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„Kiegyensúlyozott” szerkesztői politika

SERGE HALIMI

Az izraeli hadsereg büntető hadjárata Gázában felerősítette a modern

újságírás egyik legfontosabb törekvését: a lustasághoz való jogot.  Szakmai

kifejezéssel:  az  „egyensúlyt”.  Ezért  nevezheti  magát  az  amerikai

szélsőjobboldali tévécsatorna, a Fox News minden irónia nélkül „becsületes

és kiegyensúlyozott” (fair and balanced) adónak.

A közel-keleti  konfliktus esetében, ahol a felelősség nem egyenlően

oszlik  meg,  a  „kiegyensúlyozás”  azt  jelenti,  hogy  a  megszálló  hatalmat

előnyhöz juttatják. A nyugati újságírók legtöbbje így védekezhet azokkal a

fanatikus  olvasókkal  szemben,  akiknek  nem tetszik,  amit  írnak nekik.  Így  viszont  rögtön közölhetik  velük  a

megnyugtatásukra szánt ellenvéleményt is. Más – például az ukrán – nemzetközi válságoknál nem figyelhetünk

meg ilyen gondosságot,  ráadásul  a  valódi  egyensúly,  legalább két  okból,  csorbát  szenved.  Először  is,  amikor

egyszerre kell  bemutatni egy hosszan tartó gázai öldöklést  és  egy rakétatámadás miatti  riasztást  a Tel Aviv-i

tengerparton, egy jó mérleg nyelvének legalább kicsit ki kellene mozdulni. Ráadásul egyes résztvevők, ebben az

esetben az izraeliek, hivatásos kommunikációs szakemberekkel dolgoznak – például maga a miniszterelnök, aki

született tehetség az amerikai tévécsatornák szempontjából –, miközben a másik oldal csak a civilek szenvedését

képes bemutatni a nyugati médiáknak.

A szánalomkeltés nem túl hatékony politikai üzenet: az eseményeket nekünk kedvezően kell bemutatni.

Ezért magyarázzák nekünk hosszú évtizedek óta, hogy Izrael „védekezik” „válaszol”. Ez a "kicsi, rosszul védett,

erős támogató nélkül maradt, pacifista állam" ezért képes mindig felülkerekedni, időnként veszteség nélkül. Az

ilyen csodákhoz az kell, hogy minden egyes összecsapás akkor kezdődjön, amikor Izrael meglepett áldozatként

képes  megjelenni  (emberrablás,  merénylet,  támadás,  gyilkosság).  Erre  a  pontosan kimunkált  alapra  épül  az

„egyensúly”. Egyesek azon háborodnak fel, hogy civilekre lőnek ki rakétákat; amire mások azt válaszolják, hogy az

izraeli  „válasz”  aránytalanul  sok  áldozatot  szed.  A  háború  szedi  áldozatait  mindkét  oldalon,  vagyis  a  labda

középen pattog.

És  elfelejthetünk  minden  mást,  vagyis  a  lényeget:  Ciszjordánia  katonai  megszállását,  Gáza  gazdasági

blokádját, egyre több termőföld elfoglalását gyarmatként. Úgy tűnik, a folyamatos információáramlásban ezekre

a részletekre sosem jut idő. Ki tud például arról, hogy a hatnapos és az iraki háború, vagyis 1967 és 2003 között az

ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak több mint harmadát egy állam, Izrael szegte meg méghozzá gyakran a

palesztinok termőföldjének gyarmatosítása elleni határozatokat
[i]

? Ebből következik, hogy az egyszerű tűzszünet

Gázában azt jelenti, hogy továbbra is megsértik a nemzetközi jogot, s ezt mindenki elismeri.

Párizsra már nem számíthatunk, a közvéleményt már nem ebbe az irányba fogják tájékoztatni. François

Hollande július 9-i  bejelentése  – melyben egy szót  sem vesztegetett  a  több tucat  palesztin civil  áldozatra –,

miszerint az izraeli kormánynak „joga van minden intézkedésre, amellyel megvédi veszélyben lévő lakosságát”,

ezt  jelenti.  François  Hollande  elnök  ugyanis  feladta  a  kiegyensúlyozottság  látszatát  is.  Az  izraeli  jobboldal

szócsöve lett.

Fordította: Morva Judit
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[i] Serge Halimi:Deux poids, deux mesures [Kettős mérce], Le Monde diplomatique,2002. december.
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Gyakorlati újságíróképzés indul szeptemberben

Csejk Miklós

A Public Média Műhely Professzionális Újságíró Iskola azzal a

misszióval jött létre, hogy a 21. század kihívásainak megfelelni kész

újságírókat képezzen, akik a következő ötven évben a közvélemény

alakításában aktívan részt fognak venni. Iskolánk az okj-s újságíró

oktatás megszüntetése miatt támadt űrt tölti be, gyakorlatilag annak

megfelelő tudásanyaggal, de annál sokkal hatékonyabb, gyakorlat

centrikusabb módszerrel.

A Public Média Műhely tanárai azt gondolják, elengedhetetlen, hogy legyen magas színvonalú újságíró

oktatás Magyarországon, amiért mindent meg is tesznek. Bár minden sajtóműfajt tanulnak diákjaink, csak a

legfontosabb sajtóműfajokban alkotunk heti rendszerességgel az egész tanév alatt 6 témában, hogy a tanév végére

mindenkinek készség szinten menjen a publikálás.

Vagyis tanulóink folyamatosan írnak és szerkesztenek híreket, tudósításokat (mentor: Bárdos András, Hír

24), készítenek riportokat (mentor: F. Tóth Benedek, Vasárnapi Hírek), rendszeresen csinálnak interjúkat

(mentor: Csejk Miklós, Le Monde Diplomatique, Vasárnapi Hírek), és minden havi témában készül valamilyen

blogvélemény (mentor: Kozár Alexandra, Metropol, Magyar Narancs).

Persze tanulunk az újságírással kapcsolatos elméleti tantárgyakat is (sajtóműfajokat, médiaismeretet,

médiajogot és médiaetikát), no meg feldolgozzuk havi témánk irodalmi, történelmi, szociológiai,

művelődéstörténeti, gazdasági vagy szociálpszichológiai vonatkozásait is (tehát mindenkit megnyugtatunk, azért

lesznek művelődési tantárgyakkal kapcsolatos előadások, témánként hetente más tantárggyal és más előadóval).

Viszont fontos hangsúlyozni, hogy szigorúan egységként kezeljük a gyakorlatot és az elméletet, tehát

nálunk heti 2 tanórában jelen lévő hír (tudósítás), és a heti 4 tanórás riport, interjú, valamint blogvélemény

gyakorlat műhelymunkáin van a hangsúly. Mi projektben gondolkozunk és kis csoportos képzésben! Az adott

négyhetes ciklus minden elméletét és gyakorlatát csakis az adott projektünkhöz szabjuk, tehát diákjaink minden

négyhetes ciklus végén összegyűjthetik új projekt munkáikat, amit megmutathatnak szüleiknek, barátaiknak,

leendő munkáltatóiknak.

Az iskolánk a belváros szívében, egy nemrég felújított nagy múltú épületben, lassan évtizedes tapasztalattal

rendelkező fenntartói háttérintézménnyel, kellemes környezetben várja diákjait.

Mi tényleg komolyan vesszük a nevünkben elrejtett kulcsszót, vagyis komoly műhelymunkával tanítják

meg mentoraink a szakmát. Az újságíró oktatást hazánkban sok kritika érte, mert megszűntek a műhelyek, ahol

tényleg meg lehetne tanulni a szakmát valódi mesterektől. Mi felélesztjük ezt a régi hagyományt és egy új

módszerrel társítjuk, amely a nemzetközi tapasztalatok alapján célravezető és sikeres.

Arról már nem is beszélve, hogy nekünk a közösségteremtés is fontos missziónk, csapatban gondolkozó és

dolgozni képes újságírókat nevelünk.

Új módszerünk titka tehát összefoglalva: 2 félév, 4 MENTOR, 6 projektmunka, valamint műhely,

közösségteremtés, kapcsolati háló.

Várjuk gyakorlati újságírást tanulni vágyó hallgatóink jelentkezését szeptember 12-ig!

Részletes információk itt: http://publicmm.hu/

Legfontosabb információk:

Oktatás ideje: 2014. szeptember 23-tól 2015. április 23-ig tart, két féléves a képzés.

Oktatás helye: Budapest belvárosában, könnyen megközelíthető, frekventált helyen, a Ferenciek terénél,
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közel a Szabad sajtó úthoz. (V. ker., Váci utca 47.).

Információ az oktatásról: Szikszai Dóri oktatásszervező szívesen ad felvilágosítást a

06-20-505-24-70-es telefonszámon vagy várja az érdeklődő e-maileket is az info@publicmm.hu e-mail címre.

Esti képzés: heti 3 munkanapon lesz, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön 17 órától 21.30-ig.

Tandíj: 157.480 Ft + áfa, vagyis összesen bruttó 200 ezer Ft/félév. A tanév két félévből áll. Az első félév

tandíjának esedékessége 2014. szeptember 12., a második félév tandíjának pedig 2015. január 13. Év végi

vizsgadíjat nem számolunk fel, indokolt esetben részletfizetés lehetséges.

Tandíjkedvezmény: Ha augusztus 31-ig leendő diákunk befizeti a képzés teljes, 2 féléves tandíját, 15

%-os, vagyis 60 ezer Ft kedvezményt adunk, így 400 ezer helyett 340 ezer Ft tandíjat kell befizetni az egész

képzésre összesen. (Leendő diákunk a fizetési szándékáról augusztus 29-ig írjon emailt a honlapunk jelentkezés

ikonjára kattintva, válaszlevélben megírjuk a teendőket és küldünk számlát.) Mindezért pontosan 432 tanóra

minőségi képzést adunk.

Vizsgadíjat nem számolunk fel.

Jelentkezni itt lehet: http://publicmm.hu/index.php/jelentkezes

Jelentkezéskor egy rövid bemutatkozást várunk csak az üzenet rovatba! A jelentkezési sorrend is számít, ugyanis

mi kiscsoportos, minőségi, gyakorlat centrikus képzésben gondolkodunk.
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Kalandvágy, szabadságvágy – vagy megyünk a jól fizető munka után?

Totyik Tamás

Rémisztő adatok

Nemrég  hozott  nyilvánosságra  a  londoni  Munkaügyi  Hatóságnál

dolgozó  magyar  alkalmazott  egy  rémisztő  adatot[1].  1  021  711  magyar

állampolgár  fizet  társadalombiztosítási  járulékot  a  brit  TB-nek.  Ebbe  a

számban benne van a brit oktatási intézményekben tanuló magyar fiatalok

száma is. Ha 100 000 fő körül vesszük a brit oktatási rendszerben tanuló

fiataljaink  számát,  akkor  is  900  000  magyar  dolgozik  az  Egyesült

Királyságban.  Félelmetes  adat,  ez  majdnem  négyszer  több  mint  ahányan

1956 után kényszerből  elhagyták  hazánkat.  Csak  Nagy  Britanniáról  írtam

eddig,  és  hol  van  Németországban,  Ausztriában,  a  Skandináv  államokban  és  az  USA-ban  munkát  vállaló

magyarok  száma.  Senki  nem beszél  erről  a  szörnyű adatról,  és  senki  nem beszél  a  miértekről  és  a  várható

következményekről.  Az érthető,  hogy a kormányzati  kommunikáció mélyen hallgat,  de az  ellenzék miért  van

csöndben? Senkinek nem hiányzik a népesség 13 százaléka? Mit csinál a magyar gazdaság, hogy lemond másfél

millió honfitársunkról? Nem hiányzik az adóbevételük?

Magyarországon 6,2 millió[2] aktív korban (18-62 év) lévő állampolgártársunkról számolnak be a KSH

statisztikák.  Ebből  a  júniusi  adatok  szerint  4,1  millió  munkavállaló  van  (ebben  a  közfoglalkoztatásban  és

közmunkában érintettek, illetve a magyar munkaközvetítők által külföldön foglalkoztattok száma is benne van,

valamint az egyetemi és főiskolai hallgatók is). Hivatalosan 400 ezer inaktív van. Ha ehhez hozzáadjuk az 1,7

millió külföldön munkát vállaló honpolgárunkat, akkor ki is jön a 6,2 millió munkavállaló. A kormányzat által

elismert hivatalos adatok szerint 500-700 ezer munkavállaló van külföldön, ennek ellentmond a Social Security

Office[3]  által készített belső tanulmány. A kiszivárogtatott adatok alapján végzett számítások szerint az aktív

korú  magyar  állampolgárok  27  százaléka  vállal  munkát  külföldön.  A  teljes  magyar  társadalom  17  százaléka

külföldön keresi a boldogulását. Az 1,7 millióból 900 ezren a brit szigeteken keresi a boldogulását, 400 ezer fő

Németországban, a Skandináv- félszigeten 100 ezer fő, az USA-ban 100-120 ezer /ennek jelentős része illegális

munkavállaló/,  Ausztriában  80-100  ezer  fő,  70  ezer  fő  az  EU  fel  nem  sorolt  tagállamaiban,  a  maradék

Ausztráliában és Új-Zélandon próbál szerencsét.

