (a >diable enyhébb változata; régies és irodalmi; csodálkozást fejez ki, de nyomatékosíthat
kérdő mondatot is) Diantre ! Et il s’en est tiré sans une égratignure ? ’A kutyafáját! És minden sérülés nélkül
megúszta?’  Et  comment  diantre  pensez-vous  réussir  ?  ’És  hogy  a  pitvarba szeretné a  dolgot  sikerre  vinni?’
Dépêchez-vous que diantre ! Diantre, que c’est cher ! „Comment diantre se trouvait-il que Tartarin de Tarascon
n'eût jamais quitté Tarascon ?” (Daudet) Jelzőként is használható, de prepozícióval: c’est un diantre d’homme
’furcsa, különös egy ember’...

Dieu nom de Dieu, triple Dieu, ventre Dieu, mille Dieux, milliard de Dieux, vingt Dieux, foutredieu  (ritka),
grand Dieu de Dieu de tous les Dieux, sacré nom de Dieu, bon Dieu de bon Dieu (gyakori) „Nom de Dieu de
merde, c’est quand même trop con !” (J. Laurent)

fichtre  (a  ficher  és  a  foutre  kereszteződéséből;  régies,  inkább  a  csodálkozás,  csodálat,  mint  a  bosszúság,
ingerültség  kifejezésére;  nyomatékosító  határozószó  is  képezhető  belőle:  fichtrement)  „Une  belle  opération,
fichtre, la vente de son hôtel à des Américains !” (Colette) Fichtre ! Quel beau cadeau ! Fichtre ! Tu m’as fait
peur ! Fichtre non.

flute (nagyon gyakori, társaságban is elfogadott, mert eufemisztikus. Kifejezhet kritikát, haragot, de csodálatot,
türelmetlenséget és visszautasítást is; indulatszóként „háztető” nélkül is előfordul; főleg nők szájából; a >zut és a
>mince szinonimája) Flute alors! Il a réussi! Il pleut encore. Ah flûte, on ne va pas pouvoir sortir. Flute ! J’ai
oublié mes cigarettes à la maison. Flûte alors ! J’ai perdu mon stylo.

foutre mille foutres, millions de foutres, nom de foutre, foutredieu, foutrebleu (trágár, inkább összetételekben

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=...

33 / 41 2014.06.17. 20:11



gyakoribb, meglehetősen sértő; düh és meglepetés kifejezésére; ahogyan a foutre a >bougre meg a >fichtre, a
belőle képezhető nyomatékosító határozó, vagyis a foutrement  a bougrement  meg a fichtrement  szinonimája)
Foutre ! Que c’est beau ! Je n’en crois foutre rien ! „Foutre ! Quelle distinction. Il a dû claper dans le monde,
probable.” (R. Queneau)

jarnicoton (a Je renie Dieu,  azaz a jarnidieu  enyhébb változata[ix],  ritka és a régi paraszti világot idézi; a
jarnidiable, jarnibleu változat is ismert) „Jarnicoton, je ne suis point ivre.” (R. Queneau); „Jarnibleu ! Tous ces
visages à la bouche tordue, ces milliers et ces milliers d’yeux (…)” (Bernanos)

merde nom d’une merde, merde et contremerde, merde et remerde, merde et reremerde, et puis merde, merde
alors  (Talán  a  legelterjedtebb  indulatszó,  de  vigyázni  kell  vele,  „úri  társaságban”  faragatlanságnak  számít;
gyengébb szinonimái: >crotte, >mince, >zut; Jókívánságként: cent fois merde ! un millions de fois merde !)
„Merde, dit l’un des hommes avec admiration.” (G. Arnaud) Eh b(i)en merde ! Pour une surprise, c’est une
surprise ! Merde ! J’ai oublié mes lunettes. „C’est moi qui commande ici, oui ou merde ?” (J.-L. Bory)

merdre  (elég  gyakori,  és  furcsamód  értelmiségi  körökben  is  elfogadott,  mert  Alfred  Jarry  Ubu  roi  c.
kultuszdarabjára utal; Jékely Zoltán fordításában: ’szahar’)

mince (csodálkozás, meglepetés, bosszúság kifejezésére, többnyire nők szájából) Mince alors ’hű a kutyafáját!’,
Mince, je n’ai plus d’essence ! ’Hű, a csuda vigye el, kifogyott a benzin!’ Mince alors, je me suis encore trompé de
route ! Mince ! J’ai perdu mon sac ! Mince alors ! Qu’est-ce qu’il te faut !

