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Egy embargó tanulsága

SERGE HALIMI

A tavaly  novemberi  választási  veresége  úgy  tűnik szárnyakat  adott  az  Amerikai

Egyesült  Államok elnökének.  Amikor  2008-ban  nagy  fölénnyel  beválasztották  a

Fehér Házba és két éven keresztül kényelmes parlamenti többsége volt, ez az előny

csak egy szűkre szabott egészségügyi reformra volt elegendő, illetve az ádáz, ellene

mindenre  elszánt  a  republikánus  képviselők[1]  folyamatos  rábírására,  hogy  az

ügyben kompromisszumot kössenek.

Azóta viszont hogy pártja kikapott a félidős választásokon, a személyes karrierje

pedig a vége felé bukdácsol, Barack Obama bátor lépésekre szánta el magát. Fontos

klíma-megállapodást kötött Kínával, amnesztiát adott öt millió illegális bevándorlónak, majd javaslatot tett a diplomáciai

kapcsolatok  helyreállítására  Havannával.  Lehet,  hogy  az  amerikai  demokráciában  az  elnök  csak  akkor  hozhat  ésszerű

döntéseket, ha nem kell már figyelnie se fanatikus szenátorra, se vagyonos lobbyszervezetre?

A John F. Kennedy által 1962-ben elrendelt Kuba-ellenes embargó olyan mértékben sérti a nemzetközi jogot, hogy a

világ összes országa, Izrael kivételével, évente ítélte el Washington ügyét[2]. Érezték, hogy az USA által felhozott tiszteletre

méltó  érveken  túl  –  emberi  jogok  és  a  lelkiismereti  szabadság,  amelyekről  egyébként  mindenki  tudja,  mennyire

„lelkiismeretesen” betartják a szaúdi jóbarátnál vagy épp Guantánamón – főleg dühödt csalódásuknak adtak csak hangot.

Hiszen alig  néhány  hajításra  Florida  partjaitól  egy  kicsi  ország  hosszan és  majd’  egyedül  mert  makacsul  ellenállni  az

amerikai birodalomnak. Ezt a csatát a méltóságért, a szuverenitásért és a függetlenségért végül Dávid nyerte meg.

De milyen állapotban...  ha Washingtonnak nem is sikerült elérnie Havannában a „rendszerváltást”, az a kubai minta,

amitől tartott és fékezni akarta, elpusztult. „Még nálunk se működik” ismerte el Fidel Castro 2010-ben, így támogatta meg

testvére,  Raoul által  bevezetett  „liberális”  reformokat.  A sziget szinte mindenben függött  a szovjet blokktól,  így  annak

szétesése  után  a  kubaiak  vásárlóereje  összeomlott.  A  legtöbben  csak  nagyon  takarékosan  és  nem  mindennapi

leleményességgel[3]  képesek  túlélni  gazdaságuk  összeomlását.  Kubában,  a  liberalizálás  most  azt  jelenti,  hogy  a

foglalkoztatottakat, akik többnyire mind az állam alkalmazottai, hagyják, hogy tulajdonosai legyenek egy kiskereskedésnek,

amely majd alkalmazza őket.

Hogy  igazolja  történelmi  döntését,  amelyet  egyébként  az  üzletelésre  máris  kész  amerikai  óriásvállalatok,  mint  az

American Airlines, Hilton, PepsiCo, stb. lelkesen üdvözöltek, Obama elnök megjegyezte: „se nekünk se a kubai népnek nem

érdeke, hogy Kuba összeomoljon. Még ha sikerülne is – egyébként nem sikerült ötven éven keresztül – ma már tudjuk, hogy

az országok akkor akarnak tartós átalakulást, amikor a népeiket nem ítéljük káoszra.” Nem marad más hátra Washington,



Berlin, London és Párizs számára, hogy nem megvárva a következő ötven évet, ezt az elvet alkalmazzák Moszkvára is.

Fordította: Morva Judit

 

[1] Lásd: Peut-on réformer les Etats-Unis? [Megreformálható-e Amerika?], Le Monde diplomatique

http://www.magyardiplo.hu/2010-januar/141-megreformalhato-e-amerika

[2] 2013-ban, az ENSZ Közgyűlésén, Palau, a Marshall-szigetek és Mikronézia tartózkodtak a szavazástól ebben a

kérdésben.  

[3] Renaud Lambert: Ainsi vivent les Cubains [Így élnek a kubaiak], Le Monde diplomatique, 2011. április



 

A média háborúja és a propaganda diadala

John Pilger

Súlyos etikai  és  szakmai  kérdések nyomasztják manapság a világot:  Miért  adja

meg magát az újságírás a propagandának? Miért bevett gyakorlat a cenzúra és a

hírtorzítás? Miért válik a BBC oly’ gyakran a ragadozó hatalom szócsövévé? Miért

tévesztik meg olvasóikat olyan újságok, mint a New York Times és a Washington

Post? Miért nem tanítják meg rá a fiatal újságírókat, hogy megértsék a média igazi

célját: hogy kétségbe vonják a fennkölt állításokat és megkérdőjelezzék a hamis

tárgyilagosság alantas céljait? Miért nem értetik meg velük, hogy a hivatalos média

lényege nem az információ, hanem a hatalom?

Nyomasztó kérdések ezek. A világ egy nehéz háborúval néz szembe, talán egy nukleáris összecsapással,

emellett az Egyesült Államok eltökélt szándéka Oroszország, végső fokon Kína elszigetelése és provokálása. Az

igazság a feje tetejére állt, kifordult magából és mindezt újságírók követték el, ideértve azokat, akik a 2002-es

iraki vérfürdőhöz vezető hazugságokat terjesztették. A kor, amiben élünk, olyan veszélyes és a közfelfogás annyira

eltorzult,  hogy  a  propagandát  már  nem  tarthatjuk  „láthatatlan  kormánynak”,  miként  azt  Edward  Bernays

mondotta,  ugyanis  a  propaganda  már  maga  a  kormány.  Közvetlenül,  ellentmondásoktól  sem  tartva  diktál

nekünk, legfőbb célja uralkodni rajtunk. Befolyásolja azt, ahogyan a világot érzékeljük, és azt a képességünket,

amivel megkülönböztetjük az igazságot és hazugságot egymástól.

 

 

Bűnös kormányok és az új valóság

Az információ kora valójában a média kora. Ismert fogalmak a médiaháború, médiacenzúra, média démonizálás,

médiamegtorlás,  média  megtévesztés:  mindezek szürreális  futószalagon gyártott  engedelmes  klisék  és  hamis

feltételezések. Az új „valóság” megalkotásához szükséges hatalom már rég kialakult. Negyvenöt évvel ezelőtt, a

„Greening of America” című könyv kiadása szenzáció volt. A könyv címoldalán ez állt: „Egy forradalom közeleg.

Ez másfajta forradalom lesz, mint a megelőzők. Ez az egyéntől fog kiindulni.”

Annak idején az Egyesült Államokban dolgoztam tudósítóként és emlékszem, hogyan vált egyik napról a

másikra guruvá Charles Reich, a fiatal szerző, a Yale egyetem tanára. Üzenete annyi volt, hogy az igazmondás és

politikai cselekvés nem váltak be, csak a „kultúra”, a lelkiismeretvizsgálat tudja megváltoztatni a világot. Néhány

év múlva, a profittól hajtva, az „én-izmus” kultusza legyőzte a közös cselekvést,  a társadalmi igazságosság és

internacionalizmus tudatát. Az osztályok, nemek és fajok elkülönültek egymástól. A személyes politikává vált és a

média  volt  az  üzenet.  A  hidegháború  során,  az  új  „fenyegetések”  fabrikálása  kiegészült  azok  politikai

megzavarodásával, akik, 20 évvel korábban azt hevesen ellenezték volna.

2003-ban  filminterjút  készítettem  Washingtonban  Charles  Lewis-szel,  a  kiváló  amerikai  oknyomozó



újságíróval. A néhány hónappal azelőtt kezdődött iraki invázióról beszélgettünk. Megkérdeztem őt: „Mi lenne, ha

a  világ  legszabadabb  médiája  kétségbe  vonná  és  megvizsgálná  George  Bush  és  Donald  Rumsfeld  állításait

ahelyett, hogy közreadná az azóta durva propagandának bizonyult vádjaikat?”. Ő azt válaszolta, ha mi, újságírók a

munkánkat végeztük volna, akkor „nagyon nagy esély lett volna arra, hogy nem támadjuk meg Irakot.” Ez sokkoló

állítás, melyet egy másik híres újságíró is megerősített, akinek a kérdést feltettem. Dan Rather, a CBS televízió

korábbi munkatársa ugyanezt mondta. David Rose, az Observer vezető újságírója és a nevük elhallgatását kérő

BBC producerek szintén ezt válaszolták.

Más szavakkal, ha az újságírók a munkájukat végezték volna, ha kérdéseket tesznek fel, ha megvizsgálják a

propaganda állításait, ahelyett hogy megerősítik azokat, akkor férfiak, nők, gyerekek százezrei mai is élnének;

nem  kellett  volna  millióknak  otthonaikból  elmenekülniük,  a  szunniták  és  siiták  közötti  vallási  háború  nem

robbant volna ki, és a hírhedt Iszlám Állam ma nem létezne. Még ma is, milliók utcai tiltakozása ellenére, a

nyugati  országok  közvéleménye  nagy  része  nem  sokat  tud  a  kormányaink  által  elkövetett  bűnök  valódi

nagyságáról. Még kevesebben vannak tisztában azzal, hogy az inváziót megelőző 12 év során az amerikai és angol

kormány holokausztot okozott azzal, hogy megtagadta az iraki civil lakosságtól az élethez szükséges eszközöket.

 

Az iraki háború és az újságírók felelőssége

Ezek  a  kijelentések  egy  vezető  angol  tisztségviselőtől  származnak,  aki  az  1990-es  években  az  Irak  elleni

szankciókért felelt. Ez voltaképp középkori hadviselés volt, és az Unicef jelentése szerint fél millió, öt évesnél

kisebb gyerek halálát okozta. A tisztviselőt Carne Rossnak hívják. A londoni külügyminisztériumban úgy ismerték

őt, mint Miszter Irak. Ma ő az „igazmondó”, aki elmondja, hogyan vezetik félre a kormányok a közvéleményt és

hogyan terjesztik az újságírók készségesen a hazugságokat. „Az újságírókat hamis, cenzúrázott hírekkel etettük”

mondta nekem, “vagy kiüldöztük őket”. Denis Halliday volt az, aki megkongatta a harangot és véget vetett ennek

a  szörnyű,  néma időszaknak.  Mint  az  ENSZ akkori  főtitkárhelyettese  és  vezető  iraki  tisztségviselője,  inkább

lemondott, mintsem hogy bevezessen olyan intézkedéseket, melyeket népirtásnak tartott. Becslése szerint több

mint egy millió iraki halálát okozták a szankciók.

