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Obama döntése „olaj a tűzre”?

SERGE HALIMI

Sokan bírálják ma Barack Obama Közel-Kelet  politikáját, miközben

széles körben vitatják az Irakkal  kapcsolatos korábbi elnöki döntéseket is.

Vajon igaza volt-e Illinois képviselőjének, aki 2002-ben így ítélte meg Irak

katonai  megszállását:  „Olaj  a  tűzre...Feléleszti  az  arab  világ  legrosszabb

ösztöneit,  és  lehetőséget  nyújt  az  Al-Kaidának,  hogy  még  több  harcost

toborozzon.”  Vajon  neki  volt  igaza,  vagy  az  akkori  amerikai

elnökhelyettesnek,  aki  azt  állította:  „Irakban  „az  amerikaiakat

felszabadítóként fogják üdvözölni.” A republikánus Dick Cheney ma azzal vádolja Barack Obamát, hogy Irakkal

kapcsolatban áruló és buta politikát folytat. Mint mondotta: „ritkán történt meg, hogy egy amerikai elnök ekkorát

tévedett, és ilyen sok kérdésben ennyi kárt okozott másoknak
[1]

.”

Obama egyelőre nem szánta el magát, hogy amerikai zászlóaljakat küldjön Irak területét részben ellenőrző

dzsihádista erők ellen. Miközben háromszáz „katonai tanácsadót” küld a bagdadi rezsim mellé, nyilvánvalóvá

tette, hogy az iraki miniszterelnöknek, Núri al-Malikinek mennie kell... Közel hatvan évvel ezelőtt valami hasonló

történt. Az USA „katonai tanácsadókat” küldött egy korrupt és elnyomó rendszer megtámogatására Vietnamba,

Ngô Đình Diệm elnök mellé. Majd amikor már elegük lett a támogatott barát hálátlanságából, akkor hagyták őt

megölni. (Vagy épp ők maguk ölték meg?) Az akkori katonai beavatkozás lángba borította egész Indokinát, és

több millió  ember  halálát  okozta.  Ezek után nagyon  is  érthető,  hogy az  amerikai  nép miért  nem  támogatja

lelkesen a háborús felszólításokat...

A  nyugati  hatalmak  beavatkozása  katasztrofális  helyzetet  teremtett  az  arab  világ  népei  számára  is.  A

nyugatiak szűkmarkúak,  amikor a gazdasági  vagy szociális  fejlődést kellene megfinanszírozni, vagy adósságot

elengedni, például Tunéziában vagy Egyiptomban. Ám nem számítottak a költségek, amikor az éppen ügyeletes

ellenséget kellett megsemmisíteni - persze mindig az emberi jogok elvének hangoztatása mellett. Sajátos módon

ezeket az elveket sosem kérik számon saját támogatott szövetségeseiktől, például Izraeltől, Katartól, vagy Szaúd-

Arábiától
[2]

.

Június 13-án Obama elnök az USA által lerombolt, tönkretett Irakot hibáztatta az átélt tragédiákért. „Az

elmúlt évtizedben az amerikai csapatok sokat áldoztak azért, hogy az irakiaknak lehetőséget nyújtsanak saját

jövőjük kialakítására.” - mondotta. A valóság ilyen fajta tagadása a neokonzervatív erők malmára hajtja a vizet.

Utóbbiak  meggyőződéssel  állítják:  Washington  kivonulása  bármely  területről  csak  felgyorsítja  az  amerikai

hanyatlást, és univerzális káoszt teremt.

A republikánus szenátor John McCain nem kevesebbet állít, mint azt hogy az iraki háborút már azelőtt

„megnyerték”, mielőtt a jelenlegi elnök elfoglalta volna a helyét a Fehér Házban. Megítélése szerint a nemzetközi

válságot  a  tengerészgyalogosokkal  lehetne  megoldani.  Március  15-én  azt  követelte,  hogy  az  USA  küldjön

csapatokat Ukrajnába is. Május 13-án pedig Nigériába küldte volna az amerikai katonákat a harcias szenátor.

2002-ben Obama még úgy döntött: nem kell olajat önteni a közel-keleti tűzre... Vajon ilyen elővigyázatos

lesz az elkövetkező hónapokban is?
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[1]          Richard és Liz Cheney: The collapsing Obama Doctrine [Összeomlott az Obama doktrína], The Wall

Street Journal, New York, 2014. június 18.

[2]           Serge Halimi: Impunité saoudienne [Szaúd-Arábiával nincs gond],  Le Monde diplomatique, 2012.

március, http://www.magyardiplo.hu/2012-marcius/714-szaud-arabiaval-nincs-gond

Quatárban  jelenleg  több  tízezer  külföldi  munkás  dolgozik,  a  rabszolgasághoz  közeli  körülmények  között,  a

2022-es futball világbajnokság építkezésein.
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Árnyékszínház a „nyilvános párbeszédről” Brüsszelben

Leo Noleti

Az Európai Bizottság hónapokon keresztül tárgyalt titokban

a Transzatlanti Óriáspiacról (TTIP
[i]

). Március vége felé hangzott

el az ígéret: az átláthatóság jegyében véget vetnek a megállapodás

körül  kialakított  mesterséges  homálynak.  „Nyilvános

párbeszéd”-nek  nevezett  eljárás  keretében  megnyitottak  egy

internetes honlapot, ahol „mindenki hallathatja a hangját”, kifejtheti a véleményét. Húsz nyelven

indított  kommunikációs  kampányban  2014.  július  6-ig  tájékoztatják  az  európai  polgárokat  a

tárgyalás alatt álló TTIP tizenkét aspektusáról
[ii]

.

Még  el  sem  indult,  máris  éles  kritikák  fogalmazódtak  meg  az  egész  eljárással  kapcsolatban.  Egyes

vélemények  szerint  a  „nyilvános  párbeszéd”  a  TTIP  tárgyalásoknak  csak  egyetlen  témáját  érinti:  a

befektetésvédelmet,  azaz  a  befektető-állam  vitarendezési  mechanismust
[iii]

.  Kifogásolták  a  „Magyarázatok  és

dokumentumok” című, az Európai Bizottság álláspontját bemutató ismertetőt is. A kérdéseket technikailag úgy

fogalmazták meg, hogy lehetetlen kifejteni a szabadkereskedelemről, a privatizációról, vagy egyszerűen csak a

TTIP-ről  megfogalmazott  általános ellenvéleményt.  Az ATTAC
[iv]

 karikatúrának nevezi  a  konzultációs eljárást,

ami  kizárólag  a  Kereskedelmi  Főigazgatóság
[v]

 saját,  önállósult  céljait  szolgálja,  miközben  persze  egy

demokratikus lakkréteggel vonja be az egyébként teljesen demokráciahiányos folyamatot.

 

Az unió „bizalmatlansági válsága”

Ez az eset is jól mutatja mennyire ellentmondásos az Európai Bizottság hozzáállása a „civil társadalom

bevonása” elnevezésű folyamathoz. Az utóbbi néhány évben ez a homályos kifejezés meggyökeresedett az uniós

szereplők által rendszeresen használt kifejezések között, oly annyira hogy végül az uniós jogok közé is bekerült.

2001-ben, az európai kormányzásról írt Fehér Könyv kidolgozásakor, a bizottság beindított egy széles körű

egyeztetést az európai intézményekről. Ez azt  eredményezte, hogy ma már rendszeresen meg kell hallgatni a

nem-kormányzati  szervezeteket (NGO-kat),  az egyesületeket,  és a polgárok más képviselőit  is.  Ez lehetőséget

adott  arra,  hogy  a  népek  jobban  hallassák  hangjukat,  egyben  orvosolni  próbálta  az  unióval  kapcsolatos

„bizalmatlansági  válságot”.  Önmagában  az  elképzelésben  nem  volt  semmi  forradalmi.  Az  egyesületek  –

fogyasztóvédők, környezetvédők, emberjogi aktivisták – már az 1970-es évek óta közelről figyelik az unió döntési

folyamatait,  tárgyalnak  a  különböző  témák  felelőseivel,  és  rendszeresen  felemelik  hangjukat  a  lobbik

tevékenysége ellen.

A civilek bevonását a 2007-es Lisszaboni Szerződés tette általánossá és intézményessé. Akkoriban több

száz civil szervezet kapott „részvételi státuszt”, amely lehetővé tette számukra, hogy bizonyos szinteken részesei

legyenek a tanácskozásoknak. Azóta esetenként részt vehetnek a vitákban és javaslatokat fogalmazhatnak meg

feljegyzések,  vagy  emlékeztetők formájában.  Ma  már  minden  fontosabb  tárgyalási  folyamatnak  része  a  civil

társadalmat képviselő csoportok bevonása.

Brüsszel  a  gazdasági  érdekcsoportok,  a lobbik tevékenységéhez szokott  hozzá az  elmúlt  években,  ezért

most  úgy  érzékelik,  hogy  az  új  civil  szereplők  csak  zavarognak  a  különböző  intézmények  folyosóin.  2014

márciusában a parlamenti állandó belépőkártyák 26 százalékát a civil szervezetek képviselői részére adták ki. Sok

szervezet szerepel a „civil lobbista listának
[vi]

” nevezhető nyilvántartásban, így például a Greenpeace, az Attac, az

Orvosok Határok Nélkül stb. Egyes civil szervezetek már irodát is nyitottak Brüsszelben. „Oda kell menni, ahol a
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hatalom van” - mondogatják az aktivisták.

A mozgalmak és  a hivatalok emberei  informálisan is  találkoznak.  A gazdasági  lobbikhoz  hasonlóan az

NGO-k is naponta fordulnak az Európai Bizottság főigazgatóságaihoz. A vezetők számára fontos, hogy nyitott és

sokszínű képet adjanak magukról. Úgy tűnik mindenki meghallgatásra talál, de közben begyűjtik a később esetleg

fontossá váló információkat.

 

Szürke zónák az Európai Parlamentben

A bizottsághoz hasonlóan az európai parlamenti képviselők is felhasználják a civilek által kínált segítséget.

Egyesek  odáig  elmennek,  hogy  felajánlják  kész,  megfogalmazott  szövegeiket  a  képviselők  számára,  ami  a

törvényalkotás folyamatában egy ingyenes, és nagyra értékelt segítség. Ez az együttműködés mindkét fél számára

hasznos,  hiszen  elismertté  teszi  a  segítséget  nyújtó  civil  szervezetet,  de  hasznos  a  képviselőknek  is,  hiszen

javaslataik hamar ismertté válnak a jó kommunikációs háttérrel  rendelkező NGO-k tevékenysége nyomán. A

párbeszéd így egy szürke zónában fejlődik, a kölcsönösség és a műfajok teljes összekeverése mellett.

Az  európai  parlament  folyosóin  lépten-nyomon  konferenciákról,  munka-reggelikről,  kiállítás

megnyitókról,  koktél  partikról  hallani.  A  faliújságokon  és  a  liftek  környékén  százával  hirdetik  a  különböző

eseményeket.  Ezeket  gyakran  egy-egy  képviselő  ajánlásával  közvetlenül  a  gazdasági  lobbik  szervezik,

finanszírozzák, és természetesen biztosítják hozzá a lehető legszélesebb körű kommunikációs támogatást is. A

civilek haszna, hogy megerősödik kapcsolatuk az adott képviselővel, a rendezvényeken személyes ismeretségeket

alakíthatnak ki, és közel kerülnek a döntéshozókhoz.

A civil  szervezetek jelenlétének intézményesítésével  azonban megjelentek a visszaélések is.  Az Európai

Bizottság elnökhelyettese, Sim Kallas már 2008-ban figyelmeztetett a „hamis NGO-kra”. Régi gyakorlat, hogy a

kormányok feladataik egy részét egyesületekre bízzák. Ilyenkor a finanszírozást egyértelműen az állam biztosítja

és diszkréten ugyan,  de az állam érdekeit  jelenítik meg.  Ez  a helyzet  például  az  1983-ban alapított  National

Endowment for Democracy (NED) szervezettel, amelynek feladata a „demokrácia terjesztése az egész világon”.

Köztudott, hogy a NED tevékenységét a Fehér Ház bőségesen támogatja, és az amerikai diplomácia hatékony

eszközeként működik
[vii]

.

Brüsszel  sem  mentes  az  ilyen  árnyékszereplőktől.  Gyakran  hallani  a  Gongo  rövidítést,  ami  egy  ügyes

retorikai  kifejezés,  egy  oxymoron
[viii]

,  hiszen  „kormányzati  NGO-kat”  jelent  furcsa,  ellentétes  értelmű

szópárosításban. A specialisták általában felismerik ezeket az árnyékszereplőket, de az unió nyelvi és törvényi

sokszínűsége miatt ez nem is olyan egyszerű. Ezért kérte a bizottság elnökhelyettese, hogy a nyilvántartásba vett

szervezetek finanszírozása és céljai átláthatóbbak legyenek.

Más álruhás szereplők is megjelentek, mint például az astroturf-ök. Az angol kifejezés eredetileg műgyepet

jelent,  valójában  azonban  azt  értik  alatta,  hogy  ezek  az  NGO-k  lobbik  finanszírozásában  működnek,  és

gyakorlatilag  egy  PR kampány  részei.  Az  astroturf  a  gazdasági  érdekcsoportok  legügyesebb válasza  az  egyre

erőteljesebben  nyomuló  civilek  brüsszeli  megjelenésére.  Ha  sikerül  hitelesen  beépülniük,  akkor  kétszeresen

léphetnek  fel  a  vitákban:  egyszer  mint  az  érintett  ipari  szektor  képviselői,  egyszer  pedig  mint  a  polgárok

érdekeinek védelmezői.

A  Corporate  European  Observatory,  amely  Brüsszelben  a  lobbik  tevékenységét  felügyelő  szervezet,

rendszeresen ad hírt astroturf-ök megjelenéséről. Nem olyan régen például a gázkitermelésben dolgozó cégek

lobbi  szervezetének,  az  Eurogas-nak  egyes  tagjai  hoztak  létre  egy  árnyék-egyesületet:  a  Responsible  Energy

Citizens Coalition-ot
[ix]

. Céljuk nem kevesebb, mint támogatni a hidraulikus törési technikával kinyert palagáz

elfogadottságát,  épp a  parlamenti  szavazás előtti  időszakban. A szervezet  érvelt  a  gáz  „tiszta” jellege mellett,

miközben nem szólt az említett technika környezeti hatásáról, és közvetlenül kampányolt az atomenergia lobbi

ellen…A feltűnően drága koktél partit rendező szervezet tagjai heteken keresztül győzködték a képviselőket az
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ülések szüneteiben...