A magyar társadalombiztosítás nem vezet nyilvántartást azokról az emberekről, akik külföldön vállalnak

munkát vagy külföldön tanulnak, csak annyit lehet tudni, hogy hányan fizetnek vagy nem fizetnek járulékot. Így

nem  áll  rendelkezésünkre  magyar  forrásból  származó  pontos  adat.  EU-s  szinten  sincs  meg  az  adatok

összegzéséhez  szükséges  statisztikai  rendszer,  pedig  egy  ország  gazdaságának  tervezhetősége  szempontjából

fontos lenne tudni, hogy mennyien és milyen korösszetételben vállalnak munkát egy ország honpolgárai, mely

országok a befogadók. Ettől még a munkaerő szabadáramlása nem szenvedne csorbát, és a Cameron féle külföldi

munkavállalókat  támadó  szövegről  is  kiderülne,  mennyire  valós  és  mennyire  demagóg.  Valamelyik  Uniós

képviselő vehetné a fáradtságot és kezdeményezhetné ennek a statisztikai rendszernek a kidolgozását.

Úgy  tűnik  számomra,  hogy  a  regnáló  hatalom  nem  is  érdekelt  ennek  a  statisztikai  adatnak  a

nyilvántartásában. Ennyivel kevesebb munkanélküli,  állástalan van a rendszerben, amit pozitív eredményként

lehet feltüntetni.  Ennek viszont szörnyű következményei lesznek. A születési számok csökkenésében vastagon

benne van a külföldre távozott honpolgárainknak a hiánya, bár a külföldi munkavállalók egy része az olcsóbb

egészségügyi  ellátás miatt  inkább hazajön szülni.  Saját  becsült  számításaim szerint  a  születések száma 10-15

százalékkal több lehetne, ha a külföldre távozott polgártársaink itthon szülnének. Érdekes, hogy a nemzetpolitikai

kérdésekben fontosabb  szerepet  játszik  a  határon túli  magyarság  /aminek  jogosságát  nem  akarom kétségbe

vonni/,  mint  az  országból  eltávozott  honpolgáraink  hazacsábítása.  Ezek  a  középosztálybeli  fiatalok  nem

kalandvágyból  mennek  el,  hanem  mert  félnek  a  lecsúszástól.  Túró  Rudival,  Hoffman  Rózsa  szerencsétlenül

megfogalmazott  levelével[4]  nem  lehet  itthon tartani  őket,  és  Orbán Viktornak  sem lesz  igaza,  hogy  ezek  a
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fiatalok  tömegével  fognak  haza  jönni  5-6  év  múlva,  mint  ahogy  a  FIDELITAS  kongresszusán  fogalmazott

2012-ben. Itthon a létbizonytalanság, a közmunka, vagy rosszabb esetben a munkanélküliség várja őket. Nincs

gyakorlatuk, nem kapnak állást. Minimál bérből pedig lehetetlen családot alapítani szülői támogatás nélkül.
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1 Külföldi tanulás és munka iránti hajlandóság (Amennyiben lenne lehetősége arra, hogy külföldön tanuljon, dolgozzon,
hajlandó lenne elhagyni az országot?)

Mit mutatnak a hazai kutatások[5]

A Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet szerint a kivándorló magyar fiatalokra a következőek jellemzőek.

A 2008-as gazdasági válság után ugrott meg a külföldön munkát vállalók száma és 2011-ben csúcsosodott

ki, azóta stagnáló képet mutat. Az Egyesült Királyság területén a munkát vállaló magyarok 80 százaléka 20-35 év

közötti.  A  németeknél  dolgozó  magyar  munkavállalók  az  idősebb  generáció  tagjai  közül  kerülnek  ki.  A

Skandinávoknál a magyar munkát vállalók legjelentősebb része, már családot alapított emberek, és nagyrészük a

családjukat is magával viszi. Az osztrákoknál a határ mentén legfeljebb 50 kilométeres távolságra lakók adják a

magyar munkavállalók 80 százalékát.

2008-ban lett először magasabb a hosszabb távon munkát vállalók száma, mint az itthon maradó fiatalok

száma,  5  százalékuk  a  kivándorlást  tekintette  végső  célnak.  Ez  az  arány  azóta  folyamatosan  emelkedik,  a

kivándorlást  választók  aránya  már  10  százalék  körül  van  a  fiatalok  körében.  2013-ban becslések  szerint  55

százalék felett volt a hosszabb időre munkát vállaló fiatalok száma, és 34 százalékuk tudná csak itthon elképzelni

a boldogulásukat.

A tanulmánykötet egy fontos tévhitet oszlat el. Az inaktív fiatalok körében a legalacsonyabb a migrációs

hajlam. A szakmunkások és a diplomával rendelkező fiatalok a legfogékonyabbak a külföldi munkavállalásra, és

az  érettségizett  szakmával  (szakközépiskolai  végzettség,  vagy  gimnázium  érettségi  után  szerzett  szakma)

rendelkezők jobban szeretnének itthon munkát vállalni, mint külföldön. A budapesti fiatalok akarnak legkevésbé

külföldön munkát  vállalni,  és  a  megyeszékhelyen élő  fiatalok  körében a  legmagasabb a  migrációs hajlam.  A

budapesti  relációtól eltekintve,  minél kisebb egy település,  és  minél  keletebbre van,  annál nagyobb a röghöz

kötöttek  aránya.  A  nyugat-  dunántúli  fiatalok  a  legbevállalósabbak,  és  a  kelet-  magyarországi  kistelepülési

fiatalok akarnak leginkább itthon boldogulni. A szabolcsi, borsodi, hajdúsági fiatalok legnagyobb célja a közeli

városba  való  beköltözés.  Minél  magasabb  életszínvonalat  mutat  egy  település,  annál  jobban  szeretnének

hosszabb- rövidebb ideig külföldi munkát vállalni az ott élő fiatalok /Budapest ebben az esetben kivétel/. Ebből is

látszik,  hogy a kivándorló,  vagy külföldön munkát vállaló fiatal emberek  körében a lecsúszástól való félelem

játszik döntő szerepet.

Nagyon magas egyes kutatók véleménye szerint az elvált vagy élettársi viszonyban élők aránya a külföldi

munkavállalók körében /kétharmaduk ebbe a körbe tartozik a fiatalok között/. A migráció fő oka a megfelelő

munkahely meg nem találása, illetve a családalapításhoz szükséges alacsony bérezés. A külföldi ösztöndíjat kapott

fiatalok közel 10 százaléka nem szeretne hazajönni, hanem kint szeretne érvényesülni, illetve tovább folytatni

kutató munkáját. Akik egyszer már dolgoztak külföldön, azokban nagyon erős az újabb külföldi munkavállalási

hajlam /80 százalék feletti/. Az életkor emelkedésével arányosan csökken a külföldi munkavállalási hajlam, a 40

év felettiek körében már a 10 százalékot sem éri el.

Az itthon maradás egyik meghatározó tényezője az idegennyelv tudás hiánya, ebből a szempontból lehet,
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hogy a kormány döntése a két tannyelvű iskolák körének szűkítése, az idegen nyelvi előkészítő osztályok leépítése

pontosan  az  itthon  maradás  érdekeit  szolgálja  az  alsóközéposztály  tagjainak  körében.  Tévhit  az  is,  hogy  a

magyarok kevésbé migránsok. A belföldi migráció feltételei nem adottak, a belföldi migráció legnagyobb akadálya

a kellő számú és a keresetekhez igazodó bérlakás rendszer hiánya. A lakástulajdonlás az örökös röghöz kötést

erősíti.  Ha  valamelyik  kormány  komolyan  gondolja  a  belső  migráció  élénkítését,  akkor  a  bérlakás  rendszer

kialakítását kell legelőször zászlajára tűzni. Egy miskolci fémforgácsoló nem tud Győrben elhelyezkedni, mert az

albérlet olyan magas, hogy a bérének több mint 40 százalékát elvinné, és a maradék jövedelméből nem tudná

olyan  szinten  fenntartani  a  családját,  mint  ahogyan  jelenleg  teheti.  Marad  a  határhoz  közeli  szlovák

munkavállaló, akit  busszal könnyedén át  tudnak hozni  az itthoni munkahelyekre. A röghöz kötöttek körében

erősödik a legjobban az idegengyűlölet, cigány- és zsidóellenesség, és a JOBBIK igazi bázisa innen kerül ki. Új

jelenség ebben a körben az is, hogy a határon túli magyarokkal szemben is megnőtt az intolarencia, mert úgy

gondolják, hogy ők is elveszik az itt élők munkalehetőségét.

A férfiak 52 százaléka, a nők 46 százaléka szeretne hosszabb rövidebb ideig külföldön dolgozni a 15-24 év

közötti korosztályban. Az okok a következők a fiatalok körében:

1.Lecsúszástól való félelem: Jobban akarok élni, mint a szüleim;

2.Nyelvtanulás;

3.Karrierépítés;

4.Tapasztalatszerzés;

5.Új kihívás;

6.Családi okok;

7.Vallási, politikai okok.

Gátló tényezők:

1.Család;

2.Hazaszeretet;

3. Az induló tőke hiánya;

4.Társ, ismeretség hiánya;

5.Itthoni karrier;

6.Idegennyelv ismeretének hiánya.

Érdekes adat, hogy a nők sokkal jobban ragaszkodnak hazájukhoz, mint a férfiak.

Az idáig vezető út és a feladatok

Igazi darázsfészekbe nyúl az, aki a kivándorlás okait feszegeti. Míg a

múlt  század elején  gazdasági  okok voltak  a  döntőek,  addig  a  ’30-as  évek

végétől  a  rendszerváltásig  politikai  okok  voltak  a  meghatározók.

Napjainkban  is  a  kivándorlás  legfőbb  oka  gazdasági,  de  nem  a

legszegényebbeket  érinti  az  exodus,  hanem  a  középosztály  tagjait.  Ezen

emberek jelentős része rendelkezett munkával,  de a társadalmi státusának

nem megfelelő jövedelemre tudott csak szert tenni, e lecsúszás rémétől előre

menekülve vállaltak munkát külföldön. A devizahitelek rendezetlensége ezt a

folyamatot  csak  jobban  felerősítette.  A  külföldön  munkát  vállaló  vagy  munkát  vállalni  akarók  körében  a

legmagasabb az Európai Uniós csatlakozásunk elfogadottsága.

A hazai politikai elit nem volt felkészülve /de még víziója sem volt/, hogyan kellene hasznukra hajtani a
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tőke,  áru,  munkaerő  és  az  eszmék  szabad  áramlását.  A  2004-es  csatlakozásunkkor  egyes  tagállamok 7 éves

moratóriumot kaptak a munkaerő szabadáramlásának megakadályozására, amely 2011-ben szűnt meg, és ekkor

tetőzött a magyar munkaerő kiáramlása is. A hazai oligarchák egykedvűen nézték, hogyan mennek el a legjobban

képzett munkaerőink, őket csak az egymás közötti harc és a profit maximalizálás érdekelte. Az egyetemeken az

állami férőhelyek szigorításával az állam nem tudja itthon maradásra ösztönözni a fiatalokat, de a közmunka sem

fog  komoly szerepet  játszani  a  képzett  munkaerő itt  maradásában.  Sokkal fontosabb lenne a gyakornoki  idő

állami  támogatása,  termelő  munkahelyek  teremtését  támogató  beruházások  /nem  összeszerelő  üzemek/

ösztönzése. Az állam nagyon kevés olyan munkahelyteremtést tud felmutatni,  amely a lecsúszó vagy sodródó

középosztály társadalmi megkapaszkodását támogatná. A kutatásfejlesztés ösztönzése több fiatal tehetség itthon

maradását  szolgálná.  A  hazai  nagytőke  még  mindig  nem  kapott  észbe,  hogy  a  jól  képzett  munkaerőért

versenyezni kell, a határon túli magyarság olcsó munkaerő utánpótlása megszűnt.

Az  elvándorlást  csak  erősítette  a  munkavállalói  jogok  gyengítése  a  munkáltatóval  szemben,  az

Alaptörvényből törölt munkához való jog, a szakszervezetek szétverése. A minimálbér emelésével /ami teljesen

jogos  lépés  volt  a  kormány  részéről/  nem  növelték  az  itthoni  munkavállalók  arányát,  csak  a  papíron

részmunkaidősök száma nőtt. A valóságban ugyan annyit dolgoznak az emberek ugyanannyi idő alatt, ugyannyi

bérért,  mint  eddig  csak  részmunkaidős  foglalkoztatásban.  Nem  szigorodott,  nem  növekedett  a  munkahelyi

ellenőrzések száma, nőtt az élőmunkaerő kizsákmányolása és a teljesen elgyengült szakszervezetek tétlenül nézik

az egész folyamatot. Mintha az elvándorlás sikeréért megtett volna mindent a kormány és a hazai nagytőke, és

nem ismerik fel, hogy Bulgáriához hasonlóan nagy árat fogunk fizetni az elvándorlás következményeként. A tőke

elkerüli  Bulgáriát,  nemcsak a korrupció,  a  politikai  bizonytalanság miatt,  hanem a képzett  munkaerő hiánya

miatt is /lásd a Mercédesz gyár kecskeméti letelepülését/.