Ami  akkor  vele  történt,  tanulságos  volt.  Félretették.  Vagy  megrágalmazták.  Jeremy  Paxman,  a  BBC

Newsnight program műsorvezetője rárivallt: „Csak nem Szaddam Husseint védelmezi?” A Guardian című napilap

ezt nemrégiben „Paxmann legemlékezetesebb pillanataként” jellemezte. Paxman a múlt héten írt alá egy 1 millió

fontot érő könyvszerződést.

Az  elnyomás kiszolgálói  jól  végezték a  dolgukat.  Nézzük a  következményeket.  2003-ban a  CommRess

felmérés kimutatta, hogy az angol közvélemény többsége szerint az iraki háború áldozatainak száma tízezernél

kevesebb volt, ‒ vagyis töredéke a valós számoknak. Az Irakból Londonba vezető véres lábnyomokat csaknem

tisztára mosták. Rupert Murdoch a médianépség keresztapjának tekinthető, senki ne kételkedjen 127 újságjának

kibővült hatalmában, a 40 milliós példányszámban és a Fox hírcsatornáiban. De a Murdoch birodalom befolyása

nem nagyobb, mint amit a széles médianyilvánosság visszatükröz.

A leghatékonyabb propaganda nem a Sun című napilap vagy a Fox hírcsatorna, hanem a mögötte álló

liberális holdudvar. Amikor a New York Times magazin az állította, hogy Szaddam Husseinnek tömegpusztító



eszközei vannak, az olvasók azért hitték el a hamisított bizonyítékokat, mert a hírt nem a Fox News, hanem a New

York Times hozta le. Ugyanez igaz a Washington Post és a Guardian esetére is, mindkét újság döntő szerepet

játszott abban, hogy olvasóikat felkészítették egy új és veszélyes hidegháború elfogadására. Mindhárom liberális

újság  az  ukrán  eseményeket  ellenséges  orosz  cselekményként  tálalta,  holott  valójában  a  fasiszták  vezette

államcsíny az USA műve volt, német és NATO támogatás mellett.

 

 

A manipulált valóság

A  valóság  kiforgatása  annyira  elterjedt,  hogy  miközben  Washington  katonailag  bekeríti  és  megfélemlíti

Oroszországot,  a  problémát nem is  vitatják.  A  hírek  között  sem szerepel,  de  elfojtottan  ott  rejtőzködött  egy

befeketítő, mocskolódó kampány mögött, amilyenben az első hidegháborúban felnőttem. Megint eljön a gonosz

birodalma és meghódít, egy másik Sztálin, vagy perverz módon, egy még rosszabb, egy új Hitler vezetésével.

Az Ukrajnával kapcsolatos valóság elhallgatása a legteljesebb manipulációk egyike, amire emlékszem. A

Kaukázusban és Kelet-Európában a II. világháború óta kialakult legnagyobb nyugati katonai csapatmozgásokat

kitörölték a  hírekből.  Ukrajna  titkos  washingtoni  támogatásáról  és  a  kelet-ukrajnai  lakosság elleni  bűnökért

felelős neonáci csapatok felelősségéről nem írtak.

Olyan bizonyítékokról, amelyek ellentmondanak a propagandának, mely szerint Oroszország a felelős a

maláj utasszállító gép lelövéséért, nem írnak az újságok. A cenzor újra meg újra az állítólag liberális média. Nem

hoz tényeket, nem mutat be bizonyítékokat. Egy újságíró egy oroszbarát vezetőt azonosított Ukrajnában, hogy ő

lőtte  le  a  repülőgépet.  És  mi  volt  a  bizonyítéka?  Hogy  démonnak  nevezték  azt  a  rettenetes  embert,  és

megfélemlítette az újságírókat…

Sokan ügyködtek azon a nyugati  médiában, hogy úgy állítsák be az  Ukrajnában élő orosz etnikumhoz

tartozó lakosságot, mint akik kívülállók a saját országukban. Soha nem olyan ukrán embereknek láttatták őket,

akik Ukrajnán belül akartak szövetséget létrehozni,  és  szinte sohasem olyan ukrán állampolgároknak,  akik a

választott kormányuk elleni külföldiek által szított puccsnak akarnak ellenállni.

Amit az orosz elnök mond, annak nincs következménye. Ő egy hitvány báb, akit büntetlenül lehet gyalázni.

Egy  amerikai  NATO  parancsnok,  egy  bizonyos  Breedlove  tábornok  direkt  a  „Dr.  Strangelove”  című filmből

mindenfajta látható bizonyíték nélkül, rutinszerűen beszél orosz invázióról. Ahogyan ő megszemélyesíti Stanley

Kubrick filmjében Jack D. Ripper tábornok figuráját, telitalálat.

Negyvenezer ruszkit vontak össze a határnál - mondja Breedlove. Ez elég volt a New York Timesnak, a

Washington Postnak és az Observernek. Ez utóbbi újság korábban hazugságokkal és koholmányokkal tüntette ki

magát,  melyekkel az angol miniszterelnök, Tony Blair iraki invázióját támogatták, mint azt egykori riportere,

David Rose feltárta. Ez már majdnem olyan élmény, mint egy osztálytalálkozó. A Washington Post hangadói

ugyanazok a szerkesztőségi újságírók, akik kész ténynek nyilvánították azt, hogy Szaddam Hussein tömegpusztító

fegyverekkel rendelkezik.



Robert Parry írta:  „Ha tudni  akarod,  hogy keveredhetne a világ a  III.  világháborúba – úgy ahogy egy

évszázada az I. világháborúba, – csak annyit kell tenned, hogy tanulmányozod azt az őrültséget, ami az USA teljes

politikai és médiastruktúrájában Ukrajna kapcsán kialakult: már a kezdetén mindenkit hatalmába kerített a fehér

és fekete sapkások ellentétének hamis narratívája, nem számítottak sem a tények, sem az értelem.”

Robert Parry volt az oknyomozó újságíró, aki feltárta az Irán-Contra botrányt, melyben fény derült arra,

hogy az amerikai titkosszolgálat támogatta a nicaraguai kontrákat. Ő vizsgálta a média központi szerepét ebben

az orosz külügyminiszter által hazárdjátéknak nevezett ügyben. De kérdezem, játék az, amikor egy szűk hídon két

autó nagy sebességgel száguld egymással szemben? Amikor e sorokat írom, az USA kongresszusa a 758-as számú

határozatról szavaz, ami dióhéjban azt mondja ki: „Készülj fel egy Oroszország elleni háborúra”.

 

Irányított tájékoztatás és a szabadság illúziója

A XIX. században Alexander Herzen író úgy jellemezte a szekuláris liberalizmust, mint „az utolsó vallás, annak

ellenére,  hogy  egyháza  nem  másvilági,  hanem  evilági  egyház”.  Ma  ez  az  isteni  jog  sokkal  erőszakosabb,

veszélyesebb bárminél, amit a muzulmán világ okozhat, jóllehet talán legnagyobb diadala a szabad és nyitott

tájékoztatás illúziója. A hírekben egész országokat tűntetnek el. Szaúd-Arábia, az extrémizmus és a nyugat által

támogatott terrorizmus forrása, róla nincs mit írni, kivéve, ha leviszi az olajárakat. Jemen tizenkét év óta tűri az

amerikai drónok támadásait. Ki tud erről? Kit érdekel ez?

2009-ben a University Centre West Anglia (Nyugat-Anglia Egyetem) nyilvánosságra hozta tanulmányát,

amelyben a BBC által az elmúlt tíz év alatt Venezueláról készített tudósításokat elemezték. A 304 rádióriport

közül  csak  három  akadt,  amiben  Hugo  Chavez  kormányának  intézkedései  közül  bármit  is  pozitívnak

minősítettek. Az emberi történelem legnagyobb oktatási programja alig kapott futó említést. Európai és amerikai

olvasók és nézők milliói szinte semmit nem tudnak a jelentős, esélyt adó latin-amerikai változásokról, melyek

közül sokat Chavez inspirált. A BBC, a New York Times, a Washington Post, a Guardian és a többi, tiszteletre

méltó nyugati média mind rosszhiszeműek. Chavezt még halálában is gyalázták. Kíváncsi lennék, hogyan tanítják

ezt majd az újságíró iskolákban?

Miért vannak arról emberek milliói Angliában meggyőződve, hogy a „megszorító“ intézkedésnek nevezett

kollektív  büntetés  szükségszerű?  A  2008-as  gazdasági  összeomlást  követően  az  egész  rothadt  rendszer

lelepleződött. Szempillantás alatt sorba állították a bankokat, mint a bűnözőket, akiknek kötelezettségeik vannak

a társadalommal szemben, amit előzőleg becsaptak. De néhány hónap múlva, eltekintve néhány, a túlzott vezetői

jutalom miatt kitört botránytól, az üzenet megváltozott. A bűnös bankvezetők fényképei eltűntek a bulvárlapok

címoldalairól, és a megszorításnak nevezett intézkedések egyszerű emberek millióinak zsebében kotorásztak.

Pimaszság volt-e valaha is a bűvészmutatvány? Mára az angol civilizált élet sok elemét leépítették, hogy a

csalás  révén  keletkezett  adósságokat  visszafizessék–  a  gazemberek  adósságait.  A  „megszorítások”  okozta

elvonások nagyságát 83 milliárd fontra becsülik. Ez majdnem pont annyi, mint az adótömeg, amit ugyanezen

bankok és vállalatok, pl. az Amazon vagy Murdoch csoporthoz tartozó kiadó, a News UK elcsaltak. Ráadásul, a

csaló bankok évi 100 milliárd font támogatást kapnak biztosítási és garanciális költségekre, amely összeg elég

lenne az egész angol egészségügy finanszírozására.



 

Ki mondja el a többség igaz történetét?

A gazdasági válság tiszta propaganda. Ma extrém politika uralja Angliát, az USA-t, Európa nagy részét, Kanadát

és Ausztráliát. De ki áll ki a többségért? Ki mondja el az ő történetüket? Ki fogja feljegyezni az igazságot? Nem az

újságíróknak kellene ezt elvégezniük? 1977-ben Carl Bernstein, Watergate híresség felfedte, hogy több mint 400

újságíró  és  hírszerkesztő  dolgozott  a  CIA-nek.  Beleértve  a  New  York  Times,  a  Time  és  TV  Networks

szerkesztőségeit.  1991-ben  Richard  Norton  Taylor  a  Guardian  szerkesztőségéből  hasonló  ügyeket  hozott

nyilvánosságra. Ma ezekre már semmi szükség. Kételkedem abban, hogy bárki is fizetett volna a Washington

Post-nak vagy sok más médiavállalkozásnak, hogy Edward Snowdent a terrorizmus támogatójaként vádolják.

Kételkedem abban,  hogy  valaki  is  fizessen  azoknak,  akik  rendszeresen rágalmazzák Julian  Assange-ot.  Igaz,

számtalan más jutalmazási forma létezik.