 

Elfogult és részrehajló folyamat

A nemrégiben még a partszélen is alig elfogadott civilek tehát mára a hatalom leghatásosabb eszközeivé

váltak.  Az  egyesületi  forma  ilyen  fajta  kiforgatása  érzékeny  kérdéseket  vett  fel.  Kiket  képviselnek  ezek  a

szervezetek? Hogy lettek kiválasztva? Végül is kik tárgyalnak az Európai Bizottsággal? Sok szervezet ugyanis nem

képes,  vagy  nem  is  hajlandó  állandó  irodát  fenntartani  Brüsszelben,  egész  egyszerűen  azért  mert  ellenzik  a

hivatali  együttműködés  kétes  formáit.  A  végeláthatatlan  ülésezések,  a  bizalmas  tárgyalások,  a  hosszú

emlékeztetők  teljesen  feleslegesnek  tűnnek  számukra.  Nem  akarják  még  a  jelenlétükkel  sem  támogatni  a

megítélésük szerint igencsak elfogult és részre hajló folyamatot.

Az egyesületek intenzívebb jelenléte lehetővé teszi, hogy a Bizottság állandóan hivatkozhasson az „állandó

és nyilvános párbeszédre”,  a  civilek bevonására a döntési  folyamatokba.  Ugyanakkor az NGO-k aktív és nyílt

fellépése lehet hogy csalódást okoz majd a bizottságnak. Március 31-én két egyesületi tag, akik részt vettek a

TTIP-ről  folyó  konzultációs  folyamatban,  a  következő  bosszúálló  levelet  publikálta  a  Financial  Times-ban:

„Micsoda csalódás! Arra kellett rájönnünk, hogy a párbeszéd kizárólag arra szolgál, hogy elfogadtassuk az európai

közvéleménnyel a TTIP „befektető-védelem” fejezetét. Ahelyett, hogy az állampolgároknak lehetőséget adnának

véleményük valódi kifejtésére, a „párbeszéd” csak felszítja a tűzet, amit azzal okoztak, hogy a TTIP tárgyalások a

nyilvánosság teljes kizárásával zajlanak.
[x]

”

Fordította: Morva Judit

 

[i]            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.

[ii]         Public consultation on modalities for investment protection and ISDS in TTIP, http://ec.europa.eu

[iii]        Benoît Bréville és Martine Bulard: Des tribunaux pour détrousser les Etats [Bíróságtól bíróságig - Végül

mindig a népek fizetnek], Le Monde diplomatique, 2014. június.
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[vi]         Lásd: http://ec.europa.eu/transparencyregister

[vii]       Hernando Calvo Ospina: Quand une respectable fondation prend le relais de la CIA [Egy jobb sorsra

érdemes alapítvány a CIA nyomdokain], Le Monde diplomatique, 2007. július.

[viii]      Az oxymoron olyan retorikai eszköz, amely egymás mellé helyez két ellentétes jelentésű fogalmat – a

költészetben  ez  lehetőséget  teremt  a  kimondhatatlan  érzékeltetésére,  a  kifejezhetetlen  kifejezésére.  A

technokraták számára az oxymoron főleg arra szolgál, hogy az üres látszatot valamiféle fényes értelemmel bíró

dolognak tüntessék fel.
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[Állampolgári összefogás vagy ipari érdekek megjelenítése? Fedett lobbiként harcolnak a palagázért az Európai

Parlamentben], Corporate Europe Observatory, 2012. november 25., http://corporateeurope.org
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lakosság véleményét a TTIP-ről], Financial Times, London 2014. március 31.
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Végéhez közeledik a kirchnerizmus Argentínában ?

José Natanson

Az  Egyesült  Államok  Legfelsőbb  Bírósága  június  16-án

jóváhagyta, így jogerőre emelte azt a bírósági döntést, amelynek

értelmében  Buenos  Airesnek  törlesztenie  kell  két  spekulatív

befektetési  alapnak.  Ezek  az  alapok  nem  hajlandók  ugyanis

újratárgyalni  az  argentin  kormánnyal  az  államadósságot

megtestesítő  értékpapírjaik  értékét.  A  bírósági  döntés  tovább

gyengítette  Cristina  Kirchner  elnök  elfogadottságát,  akinek

2011-es sikeres megválasztása már csak távoli emlék.

Buenos Aires, 2014. március 1-je. A nemrégiben egy műtét után felépült Cristina Fernández de Kirchner

elnök  belép  a  kongresszusi  palotába.  A  19.  század  végi  épület,  tele  görög-római  utánzatokkal,  Argentína

aranykorát  jelképezi,  amely  teljes  mértékben  mezőgazdasági  termékek  exportján  alapult.  Cristina  Kirchner

elmondja  a  parlamenti  ülésszakot  megnyitó  beszédét.  Senki  nem számít  meglepetésre,  a  fontos  bejelentések

hagyományosan  más  helyszíneken  szoktak  elhangzani.  Mégis  érdekes.  Nem  a  háromórás  időtartam  vagy  a

huszonháromezer-hatszáz elhangzott szó, hanem a hangneme miatt. A korábbi években az elnöknő kihasználta az

alkalmat,  hogy lecsapjon ellenfeleire (az  ellenzékre,  a  médiára,  a  tulajdonosokra),  és  foggal-körömmel  védte

döntéseit;  ezúttal  a  mérsékletet,  sőt  a  lágy  hangnemet  választotta.  A  nemzetgyűlés  döbbenten  hallgatta  az

ellenzéki képviselőknek szánt bókokat.

A demokrácia 1983-as helyreállítása óta leghosszabb politikai ciklus után egy átmenet kezdetét láthatjuk

Argentínában? Arról lenne szó, ahogy egyesek sugallják, hogy itt a „kirchnerizmus végének kezdete?[1]  Ha ezt

korai is lenne kijelenteni, nem kevesebbről van szó, mint a kormány gyenge helyzetéről.

De mi is a kirchnerizmus? Ezt a mozgalmat, amelyet férjével, a 2010-ben elhunyt Nestor Kirchnerrel és

Cristina  Fernández  de  Kirchnerrel  azonosítanak  –  akiket  2003  óta  megszakítás  nélkül  megválasztottak  –,

baloldali  peronizmusnak tartják,  amelyet  a jobboldali  peronista  neoliberalizmussal  való  szakítás  jellemez.  Az

állam újbóli megerősítése, az erőfeszítések egy nemzeti burzsoázia konszolidálására, a népi osztályoknak szánt

szociális programok, a heves konfrontáció a munkáltatókkal és a magánkézben levő médiával – a stratégia –

kiugró  növekedési  rátát  eredményezett.  Ám  néhány  hónapja  akadozni  kezdett  és  azóta  a  nehézségek

halmozódnak.

Elsősorban a gazdaságban. 2013 végén, első ízben Nestor Kirchner tíz évvel korábbi hatalomra jutása óta,

az argentin gazdasági helyzet kicsúszni látszik, a Casa Rosada, az elnöki palota ellenőrzése alól. A mélyebb válság

jeleként a központi bank tartalékai olvadni kezdtek, mint hó a napon: 2013 decemberében már kevesebb mint 27

milliárd dollárt tettek ki, ami hathavi importra sem elegendő.

2001-es  fizetési  csődje  következtében[2]  Argentína  gyakorlatilag  nem  jutott  nemzetközi  hitelekhez,

szemben más latin-amerikai országokkal, ahol a baloldal kormányzott. Tartozásait tehát csak a devizatartalékok

segítségével rendezhette. Ebből adódóan Buenos Aires megszabadulhatott a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és a

pénzpiacoktól,  de  sokkal  akrobatikusabb  megoldásokat  kívánt  a  2008-as  pénzügyi  válság  kitörése  óta.  A

növekedés,  amely  2003–2008 között  versenyben állt  a  „kínai”  ritmussal,  már csak 3  százalékot  ér el.  A  30

százalékos  infláció  nem  mutatja  a  csökkenés  semmilyen  jelét.[3]  A  fogyasztási  perspektíva,  a  kirchnerista

gazdasági modell fő motorja visszaesett. Akárcsak a beruházások...

Európából nézve érthetetlen

A kormányzat, amely arra törekedett, hogy kordában tartsa a tartalékok csökkenését, 2012-ben szigorúbb

valutaellenőrzést  vezetett  be.  Ennek  ellenkező  következménye  lett:  meggyorsította  a  tőke  menekülését  úgy
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külföldre,  mint  a  középosztályi  matracokba.  Argentínában  szokásos  viselkedés,  hogy  válság  esetén  zöld

papírokban,  vagyis  dollárban  őrzik  a  megtakarításokat.  Nem  éltek-e  át  az  elmúlt  három  évtizedben  két

hiperinflációs időszakot (1988-ban és 1990-ben), a bankbetétek két jelentős elkobzását (1989-ben és 2001-ben)

és vagy fél tucat leértékelést? Az arbolitók (szó szerint „bokrok”), a főváros üzleti negyedeinek utcasarkain egész

nap várakozó feketepiaci dollárkereskedők eltűntek az argentin mindennapokból; most visszatérnek.

A nagy szójatermelők – hét vállalat felelős a szójaexport 82,4 százalékáért, az ország teljes exportjának 40

százalékát adják[4] – kihasználták ezt a kényes pénzügyi helyzetet arra, hogy követeljék a peso leértékelését, ami

növelné bevételeiket, hiszen az eladásokat dollárban számlázzák ki. És nem haboztak nyomást gyakorolni. Ha

2013 végén a vidéket jártuk, hosszú kerítésekkel elzárt területeken szójabálák köbmétereit láttuk, amelyeket nem

voltak  hajlandók  exportálni.  2014  januárjában,  falhoz  állítva,  a  központi  bank  végül  is  elfogadott  egy  20

százalékos leértékelést.  

A döntés azonban nem csak olyan ciklikus tényezők következménye, mint a nemzetközi pénzügyi helyzet

alakulása  vagy  a  nagy  exportőrök  nyomása.  Az  argentin  gazdaság  erősen  függ  az  elsődleges  nyersanyagok

exportjától: szója,  búza,  kukorica és egyre inkább bányászati  termékek. Nemcsak azért, mert az ipar kevéssé

versenyképes (kivéve néhány, a mezőgazdasághoz kötődő ágazatot), hanem a kereskedelmi mérleg strukturális

hiánya miatt  is.  Fejlődéséhez  nagy mennyiségben kellene importálni  olyan félkész  termékeket,  amelyeket  az

országban nem állítanak elő.  Elindul  a  jól  ismert  folyamat:  az  ipari  növekedés  egyre több importot  igényel,

amelyet a mezőgazdasági szektor kereskedelmi többletéből kell  fedezni...  addig, amíg ez utóbbi már nem lesz

elegendő.

„Bizonyos értelemben a vidékről jövő felesleg határolja be az argentin ipari fejlődés lehetőségeit, vagyis ez

szabja meg a növekedés, a foglalkoztatás és a jólét határait” – elemzi az eretnek közgazdász, Aldo Ferrer.[5]

A neoliberálisok számára nincs gond: határozza meg a piac a gazdaság valóban versenyképes szektorait;

ebben az esetben az agráripar és annak pénzügyi ágazatai vagy az ingatlanüzlet. Kivéve, ha e szektor tevékenysége

nem elegendő egy több mint negyvenmilliós ország jólétének garantálására, amit a múltban Latin-Amerikában a

legszélesebb középosztály és a legfejlettebb jóléti állam jellemzett. Sőt az argentinok nem hajlandók ma éhezni a

holnapi kenyér reményében.  A Dél-Korea választotta  út,  melyet  az  jellemzett,  hogy a  fejlődésért  évtizedeken

keresztül nélkülözésre kényszerítették a lakosságot, nem látszik járhatónak.    

A  Kirchner-kormányok  stratégiájának  célja  az  volt,  hogy  a  megtermelt  vagyon  egy  részét,  különféle

beavatkozásokkal – protekcionista intézkedésekkel, a mezőgazdasági export megadóztatásával stb. – átirányítsák

az  iparba.  Így  helyre  tudták  állítani  a  neoliberális  korszakban  tönkretett  ipari  bázis  egy  részét  és  sikerült

elkerülniük,  hogy az elsődleges nyersanyagok súlya olyan gyorsan növekedjen a gazdaságban, mint másutt  a

régióban. Például Brazíliában vagy Peruban, amelyeket ugyanekkor mégis dicsér a nemzetközi pénzügyi sajtó.[6]

Miközben az elsődleges nyersanyagok (szója, olaj, ásványok) aránya az argentin exportban állandó, 48 százalékos

szinten maradt a legutóbbi évtizedben (2003–2013), Brazíliáé 30-ról  46 százalékra nőtt.[7]  Ez tette lehetővé,

hogy a növekedési  ráta kétszer akkora legyen,  mint ugyanebben az időszakban Brazíliáé volt.  Egészen addig,

amíg,  akárcsak a  múltban,  az  argentin  mezőgazdasági  felesleg  már nem  bizonyult  elegendőnek ahhoz,  hogy

fedezze az ipar okozta kereskedelmi deficitet, amivel viszont politikai feszültséget idézett elő.

Márpedig  a  kormány  nehézségei  nem  korlátozódnak  a  számviteli  területre.  Amikor  a  vagyon

megtermelésének üteme csökken, a járványszerűen terjedő korrupció és a hatalmi klientelizmus jobban irritálja a

lakosságot. Kétségtelenül ez magyarázza, hogy Cristina Kirchner Juszticialista Pártja (PJ[8]) a szavazatoknak 30

százalékát  kapta  meg  a  2013-as  törvényhozási  választásokon,  miközben  az  elnök  asszonyt  a  szavazatok  54

százalékával  az  első  fordulóban  újraválasztották  2011-ben.  Egy  relatív  többség  birtokában  a  PJ  maradt  a

legnagyobb erő a kongresszusban; ez a helyzet azonban bonyolíthatja az átmenetet a 2015-ös elnökválasztáson,

mivel az alkotmány tiltja Cristina Kirchner újrajelölését.

Eddig  a  latin-amerikai  baloldali  elnökök  kétféle  forgatókönyvet  alkalmaztak  saját  utódlásukra.

