
2015. 04. 09. www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192 1/42

2015. március

Támogassuk Görögországot!

SERGE HALIMI

A legtöbb európai ország Németországot támogatja, amikor az nem fogadja el,
hogy  Athénban  egy  saját  programját  megvalósítani  akaró  kormány  került
hatalomra. Egész gazdasági és pénzügyi erejét beveti annak érdekében, hogy a
Görögországot  tönkretevő  megszorítások  folytatására  kényszerítse  az  új
kormányt.

 

Tényleg nem nekünk kell  elmagyaráznunk a görögöknek, hogy mit  is  jelent a demokrácia. Pedig amióta
baloldali  erőket  választottak  meg,  amelyek  készek  hátat  fordítani  a  hat  éve  zajló  megszorítási  politikának,
mindenki a demokráciáról papol nekik. Az okítást csupa olyan tanár tartja, aki jól tudja, miről is beszél, hiszen a
választók  többségének  egyértelműen  kifejezett  ellenzése  dacára  kényszerítették  ki  az  Európai  Unió  alkotmány
törvényét és azt is elfogadják, hogy a választási kampányok után, a megválasztott politikusok az ígéreteiket nem
tartják  be,  sőt  azokkal  homlok  egyenest  szemben  álló  politikát  folytatnak.  Most  pedig  az  erőviszonyokat
megmutató összecsapás zajlik a görög kormánnyal, amelyet épp azért választottak meg, mert megígértek egy sor
változást. Az összecsapás annál is élesebb, mivel a görög helyzet túlmutat önmagán, a sikeres kimenet mostanáig
tehetetlenségükbe beletörődő harmadik országoknak is lendületet adhat. Igazából az európai demokrácia a tétje a
Görögországgal zajló ütközetnek[i].

Alighogy  ismert  lett  a  Sziriza  választási  sikere,  az  Öreg  Kontinensen  a  politikusok  egymás  szájából
kapkodják  ki  a  szót,  Berlin,  de Madrid, Hága,  Lisszabon,  és Helsinki  is  azt magyarázzák,  hogy  a  görögországi
választások  semmilyen  változást  sem  okozhatnak,  a  görögök  többsége  által  elvetett  politikát minden  lényeges
változás nélkül  folytatni kell. Egy kicsit édeskésebb hangnemben ugyanezt  susorogják Rómából, Brüsszelből és
Párizsból is. Laurent Fabius francia külügyminiszter szerint például „össze kell egyeztetni a választók szavazáson
kifejezett álláspontjának tiszteletét az ország által már elfogadott reformok tiszteletben tartásával”. De úgy tűnik,
hogy  az  európai  kormányok  csak  a második  felét  ismerik  az  egyenlőségnek  és  fel  vannak  háborodva,  amikor
Alekszisz Ciprasz az első követelményt felemlegeti.

Az  Európai Unión  belül magára maradt  az  ország,  a  hitelezők minden  oldalról  szorongatják, miközben
vészesen  fogynak  a  tartalékai.  A  Sziriza  közben  megpróbál  újra  értelmet  adni  olyan  kifejezéseknek  mint  a
szuverenitás,  méltóság,  büszkeség,  remény,  amelyek  már  nagyon  furcsán  hangzanak  a  mai  demokratikus
közéletben. De sikeres lehete a pénzügyi csőd árnyékában, amikor tárgyalásról tárgyalásra kénytelen feladni az
ígéreteit. Ez  annál  is nehezebb  és  fájdalmasabb, mert nyíltan mutogatják  azokat  az  eszközöket,  amellyel  igába
hajtanak egy hajthatatlan népet, és a szenvedés okozói élvezettel hirdetik minden „sikerüket”.

Alekszisz  Ciprasz  megértette:  azt  várják  tőle,  hogy  minden  kérdésben  engedjen.  Mert  amikor  megköti
magát, amikor mozgósítja az őt támogató lakosságot, akkor megkérdőjelezi a gazdasági rendet és az ehhez tartozó
kényszereket. A jól bejáratott politikai szokásokat akarja felborítani. Végül is Francois Hollandenak nem kellett
még  egy  nap  sem  ahhoz,  hogy  megadja  magát  Berlinnek,  megtagadja  a  választási  kampányban  meghirdetett
elveit  –  az  európai  stabilitási  paktum  újratárgyalására  tett  ígéretét,  és  a  harcot  az  „igazi  ellenfél”,  vagyis  a
pénzügyesítés ellen – és mintha mi sem történt volna folytassa elődje politikáját.