Számomra világos, az Assange által kiváltott ekkora düh, gyűlölet és féltékenység fő oka, hogy ő rántotta le

a leplet a politikai elit korruptságáról, holott eredetileg ezt a feladatot az újságírók tűzték zászlójukra. A feltárások

rendkívüli korszakának előfutáraként Assange azzal szerzett ellenségeket magának, hogy rávilágított erre, ezzel

megszégyenítette  a  médiát  őrző  cerberusokat,  nem  utolsósorban  azon  újságokat,  melyek  publikálták  és

kisajátították az  ő hírlapi  szenzációját.  De nemcsak célponttá,  hanem arany tojást  tojó tyúkká is  vált.  Búsás

könyv- és hollywoodi filmszerződések köttettek, médiakarrierek indultak a WikiLeaks és alapítóik köpönyegéből.

Emberek sok pénzt kerestek vele, miközben a WikiLeaks a túléléséért harcolt.

Minderről  Stockholmban  említést  sem  tettek  december  1-jén,  amikor  a  Guardian  szerkesztője,  Alan

Rusbridger megosztva kapta Edward Snowdennel a  Helyes Életmód alternatív Nobel-békedíjat.  Sokkoló volt,

hogy  ezen  az  eseményen  Assange  nevét  és  a  WikiLeaks-et  még  csak  meg  sem  említették,  mintha  nem  is

léteznének. Senki nem szólalt fel azért az emberért, aki a digitális feltárás úttörőjeként feltálalta a Guardiannek a

történelem egyik legnagyobb médiaszenzációját… Emellett Assange és az ő WikiLeaks csoportja menekítette ki

Hongkongból briliáns módon Snowdent, de erről sem hangzott el egyetlen szó sem.

Ami ezt a megsemmisítő cenzúrázást ironikussá, megrendítővé és szégyentelenné teszi, hogy a ceremóniát

a svéd parlamentben tartották, melynek gyáva csendje illett is a stockholmi groteszk jogtipráshoz. Jevtusenko, a

disszidens szovjet költő szavaival: „Ha az igazságot a hallgatás helyettesíti akkor a hallgatás hazugság”.

Pont ezt a fajta csendet kell az újságíróknak megtörniük. Tükörbe kell néznünk. Számon kell kérnünk a

hatalomtól  és  egy  zavart  elmét  szolgáló  felelőtlen  médiától,  amelyek  világháborúval  fenyegetnek.  A  XVIII.

században Edmund Burke írta a sajtó szerepéről, hogy az a negyedik hatalmi ág, ami a hatalmasokat ellenőrzi.

Igaz volt ez valaha is? Természetesen ezt nem lehet meg nem történtté tenni. Amire szükségünk lenne, egy ötödik

hatalmi ág: egy olyan újságírás, amelyik megfigyel, elemez és elutasítja a propagandát és arra tanítja a fiatalokat,

hogy a nép ügynökei legyenek, ne a hatalomé. Arra van szükségünk, amit az oroszok peresztrojkának hívtak, a

leigázott tudás felkelésére. Ezt nevezném én igazi újságírásnak.

Száz  év  telt  el  az  I.  világháború óta.  Riportereket  tüntettek  ki  és  ütöttek  lovaggá  a  hallgatásukért  és

lepaktálásukért.  Az  öldöklés  tetőfokán  David  Lloyd  George  angol  miniszterelnök bevallotta  C.P.  Scottnak,  a

Manchester  Guardian  szerkesztőjének:  „Ha  az  emberek  valóban  tudnák  (az  igazságot),  a  háború  holnap



befejeződne; természetesen ők nem tudják az igazságot, én meg nem tudom, hogy fejezzem be”.

Itt az ideje, hogy megtudják.

Fordította: Demény Győző



 

Teng Hsziao-ping, a tévésztár

Jordan Pouille

A kínaiak többsége számára Teng Hsziao-ping az a felelős politikus, aki megnyitotta az ország

kapuit, s Kínát a fejlődés és a kapitalizmus felé fordította. Olyan ember, akit a hatalmon lévők

nemcsak elfogadnak,  de  hivatalosan is  nagyra  értékelnek.  Nem fukarkodtak a  költségekkel,

amikor megalkották a Tengről szóló tévésorozatot, amely meglehetősen komoly közönségsikert

aratott.  A  tévénézők  a  mindentudó  vezér  szokásos  képéhez  képest  egy  másik  embert

fedezhettek fel életének különböző mozzanatain keresztül.

Egy házikó mélyén egy apa masszírozza megbénult  fia  hátát.  Gyengéd pillantások és

csendes tekintetek. Teng Hsziao-ping, későbbi kínai vezető ápolja  Pufang fiát,  akit nyolc  évvel korábban – a

kulturális forradalom idején – a vörösgárdisták kidobtak az egyetem harmadik emeletéről. Ezek a tévésorozat

kezdő képei.

2014.  augusztus  8.  és  szeptember  8.  között  hétfőtől  péntekig  naponta  kétszer  45  perces  epizódokban

vetítették le a sorozatot a CCTV-1 – az első számú állami televíziós csatorna – nézőinek. A sorozat bemutatta a

„kis kormányos” 1976 és 1984 közötti életét és munkásságát. (Tehát a Tienanmen téri diákmozgalom 1989-es

leverése  előtt.)  A  televíziós  esemény  egybeesett  a  Kínát  1979  óta  a  nyitásra  bátorító  Teng  Hsziao-ping

születésének 110. évfordulójához kapcsolódó ünnepségekkel.

Az első rész a családja körében – és Mao 1976. szeptember 9-én bekövetkezett haláláig házi őrizetben – élő

Teng  napirendjét  mutatja  be.  A  kulturális  forradalom  ekkor  még  hivatalosan  nem  fejeződött  be:  néhány

„szemüveges”  –  a  sanyargatott  értelmiségieket  hívták  így  –  még  árnyékszékeket  tisztogatott  a  pekingi

hutongokban (a jellegzetes, keskeny utcákban). A Tiltott Várostól nyugatra, a Szidan negyedben, a Szabadság

Falát forradalmi üzenetek borították be. A hadsereg azonban letartoztatja a „négyek bandáját”, „hogy Kína ne

süllyedjen a káoszba” – mondja egy tiszt narrátorként. A hírek hallatán Teng felesége forró könnyeket hullat, míg

férje a sokadik cigarettáját szívja, majd átöleli a gyerekeit. Vége a fogságnak. Teng nem lesz többé üldözött, s új

életről álmodhat.

Az  öt  év  előkészület,  112  nap  forgatás,  hét  hónap  utómunkálat  és  120  millió  jüan  (15  millió  euró)

eredményeként  létrejött  Teng  Hsziao-ping  a  történelem  keresztútján  c.  filmsorozat  a  költségek  területén

versenyre kel az olyan sokkal frivolabb sorozatokkal, mint amilyen a Zsen Huan legendája vagy a 

csodálatos detektív. A sorozatban két tekintélyes hivatalosság jelenik meg szakértőként a nyilvánosság előtt: Leng

Rong, a Kínai Kommunista Párt (KKP) központi munkaügyi és szervezési hivatalának elnöke és Vang Dong-ming,

Teng szülővárosának párttitkára.

 

Kína számára az egyetlen járható út

A sorozatot 10 ezres példányszámban DVD-n is kiadták, s a KKP városi tanácsosai között terjesztik szerte az



országban, hogy „segítség őket a véleményformálásban” – írja a Zsemnin Zsibao.[1] Előbemutatót tartottak a

Népi Nagycsarnokban, s ütemezett vetítéseket a szecsuáni iskolákban, hiszen a főhős Szecsuánból származott. A

közelség – ez tűnik a rendezők kulcsszavának. Teng parasztok gyereke volt,  s  az őt megtestesítő színész erős

szecsuáni tájszólást kölcsönzött neki.  Mikor Tenget a  KKP 1977-ben újra felelős pozícióba emelte,  először az

oktatás és a tudomány területén, munkatársait meghívta a főváros legjobb hoteljébe. Megcirógatta őket, s kedves

hangon beszélt velük. Teng nagyon gyorsan felvette a lágyszívű reformer szokásait.

A sorozat a pragmatikus vezetőt is bemutatja, aki elszánta magát a forradalmi erőszak évtizedei nyomán

megroggyant ország felemelésére. Híres mottóját – „A gyakorlat az igazság ellenőrzésének egyetlen kritériuma” –

láthatóan a  sorozat  rendezője is  szó szerint  alkalmazta:  Amikor az  egyik rész  a  hatalom valamely döntésére

koncentrált, a következő rész bemutatta a választott út következményeit a terepen. Például az egyetemek 1978-as

újranyitása és az egyetemi vizsgák újbóli bevezetése után a sorozat részletesen bemutatta azokat a farmokat is,

ahová a városi fiatalok egy teljes generációját deportálták egészen a ’70-es évek végéig.

Bár a nézőszámokat nem közölték, a sorozat megtalálta a közönségét. „Kínában az emberek a politikát nem

valami rajtuk kívül álló dologként szemlélik. Itt most a néző betekintést kapott a zárt ajtók mögötti találkozók

világába. Megmutatták nekünk a hatalmi mechanizmusok összetettségét, s azt, hogy a döntéseket nem egy ember

hozza,  ahogy  azt  naivságunkra  építve  oly  sokáig  elhitették  velünk.”  –  mondja  a  34  éves  Ding-ding asszony,

pekingi alkalmazott, a sorozat hűséges nézője, aki kényelmi okokból a sorozatot az internetről letöltve nézte meg.

Ahogy oly sok kínai.

Forradalmi múltját eltemetve, Kína Teng érkeztével a kapitalizmus útjára lépett. A sorozat felvillantja azt a

pillanatot, amikor Teng megbíz háromezer hivatalos küldöttet, hogy üzemeket, bányákat, kikötőket, egyetemeket

és kutatóintézeteket ismerjenek meg külföldön.

Hivatalos látogatás során Japánban egy vakmerő újságírónak a következőt mondta a Szenszaku-szigetek

(vagy  Daoju-szigetek)  vitatott  fennhatóságáról:  „Ezt  a  kérdést  ráérünk  majd  úgy  tíz  év  múlva  felvetni.  A

következő  generációk kezelhetik  és  megoldhatják  a  problémát.”  Képletes  balegyenes  ez  Hszi  Csin-pingnek a

tévéképernyőn  keresztül,  hiszen  a  jelenlegi  elnök  külpolitikájának  és  belső  propagandájának  fókuszában  a

szigetek ügye áll.

A sorozat egyben átadási „ünnepségként”, a staféta képletes átadásaként is szolgált az akkori szemtanúk s a

mostani vezetők között. „A tévénézők láthatják majd, hogy Hszi Csin-ping ugyanazon az úton halad, mint Teng

Hsziao-ping”, lelkendezett a  Zsemnin Zsibao  2014. augusztus 13-i  száma a tévésorozat népszerűsítéseként.