A magyar munkaerő egy része azt gondolta, hogy trükközhet, és kihasználhatja az európai munkaerőpiac

illetve a szociális ellátás adta lehetőségeket, de ennek ideje is lejárt. A hazatérő munkaerő jelentős részével az

itthoni munkaerő piac nem tud mit kezdeni. Akik egészségügyi problémák miatt, esetleg gyermekszülés végett

térnek haza már azon gondolkodnak,  hogyan lehetne továbbállni.  Nem validitált  mérések azt  mutatják, hogy

magasabb a hazatérők között a férfiak aránya, és sok nő köt házasságot a befogadó ország honpolgáraival.

Nemcsak a bankok és külföldi tőke ellen kellene szabadságharcot hirdetni, hanem az elvándorlás ellen is.

Tudom,  sokkal  látványosabb  harc  a  brüsszeli  bürokraták  ellen  háborúzni,  mint  a  lecsúszó  középosztály

helyzetének romlását megakadályozni. Jó dolog a gyermekvállalás támogatása adókedvezményekkel, de ennek 90

százalékát  a  társadalom  felső  1/8  tudja  csak  kihasználni,  már  a  középosztály  egy  része  sem  tudja  ennek

gyümölcsét teljes mértékben élvezni.

Még nem késő, hogy lelassuljon az elvándorlás mértéke. Nem késő, hogy a külföldi tapasztalatokat, esetleg

felhalmozott tőkét, kapcsolatokat itthon kamatoztassák honfitársaink. A legfontosabb, hogy az állam mellett a

hazai  nagytőke is  végre felébredjen és megtegyenek mindent,  hogy a hazai munkaerő piac is  vonzó legyen a

fiatalok  számára.  Végre  az  Iparkamara  nagyhatalmú  urai  is  elkezdhetnék  törni  a  fejüket,  hogy  nem  elég  a

szakképzést, egyetemi oktatást az ő kedvük szerint átalakítani, hanem valamit tenni is kellene annak érdekében,

hogy a képzett munkaerőnek érdemes legyen itthon maradni. Nemzetpolitikai célok között pedig prioritást adni a

külföldre ment fiatalok hazatérésének, és nem túró rudival csalogatni haza őket. Az Akadémiai kutatók munkáját

pedig a statisztikai rendszer összehangolásával, illetve a KSH ezirányú méréseinek megindításával segíteni. Még

nem késő, de meddig nem késő?

 

 

[1]http://hir3.hu/magazin/1/120803

/visszafordithatatlan_az_elvandorlas_meghaladta_az_egymilliot_az_angliaban_munkat_vallalo_magyarok_szama

[2]http://www.ksh.hu/stadat_eves_6_2

[3]http://hir3.hu/magazin/1/120803
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/visszafordithatatlan_az_elvandorlas_meghaladta_az_egymilliot_az_angliaban_munkat_vallalo_magyarok_szama

[4]http://epa.oszk.hu/01800/01827/00034/pdf/le_monde_dipl_magyar_EPA01827_2012_07_07-10.pdf

[5]A fejezetben szereplő adatok és grafikonok Székely Levente: Magyar ifjúság 2012 tanulmánykötetének 152-178

oldalról származnak.
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A vállalati kultúra új formája: a felvállalt cinizmus

Clarice Victor

A tanácsadó cégeknél vagy a bankszektorban dolgozók ma koránt sem

olyan büszkék cégükre mint régen, és a legkevésbé se tudják elképzelni, hogy

cégük az emberiség jobb sorsáért tevékenykedik. Ez ma már legfeljebb néhány

technológiai  vállalatnál  fordulhat  elő.  Az  új  vállalati  kultúra  „sajátos”

eszközeivel azonban el lehet érni, hogy a dolgozók kötődjenek a vállalataikhoz

– paradox módon épp a kiábrándultság és a közöny növelésével. Bármilyen

furcsa, de a cinizmus erős szövetségesnek bizonyul a munkaszervezésben, sőt:

növeli a munka összetartó erejét.

A munka világában a régi merev struktúrákat felváltották a kevésbé formális szabályok, és az új „vállalati

kultúra”. Aki tud olvasni a sorok között, az érzékeli és tudomásul veszi a hivatalos szövegek és a valóság közötti

ellentmondásokat.

Mit mutat be például a párizsi Stanwell vállalatirányítási tanácsadó cég munkaerő-felvételi reklámja? „A

Stanwell hajmeresztő jelentkezőket keres jól fizető állásokba.” - hirdetik. A humán-menedzser szerepét egy fiatal

színész játssza, Paul Stanwellnek hívják, a tárgyalás vezetésének technikáját gyakorolja.
[1]

 Szemben vele az állásra

jelentkezőt egy ventilátor testesíti meg, amely erős szelet fúj, felborítja az irodai berendezést, és meglobogtatja,

zilálttá  teszi  Paul  Stanwell  hagyományos hivatalnoki  megjelenését.  A  reklám hangvétele  gúnyos:  ódivatúnak,

elavultnak  mutat  mindent,  ami  a  munkára,  az  erőfeszítésre  utal.  Az  eddigi  tapasztalataink  alapján igencsak

csodálkozhatunk  azon,  hogy  miért  ezt  a  reklámot  választották?  És  miért  pont  egy  olyan  vállalat  számára,

amelynek  a  feladata  „szakértőket”  kihelyezni  multinacionális  cégek  ügyvezetői  mellé?  Az  pedig  végképp

érthetetlen,  miért  fizetnek  ezért  a  szolgáltatásért  naponta  több  ezer  eurót...  A  válasz  röviden  csak  annyi:  a

Stanwell ezen a reklámon keresztül a formalitáson alapuló rendszer lebontását, és a munkáról alkotott „modern”

felfogását kívánja bemutatni.

Ahogy  Luc  Boltanski,  és  Eve  Chiapello  A  kapitalizmus  új  szellemisége  című,  1999-ben  írt  művében

kimutatta: ennek a néhány évtizedes modern koncepciónak az alapja lényegében az eredetiség és a szabadság
[2]

 A

vállalatvezetés  a  személyes  kibontakozást,  az  autonómiát  és  a  kreativitást  értékeli  és  hirdeti.  A

munkaszervezésben a kényszert felváltotta egy új módszer, amelyben az érzelmeket és az indulatokat használják

fel eszközként. A dolgozókat pedig arra ösztönzik, hogy azonosuljanak a cég „értékeivel”, a „vállalati kultúrával”.

„A munka szórakoztató”...  „Ez  nem munka,  ez  művészet”...  („Work is  fun.”,  „It’s  not  work,  it’s  art.”)

Gideon Kunda szociológus
[3]

 szerint ilyen és hasonló kifejezéseket használtak az informatikusok a 80-as években.

A  jeles  szakember  egy  nagy  amerikai  high-tech  vállalatot  tanulmányozva  készítette  el  a  témával  foglalkozó

tereptanulmányát, amelyben egyértelműen kimutatta: komoly erőfeszítéseket kell tennie a cégnek ahhoz, hogy

kialakítson egy megfelelő vállalati légkört és elfogadottságot, melyet a végén elneveznek „vállalati ideológiának”.

Kunda e tanulmányában olyan eszközök és szimbólumok sokaságát tárta fel,  mint az alapító személyiségének

kultusza, a technológia dicsőítése, és a munkát illető szinte vallásos utalások sokasága.

Stanwell mind ezzel ellentétben megspórolja a vállalati ideológia megalkotását. Reklámja teljesen lemond

arról,  hogy a vállalatot  istenítse,  helyette  az  egyedi  személyiséget,  és  az  egyén érzelmeit,  indulatait  helyezi  a

középpontba.  Az említett reklám például így fejeződik be: „A Stanwell egyéniségeket  toboroz.  Önt!”  Ahelyett,

hogy bemutatná – ahogy az várható lett volna – magát a tanácsadó céget, a cég arculatát, paradox módon épp az

arculat hiányát hangsúlyozza. Stanwell promóciós kampányában egyetlen szó sem esik az alapítókról, a „vállalat

történetéről”  vagy  „értékeiről”.  Ellenkezőleg:  ezek  eltörlését  látjuk,  mégpedig  a  „személyiségek”  előtérbe

helyezésével. Valójában ez a „személyiség” tág és semmitmondó kifejezés. Olyan illúziót kelt, mintha a szakmai

tevékenység elszakadhatna a társadalmi kötöttségektől és adottságoktól.  A reklámfilm naturális agresszivitása

napjaink menedzsment- és bankvilágának ürességét, merkantilista zsoldosszellemét illusztrálja.
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Kérdés,  hogy  egy  tudatosan  nem  hierarchikusra  tervezett  vállalati  struktúra  biztosítja-e  a  dolgozók

számára a személyes szabadságot,  vagy az egyenlőségen alapuló munkatársi kapcsolatokat? Terepe lehet-e az

egyéni kreativitás kibontakozásának? Ha konkrétan tanulmányozunk egy ilyen szakmai közeget, azt látjuk, hogy

épp ellenkezőleg: önkényeskedés és nyílt erőszak jellemzi.  A vállalat által tudatosan támogatott és felerősített

egyéni önzés és cinizmus – paradox módon – nem elégedetlenséget és szembeszállást eredményez, hanem segíti

a vállalati kohéziót.

Egy operatív tanácsadó cég – amelyet nevezzünk most XYZ-nek – elsősorban multinacionális vállalatok,

főleg bankok számára dolgozik. Külsős tanácsadói és saját állandó alkalmazottai sokféle területen bevethetők. A

cégek vállalati ügyfelei legtöbbször a nagy projektek megvalósításához kérnek tőlük tanácsot. Az XYZ elsősorban

középvezetői (middle management) feladatokra koncentrál, szemben azokkal a „stratégiai” tanácsadó cégekkel,

amelyek a vezérigazgatóságok stratégiai feladataira specializálódtak. (Pl. a McKinsey, a Boston Consulting Group,

vagy a Bain és Társa).

Az  XYZ-nél  a  dolgozók,  a  tanácsadók  és  a  belső  munkatársak  nyíltan  és  szigorúan  kritizálják  a

munkaszervezést. Nevén nevezik a problémát: a megalázó bánásmódot és az ebből adódó rossz közérzetet, mint a

vállalati hangulat rákfenéjét. „Elegem van abból, hogy ide-oda dobáljanak, mint egy csomagot” – mondja az egyik

tanácsadó.  Egy  másik  érdektelennek  ítéli  a  mindennapi  munkáját,  és  így  fogalmaz:  „A  kukába  dobtam  a

diplomámat  az  eszemmel  együtt… Hallom,  vannak akik  hidakat  terveznek,  de  mi  mit  csinálunk?  Legfeljebb

Power Point-os bemutatókat!”  A legtöbben rendszeresen panaszkodnak a főnökeikre:  alkalmatlannak,  „hozzá

nem értő szőnyegárusoknak” nevezik őket. „Ha a pasas kihelyez téged egy céghez, ezért jutalmat kap és tízszer

annyit keres, mint te. Pedig nem csinál semmit, és még csak nem is ő tehet róla” – berzenkedik egyikük. Ám a

feljebbvalóik sem maradnak le, és ők maguk is teljesen lebecsülik, pocskondiázzák a saját munkájukat, és erről

nyíltan  beszélnek  a  beosztottaik  előtt.  „Mi  a  közepes  minőségű  tömegtermék
[4]

 kategóriába  tartozunk.  Nem

luxusmárka  vagyunk,  hanem  Tesco-tészta”  –  mondja  egy  menedzser,  aki  a  céggel  szemben  és  a  saját

szakértelmük  megítélésében  is  távolságtartó  hozzáállást  vár  el  a  dolgozóktól.  Ezzel  elejét  veszik  mindenféle

vitának, és semlegesítik az elégedetlenséget.

2011 júniusában Raphael, az XYZ vállalat egyik igazgatója
[5]

 egy szakértői megbízatás apropóján előadta

elméletét arról, hogy mi a jelentősége az ügyfél számára a tanácsadói szolgáltatásnak. Utalt egy konkrét esetre,

melyben a szakértői megbízás lényege az volt, hogy európai szinten szervezzék át egy nagybank tevékenységét,

amire  a  megváltozott  jogszabályok  miatt  szükség  volt.  A  tárgyalások  általában  egy  helyi  vezetővel,  és  nem

magával a vállalat központjával zajlottak.

Raphael elmondta, hogy ügyfele szemszögéből a szabályozási változás csak ürügy volt az átszervezésre.

Majd  a következő történetet  adta elő:„Képzeljük  el  ügyfelünket,  aki  egy átlagos középvezető,  mondjuk  olyan

munkavezető-féle. Látja, hogy közeledik a szabályozásváltozás, de senki sem foglalkozik vele. Ő viszont bedobja

magát,  felkeresi  a  főnökeit,  elvállalja  az  átszervezési  projekt  vezetését.  Túloz,  azt  mondja  racionalizálni  fog,

lecsökkenti a költségeket, dolgozókat bocsát el. Ha mindez sikerül neki, a főnökei elégedettek vele és előléptetik”.

Ezután Raphael felidézte egy spanyol leányvállalat átszervezését, amit egy ügyfelük akart végrehajtani. Az

eset kapcsán a következő párbeszéd zajlott le: „A spanyoloknak igazuk van. Ha jól működik a rendszerük, miért

akarod hogy szétverjék?”  Mit  válaszolt  erre  az  ügyfél?  „Az  „arányosság  érdekében.  A  tevékenység  egy részét

Lille-be kell összpontosítani.” És mit gondolnak ki van Lille-ben? Hát ő!