Alkotmányreformot  vagy  bírói  döntést,  amellyel  a  lelépő  elnök  újraindulhatna  (mint  Venezuelában,
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Nicaraguában,  Bolíviában  stb.),  illetve  egy  utód  megnevezését,  ahogyan  azt  2006-ban  Ricardo  Lagos  tette

Michelle Bachelet-vel Chilében, vagy Luiz Inácio Lula da Silva Dilma Rousseff-fel Brazíliában 2010-ben. A Casa

Rosada egyiket sem tudja alkalmazni. A hatalom megtartásához egy vezetőnek igen népszerűnek kell lenni és

fegyelmezni kell tudni a saját pártját. Cristina Kirchner már nincs ebben a helyzetben.

Biztos,  hogy  a  kedvező  vélemények  40  százalékos  arányát  megirigyelhetné  François  Hollande  francia

elnök. Népszerűsége viszont jóval elmarad Lagosétól vagy Luláétól. Továbbá a peronista mozgalomnak nincsenek

intézményesült döntéshozói szervei, és nincs világos ideológiai orientációja sem. Helyi és városi hatalmasságok

bizonytalan elvein nyugszik, lényegében pragmatikus és különösen széles ideológiai spektrumot fed le. Teljesen

úgy,  mint  a  mexikói  Intézményes Forradalmi Párt  (PRI);  ez  a  politikai  áramlat rejtély az  európai  akadémiai

kutatók előtt: képes egyszerre többség és ellenzék is lenni...

Baloldali kiút

A peronista jelöltnek tehát a belső előválasztáson 2014 augusztusában kellene felbukkanni. Eddig minden

közvélemény-kutatás Buenos Aires tartomány kormányzóját, Daniel Sciolit jelezte győztesnek, akire a gazdaság

területén  a  mérsékeltség,  biztonsági  kérdésekben  pedig  a  jobboldali  álláspont  jellemző:  elutasítja  az

adóemeléseket,  miközben keményebb szankciókat követel  a  magántulajdon elleni  támadásokkal  szemben. Az

ellenzék részéről a legjobban a főváros polgármestere, Mauricio Macri áll, aki a nagyon konzervatív Compromiso

para el cambio („Kompromisszum a változásért”) vezetője, valamint a régi kirchnerista bürokrata Sergio Massa,

aki azért lépett ki a kormányból, mert túl baloldalinak tartotta. Összességében a Cristina Fernández de Kirchner

utódlására legesélyesebb mindhárom jelölt ideológiailag jobbra áll tőle.

A  kényes  gazdasági  helyzet  és  a  politikai  bizonytalanság  elégedetlenséget  kelt,  akárcsak  a  hatalom

baklövései, amely különösen vétkes abban, hogy igen lassan modernizálja az elmaradott infrastruktúrát. 2013

decemberében egy rendőrsztrájk következtében több városban indultak fosztogatások. 2014 márciusában több

tartomány  iskoláinak  kapui  maradtak  zárva  húsz  napon  át  egy  pedagógussztrájk  miatt.  Áprilisban  a

szakszervezetek egy része huszonnégy órás általános sztrájkot hirdetett fizetésemelést követelve. Ilyenre nem volt

példa a Kirchnerek hatalomra kerülése óta.

Mindazonáltal  kissé  elhamarkodott  lenne  a  kirchnerizmus  végét  biztosra  venni.  A  kormány  jelentős

támogatást  őrzött  meg a lakosság körében,  valamint relatív többsége van a  kongresszus  mindkét házában. A

januári  hideg  verejték  után  sikerült  fenntartani  a  dollárárfolyamot;  a  szójakészletek  piacra  dobásának

köszönhetően a leértékelés után elkezdett helyreállni a tartalékok szokásos szintje. Ugyanekkor a Casa Rosada

folytatta a széles körű szociálpolitikai programokat: a szegény háztartások gyermekeinek nyújtott segítség három

és fél  millió,  a  szociális  lakásokra  adott  hitelprogram  közel  négyszázezer embert  érintett,  míg  a  középiskola

befejezését  segítő  támogatás  háromszázezer  fiatalnak  ad  lehetőséget.  A  nyugdíjrendszer,  amely  az  időskorú

lakosság  közel  90  százalékát  éri  el,  a  legkiterjedtebb  Latin-Amerikában.  A  munkanélküliség  történelmileg

alacsony szintű (7 százalék), és a paritásos bizottságok által elhatározott béremelések lehetővé teszik az infláció

reális kompenzálását.  

Mind  ez  ideig  a  kirchnerizmusnak  sikerült  úrrá  lenni  a  kritikus  pillanatokon  úgy,  hogy  baloldali

intézkedéseket hozott. A kezdeti nehézségekkel, a 2001-es válság örökségével szemben, alapjaiban újratárgyalta a

külső adósságot és új adókat vetett ki a szójára. A 2008-as világválság idején államosította a nyugdíjrendszert.

Szembeszállva az agráriparral egységes szociálpolitikát vezetett be,  és törvényt fogadott el a  homoszexuálisok

házasságáról.  Az  energiaválság  csapdájában  2010-ben  államosította  az  YPF  olajtársaságot.[9]  Most  új

kihívásokkal  kell  szembenéznie.  Sikerül-e  új  lendületet  nyernie  helyi  beágyazottságának  köszönhetően  a

tartományokban és a nagy városokban és megújítania az aktivizmust a saját soraiban?

A szerző a Le Monde diplomatique argentin kiadásának, Cono Sur, igazgatója.

Fordította: Hrabák András
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Tényleg megmenekül a „francia kulturális kivétel”?

Evelyne Pieiller

Hajthatatlan  és  határozott  volt  az  uniós  tagországok

kulturális  minisztereinek  álláspontja  legutóbb  a  transzatlanti

óriáspiacról  folyó  tárgyalásokon.  Minden  jel  arra  mutat,  hogy

fennmarad  a  korábban  oly  sok  vita  tárgyát  képező  „francia

kulturális kivétel
[1]

”, így a többi kérdésről nyugodtan folyhatnak

tovább a tárgyalások…

Nagy harc volt – mesélik a bennfentesek.

„A  kulturális  kivétel”  fogalma  Franciaországban  született  meg,  és  az  1990-es  évektől,  a  globalizált

kereskedelem kiteljesedésével vált közismertté. A franciák ma is magukénak vallják az elvet: a kultúra nem

olyan árucikk mint a többi. A kultúrát nem irányíthatják kizárólagosan a piaci erők. A nemzetek kulturális

egyediségét  a  globalizáció  folyamatában  is  őrizni  és  védeni  kell  –  állítják.  Így  a  kultúra  mint  áru,  nem

képezheti részét az óriáspiacról szóló tárgyalásoknak. (A szerk.megj.)

2013.  május  13-ra  kialakult  egy  közös  front:  Aurélie Filippetti  francia  kulturális  miniszter tizenhárom

uniós kollégájának támogatásával levelet írt az unió elnökségéhez és az Európai Bizottsághoz. Mellékeltek hozzá

egy petíciót ötezer közismert ember aláírásával, melyben a „kulturális kivétel fennmaradása” mellett érveltek. A

minisztérium honlapján nyilvánosságra hozott petícióban leszögezték: „nem hagyhatjuk, hogy kizárólag a piaci

erők  irányítsák  a  kultúrát”.  A  petícióban  nem  tettek  említést  a  TTIP  (Transzatlanti  Szabadkereskedelmi

Megállapodás[2])  által  generált  szociális,  munkajogi  és  szerzői  jogi  problémákról.  Sem  arról,  hogy  a

multinacionális  nagyvállalatok  „méretre  szabott”  intézkedésekkel  vetik  alá  az  országokat  egy  olyan  jogi

procedúrának,  nevezhetjük  „magán  bíróságnak”  melynek  a  „befektető  és  az  állam  közötti  vitarendezési

mechanizmus” a hivatalos neve.
3]

 

Egy hónappal később, június 14-én Filippetti miniszter asszony már a francia kezdeményezés győzelmét

jelenti  be:  országa elérte,  hogy az  Unió és az USA partnerségi  tárgyalásain  a franciák által  (és újabban más

államok által is) különösen fontosnak tartott audiovizuális szolgáltatásokat ne érintsék témaként.

Azt  a  kérdést  azonban  nem  tisztázták,  mit  is  értenek  „audiovizuális  szolgáltatások”  alatt?  Olivier

Schrameck, az Audiovizuális Főtanács (CSA
[4]

) elnöke szerint ez a hang és a kép egymáshoz rendelését jelenti,

vagyis a TV-t, a filmet és az internetet. A francia rendszerbe azonban beletartoznak a francia alkotások arányára

(előállításra és  a  forgalmazásra) megállapított  kvóták és támogatások,  melyeket alapvetően a Mozgóképek és

Filmek  Nemzeti  Központja  (CNC
[5]

)  kezel.  A  támogatások  feltétele  Franciaországban  a  szerzői  jogi,  a

foglalkoztatási, és a szociális jogi előírások betartása. Ilyen széles értelmezés esetén azonban kérdéses, hogy a

kulturális kivétel tényleg megmarad-e a TTIP aláírása esetén?

1992-93-ban, az Európai Parlamentben lezajlott első nagy csatározáskor – akkor még a GATT (Általános

Vám és  Kereskedelmi Egyezmény) keretében – éppen a  kulturális  kivétel  elve alapján vették ki  a  kultúrát  a

nemzetközi  szerződések  hatálya  alól.  A  kultúra  az  1995  januárjában  megalakult  WTO  (Kereskedelmi

Világszervezet) tárgyalási témái közé sem került be, így megmenekült az audiovizuális szolgáltatás, és minden

más kulturális  terület.  A színház,  a  zene,  a könyv ugyanis sokféle „nem tarifális” kedvezménnyel  (munkajogi

előírásokkal,  kvótákkal,  támogatásokkal)  védett  terület,  mely  nem  egyezik  a  szabad  piaci  verseny  elvével.

Amennyiben a TTIP keretében nem, vagy csak részlegesen vennék figyelembe a „francia kulturális kivétel” elvét,
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az súlyos következményeket vonna maga után.

 

A magánszektor jut hozzá a támogatásokhoz

A támogatások területe az óriáspiacról folyó tárgyalásokon vita tárgyát képezi.  Franciaországban az élő

előadások a fenntartóktól (állam, régió, város, stb.) támogatást kapnak. A bizottságnak adott tárgyalási megbízás

23. cikke azonban megállapítja: „a megegyezést aláíró országok szolgáltatást nyújtó szállítói a nemzeti szállítókkal

azonos jogokat és előnyöket kapnak”. Ezek alapján a támogatásoknak el kell tűnniük, hiszen a „nemzeti hatáskör”

elve torzítja az egyenlő versenyfeltételeket. Ha pedig mindenkinek támogatást nyújtanak, az azt eredményezné,

hogy  a  magánszektor  összességében  a  mostaninál  is  több  támogatáshoz  jut  hozzá.  A  musical  előadásokra

specializált vállalkozások példája épp ezt mutatja. A cégek már sorban állnak, hogy a Washington és Brüsszel által

kitalált „újításokból” hasznot húzzanak.

A  szöveges  színházzal  ellentétben  –  a  kivételeket  leszámítva  –  a  musicalek  gyakran  nagyon  jól

jövedelmeznek. Ha hihetünk a specialistáknak, akkor még több nyereséget hoznának, amennyiben Franciaország

lemondana  néhány  megcsontosodott  szabályozásról.  Az  amsterdami  székhelyű  Stage  Entertainment,  Európa

legnagyobb  musicalekre  specializálódott  produkciós  cége  benne  van  az  ágazat  tíz  legnagyobb  világcégében.

Franciaországban két  leányvállalata  van: a  Mogador színház,  és  a  Holiday  on Ice France.  2006-ban a  Stage

Entertainment France hozta létre a nyolc Molières díjra jelölt Cabaret előadást. A francia leánycéget dicséri A

Szépség és a Szörnyeteg előadás is, ahol a bemutató pillanatától kezdve naponta kétezer jegyet értékesítenek.

A  cég  büszkén  hirdeti  internetes  oldalán  a  művészi  teljesítményt,  amit  a  „legnagyobb  nemzetközi

produkciós cégek visznek színre európai színházaikban”. Az első ezek közül a Disney Theatrical Productions, de

ők sok kockázatot nem vállalnak: általában a már sikeres filmeket adaptálják. A Stage Entertainmentmegvette a

Sister Act-Apáca Show jogait (eredetiben Emile Ardolino rendezésében, és Whoopi Goldberg főszereplésével), és

azóta „helyi” előadások sorát adják elő Londonban, Hamburgban, Bécsben, Milánóban és Párizsban stb. Az egész

a  McDonalds’s  éttermek mintájára  működik,  ahol  szintén  kevernek egy  kis  helyi  ízesítést  az  alapmodellhez.

Amennyiben  a  TTIP  ilyen  irányba  fejleszti  tovább  a  kultúrát,  akkor  a  végeredmény  a  regionális  változatok

kiteljesedése, és a nemzeti kultúra teljes kivégzése lesz.

A  szociális  jogok  leépítése  terén  akár  „gyorsulási  versenyről”  is  beszélhetünk.  A  TTIP  tárgyalási

felhatalmazás 22-es bekezdése szerint szükség van a „beruházások védelemére és liberalizálására”. Ez azt jelenti,

nehéz lesz megvédeni a színházakban vagy a szórakoztatóiparban alkalmazott speciális munkajogi státuszt, amit

egyébként is minden oldalról támadnak. Minden jel szerint megpróbálják az ideiglenes, kikölcsönzött munkaerő

státuszát ráerőltetni a művészekre...

 

A kis független könyvesboltok

Hogy  mennyire  ellehetetleníti  a  szabadkereskedelem a  kulturális  kivételt,  az  kiválóan  megfigyelhető  a

könyvkereskedés  területén  is.  1981-ben  –  Jack  Lang  minisztersége  idején  és  Jérôme  Lindon  könyvkiadó

kezdeményezésére – egységes könyvárakat előíró törvényt fogadtak el, amely lehetővé tette, hogy a kis független

könyvesboltok  is  fennmaradjanak.  A  törvény  azonban  engedélyezett  egy  5  százaléknyi  árkedvezményt,  ami

természetesen  a  nagy  kereskedelmi  láncoknak  volt  kedvező.  Így  a  FNAC
[6]

 például  kialkudott  magának  a

kiadóktól egy kedvezményes vételárat, majd a lehető legalacsonyabb áron árulta a könyveket.