Alig tíz nappal a Sziriza választási győzelme után, az eurózóna központi bankjainak kormányzói kilőtték az
első büntető sortüzet megfosztva hirtelen a görög bankokat a legfontosabb finanszírozási csatornájuktól. Ezzel a
módszerrel  kényszerítették  Athént,  hogy  sürgősségi  körülmények  között  kelljen  tárgyalásokba  bocsátkoznia
hitelezőivel  –  elsősorban  az  Unió  tagállamaival  és  a  Valutaalappal  (IMF)  –  és  ott  folytatnia  a  megszorítási
programokat, ahol az előző kormány abbahagyta. Francois Hollande, ahogy az olasz miniszterelnök Matteo Renzi
is, persze azonnal úgy ítélte meg, hogy az Európai Központi Bank (EKB) jogosan köti az ebet a karóhoz. Ha nem is
tudjuk, mikor és hol  található a  francia elnök, azt  legalább  tudjuk, hogy hol nem  található: biztosan nem áll  a
görög nép mellett!

Miközben az európai satut fokozatosan szorosabbra húzzák és a pénzpiacok is egyre komolyabb nyomást
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gyakorolnak  a  görög  kormányra,  a  tét  egyértelművé  válik.  Görögországot  alávetették  egy  diktátumnak.  Ahhoz
hogy megkapja  azt  a  finanszírozást,  amelyre  égetően  szüksége  van,  azt  követelik  tőle,  hogy  elfogadjon  egy  sor
olyan  dogmatikus,  ugyanakkor  hatástalan  intézkedést,  amely  mind  szembe  megy  a  megígért
kormányprogrammal: csökkentenie kell újra a nyugdíjakat és a béreket, megint emelni kell az általános forgalmi
adó  (ÁFA)  kulcsot,  tizennégy  repülőtér  privatizációját  kell  megkezdenie,  tovább  kell  gyengítenie  a
szakszervezetek alkupozícióját,  a  költségvetési  többlet még  nagyobb  részét  kell  törlesztésre  fordítania.  Közben
pedig nő a társadalmi szorítás, a nép pedig szenved. „Az eurócsoport miniszterei, mint azt Pierre Moscovici, a
gazdasági ügyekért felelős európai biztos megjegyezte, mind egyetértettek abban, hogy nincs más lehetőség, mint
az  idáig  folytatott  programok  fenntartása,  sőt  kiterjesztése”.  Nem  ismételte meg  –  talán mert  hirtelen  eszébe
jutott, hogy mégiscsak egy Szocialista Párt tagja – Margaret Thatcher hírhedt mondását[ii], amikor kifejtette „mi
segíteni  szeretnénk  a  görög  népet[iii]”.  Segíteni?  Miközben  nem  engedik,  hogy  letérjen  a  katasztrófát  okozó
megszorítások útjáról.

Görögország, mint azt Jánisz Varufakisz pénzügyminiszter kijelentette, „nem hajlandó elfogadni, hogy úgy
kezeljék,  mint  egy  gyarmati  országot,  melyet  az  adósságán  keresztül  szenvedésre  ítéltek[iv]”.  A  tét  messzebb
mutat,  mint  hogy  egy  ország  népe  megválaszthatjae  a  saját  sorsát,  még  akkor  is,  amikor  a  demokrácia
kérdésében bírói szerepre törő német pénzügyminiszter Wolfgang Schauble megítélése szerint „olyan kormányt
választottak  meg,  amely  egy  kicsit  felelőtlenül  viselkedik[v]”.  Mert  kérdésessé  vált  az  is,  vajon  egy  állam
kivonhatjae magát a pusztító intézkedések alól,  vagy a kudarcok sorozata ellenére,  folytatnia kell  a népellenes
megszorításokat.