Egy héttel később Hszi a Népi Nagycsarnokban dicsőítő beszédet mondott Teng kapcsán, csak Teng „nagyságát”

23 alkalommal említette meg, mielőtt bejelentette volna: „Továbbra is, habozás nélkül a reformok és a nyitás

útján haladunk.”[3]

Azonban a sorozat egyik elemét sem a színészek, sem a politikusok nem tudták befolyásolni, ez pedig nem

más, mint Peking szürke ege. A 2010-es évek szmogja – az erőltetett fejlesztések következménye – szinte minden

részben megragadja a néző tekintetét.

Fordította: Tóth Zsolt

 



[1]  Une série sur Deng Xiaoping lève le voile sur des années clés [Tévésorozat Teng Hsziao-ping legfontosabb

éveiről], Le Quotidien du peuple, 2014. augusztus 3., http://french.peopledaily.com.cn

[2]  Ibid.

[3]  Xi Jinping perpétue l’héritage de Deng Xiaoping en maintenant la voie unique de la Chine [Hszi Csin-ping

folytatja a Teng Hsziao-ping által kijelölt Kína számára egyetlen járható úton], Szinhua, 2014. augusztus 20.,

http://french.xinhuanet.com



 

Je suis Grec - öröm, illúziók nélkül

Hegyi Gyula

A Sziriza győzelme és a szocializmus

 

Azon  a  napon,  amikor  Budapesten  megalakult  a  körülbelül  századik

„ellenzéki  összefogás”,  Görögországban  a  parlamenti  mandátumok  felét

elnyerte  a  Radikális  Baloldal  Koalíciója,  a  Sziriza.  A  Sziriza  kétségtelenül

nem  az  amerikai  követség  támogatásától,  és  nem  is  a  liberális  eszmék

újramelegítésétől  várta  a  győzelmet,  hanem  a  valódi  baloldal

újjászervezésével  rázta  fel  a  görög  társadalmat.  Előbb  egyesíteni  tudta  –

elveik feladása nélkül – a különböző kommunista, szocialista, zöld, trockista

és  egyéb  balos  csoportokat,  majd  olyan  programot  alkotott,  amely  reális

megoldást kínál a  válságból és  tespedésből  való kilábalásra.  Ami a személyeket illeti,  az  új  pártban egyaránt

helyet  és  feladatot  kapott  a  kilencvenegy éves  kommunista  Manolisz  Glezosz,  az  antifasiszta  ellenállás  hőse,

számos  volt  maoista,  sok  zöld  szimpatizáns,  és  a  diáktüntetéseken  ismertté  vált,  egykori  ifjúkommunista

aktivista, Alekszisz Ciprasz, aki a párt karizmatikus vezetője lett. Ami pedig a 2015-ös választásokra összeállított

programjukat illeti, arról elmondható, hogy bátor, közérthető, de számol a realitásokkal is.

Nem  a  szocializmus  azonnali  megvalósítását  ígéri,  hanem  az  elmúlt  évek  megszorításainak  végét,  a

nélkülözésbe  döntött  milliók  megsegítését,  a  korrupció  megszüntetését.  És  a  kirívó  igazságtalanságok  elleni

küzdelmet  mind  a  nemzetközi  pénzügyi  kapcsolatokban,  mind  az  országon  belül.  Egyszerre  lép  fel  az  EU

szegényebb államait automatikusan kizsákmányoló uniós pénzügyi mechanizmusok, és a görög társadalom javain

élősködő helyi szupergazdagok ellen.

Minden,  őszintén  baloldali  ember  örült  vasárnap  éjjel  a  Sziriza  győzelmének,  és  lélekben  ott  volt  a

győzelmet  ünneplő,  önfeledt  athéni  utcai  karneválon.  De  van  ideje  az  ünneplésnek,  és  van  ideje  a  józan

mérlegelésnek. Egy-két évtizede a görögök ugyanilyen lelkesen ünnepelték a Paszok, a szocialista párt győzelmét.

A Paszok azóta belebukott a neoliberális gazdaságpolitikába, a korrupcióba, a jobboldallal való mutyizásba, ami

intő példa lehet minden szocialista-szociáldemokrata párt  számára Európában.  A Szirizának nagyon keskeny

pallón  kell  egyensúlyoznia  ahhoz,  hogy  ne  adja  fel  radikális  baloldali  elveit,  ne  hódoljon  be  a  nemzetközi

bankárvilágnak,  de  merevségével  ne  is  taszítsa  államcsődbe  Görögországot.  De  más  demokratikus  megoldás

nincs.  Ha  a  görög  nép  a  Szirizában  is  csalódik,  ha  kiderül,  hogy  demokratikus  úton  egyszerűen  nem  lehet

megoldani a válságot, akkor nagyon veszélyes és kegyetlen dolgok történhetnek Görögországban. Amely ország

ráadásul  –  noha  a  média  keveset  beszél  erről  –  a  Földközi-tenger  keleti  medencéjének  kulcsa,  és  Európa

biztonságának  az  egyik  sarokpontja.  Az  európai  baloldalnak  és  minden  demokratikus  erőnek  ezért  most

szolidaritást kell vállalnia a Szirizával. Ha a görögöknek nincs joguk demokratikus úton megválasztani a saját

jövőjüket, akkor az egész európai demokrácia értelme megkérdőjeleződik.

Azt persze látni kell, hogy a Sziriza elsöprő győzelme is csak a szavazatok 36%-át jelenti. A kisebb baloldali



pártokkal együtt a szavazók mintegy 50-55%-a szavazott balra, ez a becslés azért nem pontosabb, mert egyrészt a

Paszok, másrészt a Folyó (Te Potami) baloldalisága vitatható. Ez utóbbi párt még a Szirizánál is frissebb, tavaly

alapította egy újságíró,  Sztavrosz Teodorakisz,  és  egyértelműen EU-barát,  balliberális  erő.  Sokan ezt látták a

Sziriza legvalószínűbb koalíciós partnerének, különösen, hogy Ciprasz az EU-n és az eurózónán belül szeretne az

eddiginél jobb feltételeket kiharcolni Görögország számára. De Ciprasz választása hétfőn a Független Görögök

(ANEL) pártra esett, amely erősen jobboldali, euroszkeptikus, bevándorlás-ellenes, és az oktatásban növelné az

ortodox  egyház  befolyását.  Ezt  a  partnerválasztást  csak  az  indokolhatja,  hogy  az  ANEL  nagyon  kemény

álláspontot  képvisel  Brüsszellel  szemben.  Azok számára,  akik  valódi  szocialista  fordulatot  várnak,  kijózanító

lehet, hogy a Görög Kommunista Párt lényegében szóba sem kerül potenciális partnerként. De nyilván helyesebb

is, ha a radikális baloldalnak marad egy „tartaléka” a társadalomban.

Három dolog biztos. Egyrészt az Európai Unió szegényebb, perifériára szoruló déli és keleti országaiban a

baloldalnak radikálisan meg kell  újulnia,  és  nemcsak a  neoliberális  gazdaságpolitikával,  hanem a  gazdagabb

tagállamok önzését szolgáló uniós mechanizmusokkal szemben is fel kell lépnie. Nem elég a Blair-Schröder féle

elátkozott  „harmadik  úttal”szakítani,  igyekezni  kell  az  egyenlőtlen  gazdasági  és  pénzügyi  viszonyokat  is

felszámolni, elérve, hogy az Európai Unió valóban a szegényebb tagállamok felzárkózását szolgálja. Másrészt látni

kell, hogy a radikális baloldal csak szocialista alapon szerveződhet meg, építhet a kommunista tradíciókra is, de a

szocializmus deklarálása helyett legelőször is a társadalom többségét sújtó megszorítások ellen kell küzdenie.

Harmadrészt  semmilyen  közösséget  sem  vállalhat  a  jobboldali,  idegenellenes  demagógiával,  az

euroszkepticizmussal. Reméljük, hogy ezt a Sziriza is így látja. A bankárok Unióját nem a nemzeti bezárkózásnak,

hanem a népek, a dolgozó emberek Uniójának kell leváltania.



 

Nemzetkarakterológia: torzító tükör?

Kovács Ilona

Sztanó László Taljánok , olaszok, digók című könyvéről

(Budapest, Corvina, 2014.)

Hálás témához nyúlt a kiváló italianista Sztanó László, amikor a közhelyek

egyik  legszívósabbikát,  a  közkézen  forgó  és  folyton  előcibált  sommás

nemzetképeket  tűzte  tollhegyre.  Doktori  értekezéséből  szerkesztett  és

publikált Taljánok, olaszok, digók című könyve imponáló anyagismerettel és

szórakoztatóan tárja elénk az olaszokkal kapcsolatos ítéletek és előítéletek

egész tárházát. Sok régi és modern anekdotával megtűzdelt értekezése olyan

széles  horizontú,  hogy  nehéz  válogatni  a  sok  ízes,  gyakran  népi  jellegű

közhely között. Külön erénye, hogy közhelyekről úgy tud írni, hogy egyrészt

soha nem válik banálissá, másrészt nagy tudományos apparátusát soha nem

érzi tehernek az olvasó.

Ez a körkép nem előzmények nélküli, hiszen a Corvina Kiadó kulturális szótárai között ő írta néhány évvel ezelőtt

az olasz kötetet (Olasz-magyar kulturális szótár, 2008). Az 1998-ban indított sorozatban a kiadó és a szerzők

több  hasonló,  egy-egy  kultúrára  és  nyelvre  vonatkozó  tematikus  és  nyelvi  gyűjtésre  vállalkoztak,  és  az  így

keletkezett anyagból sokszínű kézikönyveket jelentettek meg a nyelvészet, történelem és kultúrtörténet területeit

szótárszerűen feldolgozva.[i] Bár a műfaj rendkívül nehéz, mert nem szótárat és nem lexikont kell írni, hanem

egyszerre mindezt és mégis mást, a köznyelvi és irodalmi fordulatokat-szólásokat összegyűjtve és magyarázva

mindegyik kötet rendkívül hasznos és üdítő olvasmány. Még az illető nyelvet anyanyelvi szinten ismerők számára

sem fölösleges az ilyen kézkönyv, hiszen a szólások és mondások eredete, története külön tanulást és kutatást

igényel mindenkitől és ráadásul mindig szórakoztató is.

A legújabb kötet alcíme (Nemzeti sztereotípiák fogságában) egyértelművé teszi, amit már a cím is sugall, hogy a

különböző kifejezések mögött gyakran pejoratív vélekedések húzódnak meg, sajnos, nem pedig dicséret, tisztelet

és  tolerancia  a  másság  iránt.  A  könyv  tematikája  szorosan  kapcsolódik  a  korábbi  „szótár”  korpuszához,

nyilvánvalóan a két kutatás párhuzamosan folyt, de a most megjelent kötet nagyobb elméleti hátteret és történeti

kontextust  ad  a  sémák  megértéséhez.  A  téma  feldolgozása  elválaszthatatlan  az  utazásoktól  és  a  történeti

kapcsolatoktól  a  különböző  népek  között.  Érthető  tehát,  hogy  a  gondolatmenet  rögtön  a  kezdő  fejezetben

összefüggésbe hozza az utazásokat és a sztereotípiákat, és az utazási irodalomból, mint írásos dokumentumok

együtteséből kiindulva járja körbe a kérdéskört.