A Jack Lang-féle törvénnyel még erőteljesebben szembe ment az Amazon által bevezetett kereskedelmi

gyakorlat.  Az  5  százalékos  árkedvezmény  mellett  a  cég  átvállalja  a  postai  költségeket,  de  csak  azokban  az

országokban,  ahol  egységáron  árulják  a  könyveket.  A  Francia  Könyvszakszervezet
[7]

 becslése  szerint  a  nem

kiszámlázott postaköltségek összességében – minden országot beszámítva – 3 milliárd dollárt tettek ki.
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A bújtatott árkedvezmény miatt – amit a FNAC internetes vásárlói is megkapnak – a netes kereskedő

cégeknek nincs nyeresége a könyveken, viszont ezen keresztül  csalogatják magukhoz az ügyfeleket,  miközben

ellehetetlenítik  versenytársaikat.  A  helyi  kis  könyvesboltok,  amelyek  nagyon  alacsony  kereskedelmi  árréssel

dolgoznak,  nem képesek ellenállni ennek a dömpingnek
[8]

.  2013 októberében a parlament,  majd januárban a

szenátus  is  lelkesen  elfogadott  egy  törvényt,  amely  megtiltotta  a  postaköltségek  és  az  árkedvezmény

egybevonását, de valamilyen átláthatatlan okokból a törvény azóta sincs kihirdetve...

Az  Egyesült  Államokban  még  kegyetlenebb  a  verseny.  Tavaly  tavasszal  az  Amazon  harcba  indult  a

Hachette Book, a francia cégcsoport amerikai leánya, illetve a német Bonnier ellen. A harcban a Hachette és a

Bonnier könyvei nem elérhetők, vagy csak nagyon hosszú várakozási idővel az Amazonnál. A csata a kiadó és a

terjesztő között a  nyereség felosztásáért zajlik. Az Amazon hosszú évekig veszteséges volt a  könyvszektorban.

Mára viszont az USA könyvkereskedésének 30 százalékát kaparintotta meg, most pedig helyre akarja állítani a

kereskedelmi árrését a kiadók terhére.

A papír alapú könyvek jövője különben is kérdéses. A szektor a numerikus korra készül, amelyben a kiadók

szerepe csökken. Az Amazonnak például az a távlati célja, hogy kitúrja a közbenső szereplőket, így az e-könyvek

esetében, kikerülve a kiadókat, már közvetlen kapcsolatot épít ki a szerzőkkel.

A két tűz közé került francia könyvesboltok jövője ettől a gazdasági háborútól függ. A francia kulturális

piac árbevételének felét adják a könyvek; a Hachette árbevételének felét pedig az amerikai forgalom hozza. Még

abban az esetben is,  ami nem valószínű,  hogy sikerül  megúszni a  TTIP hatását,  az egységes könyvárak nem

fognak fennmaradni. Az általánossá váló piac be fogja darálni a kulturális kivételt.

 

Szerzői jog kontra copyright

Egy másik francia „archaizmus” is a szemétkosárban végezheti,  ez pedig a szerzői jog. A bizottság által

2013.  december és 2014. február közöttre meghirdetett  „társadalmi vita”, melynek célja „a törvényi előírások

modernizálása és harmonizálása”, meglepő javaslatokat tartalmazott. A dokumentumok csak és kizárólag angolul

jelentek meg, ami sérti az európai jogot. A kérdőívben pedig csak a copyright, avagy kereskedelmi jog szerepel,

aminek csak távoli kapcsolata van a szerzői joggal. A copyright jelenleg az USA-ban, az Egyesült Királyságban és

Írországban van érvényben.(Megjegyzendő, hogy az már USA 1971-ben is megtagadta a copyright és a szellemi

tulajdonjogok harmonizálását célzó Berni Egyezmény aláírását.)

A copyright úgy határozza meg a szerzőt, mint aki az alkotás finanszírozását biztosítja. Előírja, hogy a

műnek fizikailag (videón, számítógépes fájlon, vagy bármiféle adathordozón) léteznie kell. A szerzői jog viszont az

alkotás  létrehozójának személyére  utal,  és  nem kell  hozzá  fizikai  alapon megjeleníteni  a  művet.  (Ilyen  lehet

például egy tánc koreográfiája.) A bevételekkel is foglalkozó, és az örökösök jogait is rögzítő szerzői jognak az

anyagi kérdéseken kívül van egy erkölcsi oldala is, amiről a copyright egyáltalán nem rendelkezik. Nevezetesen: a

mű  megcsonkításának,  vagy  hátrányos  helyzetű  felhasználásának  tilalma  ebben  a  jogi  szabályozásban  nem

szerepel. Az internet korában ez persze gondot okoz bizonyos cégeknek. A Google France például nem habozik azt

állítani,  hogy  „a  kisebb  alkotók  védelmét”  ők  látják  el.  A  szabadkereskedelmi  egyezmény  alapvetően  ezt  a

látásmódot fogja elterjeszteni.

Ezek  után  bátran  kijelenthető,  hogy  a  TTIP-ellenes  mozgalom  közelről  érinti  a  művészeket  és  az

értelmiségieket  is.  A kulturális  kivétel  megvédése eredetileg azt  szolgálta  volna,  hogy a  művészek és  alkotók

felsorakozzanak a TTIP mögé. Ha sikerül is kisiklatni a TTIP tárgyalásokat, kérdéses hogy a mögötte meghúzódó

terveket sikerül-e véglegesen levenni a napirendről?

A tárgyalások végkimenetelétől függetlenül egy másik átalakulás is veszélyezteti a kulturális kivételt: ez

pedig az igény szerint összeállítható videó programok, a VOD (video on demand) piaca. A hagyományos média

(TV, rádió) szerepe csökken, helyét átveszi a YouTube és több más hasonló platform, ahol a programot maga a

felhasználó állítja össze. Ezt az iparágat jelenleg a Netflix cég uralja, amely világelső a VOD piacán. A cégnek
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máris  több  tíz  millió  előfizetője  van.  Kizárólag  ők  férhetnek  hozzá  a  filmek  és  sorozatok  katalógusához,  és

mindenféle  eszközökön  –  tableten,  mobilon,  hagyományos  TV-n  és  számítógépen  –  nézhetik  meg  ezeket  a

tartalmakat. A Netflix nemcsak filmeket, hanem sorozatokat is árul, sőt már készít is. Ilyen volt például a nagyon

sikeres House of Cards (Kártyavár) és az Orange is the new black. (Utóbbinak nincs még magyar címe – a ford).

2013-as  adatok  szerint  ma  már  a  Netflix  a  Gaumont
[9]

 legnagyobb  vásárlója,  miközben  terjesztési  jogokról

tárgyal, producerekkel szerződik, és saját filmgyártásra készül. Ősszel várhatóan piacra lép öt európai országban,

köztük Franciaországban is.

A Netflix székhelye Amsterdamban lesz és erősen kérdéses, hogy vajon aláveti-e majd magát a VOD francia

piaci szereplői számára kötelezően előírt szabályoknak. (Például annak, hogy az árbevétel 15 százalékát európai és

francia játékfilmekbe kell beforgatniuk.) Az amerikai cég közvetlen verseny társa lesz a Canal Plus-nek, a fizetős

TV csatornának. Jelenleg a Canal Plus évi 200 millió euróval vesz részt a francia filmgyártás fenntartásában.

Összességében  a  filmkészítés  30  százalékát  finanszírozza,  ami  azt  jelenti,  hogy  az  új  filmek  közül  minden

másodikat elővásárlásban ők veszik meg. A Canal Plus betartja a francia és európai művek kötelező programozási

kvótáit, ám a Netflix érkezésével, várhatóan komoly árversenyre kell felkészülnie. Feltehetően jóval alacsonyabb

lesz  az  előfizetési  díjuk,  és ez  veszélybe sodorhatja  működésük eddigi  gyakorlatát.  Félő,  hogy a  nagy francia

csatorna is kizárólag a „piaci” elvárásoknak megfelelő programokat ajánl majd a nézőknek.

Frédérique Bredinnek, a Mozgóképek és Filmek Nemzeti Központja (CNC) elnök asszonyának azonban

nem nagyon fáj a feje ezek miatt. Fennen hirdeti meggyőződését: „a francia audiovizuális szektor megerősödve

kerül  majd ki  a  piaci  felélénkülést  hozó versenyből”
[10]

.  Serge  Toubiana,  a  Cinémathèque igazgatója  (a  CNC

előleg-fizetési  bizottságának  2014-es  elnöke),  azt  a  meggyőződését  hangsúlyozza,  hogy  a  francia  filmszektor

túlfinanszírozott, és hogy „az amerikai finanszírozási rendszer átvételével új francia modellt lehet kitalálni”
[11]

.

A  három  nagy  francia  TV  csoport  (TF1,  Canal  Plus  és  M6)  február  11-én  levelet  írt  a  miniszternek,

amelyben panaszkodtak az 1980-as évekre emlékeztető, és Európában csak Franciaországra jellemző nehézkes,

túlkomplikált szabályozási rendszerre. A Francia Produkciós Szervezetek Egyesülete (UPF
[12]

) szerint: „a Netflix

piacra  lépése  után  hazai  cégcsoportjaink  jogosan  fogják  megkérdőjelezni  kötelezettségeiket,  ami  elvezethet

kulturális modellünk felszámolásához”
[13]

.

Mielőtt  a  francia  kulturális  kivétel  ruhafoszlányainak  utolsó  maradékát  is  eltemetnénk,  az  európai

kereskedelmi biztos Karel De Gucht ironikus szavait idézzük: „a bizottság még később is a tanács elé terjeszthet

döntéseket és új tárgyalási megbízást kérhet, például ebben a témában is”.

 

Fordította: Morva Judit
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A megvetés

Balázs Gábor

Ritkán  ébrednek  a  francia  dolgozóosztályok  olyan  remek

hírre,  mint  július  első  napjaiban:  őrizetbe  vették  Nicolas  S.

többszörösen  visszaeső  elkövetőt,  volt  köztársasági  elnököt.

Igazából  az volt a  meglepő,  hogy nem is  volt  olyan irgalmatlan

sajtóvisszhangja  az  országban,  mint  amilyet  ilyen  hír  hallatán

várhatnánk.  Egyrészt  a  közerkölcsöket  és  a  törvényeket  már

sokszor semmibe vevő gazfickó persze régi szereplője a bűnügyi híreknek (azaz semmi meglepő

sem történt), másrészt a „világ legfontosabb semmiségének” világbajnoksága is zajlott, ami azért

Franciaországban is felülír mindent.

Persze  a  visszafogottságnak  elég  nyilvánvaló  politikai  okai  is  vannak:  a  jobboldal  épp  most  készül

belefulladni egyre számosabb korrupciós ügyeibe, a baloldal pedig összes választási ígéretének, a legalapvetőbb

elveinek feladásába, és mindenki tudja, kiknek a malmára hatja ez a vizet. Igen, az övékére. Nem is igazán boldog

senki.

A tények

De nézzük előbb röviden  a  tényeket,  amelyek  kivételesen nagyon  jól  megismerhetők voltak  a  magyar

sajtóból  is  (elsősorban a  mindig megbízható Magyar Narancs  és  az atlatszo.hu  munkatársa,  Dobsi  Viktória

jóvoltából):  „az  elnöki  posztról  2012-ben  távozott  Sarkozyvel  kapcsolatban  eredetileg  még  a  2007-es

kampányfinanszírozás ügyében vizsgálódtak a hatóságok. Sarkozy lehallgatásának oka azonban (előbb a saját,

majd a gyanakvó exelnök által álnéven vásárolt újabb mobilon) valójában a politikust érintő három jogi dosszié

metszetében található.  A lehallgatást  elrendelő  bírák Moammer Kadhafi  volt  líbiai  államfő esetleges  illegális

kampányfinanszírozása  miatt  nyomoznak  2013  tavaszától.  A  bírák  nemcsak  Sarkozyt,  hanem  líbiai

kapcsolatokban egykor érintett két volt belügyminiszterét is telefonos megfigyelés alá helyezték. Az így rögzített

beszélgetések alapján tűnik fel nekik, hogy hőseink meglepően jól értesültek más, folyamatban lévő ügyekben.”

Ez a két ügy a Bettancourt- és a Tapie-affér néven ismert. Az első ügyet így foglalja össze remekül Dobsi

Viktória: „A szövevényes Bettencourt-affér 2010 júniusában vált családi konfliktusból politikai üggyé, amikor a

Médiapart nevű internetes lap nyilvánosságra hozta a milliárdos házaspár komornyikja által titokban készített

hangfelvételeket, amelyek ékesen bizonyították az azóta megözvegyült Liliane megromlott ítélőképességét és a

köré gyűlt nyerészkedők gátlástalanságát. Főképp pedig roppant kompromittáló adalékokkal szolgáltak az akkor

már köztársasági elnök Sarkozy, pártjának pénztárosa és költségvetési, majd munkaügyi minisztere, Eric Woerth

és a Bettencourt család peres ügyeit felügyelő államügyész terhére. A szóba jöhető vádak: adócsalás Bettencourt,

pontosabban vagyonkezelői esetében – mivel Liliane beszámíthatósága már jó ideje kétséges, bár ezt ügyesen

leplezi. Illegális pártfinanszírozás, adókedvezményekért cserébe, valamint súlyos összeférhetetlenségi vádak Eric

Woerthnél, aki nemcsak milliókat térített vissza Bettencourték adójából, de ráadásul  felesége annak a cégnek

alkalmazásában állt,  amely a  vagyon egy részét  adóparadicsomokba tüntette el.  (Liliane hozzáértő segítőinek

többek között  egy egész Seychelle-szigeteket is  sikerült  eldugni a  francia hatóságok elől.)  Végezetül  az,  hogy

Sarkozy  visszaélt  a  hölgy  gyengeségével:  Sarkozy,  állításával  ellentétben,  többször  is  meglátogatta  volna  a

politikusokkal  tudvalevőleg  bőkezű  házaspárt,  és  személyesen  a  hamarosan  megözvegyülő  Liliane-t  2007-es

kampánya idején.”