 

A remény huszonhét gyilkosa

Amióta az európai intézmények rávetették magukat Görögországra és az egyébként is a leggyengébb konjunktúrát
felmutató  országot  alávetették  a  legszigorúbb  megszorítási  politikáknak,  milyen  eredményeket  képesek
felmutatni?  Csak  azt,  amire  számítani  lehetett  és  amit  egyébként  nyíltan  bejelentettek:  az  adósság  megállás
nélkül dagad,  a  lakosság  vásárlóereje  zuhan,  a  növekedés  erőtlen,  a munkanélküliség  az  egekbe  szökött  és  az
egészségügyi helyzet romlik. De teljesen mindegy, az európai lemezjátszó egyre csak ismételgeti: Görögországnak
teljesítenie  kell  a  vállalt  kötelességeit!  A  hitében  megcsontosodott  szent  szövetség  még  az  amerikai  államok
elnökét  sem  képes  meghallani,  amikor  Barack  Obama  azt  fejtegeti,  gazdasági  és  történész  elemzők  sorának
véleményére  támaszkodva:  „Nem  lehet  egy  válságban  lévő  országot  tovább  sanyargatni.  Valamikor  be  kell
indítani a növekedést, hogy képes legyen visszafizetni az adósságát[vi]”.

A  gazdasági  összeomlás,  amit Görögország  az  utóbbi  hat  évben  elszenvedett,  összehasonlítható  négy  év
háborús  pusztításával  és  Franciaország  az  első  világháború  idején,  a  külföldi  megszállás  alatt  elszenvedett

veszteségével[vii].  Így már érthető, hogy saját országában a Ciprasz kormányt széles rétegek  támogatják még a
jobboldalon  is,  amikor nem hajlandó  folytatni  ezt  a  rendkívül  romboló politikát. És nem hajlandó úgy  túlélni,
„mint egy kábítószeres, aki a következő adagjára vár[viii]”. Sajnos a Sziriza támogatottsága máshol kevésbé erős.
Egy  kicsit  mint  Agatha  Christie  Gyilkosság  az  Orient  Expressen  c.  regényében,  aki  a  görögök  reményének
lehetséges gyilkosai után nyomoz, annak elkerülhetetlenül ki kellene faggatnia minden európai kormányt. Kezdve
Németországgal: a megbukott szigorítási és fegyelmezési szabályokat ők erőltetik és készek elnyomni mindazokat
a  népeket,  főleg  a  mediterrán,  déli  népeket[ix],  amelyek  nem  hajlandók  végeláthatatlanul  elviselni  azokat.
Spanyolország, Portugália és Írország esetében a bűncselekmény indítéka még aljasabb. Ezeknek az országoknak
a lakossága szintén jól járna, ha a megszorítások markából kikerülhetne. De a jelenlegi kormányaik attól félnek –
főleg  ha  a  baloldal  fenyegeti  a  hatalmon  maradásukat  –,  hogy  egy  állam  bebizonyítja  végre,  hogy  meg  lehet
tagadni a piacok, és az összes európai intézmény és hatalmi struktúra által megrajzolt utat. Épp azt, amit Michel
Sapin  francia pénzügyminiszter  szerint  „be kell  járni  vagyis  fel  kell  fedezni  egészen a végéig[x]”. Ha Athénnak
sikerül megszöknie, az bebizonyítaná, hogy tévedtek és teljesen feleslegesen okoztak szenvedést a népeiknek.