A  szerző  első  lépésként  -  elkerülhetetlen  állomása  ez  minden  szubjektív  vallomásokkal  dolgozó  kutatónak -

megkérdőjelezi  a  személyes  tapasztalat  hitelességét,  amit  a  tanúvallomások  és  visszaemlékezések  minden

szakavatott  ismerője  megerősít.  A  vélemények  és  „igazságnak”  tekintett  „tények”  gyakran  nem  a  valóságból

fakadnak, hiszen a világ megismerése közvetlenül nem adott a számunkra. Ezzel szemben igen nehéz küzdeni az

ilyen „meggyőződések” ellen: pl. a néplélek fogalma és mibenléte sokak számára evidencia, holott nincs komolyan



definiálva  és  vajmi  kevés  köze  van  az  élet  sokszínű  (és  egyénekre  lebontva  sokrétű)  jelenségeihez,  mégis

kiirthatatlanul  beleivódott  a  közgondolkodásba.  Objektivitásra  törekedni  csak  a  tudósnak  célja,  a  beszélők

körében évszázadokon át hagyományozódnak a sémák. Szerencsére a témát évtizedek óta kutató és jól ismerő

szerző elméleti oldalról is körüljárja a nemzetkarakterológia forrásait és lélektani dimenzióit, mindenütt konkrét

idézetekkel és történetekkel tűzdelve meg sokoldalú körképét, amely igen tanulságos.

A tapasztalat mint a hitelesség garanciája tehát Sztanó László szerint is fikció: képzelgésekből, fantazmagóriákból

vagy  tévedésekből,  ingatag  feltevésekből  alkotott  torzító  kép.  Állítását  igen  meggyőzően bizonyítja,  írásos  és

szóbeli  forrásokra hivatkozva.  A legelső,  tollhegyre tűzött hiedelem az, hogy a valóság, ebben az esetben egy

ország, nép, civilizáció vagy kultúra megismerésének legjobb módja az említett helyek bejárása és az emberekkel

való  találkozás.  Ez  a  felfogás,  ahogyan  sok-sok  adat  alapján  kifejti,  a  XVII.  század  óta  vált  közkeletűvé,

párhuzamosan  a  tudomány  empirikus  felfogásának  és  gyakorlatának  meghonosodásával.  (33.o.)  Galilei  óta

tekintik alapelvnek a tudományos kutatásban, ami helyén való, viszont félrevezető ugyanilyen meggyőzőerejű

érvként hadakozni vele  a mindennapi  életben. Az útleírások használata komoly adatgyűjtés és  meghatározott

szempontrendszer szerinti értékelés nélkül csak részleges tudás, és mindmáig ilyen esetleges állítások szolgálnak

később az ugyanolyan esetleges és torzító nemzetképek alapjává.

Ehhez  a  témához  szeretném  hozzáfűzni,  hogy  az  úti  beszámolók  még  a  személyes  élmények  szintjén  sem

megbízhatóak.  Objektivitásra  törekvő,  mértékadó  körökben  közismert,  és  sok-sok  életrajz  és  monográfia

bizonyítja, hogy az útikönyvek egymást másolják, ugyanazok az ismertetések hagyományozódnak hosszú időn

keresztül  egyik  kézikönyvről  a  másikra,  amíg  valaki  új  szempontú,  pl.  gyakorlati  tanácsokkal  kiegészített,

modernebb bédekert nem készít, az előzőeket ugyancsak felhasználva a történeti-művészettörténeti tudnivalók

előadásában.  Még  ennél  is  sokkal  súlyosabb  tény,  hogy  egyes  szerzők  saját  tapasztalatuknak  tüntetik  fel  az

útikönyvekből merített „élményeket”, tovább torzítva személyes beszámolóikat. Erre csak egy-két érdekes példát

szeretnék említeni a francia nyelvű irodalomból. Mindkettő megcáfolhatatlan: az egyik Chateaubriand esete az

útikönyvekkel.  A  Síron-túli  emlékiratok (Mémoires  d'Outre-tombe) és  még számos regény,  továbbá esszé  és

értekezés jeles szerzője, észak-amerikai útja leírásában (1827) megfordított egyes útirányokat, mivel nem figyelt

arra, hogy az általa felhasznált guide helyenként más kiindulópontból sorolja fel  az  út állomásait.  Erre egyik

életrajzírója (Henri Guillemin) hívta fel a figyelmet, de tudnék sok-sok más mulatságos példát említeni. Elég

kivételes pl. Casanova esete, aki teljesen érzéketlen volt a tájszépségek iránt, és a tárgyilagosság sem kenyere,

tehát  szinte  mindig  másodlagos  forrásokat  használt  emlékezéseiben  (Életem  története,  Histoire  de  ma  vie

Helyenként gátlástalanul  bevallja,  hogy nem maga  írja  le  a  bejárt  országokat,  városokat,  népeket  és  tájakat,

hanem  máshonnan  meríti  tudását.  Ötletszerűen  néha  hivatkozik  forrásaira,  de  legtöbbször  nem  (ebben  az

esetben a filológusok mutatták ki az átvételeket), viszont a különböző népek jellemzésében nyilvánvalóan saját

sikeres kalandjai vagy csúfos felsülései, sőt az egyes nyelvekhez való személyes viszonya[ii] alapján értékeli igen

elfogultan  a  különböző  nemzeteket.  A  szembeszökő  elfogultságok nála  legalább  meggátolják  az  olvasót  vagy

szemlélőt abban, hogy készpénznek vegyen minden állítást, de a Sztanó László könyvében elemzett források (v.ö.

32-93.o.) többsége megtévesztő, elfogult vagy részleges, és csakugyan tévútra vezetett sokakat.

A kiváló italianista elméleti szempontból is megközelíti mindezeket a kérdéseket, olyan fejezetekben, amelyek a

sztereotípia-gyártás technikáit, rendszereit, terjedési módjait és jellemzőit tárgyalják (77-107.o.). A szemléleti és

módszertani alapvetés után konkrétan ismerteti az Itáliával kapcsolatos sablonokat (amilyenek a mítoszok, az

ellen-mítoszok és mindezeket történeti fejlődésük tükrében szemlélteti:107-171.o). A történelem fogságába került



és  az  éghajlati  sémák által  gúzsba kötött  gondolkodásban kitermelt  sablonokat élvezetes  anekdotákkal  kíséri

végig a történelmen a könyv többi részében (375-507, mielőtt az „Ilyenek az olaszok?” címet viselő zárófejezetben

(531-536.o.)  kísérletet nem tesz arra,  hogy összegezze a  sokfelé  ágazó kutatások tanulságait.  Akit  érdekelnek

további  részletek,  azt  gazdag  jegyzetanyag  és  bibliográfia  segíti  a  további  tájékozódásban.  Az  egész  kötet  a

Corvinára jellemző magas színvonalú kiállításban, gondosan szerkesztve jelent meg.

Még ha végleges mérleget nem is lehet vonni, néhány alapigazság egyértelműen kiviláglik a kötetből, és ezek

között szerepel az, amit a szerző az olvasó jogos hiányérzetének nevez. A nyitottság, a másság jóindulatú kezelése,

a multikulturális érdeklődés az egyes népek viszonyában a többiekhez. Kétségtelen ugyanis, hogy dominálnak az

árnyoldalak a könyvben kidolgozott körképben. Holott Itáliáról van szó, sokak úti céljáról és vágyképéről, mégis:

a dallamos hangzású nyelv, az „édes olasz nyelv” kivételével a tárgyalt „sztereotípiák mind meglehetősen negatív

színben tüntetik fel az olaszokat. (De még az „édes olasz nyelv is sokakat émelyít.)” Nehéz elhessegetni a negatív

mérleg láttán a XVIII. századi „derék vadember” (Bon Sauvage) képzetét, és a szerző is felidézi ezt a furcsa alakot,

amely az Európa-központú gondolkodás egyik bonyolult,  de  semmiképpen sem hízelgő terméke. Ráadásul,  a

közhelyeket nem „vademberek” alkották rólunk vagy egymásról, hanem művelt franciák, németek, magyarok, stb.

keresztbe-kasul. A könyv olvasása gyakran fakaszt nevetést, de némi keserű szájízt is hagy maga után: miért csak

ilyen torzító tükröt tudunk magunk és mások elé tartani? Talán nem csak a tükör torzít?

 

[i] A Corvina sorozatának eddigi kötetei: Bart István: Angol - magyar kulturális szótár, 1998, Amerikai Magyar

kulturális szótár, 2000; La Hongrie et les Hongrois, 2001., más szerzőktől: Ádám Péter: Francia-Magyar

Kulturális Szótár, 2004.   Soproni András: Orosz kulturális szótár, 2008., ill. Sztanó László idézett műve, 2008.

[ii] A nem neolatin nyelveket pl. eleve nem tudta (és akarta) megtanulni, és emiatt az oroszokról, lengyelekről,

németekről és angolokról alkotott képe nevetségesen egyoldalú és nyilvánvalóan hamis.



 

Sziríza: a homokszem a gépezetben

Eric Toussaint

A  genfi  „Le  Courrier”  nevű  napilap  interjúja  Eric  Toussaint-nal,  belga

közgazdásszal,  aki az államadósságok kérdésének szakértője és több latin-

amerikai  baloldali  kormánynak  volt  tanácsadója.  Az  interjú  február  4-én

készült,  azaz  Európai  Központi  Bank  döntése  akkor  még  csak  lehetőség,

valószínűség  volt  –  de  közgazdászunk  hozzáértését  mutatja,  hogy  jóslata

fényesen  bevált,  az  EKB  február  4-én,  szerda  este,  megtagadta  a  görög

bankok refinanszírozását.

 

Hogyan értékeli a Sziríza vezette kormány a gazdaság területén végrehajtott első lépéseit?

Ezek az első intézkedések azokat a  politikákat  érintették,  melyek igazságtalanok,  népszerűtlenek és  az

ország  számára  pusztító  hatásúak  voltak.  Konkrétan  arról  van  szó,  hogy  a  kormány  ingyen  áramat  biztosít

mintegy 300 000 háztatásnak, akik eddig áram nélkül éltek; visszaállítja a minimálbért a régebbi szintre (azaz

751 euróra); újrafoglalkoztat mintegy 3 500 elbocsátott dolgozót; feloszlatja azt a szervezetet, melyet a Trojka

hozott  létre  a  privatizáció  lebonyolítására;  lemond  Szaloniki  és  Pireusz  kikötőjének eladásáról...  Egyszóval  a

kormány meg tudta mutatni, hogy tiszteletben tartja azt a mandátumot, mellyel a görög nép felruházta. Ennek

csak örülhetünk.

 

A  kormány  összetétele,  elsősorban  Janisz  Varufakisz  a  pénzügyi  kulcstárca  élére  való

kinevezése, megfelel ennek a szellemiségnek?