Raphael Machivelli  A fejedelem
[6]

 című művéből is  gyakran idéz,  hogy megvilágítsa,  mi is az új  típusú

vállalati  kultúra.  „Amiről  nem  tudjuk  pontosan,  hogyan  kell  megcsinálni,  azt  másokkal  kell  megcsináltatni.

Hasonlóképp  azt  is,  ami  nem  népszerű,  amit  elítélnek...”  Expozéjában  Raphael  utalt  saját  cégük,  az  XYZ

szervezeti kultúrájára is. Azt javasolta fiatal beosztottjainak, hogy „soha ne higgyék el, amit mondanak nekik, és

tanuljanak  meg másokat  manipulálni.”  Beszéljenek  mindig  általánosságban és  sose  menjenek  bele  a  pontos

részletekbe. Olvasásra ajánlotta Schopenhauer művét, melynek címe: „Hogyan legyen mindig igazunk”

A tanácsadóktól azt várják az emberek, hogy a megbízójuk javára végzett munkájuk során az elhivatott

szakértő  szerepét  játsszák,  tehát  maszkot  hordjanak.  Ne  tegyék  –  mondta  Raphael.  Az  őszinte  lelkesedés
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naivitásról vall és megvetést vált ki. Gideon Kunda kimutatta a már említett tanulmányában, hogy a dolgozók

mindegyike ellenállt a beléjük sulykolt vállalati ideológiának, és meg voltak győződve arról, hogy szerepjátszás az

egész.(„It’s just a game you play”). Az XYZ-nél viszont elvárják, hogy átláss a dolgokon, és ezt ki is kell mutatni.

„Látszania kell, hogy tisztán látunk. Játszani kell, és mutatni, hogy ez csak játék.”

Például Eduard aki tanácsadó, olyan erős kötődést mutat, ami nyilvánvalóan nem lehet őszinte. Habozás

nélkül  mond  dagályos,  fellengzős  kifejezéseket,  amikor  a  feletteseivel  beszél.  Ilyeneket  hogy:  „sokat  tanulok

tőled”, „hiszek a cég jövőjében.” Eduard felettesei ezt nagyra értékelik, mert nem buták. Tudják, hogy Eduard

képes  a  szabályok szerint  játszani,  mert  nagy szemfényvesztő.  Mindenki  tudja,  hogy illúziót  kelt,  hazudik.  A

munkával szembeni távolságtartás előírását akár etikátlannak is nevezhetjük. Sylvain Thine, a tanácsadói világról

szóló  szociológiai  doktori  értekezésében
[7]

 bemutatja,  mennyire  elismerik  azt  a  tanácsadót,  aki  el  tud  adni

ügyfelének egy mindenki szempontjából haszontalan dolgot. Aki ilyen hőstettet visz véghez, arra az XYZ-nél azt

mondják: „ügyes”.

Az XYZ dolgozóitól nem azt  várják el,  hogy kötődjenek a vállalati  kultúrához, hanem inkább azt,  hogy

tudatosítsák magukban a valódi helyzetet. Azt például, hogy hiányoznak a cégükből az értékek és pozitívumok -

leszámítva a profitot és az ettől függő egyéni jövedelmeket. „Ilyen az élet!” - mondják. Meg azt hogy: „Csak a lóvé

számít!” Boltanski és Chiapello bemutatta, hogyan képes megújulni a kapitalizmus. A cél érdekében integrálták

az 1968-as művészetkritikai álláspontot is, mely szerint a kereskedőtársadalom eredetiség nélküli mivolta árt az

egyéni  kibontakozásnak.  Úgy  tűnik,  a  jelenlegi  menedzseri  rendszer  mindenféle  kritikát  beépít,  még  a  saját

álszentségének, a vonzerő teljes hiányának, és a hirdetett értékek ellentmondásainak kritikáját is. A „valóságelv”

égisze alatt kibontakozik a vállalati ideológia új formája: a felvállalt cinizmus.

Az XYZ egyik konkurensének alkalmazottja, egy fiatal menedzser így vall: „Az egyik főnököm azt mondta

nekem: „Ha itt följebb akarsz kerülni a ranglétrán, két lehetőség adódik: vagy keresel egy partnert, aki bevezet a

projektekbe, a hátán feljutsz a csúcsra, aztán szépen eldobod magadtól. Vagy: mindenkivel rendes vagy, így senki

nem mond rólad rosszat, és szép nyugodtan haladsz fölfelé.” Hozzátette, hogy az első módszer jobban működik,

mint a második, és hogy ő mindkettőt gyakorolja.

Minél inkább ütközik a munkahelyi elvárás a cég dolgozóinak személyes erkölcsi értékeivel, annál inkább

tekintik  magát  a  céget  egy  irreális,  virtuális  játéktérnek,  ahol  szigorúan  követik  a  tőlük  elvárt  magatartást.

Raphael  például  Machiavelli  híve,  baloldalinak  vallja  magát,  és  hajtogatja  is  a  meggyőződését  olyan

értelmiségieket idézve, mint Naomi Klein vagy Emmanuel Todd. Ennek ellenére, amikor szembesült a spanyol

leányvállalat  átszervezésének  fent  leírt  helyzetével,  nem lépett  közbe  hogy  ügyfelét  jobb  belátásra  bírja.  Jót

nevetett az eseten, ami akár úgy is értelmezhető, hogy ügyfele érdekeit szem előtt tartva cinikusan segédkezett

több dolgozó igazságtalan elbocsátásában…

 

A szerző szociológus, szaktanácsadó egy vállalatvezetési tanácsadó cég francia leányvállalatánál. Ezt a

cikket egy olyan etnográfiai tanulmány ihlette, amelyhez a kutatásokat 2011 és 2013 között végezték a szerző

munkahelyén. A céget a cikkben XYZ-nek nevezik.

Fordította: Horváth Katalin

 

[1]        www.stanwellrecrute.com

[2]  Luc Boltanski és Eve Chiapello: Le Nouvel Esprit du capitalisme [A kapitalizmus új szelleme], Gallimard,

Párizs, 1999.

[3]Gideon  Kunda:  Engineering  Culture:  Control  and  Commitment  in  a  High-Tech  Corporation,  Temple

University Press, Philadelphia, 2006 (1. kiadás: 1992)
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[4]  Michael Treacy és Fred Wiersema tipológiája szerint (The Discipline of Market Leaders, Addison-Wesley,

Boston,  1995) az  „excellence opérationnelle”  jó  termékminőséget  és  alacsony árat  jelent,  nagy mennyiségben

készült termékekre vonatkozik.

[5] Az igazgatói szintet megelőzi a partner, ami elvben a tanácsadó cégeknél a legmagasabb pozíció.

[6]Olivier Pironet: Machiavel contre le machiavélisme  [Machiavelli a machiavellizmussal szemben], Le Monde

diplomatique, 2013. november.

[7]  Sylvain Thine: Les consultants et les systèmes d’information. La déformation de l’espace du conseil français

sous  l’effet  des  nouvelles  technologies  (1990-2005)  [A  szaktanácsadók  és  az  információs  rendszerek.  A

tanácsadás helyszínének változása az új technológiák hatására (1990-2005)], doktori értekezés, EHESS, Párizs,

2008.
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Bortermelésben is nyomulnak a kínaiak - a sivatagba is szőlőt telepítenek

Boris Pétric

A pénzügyi válságot követően a világ borexportja lassan tért magához, de 22

milliárd eurós éves mennyiséggel 2012-ben már új csúcsot ért el.  A vegyszeres

beavatkozásoknak köszönhetően a borok egyre rafináltabbak és mesterkéltebbek

lettek,  egyes  termelők  azonban  igyekeznek  fenntartani  a  természetes

bortermelési eljárásokat.

Kínában  több  mint  kétezer  éve  ismerik  a  borkészítés  titkát,  de  a  világ

borpiacán csak az elmúlt években jelentek meg. A növekedés viharos gyorsaságát

jelzi, hogy 2012-ban már Kína lett a világ ötödik legnagyobb bortermelője. Nagyra

törő terveik megvalósításával várhatóan belépnek az első három közé.

A kínai szőlőültetvények területe az utóbbi 15 évben megduplázódott, és 2013-ra elérte a 600 ezer hektárt.

Miközben az európai szőlőültetvények területe csökken (3,5 millió hektár,  ebből 800 ezer Franciaországban),

Kína e  szektorban óriássá növi  ki  magát.  A termelés és  a  fogyasztás  gyorsan nő.  Az utóbbiban még komoly

tartalékok  vannak,  hiszen  1,2  litert  fogyasztanak  személyenként,  miközben  Franciaországban  47  liter  és

Olaszországban 37 liter az éves mennyiség
[1]

. A folyamatosan növekvő kínai piac a helyi termelők és egyben az

exportálók álma. A bordói borok első számú ügyfelei 2014-re kínaiak lettek.

Kínában kétezer éve ismerik a  bort,  de a  tömegtermelést csak az 1980-as években kezdték el.  1990-ig

kizárólag a  Peking  környéki  Hebei,  Shandong és  Xinjiang régiók termeltek  bort,  olyan állami nagyvállalatok

vezetésével, mint a Chanyu, a Dragon Seal, a Great Wall vagy Sunitime, amelyek mai is vezető szerepet játszanak

az ágazatban. Az ezredfordulót követően azonban Kína új és rendkívül sikeres vegyesvállalati együttműködési

formákat alakított ki külföldiekkel. Nem kevesebb mint 59 ezer kínai cég várja ma a nyugati befektetőket. Peking

nyitott piacokkal várja a nyugati tőkét. Olyan nyugati óriáscégekkel üzletelnek, mint a Miguel Torres, a Domecq,

a  Pernod  Ricard  vagy  a  Castel.  Miközben  a  szaktudás  fokozatosan  átkerül  a  kínai  partnerekhez,  néhány

alapkérdésben  Kína  megőrizte  korábbi  elveit:  a  mezőgazdaságra  alkalmas  földek  nem  értékesíthetők,  és  a

földművelést  kizárólag  az  állammal,  vagy  a  helyi  partnerrel  kötött  hosszú  távú  bérleti  szerződés  alapján

engedélyezik.

 

Külföldi beruházók Kínában

Az  együttműködés  a  tőke  és  technológia  transzferre  épül,  így  viszonylag  alacsony  importhányaddal

képesek megszerezni  a szaktudást.  A francia állam például Hebei  megyében létesített  egy szőlőültetvényt két

millió eurós beruházással. Később feladták a projektet, de a kísérlet alatt kialakultak a személyes kapcsolatok. A

kínai szakemberek megtanulták a szőlőfajták és a borkészítés minden csínját-bínját, így munkába állhattak az

első kínai specialisták. Lee Demei, ma az egyik legelismertebb borász-tanácsadó az ország több pincészetében is.

A francia tőkebefektetők több-kevesebb sikerrel büszkélkedhetnek Kínában.  A 2000-es  évek elején például a

Pernod  Ricard  óriáscég  ugyan  felbontotta  első  kapcsolatát  a  Dragon  Seallal,  de  sikerrel  indította  be  Helan

Mountains nevű cégét Ningxia megyében. A Castel cég is a helyiekkel üzletel: partnerségben van a Chanyu céggel

Shandongban.

A bortermelés felfuttatása a gazdasági fejlődésben lemaradt nyugati tartományok felzárkóztatását célozza

2000  óta.  „Beruházási  prioritású  megye”  státuszba  sorolták  be  Xinjiang,  Belső-Mongólia,  Shanxi  és  Ningxia

tartományokat.  Utóbbiban  például  már  harminc  szőlészet  működik,  és  harmincöt  châteaux  építése  van

folyamatban E helyeken a hatóságok a borászattól remélik az elvándorlás csökkenését és a munkahelyteremtést.

A beruházás szempontjából elsőbbséget élvező tartományokban minőségi borokat kívánnak termelni, éppen ezért

inkább kisméretű szőlőültetvényeket telepítenek. A Sárga Folyóból táplálkozó öntözéses művelés lehetővé teszi,

hogy a sivatagos és hideg régiókban is szőlőt művelhessenek.

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

15 / 46 20140911 4:44



Miután  a  kormány  elsőbbséget  élvező  programmá  tette  a  bortermelést,  a  borászat  meghonosítása

politikailag is felértékelődött. „Megkötjük a homokot, és így védjük meg a keleti városokat a homokviharok ellen”

-  mondja  egy  pincemester.  „Szerepünk  fontos  az  egész  közösség  számára:  kizöldítjük  a  sivatagot  és  javítjuk

honfitársaink  életminőségét
[2]

”-  tette  hozzá  az  öntudatos  szakember.  Jian  Han,  a  belső-mongoliai  Château

Hansen tulajdonosa pedig így nyilatkozott: „A társadalom fejlődése elválaszthatatlan az ország fejlesztésétől…. A

természet átalakítása egy igazi álom, melynek megvalósítása a társadalom feladata.”