A Tapie-ügyet Dobsi Viktória így ecseteli: „[előfordulhat], hogy Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója,

Sarkozy helyett viheti el a balhét. A párizsi lakásán március 20-án tartott házkutatás arra a kérdésre kereste a

választ,  miért  döntött  úgy  a  volt  gazdasági  miniszter  asszony  2007-ben,  hogy  egy  állami  tulajdonban  lévő

pénzintézet  és  Bernard  Tapie  hírhedt  üzletember  közötti,  az  Adidas  cég  eladása  ügyében  folyó  pereskedést

felfüggeszti és peren kívüli egyezséggel tesz pontot az évek óta húzódó konfliktus végére. A mediátori szereppel
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megbízott  magánbíróság mintegy  400 millió  euró kártérítést  ítélt  Tapie-nak,  ebből  egy  45 milliós  tétel  – jó

hírnevének megsértéséért  – francia  jogtörténeti  rekord.  Az  ügyben két  párhuzamos nyomozás  zajlik.  Arra  is

kíváncsiak, volt-e szerepe Christine Lagarde döntésében, majd a felháborodott ellenzék kritikáinak és fellebbezési

javaslatainak figyelmen kívül  hagyásában annak,  hogy Bernard Tapie expolitikus,  az Olympique de Marseille

focicsapat egykori tulajdonosa, hetvenéves fenegyerek és médiasztár 2007-ben Sarkozy mellett kampányolt és az

eljárás jó két éve alatt minimum 18-szor találkozott főhősünkkel.”

Hozzátehetjük,  hogy  Sarkozy  már  2004  óta  (akkor  ő  volt  a  gazdasági  miniszter)  állt  igen  szoros

kapcsolatban  Bernard  Tapie-val.  Éppen  az  Adidas-ügyben  többször  változtatta  az  álláspontját  (amely

funkciójából  adódóan  az  állam  álláspontja  is  volt)  annak  függvényében,  hogy  Tapie  éppen  mennyire  volt

használható  a  saját  politikai  céljaihoz.  Ez  a  cél  a  baloldal  meggyöngítése  volt  Tapie  esetleges  politikai

szerepvállalásával,  aki  még  François  Mitterand  egyik  kisstílű  politikai  húzásának  következtében  „baloldali”

politikusként is szerepet vállalt a kilencvenes években. (Mitterand találta ki, hogy az akkor még népszerű Tapie-t,

a jelentéktelen baloldali radikális párt színeiben, bevesse fő pártbéli ellenfele, Michel Rocard ellen; sikerrel is

járt.)

Ezekben az ügyekben tehát, a mostani gyanú szerint, Sarkozy ügyvédjét rendszeresen tájékoztatta egy, a

Semmítőszéknél  státusban  lévő  jogász,  méghozzá  egy  monacói  jogtanácsosi  állásért  cserébe.  Ennek  alapján

három vádat hoztak fel a volt elnök ellen: a vesztegetést, az aktív korrupciót és a szakmai titok megsértéséből

származó előnyszerzést.

„Az állam én vagyok!”

Igazából nem is ezek az ügyek voltak az igazán aggasztók, hanem a tény, hogy Sarkozy és munkatársai

valóságos  információs  hálózatot  építettek  ki  az  államigazgatáson  belül,  hogy  kétes  ügyeiket  pontosan  tudják

követni. Úgy tűnik, valóságos Sarkozyhoz hű kör létezett a rendőri-jogi rendszerben, amelynek egyetlen funkciója

az egykori elnök védelme volt.

Nem egyéni  stiklik ezek:  egész  rendszer.  Sarkozy  alapvető  politikai  jellemzője volt  a  „cél  szentesíti  az

eszközt”  meggyőződés:  önmagát  érinthetetlennek,  a  törvények  felett  állónak  gondolta.  A  mélyen  a

személyiségében gyökerező megvetés, amellyel minden, ambiciózus céljaival szemben álló személyt, intézményt

és szabályt tekintett.

Az  egyre-másra  következő  ügyek  Sarkozy  körül  ezt  a  gyakorlatot  igazolják:  manipulációk,  gyanús,

messziről bűzlő egyezkedések, a jogi és erkölcsi szabályok nyílt semmibevétele, mély megvetés bizonyos íratlan

regulákkal  szemben.  Sarkozy  sohasem  volt  a  politikai  erkölcs  grállovagja  (enyhén  szólva),  de  a  demokrácia

szabályainak ilyen nyílt megvetésével most átlépett egy határt.

Ezekben az ügyekben minden egy irányba, a pénz és a hatalom összefonódása felé mutat.

És a középpontban mindig ugyanazt az embert találjuk: Nicolas Sarkozyt.

Milyen régen is kezdődött mindez! Már vagy harminc éve, hogy az „ügyek” úgy ragadnak emberünkre,

mint a bogáncs: Sarkozy és a pénz és a hatalom – ez lett az ő védjegye.

A hely is szimbolikus, ahol mindez kezdődött: Neuilly-sur-Seine, Franciaország leggazdagabb települése,

ahol  egy  28  éves,  igen  ambiciózus  fiatalembert  választanak  polgármesterré.  Rastignacunkat  rögtön

ellenállhatatlan  erővel  vonzza  a  francia  nagyburzsoázia  legfontosabb  bázisa:  itt,  Neuillyben  indul  Sarkozy

karrierje. Neuilly egyik arcát Párizs és a faubourg Saint-Germain (azaz a politikai hatalom székhelye), másikat

pedig a La Défense (azaz a nagytőke, a nagy biznisz bázisa) felé fordítja.

Ezen két pólus körül zajlik Sarkozy élete is.

Neuillyben  alapozódik  meg  „Sarkoland”:  a  gátlástalanság,  a  mindenfajta  erkölcsi  skrupulusok  nélküli

hatalomgyakorlás szimbóluma, pénz és politikai hatalom szövetsége, középpontjában Nicolas Sarkozyvel. Ő volt

ennek, a júliusi monarchiát idéző rendszernek a polgárkirálya. Szerepe jelentős, személyében azonban pótolható:
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még csak nem is közülük való igazi nagyburzsoá.

A  „Sarkozie”,  e  kétes  figura  körül  kialakult  egész  udvartartás  (igen  gyakran  emlékeztetett  egy

gengszterbandára) most úgy tűnik, végleg hajótörést szenvedett: Sarkozy öröksége ez a részeg hajó, a francia

jobboldal,  irány  nélkül  imbolyog,  a  fedélzeten  csak  az  őrültek  és  a  tehetetlenek maradtak,  a  kassza  üres,  a

tartalékok kimerülőben, a kalózok pedig a kormányrúdnál.

A bukás teljes: erkölcsi, jogi és politikai. Egyéni és kollektív: szisz-te-ma-ti-kus.

 

A „vörös bírák”

Valójában Sarkozy  reakciója  volt  igazán riasztó  az őrizetbe vételére,  meg persze a  díszletek,  amelyben

mindezek elhangoztak.  A Europe1  televízió-  és  rádiócsatorna sugározta  interjú,  úgy  véljük,  még az  újságírói

szervilizmusban  edzett  magyar  közönséget  is  megdöbbentette  volna.  A  helyi  Obersovszky  Péter,  Jean-Pierre

Elkabbach  (magyar  kollégájával  ellentétben  ő  nem  jobboldali,  nem  válogat:  bármely  hatalmas  embernek

hajlamos kinyalni a fenekét) a következő bátor kérdéseket tette fel Sarkozynek. „Előzetes letartóztatás alatt önnel

úgy bántak, mint egy átlagos polgárral?” „Áldozata ön a rendszernek, amely nem jogi, hanem politikai célok

szerint működik?” „Kérni fog politikailag kevésbé elkötelezett bírókat az ügyében?” „Igaz, hogy ügyvéd nélkül

hallgatták ki két órán keresztül?” „Elnöksége idején a bírákkal zajlott konfliktusokra adott visszavágásról lenne

szó?” „Hollande elnök és a kormány tagjai csak egyszerű nézők vagy pedig aktív szereplők az ön ügyében?” „A

Bygmalion-ügyben  önt  nem  lehet  hibáztatni?”  „A  pénzeket  az  ön  tudta  nélkül  költötték  el  jogellenesen?”

„Küzdeni fog a végsőkig?” „Úgy gondolja, hogy Franciaországnak szüksége van Önre?” Nem is ismertetjük tovább

a szolgalelkűség ilyen mélységét, azt gondoljuk sejthető, mit kapott Elkabbach még a visszafogott sajtóban is

(arról nem is beszélve, miket nem kérdezett meg az elnöktől).

Persze véletlenek nincsenek: az évtizedek óta a szolgalelkűség szimbólumának számító újságíró nem ok

nélkül  kapta ezt  a szép feladatot. A csatorna az egyik francia sajtómágnás,  Arnaud Lagardère tulajdona, akit

Sarkozy nemegyszer egyenesen a „testvérének” nevezett. Reméljük, Elkabbach nem rúgja össze a port főnökével,

mert ilyen csúnyán megszorongatta Nicolas S. elkövetőt...

A  francia  állapotok  ezen  a  téren  egyébként  egészen  elképesztők.  Ha  csak  az  írott  sajtóra  vetünk  egy

pillantást,  a  következő a tulajdonosi  helyzetet  látjuk:  a  Les  Echos  (a  legnagyobb gazdasági  napilap) Bernard

Arnault tulajdona (ő a leggazdagabb francia). A Le Point (az egyik legnagyobb hetilap) François Pinault-é (ő a

harmadik leggazdagabb),  a  Le Figaro  (a  legnagyobb napilap) tulajdonosa Serge Dassault  (negyedik helyezet,

valamint fegyvergyáros), a Libération  Patrick Drahi-é (hatodik), a Le Monde-ot és a Le Nouvel Observateur-t

(szintén nagy hetilap) Xavier Niel (hetedik) birtokolja, a Direct Matin  (ingyenes metróújság) Vincent Bolloré

(tízedik)...

No de a Sarkozy-féle visszavágás tartalmáról is hangozzon el néhány szó. Állítja, hogy soha nem tett semmi

törvényelleneset,  az igazságszolgáltatás nem semleges vele szemben, a politikailag elfogult  bírák meg akarják

alázni stb. stb. Régi nóta: ha egy „hatalmas” embert törvénytelenségen kapnak, hirtelen a rendszer áldozata lesz

belőle, ellene politikai leszámolás zajlik, az igazságszolgáltatás nem független többé, veszélyben a demokrácia és

így  tovább.  Sarkozy  nem  először  használja  mindezt.  Amikor  idén  tavasszal  kiderült  (mármint  a  nagy

nyilvánosságnak, hiszen ő tudott róla; egyik kellemetlen kérdés, hogy honnan), hogy hónapok óta lehallgatják a

telefonját, egy, a Le Figaróban közölt publicisztikájában a Stasihoz hasonlította a francia hatóságok munkáját,

akik lábbal tapossák a köztársaság szent elveit...

Ilyenkor valószínűleg tényleg a gátlástalanság a legjobb fegyver, de azért ez még a jobboldalon is sokaknál

kicsapta a biztosítékot:  korrumpálni  egy magas rangú állami  tisztviselőt  a mélyen etatista országban nagyon

komoly vád.

A  végső  megoldás  ilyen  helyzetekben  a  közvetlen  munkatársak  bemártása.  Az  ún.  Bygmalion-ügyben

(röviden: a nagy jobboldali párt, az UMP a 2012-es elnökválasztási kampányban magasan túllépte a törvény által
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engedélyezett  pénzügyi  keretet,  ezt  elrejtendő  hamisan  számlázott  ki  több  millió  eurót)  a  volt  pártelnök,

Jean-François Copé könnyen bajba kerülhet, míg Sarkozy az ügyvédjét már be is áldozta: „Ügyvédem, Thierry

Herzog azt kérte tőlem, akarok-e interveniálni a monacói állás ügyében. Azt feleltem neki, nem akarok.” Aha.

Emberünk nemcsak becsületes, de amikor ravasz ügyvédek becstelenségre akarják kényszeríteni, nemet mond.

Ritka, mint a fehér holló az ilyen férfiú.

Sokkal, de sokkal valószínűbb, hogy Sarkozy azzal védekezik, amivel tud: politikai leszámolás zajlik ellene

a „vörös bírák” vezetésével.

Valójában ez rém valószínűtlen. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a rendőrök, az ügyészség, a bírák politikai

megrendelésre összeesküdtek,  hogy megakadályozzák Nicolas  S.  „egyszerű citoyen” visszatérését  a politikába.

Ráadásul előzetes letartóztatásba helyezése nagyon is azt jelenti, hogy elég sok minden lehet a bírák kezében

Sarkozy ellen. A (persze névtelenül) megszólalni hajlandó bírák túlnyomó többsége azt állította: elképzelhetetlen,

hogy egy ez idáig kiválóan dolgozó bírónő a karrierjével és a reputációjával játsszon azzal, hogy teljesen légből

kapott vádakkal illeti a volt elnököt, bármennyire is kevéssé találja politikailag szimpatikusnak.

Meg  persze  az  egész  olyan  rettenetesen  szánalmas:  az  a  sötét  figura  állítja  be  magát  az  „elfogult

igazságszolgáltatás áldozatának”, aki egész politikai pályafutását arra építette fel, hogy a legkisebb bűnügyi hírt is

a saját demagóg politikai céljainak szolgálatába állítsa, akinek „a rendpártiság a DNS-sébe van kódolva”, ahogy

egyszer olyan szépen mondotta. S aki csúnyán elbukott, mivel ígéretei ellenére nem üzent hadat a bűnözésnek,

hiszen meg sem próbálta csökkenteni a szegénységet és az egyenlőtlenséget...

Természetesen  logikai  alapon  is  ezer  sebből  vérzik  Sarkozy  saját  magát  áldozatként,  a  „vörös  bírák”

politikai elfogultsága áldozatának bemutató érvelése. Hiszen, mint büszkén emlegeti mindenhol, a Bettancourt-

ügyben végül felmentették (iszonyú nehéz lett volna bebizonyítani, hogy maga Sarkozy hozta el a milliárdosnőtől

kicsalt  kampánypénzeket)  –  no  de  akkor  nem  volt  elfogult  az  igazságszolgáltatás?  Vagy,  mint  ő  és  hívei

mindenütt elmondják: politikai számítások állnak a vádemelések hátterében,  hiszen a volt  elnök most készül

visszatérni a politikába. Leszámítva azt a tényt, hogy Sarkozy harmincéves politikai pályafutása tele van ügyekkel,

az is igaz, hogy hivatalban levő köztársasági elnök ellen nem is lehet vádat emelni – ezért az „időzítés”.