Részemről elég sajnálatosnak tartom, hogy csak férfiakat találunk a tíz „szuperminiszteri” tárca élén, noha

kétségkívül vannak női miniszter-helyettesek igen fontos tárcáknál is. Gazdasági területen azt mondhatjuk, hogy

noha Varufakisz a médiák sztárja, azonban a kulcsember, a miniszterelnök-helyettes Jannisz Dragaszakisz, aki

inkább a Sziríza  mérsékelt szárnyához  áll  közel.  Maga a kormány a bölcs egyensúlykeresés eredménye.  Még

felhívnám a figyelmet Giorgosz Katrugalosz igen fontos szerepére, aki a közigazgatási reformért felelős tárca élén

áll, ő jelentette be az elbocsátott dolgozók újraalkalmazását. Egy jogászról van szó, aki velünk együtt dolgozott a

görög államadósság állampolgári felülvizsgálatáért!

 

Panosz  Kammenosz  védelmi  miniszterré  való  kinevezése  és  a  Sziríza  az  ANEL  nevű

jobboldali  párttal  való  szövetsége  meglehetősen  nehézzé  tesz  olyan  választási  ígéretek

teljesítését,  mint  az  Egyház  fokozottabb  adózásra  való  kényszerítése,  vagy  a  szent  tehénnek

tartott hadsereg megfejése.



Ez így van. Ez két igen aggasztó kérdés. De már nagyjából másfél éve Alekszisz Ciprasz egyre gyakrabban

beszélt  pozitívan az  Egyházról,  mint amely  gyógyírt  nyújthat  a  társadalomnak a  megszorítások által  okozott

sebeire.  Egyre  inkább elfelejtette  említeni  annak szükségességét,  hogy  ennek a  hatalmas ingatlantulajdonnal

rendelkező intézménynek jobban hozzá kellene járulnia a közügyek finanszírozásához.

Ami Panosz Kammenosz jelenlétét illet a védelmi tárca élén, ez természetesen egy üzenet a hadseregnek: a

Szirízia  titeket  nem fog bántani.  Márpedig a  görög védelmi  költségvetés  arányosan az  egyik legmagasabb az

Európai Unióban. Németország és Franciaország, a görög hadsereg elsőszámú beszállítói, már eddig is komoly

figyelemmel kísérték, hogy a megszorítások ne érintsék túlzottan ezt a területet. Másrészről Panosz Kammenosz

elég  szoros  felügyeletet  kapott  miniszter-helyettese,  a  görög-argentin  Kosztasz  Iszikosz  személyében,  aki  a

Montoneros volt guerillája és a Sziríza balszárnyához tartozik.

Azt is tegyük hozzá mindehhez, hogy egy rasszista bűzt árasztó párt kormányban való jelenléte ellenére, a

kormány első döntései közé tartozott, hogy görög állampolgárságot adott a bevándorlók az országban született

vagy felnevelkedett gyermekeinek. Ez a görög környezetben igen fontos lépés volt, hiszen az előző kormány alig

titkoltan pengetett idegenellenes húrokat. A Sziríza lépései eddig az mutatják, hogy az ANEL-lal való szövetség

csak a gazdasági kérdésekre terjed ki, ennek a szövetségnek nem a bevándorlók fogják megfizetni az árát.

 

Az  államadósság  kulcskérdését  illetően  a  Sziríza  a  törlesztés  felfüggesztését  javasolja,

amelyet aztán a növekedés üteméhez igazítanának.

Ha ez a helyzet, ez már önmagában is változást jelent a görög álláspontban, amely minden bizonnyal az

euró-zóna  vezető  személyiségei  heves  negatív  reakcióinak  köszönhető.  Utóbbiak  legfeljebb  a  visszafizetés

átütemezésére  lennének  hajlandóak...  A  törlesztés  felfüggesztése,  ahogy  az  adósság  felülvizsgálata  is  része  a

Sziríza  a  nyilvánosság  előtt  is  hangoztatott  lehetőségeinek,  de  csak  második  körben.  A  kormány  első  körös

stratégiája  a  tárgyalások  megkezdésének  követelése  és  egy  nemzetközi  konferencia  összehívása  minden

államadósság kérdéséről.  Ez  utóbbi  azt az  akaratot jelzi,  hogy a vitát  az  európai  intézményekbe importálják,

delegitimálva ezzel magát a Trojkát (Európai Központi Bank, IMF, EU).

 

Úgy tűnik, hogy a frontvonalak megfagytak: blöffölés zajlik, ahol mindenki emeli a téteket,

vagy tényleg lehetetlen a dialógus?

Én az utóbbira hajlok. A Sziríza két alapvető dolgot javasol: mi megtartjuk a költségvetési egyensúlyunkat

– elég kevés európai kormány büszkélkedhet ilyesmivel –, de megváltoztatjuk a terhek elosztását, csökkentve

azok terheit, akik a válság áldozatai illetve növelve azokéit, akik a nyertesei. Másrészt: tárgyalásokat indítunk az

adósság csökkentéséről.  Ezzel  szemben az  európai  vezetőknek maga az  államadósság csak eszköz  arra,  hogy

ráerőszakolják az országokra a strukturális átalakítások neoliberális programját, melyet a Sziríza éppen le akar

állítani. Semmiféle kompromisszum nem látszik lehetségesnek. Annyit állíthatunk, hogy ha a Sziríza azt mondta

volna, hogy „oké, folytatjuk tovább a neoliberális politikákat, de ti csökkentsétek az adósságot”, akkor az EU azt

talán elfogadta volna. Valójában arról van szó, hogy Európa arra akarja rákényszeríteni Cipraszt, hogy megszegje

a szavát. Talán nem is mondtak neki nagyon mást, mint hogy „nézze Hollande-ot, ő már megtette ezt maga előtt,



tegyen maga is úgy mint mindenki más, viselkedjen normálisan, ne térjen le az útról”...

A mostani hétnek a legfontosabb eseménye éppen ez volt: a Sziríza homokszemet szórt a gépezetbe. Ez az,

ami döntő jelentőségű.

 

Milyen fegyverekkel rendelkezik a két oldal az elkerülhetetlen összecsapás előtt?

A  számok  jól  mutatják  a  kihívás  nagyságát.  Ebben  az  évben  Görögországnak  21  milliárd  eurót  kell

visszafizetnie több részletben, a nagy részét egyfelől márciusban, másfelől július-augusztusban. Ezt így tervezte az

előző kormány és a Trojka: utóbbi további kölcsönt nyújtana, feltéve ha az ország folytatja a privatizációt és a

megszorítási terv más részleteit, amelyből Görögország fizetni tudná ezt a törlesztést.

Ebben a helyzetben a Szirízia fegyvere igen egyszerű: felfüggeszteni a törlesztést. Ezután, legalábbis az én

véleményem szerint,  a  görög kormánynak létre kell  hozni  az  adósság felülvizsgálatára egy bizottságot,  amely

meghatározná, hogy mely kölcsönök legitimek, azaz visszafizetendőek. Ez a felülvizsgálat jogi érveket nyújtana a

törlesztés  felülvizsgálatához,  vagy  akár  az  illegálisnak  –  azaz  az  ország  belső  rendjének  és  a  nemzetközi

szerződéseknek nem megfelelő szerződések – tekintett kölcsönök eltörléséhez.

Egyébként találtam az EU belső szabályzatában egy 2013-as kitételt, amely kötelez minden strukturális

reformok alá vont országot, hogy vizsgálja meg a saját államadásságát azért, hogy tisztába tegye, hogy ezek az

adósságok miért értek el ilyen szintet és esetlegesen azért, hogy kiderítsenek szabálytalanságokat.

 

Hogyan  lehetne  egy  demokratikusan  megválasztott  kormány  által  kötött  szerződésből

következő adósság illegitim?

Elsősorban  arról  van  szó,  hogy  ezen  kölcsönök  oktrojálásakor  visszaéltek  bizonyos  feltételekkel.  Arra

kényszerítették  Görögországot,  hogy  olyan  társadalmi  ellen-reformokat  hajtson  vége,  amelyek  megsértettek

bizonyos  jogokat,  másrészről  maga  a  megszorítási  politika  rombolta  le  a  gazdaságot  és  tette  lehetetlenné  a

visszafizetést.  Azt  is  ki  tudjuk  mutatni,  hogy  a  kormány  törvénytelenül  cselekedett  bizonyos  magánérdekek

javára, amely megsemmisítheti a tranzakció jogi érvényét. A görög államadósság felülvizsgálata nem túl nehezen

végrehajtható dolog: az adósság 80 százaléka a Trojka kezében van és nem régebbi 2010-nél.

 

Ön is azt mondja, hogy a görög hitelek nagy része az európai

államok kezében van.  Nem igazságtalan megfizettetni  ezeket az

európai adófizetőkkel?

Ezeknek az államoknak a parlamentjei  hamis ürügyekre hivatkozva

vették  magukra  ezeket  a  hiteleket.  Azt  mondták  nekik,  hogy  „meg  kell

menteni  Görögországot”,  „segíteni  kell  a  szegény  görög  nyugdíjasokon”,

miközben a valóság az volt,  hogy a francia,  a  német és  a  belga kormányt a  saját bankjaik ösztönözték,  akik



megijedtek, hogy Görögország nem lesz képes visszafizetni az ezen bankok által adott, nagy kockázatú és még

nagyobb hozamú, hiteleket. Merkelnek és Sarkozy-nak az volt a célja, hogy lehetőséget adjanak a bankjaiknak,

hogy  kimeneküljenek  nagyobb  károk  nélkül  ezekből  a  hitelekből,  miközben  még  hasznot  is  húzhatnak  az

antiszociális intézkedésekből és a privatizációból. A valóságban nem megmentették a görög nyugdíjakat, hanem

csökkentették azokat! Ennek következtében, ha a cél az volt, hogy megmentsék a hitelező bankokat, akkor most a

kormányoknak  nincs  más  teendőjük,  mint  adó  révén  ezekre  a  bankokra  hárítani  az  adósság  eltörlésének  a

költségeit.

Másrészről az az igazság, hogy a szóban forgó összegek az EU számára nem olyan fontosak. A nemzetközi

tőzsdék reakciójának a hiánya a görög eseményekre, jól mutatja, hogy nincs rendszerszintű kockázatról szó. A

frontok mostani  megmerevedése  inkább  ideológiai  kérdés.  Az  EU számára  az  az  igazi  kockázat,  hogy  ebből

precedens  lehet,  azaz  egy  ország  bent  tud  maradni  úgy  az  Unióban,  hogy  nem  hajtja  végre  a  neoliberális

politikákat. Megbuktatni a Szirízát jelzés a ciprusi, portugál, ír és spanyol választóknak. Természetesen főleg az

utóbbiaknak, akik nagyon is hajlandónak látszanak, hogy néhány hónap múlva a Podemost válasszák.