Mindenki tudja, hogy hacsak nem sikerül „vért fakasztani a sziklából”, a görögök sosem fogják törleszteni
az  adósságukat.  Hogyan  nem  lehet  megérteni,  hogy  a  Sziriza  gazdasági  stratégiája,  amely  a  sürgős  szociális
kiadások  finanszírozását  az  adócsalás  elleni  következetes  fellépéssel  akarja  megoldani,  végre  képes  lenne  egy
olyan fiatal, elszánt politikai és népi erőre támaszkodni, amely a szociális mozgalmakból nőtte ki magát és nincs
besározva  az  elkövetett  kompromisszumokkal.  Ezt  az  utat  nem  jelölték  ki  Brüsszelben,  de  azért  jól  látható.  A
bizonytalan  jövő arra emlékeztet,  amit Simone Weil  filozófus  írt  az  1936os  franciaországi munkássztrájkokkal
kapcsolatban:  „Senki sem tudja, hogyan alakulnak majd az események. Több katasztrófa  is  itt  lóg a  levegőben.
(…) De semmilyen félelem sem oszlathatja el azt az örömöt, hogy azokat, akik mindig meghajolva  jártak, végre
kiegyenesedve látunk. (…) Akármi is történik majd később, ezt megéltük. Végre, először és örökre a súlyos gépek
mellett ott  lebeg egy más emlék, mint a csend, az kényszer és az alávetettség[xi].” A görögök harca egyetemes.
Nem  elég,  hogy  csak  üdvözöljük.  A megérdemelt  szolidaritásunkat  a  tettekkel  is  ki  kell  fejeznünk.  Fogytán  az
időnk.
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Fordította: Morva Judit
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[vii]  Ha 1913at vesszük alapul, vagyis 100nak, akkor a francia bruttó nemzeti termék (GDP) 75,3ra esett vissza
(lásd: JeanPaul Barriére: La Francia au XX. siécle [Franciaország a 20. században], Hachette, Párizs, 2000).
Másik oldalról Paul Krugman amerikai közgazdász a 2015. február 17i New York Timesben kimutatta, hogy
Görögország a bruttó hazai termékének 26 százalékát veszítette el 2007 és 2009 között, míg Németország 1913 és
1919 között 29 százalékkal esett vissza.

[viii] Elhangzott Jánisz Varufakisszal készített interjúban, Le Monde, 2015. február 3.

[ix]  Pedig 1997 óta Németországot nyolcszor (Franciaországot tizenegyszer) vetették alá a túlzott költségvetési
hiányt büntető eljárásnak.

[x] Az eurócsoport megbeszélése Görögországról” Brüsszel, 2015. február 16. www.rpfrance.eu

[xi]   Simone Weil: La vie et la greve des ouvrieres métallos [A nehézipari munkásnők élete és sztrájkja],
Gallimard, Párizs, 1991.
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A Google és a nyelvi egyeduralom

Frédéric Kaplan és Dana Kianfar

Ha  valaki  december  elején  arra  kérdezett  rá  a  Google  Fordítóban,  mi  az  olasz
megfelelője  a  következő mondatnak:  „Ez  a  lány  csinos”,  furcsa  választ  kapott.  Az
olasz mondat, Questa ragazza è abbastanza,  ugyanis  szó  szerint  azt  jelenti,  „Ez a
lány  eléggé.”A  szépség  a  fordítás  közben–  lost  in  translation  –  elveszett.  Hogy
lehetséges,  hogy  az  automatikus  fordítók  egyik  legjobbika,  amelynek  példátlanul
nagy,  több  milliárd  mondatból  álló  nyelvi  bázis  áll  rendelkezésére,  ilyen
szarvashibát  követ  el?  A  válasz  egyszerű:  a  fordítás  angol  nyelvi  közvetítéssel
történik. Márpedig „csinos” angolul pretty, és pretty olaszul abbastanza.

Hasonló elv alapján könnyedén  jönnek  létre különös és gyakran vicces mondatok. A  „Gondolom, kiváló
elnökük van.” mondat így lesz olaszul: Penso che tu abbia una bella sedia. Kár, hogy ennek a jelentése más, mint
az eredetinek: Gondolom, hogy szép a széked. A Google Fordító a chair szót „szék”nek fordította (amely pedig itt
azt jelenti: „elnök”).