morbleu  (a  mordieu  eufemisztikus  változata;  inkább  csak  XVII.  századi  szövegekben;  irodalmi,
méltatlankodást, felháborodást fejez ki) Morbleu ! Que faites vous ici ? ’Maguk meg mit keresnek itt, a rosseb
egye meg?’ >palsambleu

nom de Dieu  triple  nom  de  dieu  (viszonylag  gyakori,  düh,  ingerültség,  harag  kifejezésére;  több  enyhébb
szinonimája  is  van: nom  d’un chien,  nom  d’une pipe,  nom d’une merde)  Dépêche-toi,  nom de Dieu !  Mais
qu’est-ce que tu fais, nom de Dieu ! Nom de Dieu, quelle saleté !

palsambleu ventrebleu,  morbleu  (a  par le  sang de  Dieu-ből,  főleg  a  XVII.  századi  vígjátékokban szereplő
parasztok szájából)

parbleu (a pardieu enyhébb változata; helyeslés, beleegyezés, valamilyen magától értetődő dolog vagy evidencia
néha ironikus kifejezésére, a >pardi szinonimája; inkább idősebbek szájából) – Il n’a pas protesté. Parbleu, ça
lui ferait plutôt plaisir ! Maintenant, il est content, parbleu ! Il a trouvé la fille qui lui convenait. „Oh ! parbleu !
je sais bien que j’en parle à mon aise, tranquillement assis loin du combat (…).” (A. Gide)

pardi  (a  pardieu-ből;  nyomatékosításra,  valamilyen  végkövetkeztetés  vagy  tanulság  levonásakor,  magától
értetődő evidencia erősítésére; ilyenkor a bien sûr vagy a naturellement szinonimája) Il n’est pas là, pardi ! Il
aura encore oublié le rendez-vous. ’Nincs itt, a fene egye meg. Ide a rozsdás bökőt, hogy megint elfelejtette a
találkozót!’ Il a trouvé porte close. Pardi, il s’était trompé d’adresse. Distrait comme il est, il aura encore oublié
le rendez-vous, pardi !  Pardi ! Si je m’en souviens ! ’Hát hogy a kutyafülébe ne emlékeznék rá!’, ’Hát hogy a
fenébe felejtettem volna el !’

pasquedieu  (régies, irodalmi) „Pasquedieu, maître Claude, reprit le compère Tourangeau après un silence,
vous me gêner fort.” (V. Hugo)

pétard mille pétards, nom d’un pétard, pétard de dieu, pétard de nom de dieu, sacredieu pétard, pétard de
pétard de pétard (bosszúság, ingerültség, csodálkozás kifejezésére; önállóan is használható, de összetételekben
gyakoribb; durvának és közönségesnek számít) Ça tombe des cordes, pétard ! On pourra pas sortir; „Nom d’un
pétard, est-ce beau!” (Flaubert)

peuchère pechère, péchère (meglepetés, elérzékenyülés, csodálkozás, csodálat vagy a sajnálkozás kifejezésére)
„La Sainte Vierge, peuchère, elle n’en a eu qu’un [c’est-à-dire enfant] et regarde un peu les ennuis qu’il lui a
fait!” (M. Pagnol)

punaise  (a  >putain  enyhébb  szinonimája;  harag,  türelmetlenség  kifejezésére)  Punaise!  Cette  affaire
commence à m’énerver !

purée  purée  de  purée  de  purée  (a  >putain  enyhébb,  szalonképesebb  változata;  határozott  névelővel  is;
kifejezhet haraggal vegyes – néha örömteli – meglepetést, de türelmetlenséget is; de prepozícióval összefűzött
összetételben is használatos)

putain putain de bordel,  putain de merde Oh, putain !  (nagyon durva;  ritkábban csodálat  és elégedettség,
gyakrabban düh, bosszúság kifejezésére; a kiejtésben néha ’tain-né is rövidülhet; a >punaise meg a >merde
szinonimája; de-vel kapcsolódó előtagként is, bosszúság, düh kifejezésére) Quel putain de temps ! Oh ! Putain !
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ça, c’est du sport ! „Il prit une outre en peau, la leva au-dessus de sa tête, et laissa couler un jet mince sur ses
dents à peine entrouvertes. – Ah ! Putain ! fit-il.” (P. Mac Orlan)