A 2000-es évek közepe óta a kínai újgazdagok
[3]

 szívesen alkalmaznak francia talajszakértőket, kertészeket

és tájrendezőket,  borászokat és építészeket,  hogy szép és minőségi ültetvényeik legyenek. Egy ningxiai vezető

borász így fogalmazott:  „Reméljük,  hogy képesek  leszünk új  külföldi  beruházókat  vonzani.  Minőségi  borokat

szeretnénk termelni,  és  meg akarjuk  kapni  az  appellation  d’origine  contrôlée  (AOC) minősítést”  A  beindult

üzletek  azt  jelzik:  külföldi  beruházókban nem lesz  hiány.  A  Domaine  Baron de  Rothschild  (DBR) például  a

Penglaï (Shandong) régióban telepedett le, és együttműködik a kínai China International Trust and Investment

Corporation (CITIC)  befektetési  alappal.  A  Louis  Vuitton  Moët  et  Hennessy  (LVMH) a  Yunnan tartományt

választotta. A francia cég Shangrila márkanév alatt dolgozik, a Vats csoporttal együttműködve.

A borturizmusra épülő fejlesztések  igyekeznek megfelelni  a városi  középosztály  szabadidős igényeinek,

mint  például  Dalianban,  ahol  a  Saint-Emilion  mintáját  követik.  A  borturizmusból  az  ingatlanfejlesztők  is

profitálnak.  A  szőlőültetvény  sokszor  csak  díszletként  van  jelen,  és  eltörpül  az  új  kastélyhotel,  a  golf-  és

teniszpálya  mellett.  Egy  névtelenséget  kérő  megfigyelő  szerint:  „Nem  biztos,  hogy  a  bor  iránt  nőtt  meg  az

érdeklődés. A befektető üzletemberek gyakran fütyülnek a szőlőre. Ha valaki szőlőültetvényt telepít, akkor joga

van egy hosszú  távú  bérleti  szerződést  kötni  a  termőföldre.  A  város  terjeszkedésével  néhány év  múlva majd

kivágják a szőlőt, de az övék marad a bérleti jog a területre. Óriási haszonban reménykedhetnek!”

A  hatalom  számára  a  bor  azt  is  jelenti,  hogy  az  ország  beilleszkedett  a  globalizációs  folyamatba.  A

bortermelés az egyik eszköze lett a kifelé irányuló modern országimázs építésnek. A kínaiak nem akarják, hogy az

olcsó tömegáru lehúzza a presztízsüket, a jó bor viszont épp a történelmet, a kulturális hagyományokat jeleníti

meg.  „Kössék  össze  a  jó  borokat  és  a  kínai  nemzetet  az  „ország-márkák”  nagy  versenyében!”  – mondta  egy

ningxiai  borászat tulajdonosa, majd nagy lelkesen kijelentette: „Azt szeretném, ha egész Kína büszke lenne a

termelésemre. Képesek vagyunk jó borokat termelni és meg fogjuk mutatni az egész világnak!”

A bortermelésbe történő beruházás része a nagy közösségi tervnek, és egyáltalán nem csak egyéni álom.

Ettől  függetlenül  büszkék  az  egyéni  sikerekre  is.  A  fiatal  és  sikeres  borszakértők  közül  például  Emma  Gao

asszony, a Ningxiai Silver Heights, vagy Jhing Zhang, a Jiabelan ültetvényről, büszkén említi meg, hogy az angol

Decanter és a francia Revue du vin de France is kitüntette őket.

A sikerek  mellett  azonban tornyosulnak a gondok is.  A bortermelésnek  korlátot  szab,  hogy nincs elég

megfelelő minőségű termőföld. Az ágazatban érdekelt szakemberek bejárják az egész országot, és termőföldeket

keresnek. Elismert tanácsadókat is felkértek
[4]

, de mint azt Gérard Colin francia borszakértő elmondta: „a három

jelenleg aktív régiónak – Hebei, Shandong és Xinjiang – nincs fejlődési lehetősége. A legtöbb helyen vízhiánnyal

küszködnek, az öntözés komoly gondot jelent. Akad azonban más probléma is. Xinjian-ban például télire be kell

temetni a szőlőt a kemény hideg miatt,  de ez az eljárás - a munkaerőhiányból fakadó növekvő bérek miatt -

erősen megdobja a termelési  költségeket.  Hebei-ben,  ahol a város meglepően gyorsan növekszik, a parasztok

felhagynak a földműveléssel, és helyette elmennek az építőiparba. „Az jobban fizet!” – indokolják. Shandong-ban

a  magas  nedvességtartalmú  klíma  okoz  gondot.  Egy  francia  befektető,  Bruno  Paumard  szerint:  „A  magas

nedvességtartalom, valamint a meleg együttes hatásaként sok a szőlőbetegség. A vegyszeres kezelésnek is van

határa… Még nem találtuk meg az ideális területet a bortermelésre”. Pedig 2012-ben már Kína lett a világ ötödik

legnagyobb bortermelője, és a nagyra törő tervek megvalósításával várható, hogy belép az első három közé
[5]

”

 

Kínai beruházók külföldön

A nagy kínai  agro-business vállalatok stratégiája,  hogy módszeresen vásárolnak fel  termelő egységeket

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

16 / 46 20140911 4:44



külföldön. Így például a kínai Cofco - az óriás kávékereskedő cég - megvette Bordeaux-ban a 25 hektáros Château

Viaud-t.  Kihasználva  a  lehetőséget,  hogy  Kínának kereskedelmi  megállapodása  van Chilével,  felvásárolták  az

ottani  800 hektáros  Bisquerttet
[6]

.  Eközben a  Cofco tárgyal  egy  ausztrál  üzletről  is.  A  kínai  cégek  nem csak

szőlőterületet, de márkákat is szeretnek felvásárolni, hogy aztán a márkás terméket maguk forgalmazzák a kínai

piacon. Példa erre Quang Wang esete, aki ma már tulajdonosa a nagyon híres Saint Emilion féle Bellefont-Belcier

márkának. Bordeaux-ban már úgy ötven szőlészetet vettek meg a kínaiak. (Persze vannak közöttük olyanok is,

akik így akarják megvédeni  vagyonukat a változó politikai szélirány következményeitől…) Bordeaux-ban több

mint hétezer birtok van a helyi gazdák tulajdonában, a kínai felvásárlások mégis nagyon érzékenyen érintik a

környék  közvéleményét.  Kimondva  vagy  kimondatlanul  is  attól  tartanak,  hogy  Kína  letarolja  a  nemzeti

bortermelési kultúrát
[7]

.

Akarják vagy sem, a kínai vállalatok külföldi felvásárlásai, és a külföldi cégek kínai befektetései egyszerűen

részét képezik a nemzetek feletti globalizációnak
[8]

.

 

Helyi szokások, hálózati kapcsolatok

A termelésnövekedés alapvetően a belső keresletet elégíti ki. A Kínában fogyasztott borok 80 százalékát az

országban termelik
[9]

, de nem szabad összekeverni a megvásárolt és a megivott bort. A fogyasztásnövekedés egyik

mélyen fekvő okát  a  mindenütt  jelenlevő ajándék (liwu) szokásában kereshetjük.  A legtöbb kóstolásra kínált

pincészeti bor nem található meg a kereskedelemben. „A borunkat nagyon könnyen értékesítjük” – mondja egy

pincemester. „A főnököm jóban van a helyi hatóságok vezetőivel, nekik komoly mennyiségeket küldünk. Ezek a

vezetők aztán előírják a vállalatoknak, hogy a mi termékeinket vegyék meg. A mi borainkat kapják ajándékba a

politikai  díszvacsorák  vendégei.  Ez  nem egy  kereslet-kínálati  piac.  Az  egész  gazdaság  így  működik.  A  valódi

fogyasztók piacán megjelenni, az egy egészen más feladat lenne”.

A vállalatok közötti, az egymás termékeinek megvásárlását előíró kölcsönösség, a hálózati kapcsolat, kínai

nevén a guanxi a külföldi italokra is kiterjed
[10]

. Így azután, az ajándékba kapott palackokat sokszor nem isszák

meg, hanem a családi emlékek között, mint értékes csecse-becsét őrzik a vitrinben.

A  borkultúra  a  politikai  osztály  jó  erkölcseinek  fenntartását  hivatott  illusztrálni,  és  társadalmilag

követendő  viselkedésmintákat  jelenít  meg.  A  hatalom  médiakampányok  keretében  dicséri  a  bor  egészséges

hatásait, azt remélve, hogy a bor (legalább részben) a tömény helyébe lép. A baiju, a gabona alapú pálinka, ma is

nagyon népszerű, és komoly gondok forrása a férfi lakosság körében. TV-interjúkban gyakran ítélik el a baiju

nyakló  nélküli  fogyasztásától  lerészegedő  bankettező  párttagokat.  (A  médiakampány  mögött  persze  az  is

érzékelhető,  hogy  a  baiju  alapanyagához  lekötött  termőföldeket  a  hatóságok  szeretnék  élelmiszertermelésre

felhasználni.)

A  kötelező  közös  ivászat  szinte  elkerülhetetlen,  és  elengedhetetlen  a  gazdasági  és  a  politikai  bizalmi

kapcsolatok kiépítésében. „Ha nem iszol, a szemedre vetik, hogy nem becsülöd meg a partneredet – meséli egy

francia borkereskedő. Totál be kell rúgni ahhoz, hogy bizalommal aláírjanak egy szerződést. Üzletileg jól megy a

dolog, de a májam már kivan…”

„Mi nem iszunk bort, mert túl drága, mi baiju-t iszunk” – jelentette ki egy Hebei környéki bortermelő

parasztgazda.

Bár a politikusok mindent megtesznek a bor népszerűsítéséért, a baiju ma is a leggyakrabban fogyasztott

alkohol Kínában. A lakosság alsó rétege (hatszáz millió férfi és nő!) ma is a hagyományos alkoholt, esetleg a sört

szereti,  ellentétben  a  leggazdagabbakkal,  ahol  a  borfogyasztás  a  társadalmi  elkülönülés  jelképévé  vált.  Az

újgazdagok, a nagyon drága eredeti borok fogyasztásával, saját hatalmukat próbálják kifejezni.
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A  bor  Kínában  elsősorban  a  fiatal  és  jómódú  városi  lakossághoz  jutott  el.  Ők  készek  új  társadalmi

viselkedési szokásokat felvenni, egy viszonylag újonnan kialakult férfi-női közös szabadidős szórakozás keretei

között. Ebben a közegben a külföldi boroknak, és ezen belül is a francia boroknak, vitathatatlanul jó hírük van.

Nem bíznak a helyi  termelésben,  ugyanis  az  elmúlt  időszak élelmiszereket  érintő botrányai  bizalmatlanságot

szültek. Úgy gondolják, ha külföldi termékeket fogyasztanak, akkor nagyobb eséllyel ússzák meg mérgezés nélkül.

Az új kormány korrupcióellenes politikája kihatott az ajándékozási rendszerre is, és 2013 óta a bordói bor

importja  lelassult.  A  borfogyasztás  azonban  bekerült  a  társadalmi  szokások  közé,  és  lassan  az  ország

hétköznapjainak  részévé  válik.  Idén  a  kínaiak  –  megelőzve  a  franciákat  –  a  világ  legnagyobb  vörösbor

fogyasztóivá lettek, több mint 1 800 milliárd palack borral
[11]

.

Hongkong, a kínai óriáspiac kapuja

A borászat  meghonosítása Kínában Hongkongon keresztül zajlott,  hiszen a város néhány év alatt a

világ  egyik  borkereskedelmi  központjává  nőtte  ki  magát.  Henry  Tang,  a  sziget  2007  és  2011  közötti

kormányzója, minőségi borok nagy gyűjtője, 2008-ben megszüntette a borhoz köthető összes adót. A nagy

kereskedőcégek ennek hatására megerősítették a piaci jelenlétüket, sőt a híres londoni és New-yorki aukciós

házak  is  megjelentek,  olyanok mint az  Acker  Merrall,  a  Christie’s  és  a  Sotheby’s.  1998-ban,  a  „Vinexpo”

szervezői úgy döntettek, hogy a hagyományos Bordeaux-i helyszín helyett kétévente Hongkongban rendezik

meg a nemzetközi borkiállítást. Az idén májusban megtartott rendezvényre 1 300 kiállító és 16 000 látogató

jött el.

A  világ  legnagyobb  borritkaságokat  bemutató,  és  különleges  borokkal  kereskedő  pincészete  ma

Hongkongban található. Minden jel arra utal, hogy a volt angol gyarmat az egyre izmosodó kínai óriáspiac

kapuja lesz.

A szerző antropológus a Nemzeti Tudományos Kutatóközpontban (CNRS).

Fordította: Morva Judit
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„Vigyétek közelebb a mikrofont az ablakhoz!”

Daniel Mermet

A  hallgatók  mindig  visszatérnek:  türelmesek  és  hűségesek.  Ezt  a

mondatot  akár fel  is véshetnénk – csupa arany betűvel – a naponta több

mint  ötmillió  hallgatót  vonzó  France  Inter  épületének  homlokzatára.

Franciaország  második  számú  közrádiója  nagy  népszerűségnek  örvend.

Amikor a hallgatóság csökken – például egy új elnök érkezésekor – mindig

megszólal egy-két bizakodó hang: „dehát a hallgatók úgyis visszatérnek!”.