Az  angolnak mint  közvetítő  nyelvnek  az  alkalmazása  néha  félreértéshez  vezet.  A Hai  fatto  un  compito
terrificante  vagyis  „Borzalmasan  rossz  munkát  végeztél”  fordítására  a  Goggle  azt  dobja  ki,  hogy  „Nagyszerű
munkát  végeztél.”  És  ez  azért  lehetséges,  mert  a  pozitív  jelentésárnyalattal  is  bíró  angol  terrific  szó
közvetített.Vagy például  a  „Szakad az  eső”  jelentésű  It  rains  cats and dogs  kifejezés  igen  poétikusan  alakul  át
olaszra: Piove cani e gatti. A baj csak az, hogy ez is szó szerinti fordítás (Kutyák és macskák esnek), és teljességgel
érthetetlen egy olasz számára.

Az  automatikus  fordítás  lefordított  azonos  szövegek nagy korpuszát  igényli. Az  amerikai Google  vállalat
logikusan  úgy  alkotta meg  szövegpárokkal  dolgozó  eszközét,  hogy  szinte mindig  az  angolt  használja  közvetítő
nyelvnek.  Olyan  a  „konstrukció”,  hogy  például  egy  francia  szövegtől  annak  olasz  megfelelőjéig  angol  nyelvű
közvetítő fordítással lehet eljutni.

Ez  a  folyamat  nyelvi  kerülőutat  teremt.  A  francia  és  az  olasz  egymáshoz  viszonylag  közel  álló  nyelvek.
Velük  összehasonlítva  az  angol  sajátos,  tömör,  nyelvi  fordulatokban  gazdag.  A  kontextus  félreértése  számos
tévedésnek nyit utat. Angol nyelvű közegbe ültetni át egy kifejezést, majd onnan visszahozni azt a célnyelvre –
ebből bizony sok nem kívánt nyelvi újítás születik.

Az automata  fordítás által  létrehozott  furcsaságok anekdotába  illenek. Minden  fordítás,  és különösen az
automata fordítás közismerten problematikus dolog. Így hát nem lehet azon csodálkozni, hogy a gépek tévednek.
Tévedésük  egyébként  fontos  tényre  világít  rá:  arra,  hogy  minden  egyes  nyelvnek  megvannak  a  maga  egyedi
sajátosságai.  Ezért  egy  olyan,  záros  határidőn  belül  kifejlesztendő  kétnyelvű  korpusz,  amely  kikerüli  az  angol
nyelvű  közvetítést  csakúgy, mint  a  netezők  által  elvégzett  javításokat,  valószínűleg  sokat  javítana  a  fordítások
minőségén. Lehet, hogy a fönt említett hibákat már addigra ki is javítaná, mire ezt a cikket a hagyományos forma
szerint nyomdába adnánk? („nyomdába adni” – ez egyébként ismét egy olyan kifejezés, amit a Google így fordít
spanyolra: Vamos a presionar: „megyünk megnyomni”). Egyszóval, minden okunk megvan rá, hogy aggódjunk
az ilyen közvetítés miatt.

Hogy  jobban megértsük, milyen hatása van az angolnak, mint közvetítő nyelvnek, az automata  fordítást
tágabb összefüggésben, az internetes algoritmusok működési körében kell megvizsgálnunk. Ezek az informatikai
programok nemcsak nyelvi újításokat hoznak  létre a robotizált  fordítás során, hanem más funkcióik  is vannak.
Újságcikkek  szerkesztéséhez,  Wikipédiatartalmak  szintaktikai  (nyelvtani)  és  szemantikai  (jelentésbeli)
korrigálásához,  célzott  reklámok  megalkotásához  vagy  egyegy  weboldal  tartalmának  optimalizálásához  is
használják őket abból a célból, hogy megkönnyítsék a keresőprogramok általi indexálásukat.

Így hát hogyan is lehetne egymástól elkülöníteni azokat az elsődleges nyelvi forrásokat, amelyeket emberek
alkotnak algoritmikus közvetítés nélkül (például  leírt beszélgetéseket, elektronikus könyveket stb…) és azokat a
másodlagos nyelvi forrásokat, amelyek az elsőkből jönnek létre algoritmikus átalakítás folyamán?