sabord[x] triple sabords, mille sabords, mille milliards de mille sabords (kalandregényekből ismert matróz-
káromkodás; az Hergé-féle Tintin képregény-sorozat Haddock kapitánya is  sűrűn használja) „C’est  fini,  mille
millions de sabords ?” (J. Anouilh) >Tonnerre de Brest

sacrebleu  crébleu  (türelmetlenség,  csodálkozás  kifejezésére,  esetleg  kijelentés,  közlés  nyomatékosítására)
Laissez-moi tranquille, sacrebleu !

saperlipopette (a >sapristi enyhébb, ironikusabb, a társadalmi elit által is elfogadott, bár egy kicsit régies
változata, enyhe bosszúság kifejezésére) ”Vous êtes tous des vieux croutons […], saperlipopette ...” (elhangzott a
FranceInter rádióadón) Saperlipopette, quel chouette roman ! Saperlipopette, quelle pluie ! „Ah ! saperlipote de
saperlipopette ! sapristi ! moi, je serai rentier…” (A. Rimbaud)

saperlotte (régies; >saperlipopette) Mais dépêche-toi, saperlotte !

sapristi  sacristi  (csodálkozás,  csalódás,  csalódottság,  tanácstalanság,  ingerültség,  düh,  méltatlankodás,
türelmetlenség, elkeseredés kifejezésére) Sapristi ! On a encore dérangé mes papiers sur mon bureau. Alors,
sapristi, dépêchez vous de terminer votre travail.  Sapristi, je me suis encore fait avoir ! „Ah ! Sapristi ! on
distribue les billets !...” (E. Labiche)

scrognieugnieu  tonnerre  de  scrogneugneu  (a  Sacré  nom  de  Dieu-ből;  morgolódó  öreg  katonatiszteknek
tulajdonítják; főnévként is: un vieux scrogneugneu) Apprendre à marcher au pas, ça n’est pourtant pas très
difficile, scrogneugneu ! Scrogneugneu, je suis en retard ! „Oh ! Scrogneugneu ! Vous n’avez pas honte !” (H.
Montherlant)

tonnerre de Brest mille tonnerres de Brest, sacré tonnerre de Brest (a Tintin képregény-sorozatból ismert
Haddock kapitány kedvelt káromkodása) >sabords

tonnerre de Dieu tonnerre de foutre, mille tonnerres (gyakori, főleg dühöt és fenyegetést fejez ki) „Tonnerre
de Dieu,  n’allons pas fumer sur le tonneau de poudre, citoyens !” (Balzac) „…je vous prêche la patience, la
modération, mille tionnerres ! et vous ne m’écoutez pas, ventrebleu !” (Labiche) Jelzőként: „Ah ! Ces tonnerres
de Dieu de femmes !” (Zola)

vache Ah la vache ! (általában határozott névelővel; meglepetés kifejezésére, gyakran olyankor, amikor a látvány
magáért beszél.) Oh la vache! Vous arrivez à lire cette écriture ? ’A kutyafáját! Ezt a krikszkrakszot is ki tudja
silabizálni?’

ventrebleu  ventre-bleu (régies,  harag,  meglepetés  kifejezésére,  főleg XVII.  századi  szövegekben gyakori,  de
később is előfordul) Ventrebleu, la coquine m’a berné ! „Ventrebleu, je vous avalerais…” (A. de Musset)

ventre-saint-gris (régies és irodalmi; IV. Henrik kedvenc káromkodása; történelmi regények szerzői gyakran
szövik a dialógusba a korhangulat érzékeltetésére)

zut zut de zut, rezut, quinze fois zut (a >merde enyhébb változata, a >crotte, >flûte és a >mince szinonimája;
bosszúság, harag,  méreg, csalódás, felháborodás, visszautasítás,  meglepetés vagy közöny kifejezésére) Ah, zut
alors ! Zut ! Allez vous promener !Quand ça ma plaît, je dis oui tout de suite, mais quand ça ne me plaît pas, je
dis zut. „Ah ! et puis zut, à la fin du compte ! il est bien plus simple de ne point songer à tout cela…” (Huysmans,
Là-bas)