 

Konkrétan  a  hitelek  visszafizetésének  felfüggesztése  magával  hozná  az  európai  pénzek

folyósításának  leállítását  és  Görögország  számára  a  piacon  felvehető  hitelek  kamatának  a

robbanását. Előfordulhat, hogy az államnak egyszerűen nem lesz elég pénze?

Nem. Semmi sem látszik azt jelezni, hogy a költségvetés ne lenne egyensúlyban, ha pedig ez a helyzet,

akkor Görögországnak nincs szüksége az európai utalásokra, amelyeket egyébiránt amúgy is törlesztésre költene.

Igen  csekély  az  az  összeg,  amelyre  Görögországnak  szüksége  van  a  nemzetközi  pénzpiacokról.  Egyébként  a

kamatok már egy hete az egekben vannak, pedig akkor a felfüggesztés még szóba sem került.

 

Melyek az EU eszközei, hogy megfojtsa Görögországot?

A görög bankoknak nagyon rosszul megy a sora, annál is inkább mert a tulajdonosaik a tőkésítésüket a

tőzsdéről oldották meg. Ezek a bankok hiteleket vesznek fel az Európai Központi Banktól (BCE), hogy biztosítsák

a likviditásukat. Szerintem a BCE le fogja állítani ezeket a hiteleket akár még azt is kockáztatva, hogy a görög

bankrendszer összeomlik. Ezzel a veszéllyel szemben Görögországnak gyorsan cselekednie kell: ki kell sajátítania

ezeket az intézményeket és köztulajdonba kell vennie őket. Ez maga után fogja vonni a Sziríza programjának

radikalizálódását.

 

A görög kormányzat reménykedhet valódi nemzetközi támogatásban?

A  társadalmi  mozgalmak  részéről  természetesen  igen!  Az  utóbbi  hetekben  láthattuk,  hogy  számos

mozgalom, amely eddig sohasem támogatott egy politikai pártot, most a Sziríza érdekében átlépte ezt a határt! Ez

a támogatás, főleg az EU nagy országait illetően, még igen fontos lehet. Ha a nagy német szakszervezetek, mint a

DGB vagy a Verdi nyíltan támogatásukról biztosítanák a Szirízát és közölnék a CDU-SPD kormánnyal, hogy „el a

kezekkel Görögországtól”, az azért hatna. Az Unión kívüli országokat illetően nem elképzelhetetlen, hogy lesznek



kormányok,  melyek  merőben  opportunista  okok  miatt  támogatni  fogják  Görögországot,  elsősorban  persze

Oroszországra  gondolok.  Ha  Oroszország  hajlandó  lenne  néhány  milliárd  eurónyi  alacsony  kamatú kölcsönt

nyújtani feltételek nélkül, az segíthetne Görögországon. Persze én is azt gondom, hogy jobb volna, ha ezt más

kormány tenné meg. Tíz évvel ezelőtt Hugo Chavez alighanem maga jelentkezett volna, de ma Venezuelának

nincsenek erre pénzügyi eszközei.

Van  egy  kérdés,  amely  nagyon  izgatja  a  közgazdászokat:  a  Sziríza  által  képviselt  szakítás  az  eddigi

politikákkal lehetséges az euró-zónán belül maradva? Mit gondol erről?

Ej,  hát meglátjuk! A Szirízának van egy remek formulája:  „semmi áldozatot az  euróért”,  mert az  nem

érdemli meg. A Sziríza nem fogja maga javasolni, hogy kilépjen az ország az euró-zónából, elsősorban azért mert

a  görögök  nagy  része  nagyon  is  ragaszkodik  a  közös  európai  pénzhez.  Ehhez  még  hozzátehetjük,  hogy  a

kilépésnek csak akkor lenne értelme, ha köztulajdonba veszik a  bankokat és  sikerült kemény ellenőrzés alatt

tartani a tőke áramlását – éppen ez magyarázza a Sziríza balszárnyának is a visszafogottságát ebben a kérdésben.

És persze arról is szó van, hogy egy ilyen lépés csak élezné a konfliktust Európával.

A kormány számára ennek az lenne az értelme, hogy lehetőség nyílna számukra a Nemzeti Bank felé való

eladósodásra, immár az új valutában. Mindez azzal a feltétellel persze, hogy a lakosság megőrzi a bizalmát ebben

az „új drachmában”. Emellett el lehet képzelni egy ún. redisztributív pénzügyi reformot is: azaz, hogy a régi és az

új pénz között létező átváltási arány a tranzakció volumenétől függjön [azaz aki több pénzt vált át, az rosszabb

átváltási kulccsal tehetné ezt meg]. Ezzel kedvezőbb helyzetbe lehetne hozni a szegényebbeket. Erre egyébként

már volt is példa a második világháború utáni Belgiumban: ez egyébként jó eszköz az infláció féken tartására is.

Ezzel szemben egy esetleges valuta-leértékelés abból a célból, hogy kedvezőbb helyzetbe hozzuk a görög

kivitelt,  igen  kockázatos  lenne  a  görög  lakosság  vásárlóereje  számára.  És  persze  ezáltal  továbbra  is  a

versenyképesség logikáján belül maradunk.

 

Az euró-zóna államainak semmi érdekük sem fűződik Görögország kizárásához.

Ez  így  van,  kivéve  akkor,  ha  politikai  célzatú  büntetésként  kezeljük.  Megmutatjuk,  hogy  hogyan  jár

mindenki, aki lázadni merészel... Egyébként a kizárásnak nincsenek megfelelő jogi mechanizmusai se!

A mostani  kontextusban a Sziríza intézkedései  bátrak, de hát azért mégiscsak arról van szó,  hogy egy

korábbi helyzetbe akarják visszavezetni az országot, nincs szó igazi progresszióról. Meg persze ott van az európai

New Deal ötlete is.

 

Milyen igazában a Sziríza politikai programja?

Őszintén szólva ezt én is gyakran megkérdezem magamtól. De hát pár hónap múlva úgy is választ tudunk

majd adni erre a kérdésre. Ezidáig arról volt szó, hogy visszatérünk egy némileg szociálisabb államhoz. De még

mindig igen távol vagyunk a válságot megelőző helyzettől! Most túllépve magán a Szirízán, régi aggodalmam,

hogy az európai radikális baloldal képtelen arra, hogy az irányított kapitalizmus horizontjain túlmutató hatalmi



alternatívát dolgozzon ki. Persze az erőviszonyok enyhén szólva nem kedvezőek, a szociális jogok visszaállítása

pedig  kétségkívül  egy  lépés  előre.  De  hát  annyi  áldozatot  hoztak  népeink!  A  kapitalizmus  olyan  tisztán

megmutatta, hogy milyen világba vezet minket, hogy igencsak ideje volna esélyt adni egy emancipatorikus vagy

szocialista,  nevezzük  ahogy  akarjuk,  programnak,  mely  értelmében  véget  vetünk  a  társadalmi

igazságtalanságoknak és  a  népnek valódi  lehetőséget  adunk arra,  hogy  részt  vegyen  a  politikai  és  gazdasági

döntések  meghozatalában.  Egyszerűen  igen  sajnálatosnak  találom,  hogy  ennyi  szenvedés,  ennyi  erőfeszítés

végeredménye csak egy kissé javított kapitalizmus legyen. Természetesen ezt az átalakulást a nép támogatásával,

a maga ritmusában lehet csak véghezvinni. A Szirizát azért választották meg, hogy visszahozzon némi társadalmi

igazságosságot, nem azért, hogy végrehajtson egy radikális emancipatorikus programot. De hogy utóbbi mellé

állítsuk egyszer a népet, mégiscsak prezentálni kellene számára egy ilyen irányba mutató tervet, perspektívát. Itt

mind az elvek, mind a konkrét javaslatokat illetően komoly lemaradásban vagyunk.

 

Az eredeti cikk elérhető itt:

http://www.lecourrier.ch/127395/syriza_un_grain_de_sable_dans_l_engrenage  Syriza:  «Un  grain  de  sable

dans l’engrenage»

Fordította: Balázs Gábor



 

Lecke a diktatúra túlélhetőségéről avagy Irán, a bátor nők földje

Hegyi Gyula

Egy ismert mondás szerint Irán a világ legdemokratikusabb diktatúrája és

legdiktatórikusabb demokráciája. Ebből annyi igaz, hogy a sah rémuralma

után  a  lakosság  szabad  akaratából  megszavazta  az  iszlám  gyökerű

alkotmányt.  De  hát  nem  mindenki  tudta,  mire  szavaz,  s  a  mai  fiatal

nemzedékek  nem  is  vehettek  részt  a  sorsdöntő  szavazáson.  Ha  tovább

játszanánk  a  szavakkal,  azt  is  mondhatnánk,  Irán  egy  igazi  ”illiberális

demokrácia”. Vannak választások, de csak a hatalom által jóváhagyott jelöltek között, s ha mégis a leginkább

ellenzéki jellegű jelölt győz (ahogy legutóbb történt), akkor valóságos partizánharcot kell folytatnia a legkisebb

reformért is.

Jafar  Panahi,  az  egyik  legismertebb  iráni  filmrendező  egész

pályafutása  az  efféle  partizánharc  nehézségét  és  szépségét  példázza.

Miközben  számos  nyugati  fesztiválon  sikert  arattak  a  filmjei,  hazájában

többször  letartóztatták,  2010-ben  pedig  hatévi  börtönre  ítélték,  és  húsz

esztendőre  eltiltották  a  filmkészítéstől.  De  Irán  azért  nem  sztálinista

diktatúra,  jogrendszere szerencsére eléggé komplikált ahhoz,  hogy Panahi

szabadlábon legyen,  s  2010 óta  három filmet is  készíthessen.  A legutóbbi,  a  Taxi  világpremierjét  ezekben a

napokban tartották meg a berlini filmfesztiválon.

A Taxi akár jelképe is lehetne annak, hogyan lehet szabadnak maradni egy kis szabadságfokú, de nem

totális diktatúrában. Mivel a rendező nem juthatott filmstúdióhoz, kibérelt egy taxit, bele szerelt egy kamerát, és

vezetés közben elbeszélgetett az utasaival, Kezdetben „kandi kamerának” indul a dolog, idegeneket is szóra bír a

kocsiban, de aztán feltűnnek az ismerősei, és innen kezdve a taxi voltaképp egy mini stúdió. A legizgalmasabb

„utas” egy ügyvédnő, akit Panahihoz hasonlóan szintén eltiltottak hivatása gyakorlásától. De a hivatalos végzés

valahol elakadt a bürokrácia útvesztőiben, így most is praktizál, a filmben éppen egy védencéhez siet a börtönbe.

A lány azért került vizsgálati fogságba, mert nézőként bement egy férfi röplabda meccsre. A meccsen persze más

nők is voltak, de azokat elengedték, egyedül őt vitték börtönbe. Ott éhségsztrájkot kezdett, mire az őrök behívták

az édesanyját, hogy némi hazai falatokkal csábítsa evésre a lányát. Nehéz lenne ennél plasztikusabban leírni az

iráni rendszer abszurd kétarcúságát.