Mára szinte mindenféle műveleti területen szokássá vált, hogy az internetes felhasználók nem a teljes szót,
hanem csak a szó elejét gépelik be, és a mondat többi részét a gép automatikusan egészíti ki. Ezáltal az internetes
algoritmusok írás közben jóformán rendszeres közvetítőkké váltak. Sok esetben felhagyunk a betűről betűre való
beírással és megelégszünk azzal, hogy a rendszer által felajánlott valamelyik kiegészítést válasszuk a szó végére.
Ez az írásmód egyszerre gyors és hatékony, különösen akkor, hogyha a mobilunkon internetezünk.

Ilyen  körülmények  között  a  szerkesztés  csak  abból  áll,  hogy  gyorsan  kiválasztunk  egyet  a  várható
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kifejezések közül,  amelyeket  a  gép kidob. Néhány  év múlva  valószínűleg nem  is  lesz már olyan művelet,amely
során más technológiát alkalmaznánk.

Az automatikus fordítással létrehozott algoritmusos szövegek nem annak látszanak, amik. Sőt, néha olyan
természetesnek  tűnnek, mint az elsődleges  forrásszövegek, és az olvasók számára esetleg példaként szolgálnak.
Egy nem olasz anyanyelvű internetfelhasználó nemigen fogja hibásnak tartani a Piove cani e gatti kifejezést. És
ez az észrevétel még inkább vonatkozik azokra az algoritmusokra, amelyek a nyelvi struktúrát rostálják meg abból
a célból, hogy mesterségesen alkossanak új szövegeket. Egy algoritmus, amely eredeti forrást keres, hogy a lehető
legjobban használja ki fordítási kapacitását, figyelmetlenségből olyan más algoritmussal készült szöveget hozhat
létre, amely tele van félreértésekkel és „hamis barátokkal”.[i]

Az automatizmus által „szennyezett” forrásszövegek internetes terjedése az egész technológiai konstrukciót
fenyegeti,  mert  az  adattömeg  mennyiségét  részesíti  előnyben,  de  nem  ellenőrzi  a  minőséget.  Máris  igen  sok
különös  kifejezést  találunk  a  világhálón.  Az  Applenek  az  a  szoftvere,  amelynek  segítségével  járás  közben  is
küldhetünk  üzenetet,  a  következő  komment  írására  sarkallta  az  egyik  felhasználót:  „Intuitív  használat,  szép
eredmények és újra jókedv. Köszönet, aki csinálta! Ez tényleg kúl és ajánlás”. Alatta egy másik komment írója
láthatóan  hasonló  bizarr  nyelvi  megoldást  választott:  „Segít  nekem  beírni  függőleges  és  vízszintes  szöveget,
küldeni SMSt, küldeni ímélt, küldeni üzeneteket Twitteren és Facebookon… elég jópofa, köszönöm nektek!”

Ezek  a  mondatok,  amelyek  algoritmusok  kreálta  furcsaságokat  tartalmaznak,  könnyedén  válhatnak
ajánlott példamondatokká, például épp most, amikor Ön a gép előtt ül. Elképzelhető, hogy nemsokára a Piove…
kezdetű olasz mondat lehetséges folytatásai között szerepelni fog a Piove cani e gatti. Egy olyan kifejezés, amelyet
valószínűleg soha senki nem ejtett ki és le sem írt, mióta olasz nyelv létezik.

Így  fennáll  a  lehetősége  annak,  hogy  az  angol mint  közvetítő  nyelv  részt  vegyen  a  nyelvi  gyarmatosítás
jelenségében. Ilyen ugyanis létezik: az, hogy meglévő nyelvek alapjain, azok átalakulásával új nyelv alakuljon ki,
jól ismert dolog a nyelvészek körében. Azok a módosulások, amelyeket az algoritmusos közvetítés teremt, egyfajta
keveréknyelvet, összekötő nyelvet hoznak létre két nyelvtani rendszer között; egyelőre még rövid életűt. Ám ha a
fiatalabb  korosztály  folyton  ilyen  átalakult  kifejezésekre  bukkan  internetezés  közben,  akkor  ezek  a  nyelvi
innovációk  beépülhetnek  a  köztudatba,  koherens  és  autonóm  rendszer  formáját  ölthetik,  és  létrejöhet  egy  új
keveréknyelv. Ennek kialakulását felgyorsíthatja az új gépelési mód, mely úgy működik, mint egy nyelvi protézis
és igen érzékenyen alakítja a jövőbeni kifejezési formákat.