És  legyünk  őszinték,  Sarkozy  politikai  életében  két  szám  igazában  lenyűgöző:  a  sötét  ügyek  száma,

amelyekben  neve  mindig  és  mindig  előfordul,  másrészt  azoknak  a  közvetlen  munkatársainak,  közeli

ismerőseinek, barátainak a száma, akiknek már meggyűlt a bajuk az igazságszolgáltatással. A magyar olvasónak

talán  nem  sokat  mondanak  ezek  a  nevek,  de  kérjük,  figyeljenek  a  személyek  megdöbbentő  számára

(csoportosításuk alapja,  Sarkozy melyik tisztségének idején kerültek bajba):  Patrick Gaubert, Patrick Balkany

(még  a  neuilly-i  polgármesterség  idején),  Nicolas  Bazire  (az  Edouard  Balladur  miniszterelnök  szóvivőjeként

töltött időszakban), Claude Guéant, Eric Woerth és Brice Hortefeux (a belügyminiszterség idején és a 2007-es

kampánnyal kapcsolatban), Claude Guéant újra, François Pérol és Patrick Buisson (az elnöki években), Thierry

Herzog, Guillaume Lambert és Jérome Lavrilleux (2012 után).

A legkevesebb, amit állíthatunk, hogy nem szerencsés együtt dolgozni Nicolas Sarkozyvel. Ez az ember

vagy a világ legszerencsétlenebb munkaadója, aki mindig rosszfiúkkal veszi körbe magát, vagy esetleg általában

közvetlen munkatársai viszik el helyette a balhét. Utóbbira annál is inkább gondolhatunk, mert Sarkozy 1988 óta

(képviselőként,  miniszterként,  államfőként) az immunitás  valamilyen formáját  élvezi (egyébként még most is

mint ügyvéd...), amely munkatársaira persze már nem vonatkozik.

Egyébként  is  igaz  lehet,  hogy  a  minden  ízében  recsegő-ropogó  parlamentáris  rendszer  magától  a

személyzeti  állományától  is  bűzlik:  végül  is  a  képviselők  immunitását  azért  találták  ki  akkoriban,  hogy

véleményükért, szavazatukért ne lehessen őket jogilag felelősségre vonni, azaz szabadon beszélhessenek – nem

azért,  hogy  szabadon  hágják  át  a  mindenkire  vonatkozó  törvényeket...  Anekdota,  de  jól  jellemzi  a  mostani

helyzetet: mostanában valamely előrehozott választásokon a jobboldalnak két jelölt között kellett döntenie, az

egyiket a talán Sarkozynél is gátlástalanabb csirkefogó, a nemrég megbukott pártelnök Jean-François Copé is

támogatta. A másik jelölt támogatója nem kertelt: „bon, Jean-François, tisztázzuk mindenestre, a barátodnak a

mandátumra van szüksége vagy csupán a büntetőjogi immunitásra”. Hát igen.
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„A nagy berlusconizálódás”

Maga a „vörös bírázás” természetesen Berlusconi-utánérzés. A politikai helyzet is kísértetiesen emlékeztet

Berlusconi  produkciójára.  Végül  is  a  mostani  ügyek,  ha  Sarkozy  folytatja  jelenlegi  politikai  stratégiáját  (ami

persze azzal is jár, hogy magukról az ügyekről nem hajlandó semmit mondani – kérdés, meddig teheti ezt), akár

meg is erősíthetik Sarkozy körül  a jobboldal  kohézióját. Bár ebben ezen az oldalon is ellenérdekelt nagyjából

mindenki, aki a 2017-es elnökválasztáson a jobboldal jelöltje szándékozik lenni, azaz nem akarja, hogy Sarkozy

visszatérjen a politikába.

Ez persze egyrészt nagyon veszélyes stratégia (mármint a köztársaság politikai-jogi rendjére, amire régi

vágású jobboldaliak is próbálják felhívni – persze hiába – a bajba jutott canaille [csőcselék] figyelmét), másrészt

meglehetősen  kockázatos.  Igaz,  Sarkozynek  már  nincs  más  esélye.  Vagy  elhiszik  neki  „bemondásra”,  hogy

ártatlan, az igazságszolgáltatást politikai fegyverként használók áldozata, vagy úgyis minden mindegy.

Az is egyrészt Sarkozy „berlusconizálódása”, másrészt a francia politika „italianizálódása” felé mutat, hogy

eddig is szép számmal voltak nagyon kínos ügyek, amelyekbe akár a politika legfelsőbb szintje is belekeveredett.

Például az ún. Rainbow–Warrior-ügy, Françafrique számtalan elképesztő botránya, a francia titkosszolgálatok

piszkos ügyei stb.), de ezek valahogy mégiscsak „államügyek” voltak, vagy legalábbis feltételezhető volt róluk,

hogy a (persze legtöbbször vélt) államérdek jegyében zajlottak, állami szervek védelme alatt.

A mostani  francia ügyek (Strauss-Kahn,  Cahuzac,  Copé,  Sarkozy  stb.)  azonban kisebb-nagyobb egyéni

stiklik,  néha  elképesztő  részletekkel,  mint  az,  hogy  a  volt  francia  köztársasági  elnök  Paul  Bismuth  álnéven

vásárolt telefonjával flangál, akár valami kisstílű drogkereskedő...

Abban, hogy ezek az ügyek igazi jogi problémát okoznak-e Sarkozynek, egyáltalán nem vagyunk biztosak.

A  legvalószínűbbnek  a  passzív  választójogtól  való  néhány  éves  megfosztás  tűnik.  Ami  persze  véget  is  vetne

Sarkozy visszatérési terveinek (már a veszély huzamosabb ideig való fennállása is: nehezen elképzelhető, hogy

például a jobboldali párt olyan elnökjelöltet választ, aki esetleg el sem indulhat a választásokon). És persze éppen

ez a lényeg: ahogy Berlusconi, valószínűleg Sarkozy sem fogja megúszni politikailag ezeket az ügyeket. Az áldozati

szerepben tetszelgésnek is megvannak a korlátai. Egyrészt alapvetően csak a legközelebbi hívek hisznek benne,

másrészt minden jogi ügy előbb-utóbb eljut addig a fázisig, hogy valamit mondani kell még politikai értelemben

is az adott ügyről. Ez általában a rosszfiúknak nem nagyon szokott menni.

A „vörös bírázás” nem feledteti az erkölcsi diszkvalifikálódást.

Hőseink könnyen juthatnak abba a helyzetbe, hogy saját politikai oldalukon akár még népszerűbbek is

lesznek, ám nehezen elképzelhető, hogy visszatérjenek a hatalomba.

Jelenleg valójában Sarkozy is mérhetetlen messzeségben van attól, hogy újra a Francia Köztársaság elnöke

legyen.

Mindent azért még manapság sem lehet.

Amikor ilyen gátlástalan, politikailag elképesztően káros figura, mint Nicolas Sarkozy végül is talán tényleg

végleg belebukik egy politikailag nem is olyan fontos ügybe, az embernek mindig kicsit keserű a szájíze (hasonló

volt a helyzet Berlusconival is, aki végül is az escortjaiba bukott bele, és egy olyan korrupciós ügybe, amelynek

idején még nem is volt politikus). Sarkozynak nem azért kéne örökre eltűnni, mert megvesztegetett egy bírót vagy

más disznóságot csinált, hanem mert egész politikai karrierjét a nép, az alkalmazottak, a bevándorlók, a romák, a

sztrájkolók,  a  tanárok,  a  bírák  megvetésére  építette.  Mert  gátlástalanul  szélsőjobboldali  volt  (legalábbis  a

kampányaiban), mert tűzzel játszott a lőporos hordó tetején, mert elképesztő károkat okozott az egész ország

mentálhigiénés életének, mert szemérmetlenül a gazdagok elnöke volt, mert mélyen lenézte a szegényeket, mert...

Önök azt mondhatják, hogy rendben, de hát ezek nem bűncselekmények.

Ez igaz, de hát mi mindig is azt állítottuk, hogy kutyavilágban élünk.
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Kórkép a magyarországi szegénységről

Totyik Tamás

„A tegnapon való sajnálkozás,

és a holnaptól való félelem

ellopja tőlünk a boldogság pillanatát!”

(Ismeretlen szerzőtől a Facebookról)

„Hárommillió  ember,  köztük  850  000  gyermek  él  ma

Magyarországon  létminimum  alatt...”  hangzott  el  Orbán  Viktor  szájából

2007. november 4-én. Hét évvel később, 2014-re a létminimum alatt élők

száma  több  mint  50  százalékkal  megnőtt,  a  mélyszegénységben  élő

gyermekek  száma  pedig  a  populáció  10  százalékát  is  meghaladta.  Ez  a

megdöbbentő  növekedés  az  elmúlt  4  évben  következett  be,  pontosan  az  alatt  az  időszak  alatt,  amióta

Magyarország miniszterelnöke ismét Orbán Viktor.

A  KSH  2010-től  nem  adja  közre  a  létminimum  alatt  élők  számát,  illetve  nem  végez  ilyen  irányú

számításokat, de léteznek becsült adatok, és egy-két kutatóintézeti felmérés. Ezek szerint: 2010-ben 3,7 millió

magyar élt a létminimum alatt, 2012-re 4,6 millió[1], 2013-ra 4,8 millió[2]. Ez a soha nem látott növekedés akkor

következett be, amikor Európa legtöbb országa kezd kilábalni a 2008-as gazdasági válság következményeiből.

A  létminimum  értéke  a  statisztikusok  által  elfogadott  küszöbérték,  amely  szerény  életvitel  mellett  a

szükségletek kielégítésére éppen hogy elegendő egy ember számára. Az Európai Unió szegénységre vonatkozó

összehasonlítási  alapja  a  medián  jövedelmek  60  százaléka.  (Ez  az  érték  a  hivatalosan  megállapított

létminimumnál  valamivel  szigorúbb  mutatószám).  A  magyarországi  létminimum  érték  egyedül  élő  ember

számára 2013-ban 87 510 Ft, a szegénységi küszöb pedig 73 900 Ft. A minimálbéres jövedelem 66 483 Ft, ami

¾-e  a  létminimumnak,  a  szegénységi  küszöbnek  pedig  pontosan  a  90  százaléka.  Sokat  elárul  a  magyar

társadalom állapotáról, hogy az un. szegénységi küszöböt a népesség közel 30 százaléka nem éri el. Ahhoz, hogy

elérjék  a  létminimumhoz  szükséges  jövedelmet,  egy  4  tagú magyar  családnak 253  779  Ft  összjövedelemmel

kellene rendelkeznie havonta, míg egy egyedül álló nyugdíjasnak 78 759 forinttal. (Érdekes, hogy a nyugdíjasok

körében sokkal alacsonyabb a létminimum alatt élők száma.)

A KSH számításai szerint egy aktív korú magyar felnőttnek élelmiszerre legalább 24 099[3] Ft-ot kellene

fordítania, 2013-ban, hogy megfelelő egészségi állapotban legyen. Ugyanez az érték egy két felnőttből és két (14

év alatti) gyermekből álló családnál 85 696 Ft lenne, míg egy nyugdíjasnál 21 255 Ft. A szociológusok becslése

szerint a létminimum alatt élők 85 százaléka nem éri el a fent jelzett szintet. Tavaly a háztartási kiadásaik:

1/3-át élelmiszerre,

29 %-át lakásfenntartásra (ennek több mint felét az energiaárak tették ki),

9,4 %-át egészségügyi, kozmetikai, ruházati cikkekre,

15 %-át közlekedésre,

4,7 %-át utazásra, üdülésre, kultúrára

45% élelmiszer;

40% lakásfenntartás;

10% gyógyszer, ruházat;

4% utazás;

1% kultúra, üdülés.

fordította egy átlag magyar család[4].
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A  létminimum  alatt  élőknél  ezek  az  értékek  saját  becsült  számításaim  alapján  a  következőképpen

alakulnak
[5]

:

Ez  a  számítás  olyan  családokra  vonatkozik,  akik  még  rendszeresen  fizetik  a  közüzemi  számlákat,

lakástörlesztésüket, de jövedelmük nem éri el a létminimumot. A

 

2. Létminimum értékek
különböző

háztartástípusokban
2013-ban.

 

KSH  számításai

alapján  (az  energiaárak

mesterséges visszaszorítása

miatt)  a  lakásfenntartásra

fordított  pénzek  nagysága

csökkent  3,4  százalékkal.

Arról  viszont  nem

beszélnek,  hogy  a

létminimum  alatt  élőknél.  ez  az  arány  6  százalékkal  nőtt,  hiszen  jelentős  részük  fával  fűt,  a  palackos  gáz

támogatása  pedig  sokkal  alacsonyabb,  mint  a  többi  energiahordozóé.  Mindeközben  a  banki  törlesztések

jelentősen növekedtek, különösen a devizahiteleseknél[6]

 

3. Létminimum értékek
idősora

A „farnehéz” magyar

társadalomból:  a

leszakadók, a munkások, a

kádári  kisemberek  és  a

sodródó  vidéki  fiatalok

közül  kerül  ki  a

létminimum  alatt  élők

legnagyobb  része.  A

helyzetet  még

elviselhetetlenebbé  teszi,

hogy 600 milliárd forint kivonását tervezik a szociális szférából - legalábbis a brüsszeli apparátusnak benyújtott

konvergencia program szerint. A rezsicsökkentés a középosztály lecsúszásán valamelyest segített, de nem tudta

megállítani. A kivándorlás, illetve a külföldi munkavállalás is csökkenti a kormányra nehezedő szociális nyomást.

(jelenleg 1,7 millió magyar dolgozik külföldön).

Az  adókedvezményeket  – főleg  a  3  gyerekes  családoknak járó  támogatást  -  a  társadalom felső  3/10-e

élvezi,  a  maradék  10  százalékon  pedig  a  7/10-e  osztozkodik.  Önmagáért  beszél  a  következő  adat  is:  a

jövedelemeloszlást mutató GNI index a 2010-es 24,1 értékhez képest tavaly 27 lett. Ez egyértelműen azt mutatja,

hogy a társadalom közérzete jelentősen romlott.

A GALLUP kutatása[7] is ezt a folyamatot látszik igazolni. Az OECD országok körében végzett legutóbbi

kutatása  arra  irányult,  hogy a  gazdasági  válság  után,  az  egyes  országokban,  a  gyermekes  és  a  gyermektelen

családok  hozzá  tudnak-e  jutni  a  szükséges  élelmiszerekhez?  A  kutatás  szomorú  „eredménnyel”  zárult:  a
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gyermekekkel rendelkező családoknál átlagban 15 százalékról 21 százalékra nőtt azok száma, ahol gondot okoz az

élelmiszerek beszerzése, míg a gyermekekkel nem rendelkező családoknál 10 százalékról 21 százalékra nőtt 2007

és 2013 között. Úgy is mondhatnánk, hogy ez már az éhezés előszobája.