A France Inter hallgatósága leginkább egy lomha folyóra hasonlít: 40 év alatt csupán háromszor fordított

hátat  sértődötten  kedvenc  rádiójának.  1974-ben,  a  Francia  Rádiós  és  Televíziós  Műsorszóró Hivatal  (ORTF)

felbomlásakor;  1981-ben,  amikor  (a  baloldal  hatalomra  kerülésével,  a  monopóliumok  megszüntetésével)

berobbantak a szabad rádiók; és végül 2005-ben, az európai alkotmányról szóló népszavazáskor[1]. A hallgatók

minden egyes alkalommal visszatértek.

Egy évben háromszor, az igencsak átláthatatlan Médiamétrie Közvéleménykutató Intézet felméréseinek

közlésekor, mégis némi aggodalom árasztja el a France Inter folyosóit, különösen az igazgatói iroda környékét.

Ilyenkor tudós beszélgetések hangfoszlányai szűrődnek ki az irodából, ahol a közösségi média fontosságát, vagy

Edgar Morin médiakutatásainak összetettségét dicsérik. Valójában azonban csak a Médiamétrie felfelé vagy épp

lefelé mutató statisztikai „nyilai” számítanak.

A kávégép melletti trécselés alkalmával újságírók leplezik le a Médiamétrie kutatási módszereit, valamint

az intézet magánrádiókat tulajdonló részvényeseit, akik mindenekelőtt a saját reklámtarifájuk meghatározásáról

igyekeznek gondoskodni.  Bár a közrádió is tulajdonosa a Médiamétrie nagyvállalkozásnak, őket nem érintik a

reklámtarifák, hiszen nem is sugároznak reklámokat.

A  közrádió,  mivel  képtelen  saját  különbözőségét  meghatározni,  szolgaian  másolja  a  magánrádiók

gyakorlatát, vagyis igazodik a piac törvényeihez. Kérdés, hogy a France Inter ebben a helyzetben megmarad-e

annak,  amire  valamikor  létrehozták:  az  állampolgárokat  segítő  népnevelő,  közvéleményformáló eszköznek,  a

sajtószabadság őrzőjének, mely független az államtól, a pénz hatalmaktól, és a külföldi behatástól...

A France Inter számára az egyetlen irányadó tényező a hallgatóság. A „sok” által megszűnik az „ok” –

állítják.  A  kávégép-forradalmárok  ironizáló  megfogalmazása  szerint  ha  a  Médiamétrie-n  múlott  volna,  nem

győzedelmeskedett  volna  Galilei,  Vincent  Van  Gogh  vagy  Albert  Einstein  szelleme  sem,  mert  minden  nagy

szellemi  győzelem,  és  kollektív  felszabadító  eszme  kezdetben  kisebbségi  és  felforgató  –  épp  úgy  a

gondolkodásban, a művészetben, mint a politikában. (Esetükben vajon Roland Barthes nyilacskái felfelé vagy

lefelé mutatnának?) A France Inter újságíróinak nagy része úgy gondolja: az üzleties gondolkodás megfertőzte a

rádió közösséget szolgáló értékeit, és a silányabb minőség felé halad – ahogy ez történt a postai szolgáltatás, az

egészségügy, az oktatás és a tudományos kutatás esetében. Képzeljünk el egy lovat,  mely kénye-kedve szerint

futkározhatott a szabad mezőkön, és egyszer csak barázdákat szántó munkalóvá változik. Nem viszi már a vágya

új mezőkre: se szellem, se felfedezés. Marad a megszokott nyomvonal a többi munkaló mellett a barázdában... Ez

talán jól szimbolizálja a piac törvényeihez igazodást, az üzleti gondolkodás előre nyomulását.

A Radio France-nál – melyhez a France Inter csatorna is tartozik – évente négyszer komoly grémium előtt

foglalkoznak a mindent meghatározó mutatókkal.  A számok bűvöletének temploma mindenre kiterjed. Olyan

rituálisan vizsgálják, tanulmányozzák és magyarázzák a mágikus számokat, mint az antik jósok a madarak röptét

és a csirkék beleit. Mindezt azért, hogy alátámaszthassák a császár nyilvánvalóan furcsa rendeleteit...

Ám a hallgatóság felmérésének jelenlegi módja nélkülözi a minőség, a hasznosság, a szolgálat, és a vita

értékelését.  Kétségtelen,  hogy  ismernünk kell  a  rádió közönségének véleményét,  hiszen azt  szeretnénk,  hogy

meghallgassanak. Mégis milyen az igazán jó közrádió?

A  France  Inter  igazgatója  még  a  hetvenes  évek  végén  kissé  tudományoskodva  így  magyarázta  a
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kereskedelmi rádió és a közrádió közötti „hallható különbséget”: az előbbi az ügyfelekhez szól, az utóbbi pedig az

állampolgárokhoz.  A  „különbség”  szófordulat  nemrégiben  újra  előkerült,  de  most  egészen  mást  jelent:

különbségtételt.  A  France  Inter  hallgatói  többek  közönséges  halandóknál.  A  jelenlegi  igazgató,  Philippe  Val

szerint „a France Inter-t ki kell érdemelni, mert nem maradi, nem demagóg, és nem is közönséges.” Philippe Val

egy igencsak körülhatárolt közönségnek szánt művelődési misszió vezetőjének érzi magát, mint nem is olyan rég

a gyarmatokon. „A horda bosszant, de én is bosszantom a hordát. ” 
[2]

 – mondotta.

Valaki nemrég kemény kritikát fogalmazott meg a France Inter elitizmusáról: „Ötvenöt adást tekintettem

át.Ha kizárunk bizonyos információszeleteket, észrevehetjük, hogy szinte minden program a kulturális szektor

szolgálatában áll. Ha énekes, zenész, színész, rendező, író vagy, van egy kis esélyed, hogy beszéljenek rólad és

művészi tevékenységedről. Nem kevesebb, mint tíz zenei, legalább nyolc multikulturális magazin fut. A mozi, a

színház mindig a középpontban van, de nem feledkeznek meg a tudományról,  a történelemről, a gazdaságról,

valamint barátainkról az állatokról sem, mint ahogy a konyhaművészetről és az éjféli szexműsorról sem. A művelt

és diplomás hallgatót tehát agyon ajnározzák. De vajon helyet kapnak-e az állampolgárokat leginkább aggasztó

témák is a műsorban? Úgy mint a munkavállalás és a munka világa, az egészségügy és a szociális háló, vagy a

lakhatás  problémája...  Ó,  igen:  a  Périphéries  magazin  minden vasárnap 13:20  és  13:30  között  foglalkozik  a

külvárosokkal és lakóikkal! Az elitizmus ezeket a témákat elnyomja.”

Ennek ellenére a hallgatók mindig visszatérnek… Hogy miért is? Az érvek kifogyhatatlanok: a minőség, a

tehetség, az igazgató zsenialitása, a franciák szenvedélyes viszonya a közrádióhoz… És a legtöbbet hallható érv:

nincs reklám! Mindenki tisztában van vele, hogy a franciák mennyire utálják a reklámot...

Világos tehát,  hogy az anyavállalatot, a több nemzeti csatornát működtető Radio France-t az előfizetők

tartják fenn. Évente 650 millió euró biztosítja az első számú francia rádiócsoport hét nemzeti rádiócsatornáját, a

napi  14 millió  hallgatót,  a  4 727 állandó munkatársat,  melyből  700 az újságíró.  De fenntartják  az előfizetők

(sofőröstől) azt a luxus autót is, melyben a közszolgálati vállalat elnöke ül...

Mindezek tükrében azt mondhatnánk, nem is kell félni a globalizáció hatásaitól, sem attól, hogy Brüsszel

éppen mit diktál. Minden adu ász a kezében van a közszolgálatiság védelmezőinek, hiszen nem a profit a cél.

De vajon akkor mi a cél? 2013 decemberében a France Inter fennállásának ötvenedik évfordulóján sokan

kutakodtak a rádióarchívumában, és érdekes dolgokat  találtak.  1963-ban például a szakértők még úgy látták,

hogy a televíziózás – úgy általában – elnyomja majd a rádiót, és csupán a zenei aláfestés szerepét tölti be. Két év

múlva azonban – a rádiószékház megnyitásakor – Charles de Gaulle köztársasági elnök egész más lehetőségeket

fogalmazott meg: „A francia rádiónak a szabadságot,  a méltóságot és  az emberi  szolidaritást  kell  sugároznia.

Részrehajlás  és  kizárólagosság  nélkül  kell  tájékoztatnia  az  eseményekről,  művészetről,  tudományról  és

politikáról.”

A közszolgálati rádió valójában már húsz évvel korábban, 1944. augusztus 20-án megszületett.

Ahogy a sajtó, úgy a rádió is a németekkel való kollaborálás sarában dagonyázott. Akkoriban egyszerre

vallotta sajátjának a szabadság szárnyait („Itt London beszél”…) és a gyilkos fegyvert. „A Radio Paris hazudik, a

Radio Paris német” – ezt a Pierre Dac dalocskát sokan dúdolgatták összeszorított szájjal a metró peronján.

1944. augusztus 17-én a Radio Paris  leállítja az adást,  a Champs-Élysén a kollaboránsok felgyújtják az

archívumot. Erre a pillanatra vártak a rue de l’Université 37. alatt,  a Vichy rádió egyik stúdiójában gyülekező

fiatal  ellenállók.  Míg  titokban ott  dolgoztak,  Jean  Guignebert  kezdeményezésére  1943-ban  megalapították  a

Rádió  Felszabadító  Bizottságát.  Ennek  tagja  egy  bizonyos  Pierre  Shaeffer,  aki  kapcsolatban  állt  a  belső

ellenállással. Az ellenség karmai között is kitartanak, várják, mikor jön el a váltás pillanata.

Augusztus 18-án, a hadsereg feloszlásakor kihasználják a lehetőséget, és birtokba veszik a helyiségeket. A

helyükre kerülnek a mikrofonok, antennák, az eszközök. Az ellenség még jelen van az utcákon, az ablak alatt

lövések visszhangoznak,  messziről harckocsik, szirénák hangja hallatszik.  Augusztus 20-án, vasárnap jön el a

nagy nap. A PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) ellenállóinak köszönhetően a titokban elhelyezett adót most

hallhatták  először az  emberek.  22 óra 30 perckor  – négy év  után először  –  felcsendül  a  Marseillaise,  majd

megszólalt Pierre Crénesse újságíró-riporter: „Itt… a francia nép rádióadása.” Ez az egyetlen mondat hangzik el a
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Marseillaise aláfestésében. 22 óra 31 perckor megszületett a mi rádiónk! Csordultig telt mindenki érzelmekkel...

A  rádió legelső  riportjában,  1944.  augusztus  21-én az  utcán vagyunk,  az  élet  sűrűjében,  a  történelem

forgatagában, a Place de la République-on felhangzó lövések kereszttüzében. Fedezékbe kell húzódni,  hogy az

Ellenállás Nemzeti Tanácsa (CNR) nevében megszólaló Georges Bidault hangja hallható legyen. Mondatait közeli

lövések szakítják meg. A hivatalos megfogalmazást megelőzve, a felszabadulás megrészegült hangulatában így

szólt a bemondó : „A hírigazgató utasításának megfelelően kérjük a papokat, hogy most rögtön kongassák meg

teljes erővel a  harangokat,  mert  a szövetségesek bevonultak Párizsba!”  És megszólalnak a párizsi harangok...

Előbb a távolban, majd egyre közelebb. A mikrofonba egy izgatott és boldog hang kiabálta: „Vigyétek közelebb a

mikrofont az ablakhoz!”

1945 márciusában a Francia Nemzet Rádiójából (RNF) Francia Rádió lesz, aztán 1949-ben Francia Rádió

és  Televízió  (RTF),  1964-ben  ORTF,  majd  tíz  évvel  később  a  Radio  France  nevet  veszi  fel.  Működésének

alapkoncepcióját  kezdetektől  az  ellenállás  emléke  és  eszméje  határozza  meg.  Ezt  rögzítették  is  az  Ellenállás

Nemzeti  Tanácsa  programjában:  „Biztosítani  a  sajtó  szabadságát,  becsületét,  valamint  az  államtól,  a  pénz

hatalmától  és  a  külföldi  behatástól  való  függetlenséget”.  A  pénz  hatalmával  szembeni  függetlenség  tehát

megmaradt. Íme a magyarázat, hogy miért nincs reklám, amiért azután a hallgatók tényleg mindig visszatérnek.

Az archívumok részleges feltárása után sem tudunk sokat a rádióról,  sőt annak mai működéséről sem.

Annyit tudunk, hogy naponta 14 millióan hallgatják, és műsorát nem éri kritika. A történészek és a kutatók nem

igazán érdeklődtek a rádió iránt. Franciaországban néhány egyetemi figura, és pár darab értékes mű foglalkozik

vele, ám ez igen kevés e médium közvélemény-, érzékenység-, nyelv- és képzeletformáló erejéhez képest. Kevés

ehhez  a  csodálatos  népnevelő  eszközhöz,  mely  alkalmas  a  kulturális  szakadékok  elleni  harcra,  alkalmas  a

kollektív fejlődés, és az emberi személyiség kibontakozásának elősegítésére.