 

A  francia  káromkodásokat  lehet  többféleképpen  is  osztályozni.  Pierre  Enckell  például  tematikus  rendezést
választott,  vagyis tartalom szerint sorolta őket (1) a vallással  (Istennel,  a  szentekkel,  illetve az ördöggel  stb.)
kapcsolatos,  (2)  az  élő  (személyek,  állatok),  valamint  (3)  élettelen  referenciát  tartalmazó  káromkodások
kategóriájába[xi].  De elképzelhetők más osztályozások is.  Mint például  a nyelvi szintek szerinti kategorizálás,
amely  pontosan  megadná,  hogy  egy-egy  káromkodás  milyen  stílusrétegben,  milyen  nyelvi  és  társadalmi
környezetben  használható.  És  elképzelhető  olyan  rendszerezés  is,  amely  a  kifejezendő  érzelmek  szerint
csoportosítaná  a  káromkodásokat,  pontosan  jelezve,  hogy  az  ingerült,  dühös,  felháborodott  vagy  csalódott
nyelvhasználó milyen – gyönge, középerős vagy erős – káromkodások közt választhat, ha alkalomadtán hangot
akar adni indulatainak.

Mert akárhogyan is, káromkodni muszáj! A kételkedőknek ajánlom, nézzenek bele három angol kutatóorvos, R.
Stephens, J. Atkins és A. Kingston Swearing as a response to pain c. tanulmányába, amely egy komoly orvosi
szaklapban látott napvilágot[xii]. A tanulmányból kiderül, hogy a káromkodást „az agykéreg meghatározott része
irányítja, ez tiltja és ellenőrzi a használatukat. Mindamellett, bizonyos esetekben, amikor trauma ér minket, vagy
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heves fájdalommal kell szembenéznünk, hirtelen felnyílik a nyelvi jólneveltség agyi zára, és a bennünk szunnyadó
ösztönös  trágárság  felszínre  tör.  A  nyelvi  parancsnak  ez  a  megszegése  rendkívül  erős  emócióval  jár,  ami  a
fájdalomérzést  jelentősen enyhíti.” A szentségelés tehát lehet fájdalomcsillapító is,  és  mint minden gyógyszer
csak körültekintéssel és mértéktartással alkalmazható, máskülönben erejét veszti, hatástalanná válik. Mint annyi
másban, itt is a mértékletesség, az arányérzék meg a jó ízlés az irányadó.

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !

[i] Paris, coll. Le Livre de Poche, 1994, 361. o.

[ii] À Ernest Chevalier [Croisset] Dimanche, 15 juin [1845]

[iii] Paris, Presses Universitaires de France, 2004.

[iv] Mint pl. a mille pétards, a sapristi vagy a saperlipopette.

[v] Problèmes de linguistique générale, Paris, Édition de Minuit, tome II, 256. o.

[vi] Ezeket a káromkodás-fűzéreket nevezi a francia un chapelet d’injures-nek.

[vii]Molière, Dom Juan, coll. Nouveau classiques illustrés Hachette, Paris, 1976, II. felvonás, első jelenet, 36–41.
o. Természetesen az eufemisztikus formákat használják.

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

[ix] IV. Henrik gyóntatópapjának nevéből: Coton atya (1564–1626) a legenda szerint arra kérte a királyt, hogy
Isten neve helyett az övével káromkodjon.

[x] A szó azt a nyílást  jelöli  a régi hajók oldalában, amelyeken kikandikál  az ágyúcső vége. Míg a sabord  hn
mindig négyzet alapú és üvegezetlen nyílás, az hublot hn (hajóablak) kör-alakú és mindig üvegezett.

[xi] Pierre Enckell, id. mű, 21–24. o.

[xii] Neuroreport, 2009 20 (12), 1056–1060. o.

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

 

Színre színt

 

Általában csak a festők „színvilágáról” szokás beszélni.

Holott  megvan  a  nyelveknek  is  a  maguk  „színvilága”.  A

franciáé  különösen  gazdag.  Nemcsak  mert  viszonylag  sok

szava és nyelvi eszköze van a legkülönbözőbb színárnyalatok

kifejezésére, azért is, mert a színnevek sok jelzős szerkezetnek

és idiómának lehetnek alkotóelemei.