Az  angol  nyelv  imperializmusának  hatása  tehát  jóval  összetettebb  kérdés,  mintha  csak  „a  nyelvek
háborújáról” volna szó. Ha ugyanis egyetlen idiómát teszünk meg közvetítőnek, azzal a többi nyelvre is annak az
egynek a logikáját, egyúttal sajátos gondolkodásmódját erőltetjük rá. Ez a jelenség pedig egy olyan globális nyelvi
átalakulás  részévé  válhat,  amelyben  az  algoritmusok  játszanak  főszerepet.  Az  angol  az  európai  nyelvek  között
közvetít, más nyelvek pedig nyilván más nagy nyelvterületeken tölthetnek be hasonló funkciót (például a hindi).
A fordítási lánchálózat referenciaként szolgál egyéb közvetítő nyelvek számára, és előkelő helyet foglal el a világ
rangsorában.

Ki fog öt év múlva még tiszta, eredeti, algoritmikus közvetítés nélküli elsődleges forrásokkal dolgozni? És
ahhoz vajon mennyi idő kell, hogy az algoritmikus újításokra mindenki természetes formaként tekintsen? Ezeket
a hibrid írásokat figyelmesen kell tanulmányoznunk. És lehet, hogy ki kell dolgozni egy új nyelvészet alapjait is,
amely tömegesen alkalmazza az algoritmusokat, hogy jobban megértse és ellenőrizni tudja azok hatásait…

 

A  szerző  Frédéric  Kaplan  és  Dana  Kianfar,  a  Lausannei  Politechnikai  Főiskola  Digitális
Humántudományok intézetének igazgatója illetve doktorandusza.

 

Fordította: J. Horváth Katalin

 

[i] „Hamis barátoknak” (faux amis) nevezik azokat a szópárokat, amelyeknek elemei csak látszólag felelnek meg
egymásnak.  Például  a  kiejtésük  a  két  nyelvben  hasonló,  de  a  jelentésük  nem  egyezik  meg.  /Ld.:  magyar
rúzs(’ajakszínező  kozmetikai  szer’)  ésfrancia  rouge  (’vörös’,’  piros’),  ;  magyar  morfondíroz(’  töpreng’,’
gondolkodik’) és francia (se) morfondre (’unatkozik’, ’tétlenül vár’, ’nyugtalankodik’)/  
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Kilenc osztályos alapképzést! De milyet? – Iskolaszerkezet a nemzetközi
mérések tükrében

Totyik Tamás

A  kormány  ez  előző  ciklusban  48  pontban  avatkozott  be  az  oktatási
intézmények működésébe. Más nemzetek  oktatási  rendszere  az  ilyen  rövid
idő alatti és ekkora mértékű, előkészítés nélküli átalakítástól  térdre rogyott
volna,  vagy  a  fél  országot  lebontották  volna  a  pedagógusok.  Zsákutcában
haladunk, és ezt a kormány lassan kezdi felismerni, de nincs kényszerítő erő
a  vállalkozó  szférát  leszámítva.  Nincs  a  pedagógus  társadalom  részéről
modernizációs kényszer, sokkal inkább van egy reformfáradtság, akármilyen

rossz is a rendszer, csak hagyjanak békén, bezárom az ajtót, hogy nyugodtan végezhessem a munkámat, mondja
nagyon  sok  pedagógus.  Ezért  is  lehet  azt mondani,  hogy  egy  szűk  szakmai  kört  leszámítva  a  PISA,  TIMSS  és
PIRLS mérésekben bekövetkezett visszaesés nem váltott ki akkora sokkot, mint a lengyeleknél, az észteknél vagy
a  németeknél.  Úgy  tűnik,  hogy  a  politikai  elit  számára  nem  nemzeti  sorskérdés  az  oktatás.  Annyiból  viszont
fontos, hogy egy új társadalomszerkezet kialakításához, megépítéshez eszközként tudják felhasználni az oktatást a
hatalmat gyakorlók, ezt mutatja az egyházi iskolák tudatos térhódítása és tudatos preferálása.