A krízis ólomszürke ege alatt néhány kifinomult fül már hallani véli a közszolgáltatókat elvágó nagy kasza

suhogását. Veszélyben a Radio France, és vele együtt a France Inter? Nem tudjuk. Ma csak azt vizsgálják, hogy

Roland Barthes nyilacskái felfelé vagy lefelé mutatnak...

* A szerző újságíró, a hétfőtől csütörtökig, 15 órakor sugárzott « Là-bas si j’y suis» műsor producere a

France Internél.

Fordította: Zelei Bori

 

[1]  A  Rádió  a  közvéleménnyel  ellentétben,  nyíltan  kampányolt  az  Alkotmány  mellett.  Ezt  a  hallgatók  úgy

értékelték, hogy a Rádió elveszítette függetlenségét és a kormány álláspontját erőszakosan sújkolta.

[2] Télérama, Párizs, 2013. december 2.
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Eltűnt a latin-amerikai jobboldal?

Grace Livingstone

„Brazíliában  nincsenek  konzervatív  pártok.”  Az  állítás  a

Veja  című  hetilapban  jelent  meg  2011.  április  11-én  az  Egy

jobboldal nélküli ország hihetetlen esete című cikkben. Ebben az

országban a Munkáspárt  negyvenmillió  embert  szabadított  ki  a

szegénységből, így a 27 brazíliai párt egyike sem határozná meg

magát  jobboldaliként.  Még  a  legreakciósabb  pártok  is  olyan

progresszíven hangzó neveket választanak,  mint  a  Demokraták.

Ennyire  egyedi  lenne  Brazília  esete?  A  kilencvenes  években  a

Latin-Amerika-szerte  hatalmon  lévő  jobboldali  pártok  ma

szétesőben  vannak.  Azért  küzdenek,  hogy  az  oly  népszerű

baloldali  kormányokkal  szemben  egységes  választási

alternatívákat dolgozzanak ki. Az idei választási eredményeket látva felmerülhet a kérdés: Latin-

Amerikában eltűnt a jobboldal?

A hét latin-amerikai elnökválasztáson öt esetben nagy valószínűséggel a baloldal vagy a balközép nyer:

Salvadorban  (márciusban  győzött  a  Farabundo  Marti  Nemzeti  Felszabadító  Front  az  FLMN,  az  egykori

gerillamozgalom), Costa Ricában (áprilisban biztosította győzelmét a Polgári Akció Párt),  továbbá Bolíviában,

Uruguayban  és  végül  –  hacsak  váratlan  fordulat  nem  történik  –  Brazíliában.  Jobboldali  jelöltek  csupán

Panamában és Kolumbiában esélyesek. Mexikóval együtt ez a két ország bizonyult eddig a legellenállóbbnak a

„rózsaszín  dagállyal”  (marea  rosa,  angolul  pink  tide  –  a  dél-amerikai  újbaloldali  fordulatok  gyűjtőneve)

szemben. Mindezt megelőzte tavaly a baloldal földcsuszamlásszerűen elsöprő győzelme Chilében és Ecuadorban.

Új elitideológia születik

A  neoliberális  jobboldal  priusza  a  kilencvenes  évek  gazdasági  válságában,  munkanélküliségében  és

szegénységében  gyökerezik,  és  számos  konzervatív  szereplő  Latin-Amerikát  ma  is  a  hetvenes–nyolcvanas

években kormányon lévő katonai diktatúrákkal azonosítja. Az Egyesült Államoktól való gazdasági függőség – a

jobboldali elit történelmi jellemzője volt a nicaraguai Somoza-dinasztiától Pinochet chilei diktátorig – csökkenése

és olyan,  az  USA-t  kizáró,  új  regionális  szervezetek létrejötte,  mint  például  a  Dél-amerikai  Nemzetek Uniója

(UNASUR), mind a baloldal térnyerését jelzik.

Mindezzel együtt a latin-amerikai baloldali  kormányok lehetőségeit szűkíti a még mindig számottevően

erős jobboldali kötődésű gazdasági elit. Hondurasban (2009) és Paraguayban (2012) például tényleges puccsok

buktattak meg megválasztott, haladó szellemiségű elnököket, ami arra emlékeztet, hogy az autoriter jobboldal

veszélye még nem múlt el.

A  jobboldal  legégetőbb  problémájának  a  népszerű  baloldali  kormányok  politikájával  szembeszálló

választási  alternatívák  kidolgozása  bizonyul.  Brazília,  Venezuela  és  Ecuador,  akárcsak  Bolívia,  Argentína  és

Nicaragua haladó kormányai a gazdasági növekedés bevételeit a szegénységet drasztikusan csökkentő szociális

programokra fordították.

Az új helyzet középre kényszerítette a jobboldali pártokat olyannyira, hogy elkötelezték magukat a baloldal

által megkezdett, a szegénységet enyhítő programok folytatása mellett.  A brazil  ellenzék fő jelöltje esetében a

jelölt a programok kiterjesztését is beígérte.

Henrique  Capriles,  a  venezuelai  jobboldali  ellenzék  „mérsékelt”  irányzatának  vezetője,  egy  a  Le

Monde-nak  nemrégiben adott  interjújában még  a  kormányon  lévő  szocialista  chavezistáknál  is  balosabbnak

próbált tűnni: azzal vádolta a kormányt, hogy burzsoává vált,  s megemlítette, hogy elődjével, Hugo Chavezzel

ellentétben,  Nicolas  Maduro  elnök soha  nem hagyja el  az  elnöki  palotát.  Az  elnyomott  ellenzéki  áldozatnak

feltüntetve  magát  nyilatkozta:  „Nem  elegendő  a  középosztályt  megszólítani.  A  szegények  igényeit  kell

teljesítenünk, s ehhez a nyomornegyedekben kell  kezdenünk a munkát.”  Henrique Capriles  és a brazil  Neves

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

23 / 46 20140911 4:44



nyilatkozataiban,  bár mérsékelt  hangsúllyal,  ott  bujkál az ígéret,  hogy privatizáció révén hatékonyabbá teszik

majd  a  közszolgáltatásokat.  Ez  a  modern  jobboldal  tehát  elhatárolja  magát  a  régi  vágású,  rasszista

oligarchaellenzéktől,  amely  1998-ban  Chavezt  nyíltan  majomnak  és  korcsnak  nevezte.  (A  régi  autoriter

jobboldalnak megszokott retorikai eleme a rasszizmus: egy Pinochet-párti chilei képviselő Chavez megválasztása

után a Twitteren azt írta, hogy „győzött a majom… Venezuelában banánt osztanak.”)

Henrique Capriles koalíciója, a Demokratikus Egység Tanácsa (Mesa de la Unidad Democrática – MUD)

békülékeny szemléletmóddal – és olyan hétköznapi problémákra összpontosítva, mint a gazdaság és a bűnözés –

azt  remélte,  hogy  Hugo  Chavez  2013-as  halála  után  diadalt  arathat  a  chavisták  fölött  és  legalább  1,5

százalékpontos fölénnyel nyerheti az elnöki választásokat.  A tavaly decemberi önkormányzati választásokon a

koalíciónak  csalódottan kellett  szembesülni  a  ténnyel,  hogy  a  megszerzett  szavazatok  aránya  a  kormányzati

választásokon elért 49 százalékról 43 százalékra csökkent. A venezuelai ellenzék vezetése ezek után szélsőségesek

kezébe került,  akik  a  megválasztott  elnököt  utcai  demonstrációkkal  és  nyíltan erőszakos  akciókkal  próbálják

megbuktatni. Ez a stratégia „la salida” (a kijárat) néven vált ismertté.

Az üzleti elit és a baloldali kormányok

A régió  más  országaiban mindazonáltal  létrejött  egy  modus  vivendi  az  üzleti  élet  elitje  és  a  baloldali

kormányok között. Eredményeképpen az üzlet levált a politikai ellenzékről megfosztva ezzel a jobboldali pártokat

legfontosabb támogatóiktól.

Evo  Moralesnek,  Bolívia  bennszülött  aktivista  elnökének  hivatala  első  éveiben  Santa  Cruz  tartomány

síkságain hatalmas szója- és  napraforgó-ültetvényeket  ellenőrző,  befolyásos földbirtokosok lázadásával  kellett

szembenéznie.  Az  agrobiznisz  az  utóbbi  években  mégis  behódolt.  A  gazdák  felismerték,  hogy  Evo  Morales,

radikális  retorikája  ellenére,  kiegyensúlyozott  költségvetést  folytat,  a  mezőgazdasági  exportőröket

adókedvezményekkel  támogatja,  és,  ami  nekik a  legfontosabb,  nem vezetett  be  földreformot  a  gazdag,  keleti

síkvidéken (ehelyett nem termelékeny gazdaságokat államosított az északi területeken).

Bolívia jobboldali pártjai lemaradtak a versenyben, és az idei elnökválasztásokon valószínűleg szavazatok

harmadát  sem szerzik  meg.  Peruban is  hasonló a  helyzet,  ahol  az  arany-,  réz-,  szén- és  vasércbányászathoz

kapcsolódó befolyásos üzleti elit kedvére való Ollanta Humala neoliberális fiskális politikája és az új bányászati

projektek támogatása, míg Ecuador elnöke, a baloldali közgazdász Rafael Correa ügyesen a maga oldalán tartja a

középosztályt a politikai stabilitás és a gazdasági növekedés biztosításával, új utak építésével és nem utolsósorban

fiskális konzervativizmusával.

A  brazil  gazdasági  elit  is  nagymértékben  elégedett  a  Munkáspárt  (Partid  dos  Trabalhadores  –  PT)

politikájával, hiszen gazdasági növekedést és életszínvonal-emelkedést hozott, jelentősen nőtt a fogyasztás is (42

millióan nyitottak bankszámlát, 15 millióan ültek életükben először repülőgépre), amit hazai cégek termékei és

szolgáltatásai  elégítettek  ki.  Ugyanakkor  a  változások  nem  érintették  alapvetően  a  világon  az  egyik

legszélsőségesebb társadalmi szerkezet egyenlőtlenségeit.

A PT mozgástere mindazonáltal valamelyest korlátozott, mivel a Kongresszusban erős függőségben tartja

őket  a jobboldal lévén fő koalíciós partnere a  Brazil  Demokratikus Mozgalom Pártja (Partido do Movimento

Democrático Brasileiro – PMDB), amelynek tagjai  között ott  vannak az erős agráripar képviselői  is.  A brazil

politikai  életet  nem is  olyan régen még majdnem teljesen azok a regionális  oligarchák határozták  meg,  akik

szavazataikat adományok osztogatásával,  helyi vállalkozások, földbirtokok és a média ellenőrzésével szerezték

meg. Noha ezek a kiskirályok továbbra is jelen vannak, megtörtént a PT történelmi áttörése az északi és észak-

keleti régiókban. Azokban a szegény tartományokban, amelyek egykor a jobboldal bástyái voltak, de ma a PT

szociális programjainak hozadékát élvezik.

Az ellenzék jelöltje,  Aévio Neves – aki  kifejezetten telegén (televíziós felvételre  alkalmas) személy – a

választási harcokban csak alternatív utakat javasolhat. Ő a szociáldemokraták (PSDB) jelöltje, azt a középosztályt

képviseli,  amely  a  katonai  diktatúra-ellenességből  nőtte  ki  magát,  majd  villámgyorsan  magáévá  tette  a

neoliberális  doktrínákat.  A  két  „baloldali”  párt  közötti  egyetlen  markáns  különbség  a  külpolitikában  érhető

tetten: a PSDB kritikusan fogadja Brazília közeledését Venezuelához és a regionális szervezet, az UNASUR balra

tolódását. Bár a közvélemény-kutatások szerint Delma Rousseff (PT) vezet, a lomha gazdasági növekedés, az alsó-

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

24 / 46 20140911 4:44



és  középosztály  tiltakozásai  a  közszolgáltatások  alacsony  minősége  ellen  –  amit  szembeállítanak  a  2014-es

futball-világbajnoksághoz kapcsolódó pazarló költekezésekkel –Aévio Neves malmára hajthatja a vizet.

Ezek  a  jelenségek  rávilágítanak  a  latin-amerikai  baloldali  modell  gyengeségeire.  Ecuadortól  Bolíviáig,

Argentínától Nicaraguáig  a baloldali  kormányok mindenütt  a nyersanyagok (olaj,  szója,  réz,  gáz) szokatlanul

magas  ára  által  előidézett  gyors  gazdasági  növekedésre  támaszkodva  szociális  felzárkóztató  programokat

finanszíroznak  ahelyett,  hogy  a  gazdaság  diverzifikációját  segítenék  elő  vagy  az  erős  gazdasági  elit  hatalmát

gyengítenék.  Igaz,  mindez  azt  mutatja,  hogy  amennyiben  megvan  a  politikai  akarat,  a  kormányok  képesek

legszegényebb  polgáraik  élethelyzetén  javítani  –  fontos  lecke  ez  a  megszorításoktól  sínylődő  Európának.

Ugyanakkor  ez  a  stratégia  hosszú  távon  nem  fenntartható,  ráadásul  rendkívül  érzékeny  a  nyersanyagárak

világpiaci ingadozásaira.