A francia nyelv leggyakoribb színnevei: blanc, blanche

(fehér), bleu, -e (kék), brun, -e (barna), jaune (sárga), noir, -e

(fekete),  orange  (narancssárga),  rouge  (piros),  rose

(rózsaszín), vert, -e (zöld), violet, violette (lila). [Vigyázzunk, a

brun  használata nem egészen azonos a magyaréval! A barna

színt a köznyelv nem ezzel, hanem a hímnemben és nőnemben

változatlan marron jelzővel fejezi ki, a brun inkább csak hajjal
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kapcsolatban  használatos
1

.  Így  például  ’barna  tehén’  vache

marron, ’barna szem’ des yeux marron, 'egy pár barna cipő' une paire de chaussures marron, de: Le grand brun

que tu as remarqué hier, c’était mon frère, ’a magas barna hajú fiú, akit tegnap láttál, a testvérem’, une belle

brune ’csinos barna lány’.]

 

 

I. A színnév helye.  A színnevek, amelyeket számban és nemben egyeztetünk (a kivételekről  lejjebb),

általában  a  jelzett  szó  mögött  állnak  (une  pomme  verte),  de  előfordul,  főleg  régies  kifejezésekben  vagy

összetételekben, hogy a főnév elé kerülnek: ilyen például a veretes se faire  (vagy avoir) de noirs soucis  ’sötét

gondok gyötrik’, az avoir de noirs pressentiments ’rossz előzérzete van’, vagy az egyszerre régies és ironikus faire

(gyakrabban  écrire)  quelque  chose  de  sa  blanche  main  ’saját  kezűleg  ír  vagy  csinál  vmit’,  például  A.  de

Musset-nél:  Voilà  votre thé,  fait  de ma blanche main… ’Itt  a  teája,  én magam főztem…’,  donnez-moi  votre

blanche main ’nyújtsa ide a hófehér kacsóját’ stb. Még néhány példa: la blanche colombe
2

 (fehér galamb), la

blanche hermine  (hófehér hermelin)
3

, la verte jeunesse, les vertes années (kamaszkor), la blanche Ophélie (a

Hamletben),   Blanche-Neige  (Hófehérke),  le  Vert-Galant  (IV.  Henrik  kedveskedő ragadványneve)
4

.  Az  előre

helyezett szinnév a költői nyelvben sem megy ritkaságszámba: "Enfants, voici les boeufs qui passent, / Cachez

vos rouges tabliers !" (V. Hugo, Odes et ballades)

 

II. Színnévből ige. A leggyakrabban használt színnevekből képezhetünk igét is, ezek az igék (a ’besatíroz’

jelentésű griser  kivételével
5

) -ir  végződésűek, és a második igeragozási csoportba tartoznak: blanchir,  bleuir,

brunir, jaunir, noircir, rosir, rougir, verdir. Ezek az igék általában egyszerre tárgyasak és tárgyatlanok, egyszerre

jelölnek tevékenységet (faire) és átalakulást (devenir). Három példa:

blanchir  –  A.  (faire)  fehérít,  fehérre  fest,  meszel,  mos  (főleg  fehérneműt),  (átvitt  jelentésben)  vkit

(bűnügyben) tisztára mos; B. (devenir) el/kifehéredik, megőszül (régies);

noircir – A. sötét/fekete színt ad vminek, megbarnít (például nap), (elvontan) befeketít, bemocskol; B.

bepiszkolódik, bekoszolódik, elsötétül (ég);

rougir  –  A.  megpirosít,  pirosra  színez/fest,  piros  anyaggal  kever  (pl.  vérrel,  vörösborral);  B.

(meg)pirosodik, (meg/el)vörösödik, (el)pirul, irul-pirul, (el)vörösödik (dühében, szégyenében).

 

Ezekből az igékből (-ment vagy egyéb toldalékkal) főnév is képezhető: blanchir > blanchiment ’fehérre

festés’,  blanchiment  d’argent  ’pénzmosás’,  blanchissement  ’elfehérülés’  (pl.  hajé),  blanchissage  ’nagymosás’

(többnyire  fehérneműé);  bleuir  >  bleuissement  ’kékre  festés’,  ’elkékülés’  (pl.  ajaké);  brunir  >  brunissement

’lebarnulás’, brunissage ’ropogósra sütés’ (pl. ételé); jaunir > jaunissement ’sárgítás’, ’meg/elsárgulás’, ’sárgára

festés’; noircir > noircissement ’feketére/sötétre festés’, ’megfeketedés’ stb.