Az ügyvédnő egyike annak a sok iráni értelmiségi nőnek, akik a progresszió legkövetkezetesebb harcosai.

Nőként és a demokratikus értékek iránt elkötelezett értelmiségiként kétszeresen is érdekeltek a reformokban,

hiszen  a  vallási  törvények elsősorban  az  urbánus  nőket  sújtják.  Noha  –  s  erről  nem  szól  az  Amerika-barát

„mainstream” sajtó – a helyzetük még mindig jobb, mint Szaúd-Arábiában. Ha valakik, akkor az egyetemekről

kikerülő fiatal nők (az egyetemet végzettek többsége nő Iránban) sokat tehetnek a reformokért. Amúgy a sah

elleni forradalomban is komoly szerepe volt a fiatal nőknek, akik sajnos nem azt kapták az új rendszertőt, amit

érdemeltek volna.



A filmben megjelenik a rendező unokahúga is, aki elmondja, milyen tanácsokat kapnak az általános iskola

filmszakkörében. A jó filmben, ismétli a tanultakat, a pozitív hős ne hordjon nyakkendőt, legyen szakálla, ne iráni

(tehát  az  iszlám  előtti),  hanem  iszlám  hangzású  nevet  kapjon,  és  semmiképp  se  bonyolódjon  valamiféle

kapcsolatba nőkkel. Egyáltalán, kerülni kell a „sötét realizmust”, a film valami „jóról” szóljon.

Ellenpontként az utasok között olyan férfi is feltűnik, aki kevesli a halálos ítéleteket, és azt hajtogatja, hogy

ha minden tolvajt felakasztanának, akkor jobb lenne a közbiztonság. Menet közben Teheránt is látjuk, amely a

térség legurbanizáltabb metropolisza, s ahol az autó, a mobiltelefon, a tablet a mindennapi élet természetes része.

(És a lakói, személyesen is megtapasztaltam, nagyon kedvesek, nyitottak, beszélgetősek.) Ez is furcsa számunkra,

hiszen tudatunkban a diktatúra együtt jár az anyagi szűkösséggel.

A  Taxit  végignézve  optimista  módon  azt  gondolhatja  az  ember,  hogy  az  iráni  rendszer  minden

részletkülönbség ellenére a kádári nyolcvanas évekhez hasonlít. De pesszimista módon attól is félhetünk, hogy a

magyar jövőt vetíti elénk, azzal súlyosbítva, hogy a mi ajatollahjaink nem állnak majd meg félúton.

Egy másik iráni filmet is bemutattak Berlinben. Az Atomszívű anya

című filmet egy 1986-os  születésű fiatalember,  Ali  Ahmadzahed rendezte.

Némi túlzással  feminista filmnek is mondhatnánk. Két fiatal nő, ráadásul

iráni keresztények autózgatnak az éjszakai Teheránban, és közben különös

férfiak  akadnak  rájuk.  Az  első  egy  hamisítatlan  hipszter,  a  másik  egy

Szaddam  Husszein-hasonmás,  a  harmadik  meg  leginkább  egy  perzsa

Mefisztó. Mindenféle tabu szóba kerül a filmben, még az is, hogy az Argo című, erősen Irán-ellenes amerikai

filmet  úgymond  „mindenki  látta  Iránban”,  nyilván  becsempészett  kazettákon  vagy  az  interneten  keresztül.

Egészében azt sugallja a történet, hogy huszonéves hősei – és nyilván az alkotói is – egyszerre unják a rendszert,

amiben élniük kell, s azokat a kliséket, amelyeket a Nyugat gondol és terjeszt róluk. Hiszen az urbánus teheráni

fiatalság nagyon távol áll az idős ajatollahok világképétől.

Berlinálé – 2015. február 5-15.



 

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.”
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 
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 
éléphante vagy Maurice Genevoix-nál (sőt, már Alfred de Musset-nél[4] is) a merlette [nőstény feketerigó]
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
feketerigó], la moinelle [nőstényveréb], une oiselle [nősténymadár, tojó], une aigle [nősténysas], 
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
escargothippopotame [viziló], chacal [sakál], écureuil [mókus], dromadaire [egypupú teve] léopard
lynx  [hiúz],  rossignolvison  [vidramenyét],  zèbre  [zebra],  porc-épic  [tarajos  sül],  rhinocéros[6]
phoque [fóka], moineau [veréb], dauphin [delfin] etc. [csiga]; [fülemüle],

 

Nőneműek

anguille  [angolna], alouette  [pacsirta], autruche  [strucc], mouche  [légy],  truite  [pisztráng],  grive
couleuvre  [sikló], loutre  [vidra], panthère  [párduc],  girafe  [zsiráf], baleine  [bálna], bécasse  [szalonka],  
[fürj], carpe [ponty], cigogne [gólya], corneille [varjú], gorille [gorilla], grue [daru], grenouille
[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)],  
[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
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
nőnek  sincs  valami  sok  sütnivalója.]  Heraldikai,  vagyis  címertani  jelentésben  viszont  az  
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
–  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];  
[hím-szamár – nőstény-szamár]; merle – merlette [hím- és nőstény feketerigó] (létezik merlesse
is); buffle – bufflonne [hímbivaly – nősténybivaly] stb. Vigyázat! A singesse nem (csak) nősténymajom (
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
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];

 

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];  
[hímöszvér – nőstényöszvér]; loup-cervier – loup-cerve [hímhiúz – nőstényhiúz]; chevreau – chevrette
–  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
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];  



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
– 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
és mâle [hím] szó jelzői használatával, vagy birtokos szerkezetbe illesztésével: pl. coq faisan [fácánkakas], 
perdrix [fogolytyúk], coq perdrixmarmotte femelle [nőstény mormota], tourterelle mâle [hím gerle], 
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],  
[gólyafióka], bisonneau [kisbölény], chevreau [kecskegida], dindonneau [pulykafióka], faisandeau
girafeau [kiszsiráf], lapereauléopardeau [leopárdkölyök], lézardeau [kis gyík], merleau [rigófióka], 
[fecskefióka],  louveteauperdreau  [fogolyfióka],  delphineau  [kisdelfin],  pigeonneau  [galambfióka],  
[gyöngytyúk csibéje], renardeau [rókakölyök], tourtereau [gerlefióka], souriceau [kisegér], cailleteau
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],  
[kismadár],  girafonaiglon  [sasfióka],  raton  [kis  patkány],  autruchon  [struccfióka],  grenouillon
gorillon [gorillabébi], marmotton [kis zsiráf], [mormotakölyök], loutron [kis vidra] stb.

 



-ette

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

-et

rossignolet [fülemülefióka], porcelet [malac], moinet [verébfióka], coquelet [kiskakas], poulet [csirke], 
[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 
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
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], 
[kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard [anyjától elválasztott kisborjú], asticot
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
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.



 

Előfordul, hogy néhány ide tartozó főnév egy-egy állandó szókapcsolatnak is része: mint pl. a 
[tanyasi  (szabad tartásban nevelkedett) csirke] vagy a francia gasztronómia két ismertebb kifejezése: a  
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  
(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.
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.]
[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
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.]

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
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
[csirke, csibe] mon petit toutou l. becéző állatnevek.

 

V. Becéző állatnevek

 

A francia gyakran használ állatneveket becézésre, gyöngéd érzelmek kifejezésére. Ezek a főnevek általában (de
nem mindig) egy szótagúak, és általában háziállatot jelölnek. Mindenesetre, szerepelnek olyan állatok nevei is a
listán,  amelyeket magyar anyanyelvűnek legvadabb álmában sem jutna eszébe becézésre használni  (pl.  
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 
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
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. 
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) 
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 pr
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 
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 (
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). 
pioux-pioux

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

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

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

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

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

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



Viens ici, mon petit rat !

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

Ádám Péter



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

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

(Rabelais, 

„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

 

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:  
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 
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
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
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
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
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  
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!’ 
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 !
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: 
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.” 
Rochelle) „Bordel de bon Dieu de nom de Dieu de merde” (L.-F. Céline) „Mais, bordel, où c’est qu’j’ai mis mon
flingue ?” (Renaud)

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

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

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

cornegidouille  (Ubu  király  kedvenc  káromkodása,  ironikusan  használják,  a  >saperlipopette
szinonimájaként is) „Cornegidouille ! le féroce Père Ubu, roi de Pologne, a échappé à son créateur, Alfred Jarry,
pour se réincarner doublement en ce début de XXIe siècle…” (A Le Monde c. párizsi napilap blogjából)

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

crotte crotte ! crotte de crotte, crotte de bique ! (egy kicsit gyerekes; türelmetlenség bosszúság kifejezésére, a
>merde>flûte,  >zut) „Crotte. Une heure. Qu’est-ce que je vais faire en attendant.” (R. Queneau) 
crotte ! 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
(irodalmi, de a csiszoltabb beszédben is előfordul. Enyhébb változata a >diantre) Diable, c’est un peu chère !
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
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 >
>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 
belőle képezhető nyomatékosító határozó, vagyis a foutrement a bougrement meg a fichtrement
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  
kultuszdarabjára utal; Jékely Zoltán fordításában: ’szahar’)

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

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

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

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



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

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

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

pétard mille pétards, nom d’un pétard, pétard de dieu, pétard de nom de dieu, sacredieu pétard, pétard de
pétard de pétard (bosszúság, ingerültség, csodálkozás kifejezésére; önállóan is használható, de összetételekben
gyakoribb; durvának és közönségesnek számít) Ça tombe des cordes, pétard ! On pourra pas sortir; 
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 >
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 ...”
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
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 !” 
Montherlant)

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

tonnerre de Dieu tonnerre de foutre, mille tonnerres (gyakori, főleg dühöt és fenyegetést fejez ki) „
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
bosszúság, harag,  méreg, csalódás, felháborodás,  visszautasítás,  meglepetés vagy közöny kifejezésére) 
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…”
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 !
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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: 

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

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

(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’  

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

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

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

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

(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), 

blanche hermine  (hófehér hermelin)
3
,  la verte jeunesse, les vertes années (kamaszkor), la blanche Ophélie

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

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

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

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

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

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

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

bepiszkolódik, bekoszolódik, elsötétül (ég);

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

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

 

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

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

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

’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

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

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

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 

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 

szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’



pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

 

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

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 – 

Baudelaire Chant d’automne  c. versében. Az idézett verssornak különleges erőt ad a pozitív aimer

pejoratív verdâtre összeszikráztatásával kifejezett érzelmi ambivalencia.

 

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

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-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

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

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

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 

paille-t nem is számítva).

 

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

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

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

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

(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), 

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

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 

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), 

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

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

(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), 

(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

turbulent, rose de Venise etc. Az Yves Saint-Laurent márkájú rúzsokon például mostanában ilyen színjelölések

olvashatók: prune frappée,  prune vertige,  cerise givrée,  framboise gelée,  rose savoureux,  rose cannelé

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’,  
’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), 
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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