Míg a 2008-as gazdasági válság rendkívül rossz hatással volt az OECD országokra, addig a volt szovjet

tagköztársaságok területén  hatalmas  léptékben  csökkent  az  éhezés  mértéke.  A politikai  döntéshozók mélyen

elgondolkodhatnának azon, hogy a válság által legjobban sújtott Görögországban 28 százalék, Portugáliában 25

százalék, Magyarországban 47 százalék volt a  nélkülöző gyermekes családok aránya. Azaz: legalább egy olyan

hónapról  számoltak  be  az  elmúlt  év  folyamán,  amikor  nem  tudták  megvenni  a  család  számára  szükséges

élelmiszert.  Ugyanez  az  arány  a  gyermektelen  családoknál  Görögországban  26  százalék,  Portugáliában  16

százalék,  Magyarországon  35  százalék  volt.  Tőlünk  rosszabbul,  a  környező  országok  közül  csak  Törökország

teljesített a maga 50 százalékával, illetve a gyermekteleneknél 40 százalékkal. Döbbenetes adat!

A társadalom legalsó rétegeinek lecsúszásán a  javuló  gazdasági  eredmények nem segítettek.  Nemhogy

enyhítették, hanem még növelték is! Kérdés, mi az alapja a javuló gazdasági eredményeknek? Az az érzésem,

hogy  nem  az  ipari  és  mezőgazdasági  termelés  szintjének  növekedése,  hanem  a  szociális  szférából  kivont

támogatások.  Ha  a  javuló  foglalkoztatási  statisztikák  ellenére  romlanak  az  éhezési  mutatók,  ott  valamilyen

komoly ellentmondás húzódik meg a háttérben. Nem vagyok szociológus, sem gazdasági szakember, így a kérdés

megválaszolását  kikerülném, de gyanítom, hogy az élelmiszer árak emelkedése az egyik legfontosabb tényező

ebben a kérdésben.

Az elszegényedés veszélyének a gyermekes családok vannak a legjobban kitéve. A Gallup mérései szerint

2007-hez képest 32 százalékkal romlott Magyarországon a gyermekes családok helyzete. A felmérések szerint

Románia és Bulgária ilyen szempontból nem tartozikaz első 10 között, viszont az USA és Észtország rajta van a

listán.  Bár  a  csődben  lévő  görögöket  több  milliárd  euróval  segítették  ki,  az  elszegényedési  adatok  alapján

egyértelmű,  hogy  a  magyar  szegények  fizették  meg  a  leginkább  a  gazdasági  válság  árát.  Magyarországon  a

legszegényebb réteg és a középosztály lett a kormányzati „szabadságharc” áldozata és legfőbb vesztese. Az OECD

adatok alapján már 2011-2012-ben lehetett érzékelni, hogy nagyon nagy gond van a szociális rendszerünkkel,

mert 2 év alatt megduplázódott azok száma, akik élelem-hiánnyal küzdöttek. Az UNICEF felmérése pedig azt

támasztotta alá, hogy legalább 180 000 gyermek él mélyszegénységben Magyarországon. Ez a gyermekpopuláció

10 százaléka!

A szegénység területi  eloszlása  egyértelmű képet  mutat.  Sarkad környékéről  elindulva,  a  román határ

mellett  végig  húzódva,  a  Bodrogköznél  az  Északi-  Középhegység felé  haladva,  majd,  a  Nógrádi-  medencénél

megfordulva,  a  Jászság,  Pest  megye,  és  az  Orbánság területét  is  beleszámítva,  egyértelműen meghúzható  az

ország „szegénységi vonala”. Ha a magyarországi befektetési térképet erre a vonalra ráhelyeznék, kiderülne, hogy

pontosan ez az a mező, ahová a kormányok és a nemzetközi tőke képviselői a legkevesebb pénzt fektették be. Azt

hiszem, ezzel  a  felvetéssel  már választ  is  adtam a kitörési  pontok egyikére,  de nagyon fontos lenne a magas

színvonalú  oktatás  megszervezése,  és  a  helyi  termelési  közösségek  támogatása  is.  Ez  utóbbi  csak úgy  lenne

megvalósítható, ha az önkormányzatok termőföldhöz jutnának, a saját oligarcháikkal szemben. Fontos szerepe

lenne a  falugazdászi  hálózatoknak a  közösségi  termelés  beindításának szakmai  támogatásában.  A változások

elindításához legalább 4-5 év kell, de tudjuk, hogy egyetlen kormány sem akar ilyen hosszútávra tervezni.

A kormány az ország belső fogyasztásának növelésével szerette volna a gazdaság motorját beindítani, de a

társadalom ilyen fokú elszegényedése mellett ez naiv elképzelés. Az Eurostat[8] adatai szerint Magyarország az

európai  átlag  67  százalékát  fogyasztja,  feleannyit,  mint  Németország.  Tőlünk  kevesebbet  csak Horvátország,

Románia, Bulgária fogyaszt. A fogyasztás gerincét mindig a középosztály adja. Ennek egyenes következménye,

hogy  a  kormányok  a  középosztályt  igyekeznek  mindig  megerősíteni,  helyzetbe  hozni.  A  GFK  és  az  MTA

Társadalomtudományi Központ „Osztálylétszám 2014”[9] című kutatása szerint Magyarországon nem alakult ki

középosztály a szó valódi értelmében. A kormányzat mostani társadalmi politikája nem is ezt a célt szolgálja.

A  munka  alapú  társadalomban  a  magas  iskolai  végzettséggel,  komoly  társadalmi  kapcsolatokkal,  és

megfelelő tőkével rendelkező emberek előtt nyílnak lehetőségek. Ezt a célt szolgálja a közoktatási és felsőoktatási
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rendszer átalakítása is. Aki nem tud egyházi, vagy az elit számára fenntartott alapítványi iskolákba bejutni, annak

szinte  lehetetlen  a  társadalmi  ranglétrán  való  továbblépés.  A  körte  alakú  magyar  társadalomban  a

legszegényebbek  vannak  a  legnagyobb  létszámban,  ők  adják  a  létminimum  alatt  élők  95  százalékát.  A

társadalomkutatók leszakadóknak, munkásoknak és sodródóknak nevezik a létminimum alatt élőket. A kádári

kisemberek közül kerül ki még a szegénységben élők töredéke. Ez az a társadalmi csoport, amely a

 

4. GFK és az MTA TK
kutatói szerint így

rétegződik a magyar
társadalom

 

késő  Kádár

korszakban a középosztályt

képezte, és a rendszerváltás

óta  folyamatosan  csúszik

le.  Megítélésem  szerint  a

vidéki értelmiségi családok

gyermekeiből,  és  a  kádári

kisemberek  utódaiból

kerülnek  ki  főként  a

külföldön munkát vállalók,

vagy  a  kivándorlást

választók.  Róluk  mondott

le a mai közpolitika:

 
  

legfeljebb lózungok szintjén foglalkoznak velük 
[10]

.
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Elemzésünk  szempontjából  a  legfontosabb  társadalmi  csoport  a  leszakadtak  (több  mint  3  millió

honfitársunk tartozik ide), a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

Létszám  szerint  a  legnagyobb  réteg.  Nem  csupán  anyagi,  jövedelmi,  vagyoni  helyzetük  rendkívül

kedvezőtlen,  de  kapcsolatszegények  is,  kultúrafogyasztásuk  pedig  elhanyagolható.  Jelentős  körükben  a

szakképzetlenek  aránya.  Ha  dolgoznak,  fizikai  vagy  mezőgazdasági  munkát  végeznek,  de  jellemzően  inkább

munkanélküliek,  közfoglalkoztatottak,  segélyezettek.  Magas  körükben  a  rokkantak,  illetve  az  öregségi

nyugdíjasok aránya. Megállapítható, hogy a szüleik is hasonló helyzetben voltak, azaz a legalsó réteg újratermeli

önmagát.

Hasonló,  vagy  még  rosszabb  a  társadalom  alsóbb  csoportjaiban  megjelenő,  önmagukat  romaként

meghatározó válaszadók helyzete.

Külön nagy csoportot alkot a létminimum alatt élő másfélmillió munkás és egyéb munkavállaló. Ők

csak annyiban különböznek a leszakadóktól, hogy minimálbérrel rendelkeznek. Ha elveszítik a munkahelyüket,

azonnal  a  leszakadtak  körében  találják  magukat.  A  multinacionális,  valamint  a  hazai  közép-  és  nagytőke

kizsákmányolása  őket  érinti  legjobban.  Nem jellemző rájuk a  kultúra  fogyasztás,  nem járnak üdülni,  hanem

otthon tévénézéssel, legfeljebb internetezéssel töltik idejüket. Érdekes, hogy e két utóbbi csoport tagjai között a

legalacsonyabb a migrációs hajlam, és a külföldi munkavállalás gondolatával sem foglalkoznak.

A közel 1,7 millió sodródó fiatal és középkorú adja ki a harmadik csoportot, akik a létminimum szélén

élnek. A „mamahotel” lakói, akiknek a szülei még a Kádári középosztály stabil tagjai voltak, ma igen nehezen

tudnak megkapaszkodni. Közülük kerül ki a legtöbb külföldi munkavállaló (becslésem szerint kétharmaduk nem

itthon dolgozik). Nincs elég kapcsolatuk (sem személyes, sem szervezeti), nem járnak színházba, nem olvasnak

könyveket,  viszont  nagyon otthon vannak az  újkultúrában (internet).  Ez  utóbbi akár feljebb is  viheti  őket  a

társadalomban.

A negyedik csoport, ahonnan szintén a létminimum környékén élők kerülnek ki, a kádári kisemberek,

mintegy másfélmillióan. A mindennapokban nehezen de kijönnek a jövedelmükből, nyaralni nem járnak, alig

beszélnek idegen nyelvet, inkább állami munkahelyen dolgoznak, főként irodistaként. Többnyire kistelepüléseken

élnek, korosztály szerint idősebbek. A lecsúszás ellen nem mindig sikerrel küzdenek.

A vidéki értelmiség körében rendkívül kicsi a létminimum alatt élők száma. Ők legfeljebb akkor kerülnek

ebbe  a  helyzetbe,  ha  állásukat  elvesztik  és  huzamosabb  ideig  nem  találnak  új  munkahelyet.  A  feltörekvő

fiatalok, felső középosztály és az elit köreiből nem kerülnek ki létminimum alatt élők. Viszont arra a becsült

számításra  fel  szeretném hívni  a  figyelmet,  hogy a  két  százaléknyi  elitünk (kevesebb mint  200 000 ember)

rendelkezik  a  magyar  társadalom  szétosztható  vagyonának  90  százalékával.  Ez  az  érték  a  középkori

Magyarországon volt utoljára ilyen polarizált!

Az  OECD 2014-es  Society  at  Galance[11]  jelentése  alapján  16  pontban  lehetne összefoglalni  azt,  hogy

milyen helyzetben vannak a magyar társadalom legalsóbb rétegei:

A szegények egyre szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak.1.

Csökkentek a szociális kiadások. 2008-2013 között csak Görögországban és Magyarországon csökkentek

ilyen erőteljesen a szociális kiadások.

2.

Csökkent a munkavállalók támogatása. 2008-2013 között a világon csak Magyarországon csökkentették az

aktív dolgozók támogatását (betegszabadság, munkanélküli segély, minimálbéresek támogatása).

3.

Nincs befektetés a jövőbe. 2008-2013 között, a fejlett európai országok közül, mi költöttük a legkevesebbet

az oktatásra. Az egy diákra jutó támogatás mindenütt emelkedett, csak nálunk csökkent.

4.

Az egészségügyünk és a nyugdíjrendszerünk nem hatékony.Az átlagtól többet költünk egészségügyi

ellátásra, a várható átlagéletkorunk mégis a legalacsonyabbak közé tartozik.

5.

Nem segítünk a szegényeken, az ország közel egyharmada éhes. A szegények nem jutnak megfelelő

egészségügyi ellátáshoz, gyermekéhezés szempontjából pedig Európában az elsők vagyunk.

6.

Nem bízunk vezetőinkben, a fiataljaink pedig egyenesen gyűlölik a politikai elitet.7.
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A rendőrségben és az igazságszolgáltatásban sem bízunk. A magyarok félnek a legjobban sötét utcákon

sétálni, tartanak attól, hogy megtámadják őket, és erőszakos bűncselekmény áldozataivá válnak. A bírói

munka megítélése Európában nálunk a legkedvezőtlenebb.

8.

„Magasról teszünk” a házasság szentségére. Európában csak a svédek és az észtek élnek kisebb hányadban

házastársi kötelékben.

9.

Drámaian fogyunk. Az Európai Unióban nálunk szülnek a legkevesebbet a nők, a népesség arányát tekintve.10.

Boldogtalanok vagyunk, menekülünk a hazánkból. Egy 10-es skálán mérve a magyarok boldogság-indexe

igencsak alacsony: 4,7. (Az OECD országok közül csak Dél-Afrikában alacsonyabb.) A népesség arányához

képest nagyon sokan vállalnak külföldön munkát.

11.

A nők még boldogtalanabbak. Az OECD országok közül a magyar nők a legboldogtalanabbak.12.

„Hullunk, mint a legyek.” Az Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb várható életkor /75 év/.13.

Gyakori az öngyilkosság. Európában csak az oroszok követnek el több öngyilkosságot.14.

Nem jótékonykodunk. Európában csak az észtek adakoznak kevesebbet az átlagjövedelemhez képest.15.

Egyre jobban gyűlölünk. Oroszországot leszámítva nálunk növekedett a legjobban az intolerancia a faji,

etnikai kisebbségekkel és a melegekkel szemben.

16.

A rendszerváltáskor azt  hittük mindannyian,  hogy  egy  nagyobb sebességű vonatra  fogunk átszállni.  A

demokráciát  remélő  magyar  ember  egy  jobb  világ  felé  robogó  vonaton  szeretett  volna  utazni.  Ma  csak  azt

érzékeljük, hogy a nagy sebességű vonat helyett a gőzmozdonyba bevezették a magasfeszültséget. Egy helyben

állunk, sőt hátrálunk, de a vonat piszkosul ráz. Miközben a magyar elit átszállt a legújabb sportautójába és hátra

se néz, nyomorgó honfitársaink a Kádár-korszak létbiztonságáról ábrándoznak korgó gyomorral...