 

Négy színnévhez járulhat még -oyer végű toldalék is: blanchoyer, brunoyer, rougeoyer, verdoyer (az első

kettő csak az irodalmi nyelvben fordul elő, ott is – c’est le cas de le dire – ritka, mint a fehér holló
6

): az ige a

szótőben kifejezett  szín ragyogását,  fényét fejezi  ki.  Két irodalmi példa,  egyik Ch.  Perrault  Barbe-Bleue  (Kék

Szakáll) c. meséjéből: Je ne voie rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie „Nem látok mást csak a

porzó napot meg a smaragdzölden tündöklő rétet’, másik V. Hugótól: Sous le ciel qui rougeoie ’A vöröslő (esetleg

’rőt fényben izzó’) égbolt alatt’ (Année terrible).
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A valóságban szinte végtelen a színárnyalatok száma, a nyelv hét-nyolc leggyakoribb színneve ezt nyilván

nem tudja mind pontosan visszaadni. A franciának azonban nem is egy nyelvi eszköze van a különféle árnyalatok

jelölésére. Ilyen például

 

III. az -âtre tompító képző (suffixe d’atténuation), ami nagyjából megfelel a magyar -s melléknév-

képzőnek,  amely  színnévhez  kapcsolódva  szintén  a  tulajdonság  kisebb  fokát-mértékét  fejezi  ki  (pl.:  barnás,

feketés, zöldes stb.). Az -âtre képző, a leggyakoribb színnevekkel kapcsolódik össze (de nemcsak színnevekhez

illeszkedik
7

).  Jelentését  legegyszerűbben  a  tirer  à  (’valamilyen  színbe  hajlik’,  ’valamilyen  színben  játszik’)

kifejezéssel lehet körülírni (pl. un bleu tirant sur le violet). A toldalék a nőnemű alakhoz járul (a vert esetében a

szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

brunâtre – ’barnás’ pl. une sauce brunâtre (barnás színű mártás);

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

pl. une barbe roussâtre ’rőt (vöröses) szakáll’

olivâtre – ’olajbarna’

pl. un visage, un teint olivâtre ’olajbarna arc, arcszín’

 

Az -âtre végződésű színnevek összetételekben is előfordulhatnak, pl. gris noirâtre (feketés szürke), gris

brunâtre (barnás szürke), blanc jaunâtre (sárgás fehér). Az -âtre képzős színnevekkel, amelyek erősen pejoratív

jelentésűek, gyakran találkozni az irodalmi nyelvben: J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre – olvassuk
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Baudelaire Chant d’automne  c.  versében. Az idézett verssornak különleges erőt ad a pozitív aimer  ige meg a

pejoratív verdâtre összeszikráztatásával kifejezett érzelmi ambivalencia.

 

V. Az -aud/-aude melléknévképző; Míg az -âtre elvesz a színnév jelentéséből, az -aud/-aude nem

elvesz, hanem hozzáad a színnév jelentéséhez, vagyis (általában pejoratív jelentésben) növeli a szín intenzitását.

Ez a képző azonban csak két színnévhez illeszthető.

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

rougeaud, rougeaude – (un visage rougeaud)

 

VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

 

(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel
8

: brun-roux, brun-rouge, bleu-vert, vert-jaune, gris-bleu,

gris-blanc, gris-jaune;

 

(2) A színnévnek bizonyos árnyalatot vagy színt felidéző főnévvel vagy főnévi csoporttal való helyettesítése:

des yeux noisette (mogyoróbarna szempár), des cheveux poivre et sel (őszbe csavarodó haj), des gants beurre

frais (vajszínű kesztyű), des chemisettes marron (gesztenyebarna blúz), un tissu feuille morte (avarszínű szövet),

une robe cuisse-de-nymphe (hússzínű ruha), des rubans gorge-de-pigeon (galambszürke szalag) stb. stb.