A modell Chilében voltaképp már a kifulladás jeleit mutatja. A neoliberális modell és a szociális programok

kombinációjának ötlete a Concertaciónnak, a chilei balközép koalíciónak tulajdonítható, amely Pinochet 1990-es

bukása  után  húsz  évig  kormányozta  az  országot.  A  leköszönő  elnöknek,  a  független  milliárdos  üzletember

Sebastian  Piñerának  –  akinek  gazdaságpolitikája  nem  sokban  különbözött  a  Concertaciónétól  –  tömeges,  a

magánoktatás és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek elleni diáktüntetésekkel kellett szembenéznie. Másrészt

a  hagyományos  jobboldal  is  elégedetlenkedett,  akik  Sebastian  Piñera  adóemelése  és  más  például

környezetvédelmi normák bevezetése ellen morgolódtak. Összességében a kormányt gyengekezűnek és túlzottan

szociálisnak ítélték és azt reklamálták, hogy miért kell a jobboldalnak szégyenkeznie és gátlásosan viselkednie.

Rugalmasság és gyakorlatiasság

Michelle  Bachelet,  az  újonnan  megválasztott  szocialista  elnöknő  azt  ígéri,  sokkal  radikálisabb  lesz,

társasági adókból finanszírozandó felsőfokú oktatást és a Pinochet-féle alkotmány reformját helyezi kilátásba. A

jobboldalon,  a koalíció két vezető pártja a tavaly decemberi választásokon csúfosan leszerepelt.  Akkor Evelin

Matthei  –  egy  Pinochet-párti  ezredes  keményvonalas  lánya,  aki  arról  hírhedt,  hogy  egyik  mérsékelt

képviselőtársát  köcsögnek  nevezte  –  a  szavazatoknak  csupán  38  százalékát  kapta  meg.  A  két  párt  között  a

szakadás  jelei  látszanak,  és  az  a  szóbeszéd  járja,  hogy  Piñera  személye  körül  új,  jobbközép  párt  keletkezik.

Mindazonáltal Bachelet  radikális  programja akár egyesítheti  is  jobboldalt  azzal,  hogy mintegy kiprovokálja  a

keményvonalas pinochetisták, de a mérsékeltebb neoliberálisok dühét is.

Noha  Chilére  és  Brazíliára  gyakran  úgy  tekintenek,  mint  a  „rózsaszín  dagály”  mérsékeltebb  végére,

különösen Brazília, döntő geopolitikai szerepet játszott azzal, hogy megerősítette az új regionális szervezeteket és

balra tolta az egész kontinens politikáját. Az UNASUR és a CELAC (Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége)

egyaránt  kizárja  az  Egyesült  Államokat  gyengítve  Washington  befolyását.  Ugyanakkor  –  bár  a  kontinenst

függetlenebb  helyzetbe  hozták,  ami  jelentős  változás  –  ezek  a  szervezetek  homogenizálják  a  tagországok

állásfoglalásait.  Olivier Dabène, a párizsi Sciences-Po professzora, akit biztosan nem lehet lelkes marxistának

tekinteni, emlékeztet arra, hogy a CELAC vezetését a gyakorlatban egy trojka végzi, a hivatalos elnökséget adó

ország  illetve  az  előző  és  a  következő  elnökséget  adó  országok  hármasa.  Így  például  2012-ben  Venezuela

(Chavez), Chile (Piñera) és Kuba (Raoul Castro), ami azért nem tűnik egy könnyen harmonizálható csoportnak.

Dabène  professzor  ugyanakkor  megjegyzi,  „hogy  az  együttműködés  sikeres,  ami  annak  köszönhető,  hogy  a

partnerek,  a  politikai  különbségek  ellenére,  mindent  megtesznek  a  közös  érdekek  kifejezésére.  A  mai  kor  a

rugalmasság  és  a  gyakorlatiasság  jegyében  áll  Latin-Amerikában.”  A  társadalom  átalakítása  viszont  nem  a

rugalmasság és a gyakorlatiasság jegyében szokott végbemenni.

Kolumbia  jelenlegi  elnöke,  a  bogotái  elit  egyik  prominens  családjából  származó Juan Manuel  Santos

megértette, mennyire számít, ha a szomszéd államokkal jobb diplomáciai kapcsolatokat tart fenn. Erőfeszítései,

hogy megújítsa kapcsolatait Venezuelával, fellendítették a kétoldalú kereskedelmet, aminek forgalma korábban,

Uribe elnök Caracassal szembeni agresszív álláspontja miatt, hirtelen zuhant a 2008. évi 2,6 milliárd dollárról

800  millióra  (2010-es,  közvetlenül  Santos  megválasztása  előtti  adat)[1].  Ez  a  helyi  burzsoáziának  komoly

veszteséget okozott.

Elődjével, Alvar Uribe elnökkel ellentétben – akit szókimondó keményvonalasként tartottak számon, és

nevéhez fűződik FARC gerillák elleni, az USA által finanszírozott katonai hadművelet – Santos olyan kifinomult
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politikus, aki a kábítószerek legalizálásának vitájára való felhívásával meghódította az európai liberálisokat. Míg

Kolumbia továbbra is erősen militarizált marad, Santos megértette, hogy társadalmi reformok kellenek a gerillák

támogatottságának  aláásásához.  Így  földosztási  törvénnyel  rukkolt  elő,  amely  garantálná,  hogy  az  elűzött

parasztság  visszakapja  földjeit,  és  béketárgyalásokat  kezdeményezett  a  FARC  gerillaszervezettel.  Santosnak

komoly akadályt jelent persze, hogy helyi nagybirtokosok és félkatonai szövetségeseik ellenzik a földosztását.

Santos  azt  is  felismerte,  hogy  Uribe  Amerika-párti  álláspontja  volt  az  oka  Kolumbia  növekvő,  Latin-

Amerikán belüli elszigeteltségének. Annak ellenére, hogy Kolumbia továbbra is az USA katonai célú segélyeinek

fő felvevője marad és szabadkereskedelmi egyezményt is aláírt az Egyesült Államokkal, Santos megkísérel hidat

verni az ország és latin-amerikai szomszédai között. Peru és Chile példája nyomán – ahol változatosabbá vált a

gazdaság és  csökkent az  Amerikától  való függőség – fejleszteni  próbálja  a  Kínával és  általában Ázsiával való

kereskedelmi kapcsolatokat is.

2012-ben  Kolumbia,  Mexikó,  Chile  és  Peru  is  létrehozta  a  Csendes-óceáni  Szövetséget  (Alianza  del

Pacífico), amelynek egyik célja, a tagok csendes-óceáni partvonalát kihasználva, a kapcsolatok szorosabbra fűzése

az  ázsiai  államokkal.  A  kereskedelmi  szövetség  a  Mercosur,  a  teljes  Dél-Amerikát  lefedő,  protekcionista

kereskedelmi szervezet szabadpiaci alternatívájaként határozza meg magát. Honlapjuk nem kevesebbel kérkedik,

mint azzal, hogy „a nemzetközi üzleti világban versenyelőnyt kínál”. Az új szervezet, „a hajlandóság koalíciója”

azután jött  létre,  hogy  kudarcba  fulladtak  az  USA által  kezdeményezett,  a  két  amerikai  kontinensen átívelő

szabadkereskedelmi övezet létrehozására tett kísérletek. Kolumbia, Chile és Peru egyesítette értéktőzsdéit, és a

közösség célja nemcsak a javak, hanem a szolgáltatások, a tőke és az emberek szabad forgalma. A fejlődés mégis

lassú. Chile új, szocialista kormánya érezhetően hűvösebben viszonyul a Csendes-óceáni Szövetséghez.

Ámbár  Latin-Amerika  gazdasági  kérdésekben  balra  fordult,  társadalmi  és  kulturális  területen  a  kép

összetettebb,  a bal- és jobboldal közötti  különbségek elmosódnak. Baloldali  (Uruguay, Argentína,  Brazília) és

jobboldali  (Mexikó  és  Kolumbia)  kormányok is  áldásukat  adták  a  melegek  hivatalos  élettársi  viszonyára,  az

egyház  és  régi  vágású  konzervatívok  tiltakozása  ellenére.  Chilében  a  szocialista  Bachelet  a  pinochetisták

tiltakozásai ellenében támogatta Sebastian Piñera élettársi törvényjavaslatát. Ez azt jelzi, hogy, csakúgy, mint a

rasszizmus témájában, hasadni látszik a modern és a régi típusú, előítéletes jobboldal.

Mindazonáltal  a  nők  reprodukciós  jogait  illetően  mind  a  bal-,  mind  a  jobboldalon  sokan

keménykalaposnak bizonyulnak. Correa ecuadori elnök például lemondással fenyegetőzött, ha a Nemzeti Tanács

szabaddá tenné az abortuszt,  Nicaraguában pedig  a  sandinista Daniel  Ortega lelkesen támogatta az  abortusz

teljes körű betiltását. Az abortuszt egyébként Latin-Amerika-szerte szigorúan korlátozzák: legtöbb államban csak

életveszély  esetén  engedélyezett,  hét  országban  pedig,  például  Chilében,  Salvadorban  és  Nicaraguában

(mindhárom  szocialista  kormányzás  alatt)  minden  körülmények  között  törvénytelen.  Csupán  Kubában,

Uruguayban és Mexikóban engedik kérésre a terhességmegszakítást. A legutóbbi brazíliai elnöki választásokon

mindkét  jelölt,  Dilma Rouseff  és  Jose  Serra,  kezdetben  támogatta  az  abortusz  engedélyezését,  míg  végül,  a

katolikus szavazatok megszerzésének reményében, ellene fordult. Marina Silva baloldali, evangélikus keresztény

jelölt,  aki  a  PT-ből  azért  lépett  ki,  mert  nem  találta  eléggé  radikálisnak,  erőteljesen  tiltakozott  az  abortusz

engedélyezése ellen. Chilében gazdasági kérdésekben a bal és a jobb is megegyezett, Bachelet első mandátuma

idején  viszont  a  nők  jogainak  ügyében  valóságos  háború  dúlt.  A  jobboldal  azért  támadta  az  elnököt,  mert

legalizálta  a  munkahelyi  szoptatást  és  megpróbálta  dekriminalizálni  az  esemény  utáni  tablettát.  Jelenlegi

mandátumának idejére Bachelet azt ígéri, hogy nemi erőszak esetén bevezeti a jogot az abortuszra, ami várhatóan

erős tiltakozást fog kiváltani a jobboldal teljes spektrumában. (Még maga Piñera is, aki egyébként meglehetősen

felvilágosult  nézeteket  vall  a  melegek  jogairól,  az  abortuszt  illetően keményvonalas.  Nemrégiben nemzetközi

nőjogi  aktivisták  hevesen  bírálták,  amiért  egy  nemi  erőszak  tizenegy  éves  áldozatát  a  terhesség  vállalására

buzdított.) Latin-Amerikában a gazdasággal ellentétben, ahol a progresszív kormányok révén a vita a baloldal

javára dőlt el, a jobboldal – az egyház és a média támogatása mellett – továbbra is fölényben van a nők jogainak

szempontjából.

Latin-Amerika-szerte jellemző, hogy a jobboldali pártok kénytelenek voltak programjaikat a baloldal azon

sikereihez  igazítani,  amelyek  azt  bizonyítják,  hogy  politikai  akarat  révén az  állam újraoszthatja  a  javakat  és

mérsékelheti  a  szegénységet.  A jobboldal mai kilátástalansága ellenére lehetnek még esélyeik a  láthatáron. A

baloldal gazdasági modellje ugyanis a világpiac szeszélyeinek kiszolgáltatottja, így nem várható, hogy a szociális
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kiadások továbbra is nőjenek, miközben a társadalmi igények kielégítetlenek. És amíg egyes baloldali vezetők

nem  képesek  a  nők  jogaiért  szembeszállni  a  nőgyűlölőkkel  és  az  egyházzal,  a  jobboldalnak  ez  akár  értékes

szavazatokat is hozhat. Nem figyelmen kívül hagyva továbbá a puccsokat Hondurasban és Paraguayban, valamint

az amerikai kapcsolatokkal rendelkező venezuelai szélsőségeseket, hiba lenne azt gondolni, hogy a régi, autoriter

jobboldal nem képes visszatérni. A brazilokat idén áprilisban emlékeztették erre a puccs ötvenedik évfordulóján

történtek:  a  Kongresszusban az  áldozatok  ünnepélyes  megemlékezése  közepette  egy  képviselő,  transzparenst

lobogtató  híveitől  támogatva,  megköszönte  a  hadseregnek,  hogy  megmentette  az  országot  a  Castro-

kommunizmustól.

Grace Livingstone a szerzője az „Amerika hátországa: az Egyesült Államok és Latin-Amerika a Monroe-

doktrínától  a  terror  elleni  háborúig”  (America's  Backyard:  the  United  States  and Latin America  from the

Monroe Doctrine to the War on Terror) című tanulmánynak.

Fordította: Láger László

 

[1] Loïc Ramirez: Quand Alvaro Uribe exaspérait le patronat colombien [Alvaro Uribe felbőszítette a kolumbiai

gyártulajdonosokat], Le Monde diplomatique, 2012. október.
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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];

 

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];
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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

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],
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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

 

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.
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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]

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.]
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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
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.
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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).

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.

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

34 / 46 20140911 4:44



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.”
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(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
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
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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.”
(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:
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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
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
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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 !
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
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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
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.
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[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

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
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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).

 

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);
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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

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
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(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.

 

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
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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).

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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