Totyik Tamás

 

[1] TÁRKI 2013-as kutatásának eredménye

[2]Becsült adat

[3]KSH Statisztikai tükör 2014/53

[4] KSH Statisztikai tükör 2014/53

[5] Létminimum értékek különböző háztartástípusokban 2013-ban

[6] KSH - Statisztikai tükör 2014/53. szám

[7]http://www.gallup.com/poll/170795/families-struggling-afford-food-oecd-countries.aspx

[8]http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-18062014-BP/EN/2-18062014-BP-EN.PDF

[9] http://politologia.tk.mta.hu/uploads/files/Osztalyletszam2014_MTATK.pdf

[10] http://www.origo.hu/itthon/20140612-magyar-tarsadalom-felmeres-osztalyletszam-2014.html

[11]http://www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Society at a Glance2014.pdf
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New York városában enyhén balról fúj a szél

Eric Alterman

Az USA nagyvárosainak többségét a demokraták irányítják, de a

polgármesterek nem sokat tesznek az erősödő társadalmi szétszakadás ellen.

New Yorkban azonban Bill de Blasio próbál szembemenni a „mindent a

gazdagoknak” típusú városvezetési gyakorlattal, de kemény ellenállásba

ütközik.

New York lesz az „Új Havanna”? Ez a kérdés tartja rettegésben a republikánus pártot, mióta a demokrata

Bill de Blasiót 2013. november 5-én megválasztották az USA legjelentősebb városának polgármesterévé. A

republikánusok mint „elsőszámú haladó szellemiségű ellenségünkre” tekintenek Michael Bloomberg utódjára. A

New York Times szerint „a republikánus vezetők egy „új baloldal hatalomra jutásáról szóló félelmeik

beteljesülését látják az újonnan megválasztott Bill de Blasióban”, aki – szerintük – „populista módon megveti a

gazdagokat, nyíltan rokonszenvezik a munkásszervezetekkel, valamint szüntelenül a jövedelemegyenlőtlenségek

problémáján rágódik”[1].

Bill de Blasio már a New York-i demokrata polgármesterjelölt választáson elhangzott beszédben kiemelte

az egyenlőtlenségeket, és szakadatlanul ismételte, hogy „két város története”[2] elevenedik meg New Yorkban: a

túl gazdagoké és mindenki másé. Határozottan szociális programja nyomán pártja egyértelműen őt jelölhette

maga mögé utasítva ezzel a média favoritját, akit a nagy befolyású leköszönő elnök[3] támogatott. Majd

magabiztosan (a szavazatok 72 százalékával) megnyerhette a polgármester-választást republikánus ellenfelével

Joe Lhotával szemben.

 

Lenin, Mao és Ho Si Minh

2014. január 1-jén beiktatási beszédében Bill de Blasio lefektette mandátumának alappillérét: „Azért

választottak meg minket, hogy véget vessünk szeretett városunk széthullásával fenyegető gazdasági és társadalmi

egyenlőtlenségeknek.” New Yorkban, ahol a gazdasági hatalom mindenhol jelen van, az ilyen politikai program

komoly akadályok garmadáját vonja maga után. Mihelyt a mondat elhangzott, Matt Yhlesias, a Slate nettes

magazin egyik újságírója, a következő, csak kicsit árnyalt tweetet posztolta: „Beiktatásán de Blasio Lenin, Mao és

Ho Shi Minh balzsamozott testeinek társaságában lépett porondra.”

Néhány nappal később a „kommunizmusügy” különös fordulatot vet. Hatalmas hóvihar sújt le New

Yorkra, az utak járhatatlanokká válnak. A bulvárlapok fejvesztve rohannak meginterjúvolni az Upper East Side

lakóit, akiket határozottan felbosszantottak az elegáns, manhattani városrész hóeltakarítási nehézségei. Bill de

Blasio „hátat fordít nekünk – panaszkodik felháborodva egy Upper East Side-i nő a New York Post hasábjain. –

Upper East Side-ban a polgármester nem rendelte el a hóeltakarítást mondván: >Én nem vagyok közületek

való.”<[4] A kijelentés bejárja az internetet, újra és újra felbukkan a helyi és országos médiában – főként

Bloomberg internetes oldalán. Bill de Blasio azonban kitart álláspontja mellett, amelynek megválasztását

köszönheti.

Egy kulturálisan sokszínű város polgármesteri székének elnyeréséért de Blasio, német és olasz

bevándorlók fiaként, számíthatott családi felmenőire, valamint házasságára: afroamerikai nőt vett feleségül.

Keményen kritizálta az indokolatlan rendőri motozásokat (a módszer neve „stop and frisk”), amelyeknek főleg

színes bőrűek az elszenvedői. A választók egy részét ezzel sikerült megnyernie. De győzelmét valójában gazdasági

üzenete, programjának alappillére garantálta.

Ami az egyenlőtlenségeket illeti, New York a harmadik az Egyesült Államokban, és maga az USA
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világviszonylatban szintén a dobogó harmadik helyét foglalja el ebben. A Wall Street pénzügyeseinek prémiuma

2013-ban átlagosan 164 530 dollár volt, és senki sem csodálkozott különösebben, hogy Lloyd Blankfein, a

Goldman Sachs elnök-vezérigazgatójának fizetése több mint évi 20 millió dollár. Micheal Bloomberg

polgármestersége teljes egészében ennek a kisebbségben lévő, túl gazdag réteg jólétének és kényelmének

kedvezett. Azzal indokolták ezt, hogy ez a réteg járul hozzá a legnagyobb mértékben a város adóbevételeihez: a

New York-i háztartások 5 százaléka adja az összbevétel 38 százalékát.

Manhattan szigete soha nem látott módon virágzik, a lakásokat általában több tízmillió dollárért vásárolja

meg a nagyvilági elit. De néhány háztömbbel arrébb a New York-i középosztály nem elhanyagolható része

lassacskán szegénységbe süllyed. 2008 és 2011 között az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának adatai

szerint az átlagkereset 6 százalékkal csökkent. 2011 végén a városban lakó családok fele, alig másfélszer keres

többet, mint a szegénységi küszöb. A szegénységi küszöb alatt élő háztartások 17 százalékában egy fő, 5,2

százalékukban pedig két fő dolgozik teljes munkaidőben. Mindeközben a lakbérek az egekbe szöktek. 2005 és

2012 között az átlag lakbér (az inflációval korrigálva) 11 százalékkal, ellenben a bérlők jövedelme csak 2

százalékkal emelkedett. A Furman Center for Real Estate and Urban Policy – ingatlan- és várospolitikai központ

– szerint New York lakóinak több mint fele jövedelmének legkevesebb egyharmadát lakhatásra költi.[5]

Bill de Blasio kampányának legerősebben kritizált intézkedése, amelyet minden riválisa támad, egy, az 500

ezer dollár feletti jövedelmek 0,05 százalékos megadóztatásából létrehozott speciális alap, amely a születéstől az

iskolás korig finanszírozná a kisgyerekek kötelező óvodai oktatását és ellátását. A javaslat mindazonáltal

szimbolikus jellegű, New York polgármestere ugyanis egyedül nem hozhat döntést ilyen adóteherről. Javaslata

végrehajtásához el kell nyernie Andrew Cuomónak, New York kormányzójának támogatását. Habár a 2016-os

elnökválasztás demokrata jelöltségére pályázó Andrew Cuomo a társadalmi kérdésekben a haladó szellemiséget

képviseli – támogatja a fegyverbirtoklási szabályozást és a melegházasságot –, gazdasági kérdésekben inkább

konzervatív nézeteket vall. Kiváltképp az adórendszer területén. 2011 decemberében, az állam lakóinak címzett

körlevelében azzal büszkélkedett, hogy „megszabta a tulajdonra kivethető adók felső határát ”, miközben a

középosztály adói „1953 óta”, míg a vállalati adók „1968 óta nem voltak ilyen alacsonyak”.

 

A kormányzó kettős játéka

Félő tehát, hogy Bill de Blasio ambícióinak Andrew Cuomo adóellenes eszméje gátat vet. A két férfi hiába

hangoztatja barátságát és jelenik meg politikai szövetségesként, sokkal inkább a „legjobb ellenségek” szerepét

töltik be a demokrata párton belül. Véleménykülönbségükben tükröződik a gazdasági egyenlőségre törekvő

párttagok és az inkább a vállalatok szabadságát támogató jobbszárny között húzódó konfliktus. Előbbiek olyan

vezetőkben reménykednek, mint de Blasio vagy Elizabeth Warren szenátorasszony, utóbbiak Andrew Cuomo és

Hillary Clinton köré csoportosulnak.

Mivel a tagállamok feladata a szövetségi hozzájárulás szétosztása és az adók meghatározása, minden

polgármesternek érdeke, hogy jó kapcsolatot ápoljon az állam kormányzójával, főleg, ha merész politikai

lépéseket akar megvalósítani. Andrew Cuomo azonban kettős játékot játszik mindenekelőtt azért, hogy megőrizze

esélyét a 2016-os választásokra. Amikor a felmérések azt mutatták, hogy a közvélemény támogatja az általános

bölcsődei és óvodai oktatás bevezetését, akkor a kormányzó a New York-i polgármesterjelölt mellé állt, és

pártolta javaslatát. De amikor a finanszírozásra került a sor, vehemensen tiltakozott új adó bevezetése ellen. Több

hetes huzakodás után Bill de Blasiónak végül sikerült meggyőznie az államot, amely vállalta, hogy három éven

keresztül finanszírozza a kezdeményezést.

Az új polgármester nem volt ilyen szívós és kitartó a charter iskolák kérdésében: magánalapokból

finanszírozott állami iskolák, amelyekben a tanári szakszervezetek hatásköre gyenge.[6] Ezekben az oktatási

intézményekben a New York-i diákok alig 6 százaléka tanul. A demokraták többsége szerint a charter iskolák

elvonják a pénzügyi forrásokat – de a legjobb tanulókat is – a közoktatástól. A republikánusok kart karba öltve a

nyugdíjalapok kezelőivel – miközben általában hangosan kikelnek az állam gazdasági szerepe ellen – a konkrét
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esetben foggal-körömmel védik a charter iskolák állami finanszírozási rendszerét. Amint de Blasio bírálta ezen

iskolák elvét, Andrew Cuomo nyomban a segítségükre sietett, és megalázó meghátrálásra kényszerítette a

polgármestert. Ezek után nem csoda, hogy az emberek Bill de Blasiót kezdő, míg Cuomót nagyon is tapasztalt

politikusnak értékelik.

Ám de Blasio nem haragtartó típus. Amikor 2014 májusának végén a demokrata párthoz közel álló

Working Family Party – a szakszervezeti, egyesületi stb. aktivisták koalíciója – megoszlott a tekintetben,

támogassa-e a novemberi választásokon Andrew Cuomo újraválasztását, Bill de Blasio az ő érdekében küzdött a

kulisszák mögött. New York polgármestere nem nagyon engedheti meg magának, hogy szembeszálljon a

kormányzóval, főleg ha a kormányzó mögé felsorakozik a pénzügyi világ is. Ezt a támogatást jól bizonyítja, hogy

Andrew Cuomo már több mint 33 milliárd dollárt gyűjtött össze újraválasztásának céljából annak ellenére, hogy

nincs egyetlen valós ellenfele sem…

Hogy Bill de Blasio mennyire határozott, a lakhatás kérdése fogja eldönteni. Kampányában ígéretet tett,

hogy kétszázezer új, alacsony bérleti díjú lakást hoz létre. A legtöbb szakértő úgy véli, hogy a kitűzött célt

rendkívül nehéz lesz megvalósítani, amit Bill de Blasio is jól tud. „Ez lesz az ország történetének, egy város által

kezdeményezett, legnagyobb és legnagyratörőbb alacsony bérleti díjú lakásprogramja” – mondja. De egyelőre

hajthatatlan, és végig akarja vinni a beígért tervet.

Ugyanakkor az ingatlanszektor jelentősen befolyásolja a New York-i politikát. A gazdagok, akik több millió

dollárt fizetnek egy Central Parkra néző lakásért és mesterei önmaguk kényeztetésének, portaszolgálatot,

uszodát, edzőtermet tartanak fenn, nem akarják megosztani a negyedüket – még kevésbé épületük hallját – a

metrót használó köznéppel. Ezt szem előtt tartva Bill de Blasio igazi kötéltáncos, amikor egyszerre akar kedvében

járni az ingatlancégeknek és nagy jövedelmű ingatlantulajdonosoknak, ugyanakkor bővíteni akarja a közép- és

alsó rétegek lakhatási lehetőségeit.

Jelen pillanatban stratégiája hatékonynak bizonyul, amit jól mutat a Domino Sugar-ügy. Néhány év óta a

Brooklyn szívében található volt cukorfinomító üzem jövője heves vitákat váltott ki. 2012-ben Jed Walentas

beruházó felvásárolta a területet, és megígérte, hogy irodákat épít az új technológiákkal foglalkozó cégeknek, de

kétezer-háromszáz lakóhelyet is teremt, köztük hatszázhatvan alacsony bérleti díjút. A polgármester azonban ezt

kevésnek ítélte. Annak ellenére, hogy Walentas az egész beruházás felfüggesztésével fenyegetőzött és a sajtó

egésze támadta, Bill de Blasio kitartott álláspontja mellett, és végül Jed Walentas további negyven bérlakás

megépítésére vállalkozott.

Bill de Blasio megértette, hogy minden, a szegényeknek és a középosztálynak kedvező politikai lépéssel azt

kockáztatja, hogy kiváltja a felső osztályok szervezet ellenállását és felbőszíti a New York Állam fővárosában,

Albanyban székelő felső rétegeket, valamint az őket kiszolgáló és védő médiát. Bill de Blasio megfogadta tehát:

valós szolgáltatásokat kínál a városlakóknak, hogy kiemelje a média aggodalmai és a hétköznapi élet valós

problémáik közötti eltérést. Ameddig dübörög a város gazdasága, meg kellene teremteni a lehetőséget a „városi

progresszivizmus” ígéreteinek megvalósításához, amelyek a hatvanas években szertefoszlottak. Los Angeles,

Seattle, San Francisco vagy akár Chicago követi-e a New York-i példát?

 

Fordította: Léber Edina
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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 XXIe 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
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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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