 

(3) Hozzátehetünk a színnévhez jelzői funkciót betöltő de elöljárós főnevet is: blanc d’argent (ezüstfehér),

bleu  de  nuit  (mélykék,  sötétkék),  noir  de  velours,  brun  de  cachou,  brun  de  noix  (dióbarna),  noir  de  suie

(koromfekete),  jaune d’or  (aranysárga),  blanc de  plomb  (ólomfehér)  stb.  Két  színnév ritkán  kapcsolódik  de

elöljáróval, bár előfordul: vert de gris (szürkés zöld, rézrozsda).
9

 

(4) Előfordul, és nem is ritkán, hogy a jelzői funkcióban álló főnév prepozíció nélkül áll a színnév mellett:

jaune paille (szalmasárga), bleu ciel (égszínkék), bleu horizon (égszínkék
10

), bleu ardoise, gris anthracite, jaune

citron (citromsárga), jaune pipi, rouge sang (vérpiros), gris ardoise (palaszürke), gris tourterelle, vert bouteille,

vert tilleul, vert pistache (pisztácia-zöld), vert épinard (spenótzöld), vert pomme, (almazöld) stb
11

.

 

(5) A couleur de szókapcsolat különféle változataival: jaune de la couleur de la paille (de az olyan rövidebb

alakok, mint a jaune couleur de la paille, illetve a jaune couleur paille  sokkal gyakoribbak, az említett jaune

paille-t nem is számítva).

 

(6) Az intenzitást fokozó vagy gyengítő jelzős szókapcsolattal.  Az intenzitás gyengítésére a cassé,  clair,

éteint, délavé, mate,  pâle,  terne,  terni  az erősítésére az brillant,  chaud,  éclatant,  foncé,  obscure,  sombre,  vif

használatos leggyakrabban (de a flamboyant, rutilant és a voyant is elképzelhető): blanc cassé (törtfehér), bleu

pâle  (halványkék),  rouge  sombre  (sötétpiros),  vert  foncé  (sötétzöld),  vert  clair  (világos  zöld),  vert  pâle

(halványzöld) stb.
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HELYESÍRÁS – az összetett jelzők (színnév plusz színnév, színnév plusz főnév) sem többes számban, sem

nőnemben nem illeszkednek: des robes bleu pâle vagy bleu foncé, des rubans vert clair, des jupes vert bouteille.

A  jelzői  funkcióban álló  (vagyis  színnévként  használatos) főnevekkel  is  ugyanez  a  helyzet:  des  yeux marron

(gesztenyebarna szem), des yeux marron foncé (sötétbarna szem), des rubans saumon (lazacszínű szalagok), des

rubans saumon fumé  (füstölt lazac színű szalagok), etc. Mindamellett akadnak kivételek: az écarlate  (bíbor-,

skarlátvörös), mauve (lilás rózsaszín), pourpre (bíborvörös), rose (rózsaszín), fauve (vöröses sárga), ha jelzőként

állnak, nőnemben és többes számban egyeztetjük őket: des robes pourpres, des chemisettes écarlates stb. Az -s

toldaléknak  néha  jelentés-megkülönböztető  szerepe  is  lehet:  des  drapeaux  bleu-blanc-rouge  (nemzeti  színű

zászlók), des drapeaux bleus, blancs, rouges (kék, fehér és piros – vagyis egyszínű – zászlók).

 

VII.  Nagyon  sok  az  olyan  főnév  is  a  franciában,  amely  alkalmas  önállóan  is  valamilyen  szín,

színárnyalat vagy tónus jelölésére. Használhatja a francianyelv színnévként egyes növények, virágok gyümölcsök,

élelmiszerek, állatok vagy ásványok nevét is. Például: abricot (barackszínű), ardoise (palaszürke), argent (ezüst),

brique  (téglavörös), amarante  (bíborvörös), anthracite (szürkés fekete), aubergine  (sötétlila), azur  (azúrkék),

caca  d’oie  (sárgás  zöld),  café  (kávébarna),  cerise  (cseresznyepiros),  châtaigne  (világosbarna),  chocolat

(csokoládébarna), citron (citromsárga), coquelicot  (pipacspiros), corail  (korallpiros), émeraude (smaragdzöld),

feulle-morte  (avarszínű),  garance  (tulipiros)
12

,  gorge-de-pigeon  (színjátszó),  grenat  (gránátvörös),  jonquille

(sárga), marron (gesztenyebarna), moutarde (mustársárga), noisette (mogyoró barna), orange (narancssárga),

paille  (szalmasárga), parme (lila), pervenche (szürkés kék), pistache (pisztáciazöld), prune  (szilvakék), rouille

(rozsdabarna), tabac (dohánybarna), turquoise (türkizkék, esetleg türkiz zöld), etc.

 

Ezt a nagyon gazdag szókészletet főleg a festékboltokban, illetve (gondoljunk csak az autókarosszériák,

bútor-szövetek,  ajakrúzsok  és  körömlakkok  színmegnevezéseire)  a  kereskedelemben  és  a  divat  világában

használják. Emellett rengeteg olyan fantázianévvel is találkozunk, amit sokszor hiába keresünk a szótárakban. Ha

például  bemegyünk  egy  francia  illatszerboltba,  és  megnézzük,  milyen  rózsaszín  körömlakk  (vernis  à  ongle)

kapható, ilyen árnyalatokat találunk: rose caprice, rose éclat, rose fou, rose passion, rose satin, rose tendre, rose

turbulent, rose de Venise etc. Az Yves Saint-Laurent márkájú rúzsokon például mostanában ilyen színjelölések

olvashatók: prune frappée,  prune vertige,  cerise givrée,  framboise gelée,  rose savoureux, rose cannelé,  rose

Paris, brun vibrant, brun beaubourg, miel naturel, beige douceur, pourpre interdit.
13

 

 

1  DE:  ours  brun  ’barnamedve’,  tabac  brun  ’barna  dohány’,  cigarettes  brunes  ’erős  cigaretta’,  bière  brune
’barnasör’.

2 Blanche colombe – egy 1993-ban forgatott francia játékfilm címe.

3  Ma  főleg  vendéglők,  éttermek  neveként  (leginkább  Bretagne-ban).  A  hófehér  hermelin  az  1532-ig  önálló
Bretagne-nak volt a jelképe. A bretagne-i hercegség jelszava (Plutôt la mort que la souillure ’Inkább meghalni
mint hogy folt essen a becsületen’) is erre az állatra céloz: a legenda szerint egy vadászok elől menekülő hermelin
megállt egy sáros patak előtt,  és  inkább a halált  választotta, csakhogy a prémjét be ne sározza. Ugyancsak a
legenda szerint Anne de Bretagne (1477–1514) is tanúja volt az esetnek, és parancsot is adott, hogy az állatot
azonnal engedjék szabadon. La blanche hermine – Gilles Servat 1970-ben született híres dalának címe.

4 A kifejezés, amelynek 'öregedő, de még ereje teljében levő férfi' az eredeti jelentése, ma IV. Henriknek azt a
bronz lovasszobrát jelöli, amely az île de la Cité alsó csücskében áll.

5 A griser-nek ezt a jelentését  nem ismeri sem Pálfy Miklós Francia-Magyar szótára (Grimm Kiadó, Szeged,
2006), sem Bárdosi Vilmos és Szabó Dávid francia-magyar kéziszótára (Akadémiai kiadó, 2007).
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6 A Littrében a blanchoyer meg a brunoyer még megtalálható, a Petit Robert viszont már nem is vette fel őket.

7 L. douceâtre (édeskés), follâtre vagy folâtre (bolondos), blondâtre (piszkos szőke), bellâtre (bájgúnár).

8 Az et  kötőszóval  összekapcsolt  két  színnév viszont nem színárnyalatot,  hanem két különböző szín együttes
jelenlétét fejezi ki, pl. des films en noir et blanc ’fekete-fehér filmek’.

9 Írják kötőjellel is: vert-de-gris. Ilyen színű volt a hitleri német hadsereg egyenruhája.

10 1915 áprilisától 1935-ig ilyen színű volt a francia hadsereg egyenruhája.

11 A jelzői funkcióban álló főnév nemritkán kötőjellel kapcsolódik a színnévhez: gris-fer (acélszürke), gris-perle
stb.

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

13  Amint  látható,  egyeztet  a  francia  akkor,  amikor  a  jelzői  bővítmény  nem  színnévhez,  hanem  színnévként
használt nőnemű főnévhez (pl. gyümölcsnévhez) társul: framboise foncée, fraise claire stb.
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