Az utolsó  békeévben,  2010ben  720 milliárd  forintot  fordított  a  kormány  a  közoktatásra,  2013ban  530
milliárd forintot. A 2010. évi adatban nincs benne az önkormányzatok által nyújtott támogatás összege. Ebbe a
közegbe  robbant  be Rogán Antal  nyilatkozata[1], majd Pokorni Zoltán[2]  esszéje  a HVGben  a  kilencosztályos
alapképzés  bevezetésének  ötletéről.  A  változás  bevezetésének  indoklásául  nagyon  sok  hivatkozás  hangzott  el  a
nemzetközi mérések eredményeire. A nemzetközi mérésekhez csatlakozó tantermi jelentések alapján nézzük meg,
hogy  milyen  reformokra  lenne  szükség  az  iskolaszerkezet  és  tantervek  tekintetében,  ha  a  sikeres  országok
nyomdokaiban szeretnénk haladni!

Tudni  kell,  hogy  a  PISA mérések  az  alkalmazást,  a  TIMSS  és  PIRLS mérések  a  felhalmozott  ismeretanyagot
mérik. A PISA mérésekben a középmezőnyben helyezkedünk el, az átlag alatti teljesítményekkel. A TIMSS[3]  és
PIRLS[4] mérésekben az élmezőnytől valamivel leszakadva, átlag feletti a teljesítményünk.

 

Szövegértés:

  Helyezés Pontszám
A legutóbbi méréshez
képest elért pontszámok
változása

PISA 29 488 6
PIRLS 12 539 12

 

Matematika:

  Helyezés Pontszám
A legutóbbi méréshez
képest elért pontszámok
változása

PISA 39 477 13
TIMSS 11 505 12

 

Természettudomány:

  Helyezés Pontszám
A legutóbbi méréshez
képest elért pontszámok
változása

PISA 32 494 9
TIMSS 10 534 17

 

A  PISA  méréseknél  sokkal  gyengébben  teljesítettünk,  mint  TIMSS  és  PIRLS  mérésekél  ebből  már  az  első



2015. 04. 09. www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192 7/42

következtetés levonható, hogy az ismeretek alkalmazására sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Több időt kell
fordítani a kísérletezésre, a megismerésre, mint amennyit mi fordítunk. A tantermi jelentésekből kitűnik, hogy a
tanítási időnek itthon 22%át, OECD átlag 40%át, finneknél 58%át fordítják az alapismeretek megszerzésénél a
tapasztalatok  felhalmozására,  kísérletezésre.  Alsó  tagozatban  mi  10  óránál  kevesebbet  fordítunk  a
mértékegységekre, a finnek 2425 órát évfolyamonként.

Az oktatási kormányzat részéről  több alkalommal elhangzik, hogy alacsony a tanításra fordított  időnk. Ez az új
tanterv bevezetésével megszűnt.

 

évfolyam hazai nemzetközi
4.oszt 1072 1040
8.oszt 1116 1100

 

Arra azért fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a finneknél 700 és 800 óra között van az évi tanítási óraszám, és
mégis  sikeresek,  a  cseheknél  600  óra  körül  van  az  éves  tanítási  órák  száma,  és  ők  is  előrébb  végeztek  a
nemzetközi  mérések  alkalmával.  Tehát  kijelenthető,  hogy  az  éves  óraszámok  és  a  nemzetközi  mérések
eredményei között nincs egyértelmű korreláció.

 

Tantárgyakra lebontva az éves átlagos óraszám:

tantárgy évfolyam hazai nemzetközi

anyanyelv és irodalom
alsó 292 240
felső 180 150

matematika
alsó 144 190
felső 108 190

természettudományok felső 216 150

 

Ezekből  az  adatokból  is  látszik,  hogy  a  nemzetközi  összehasonlításban,  már  nem  vagyunk  elmaradva,  csak
matematikából.  Viszont  a  tantervi  szabályozásunk  nagyon  merev  és  rengeteg  felesleges  dolgot  tanítunk.  12
határozót tanulnak a mondatelemzés során a 7. osztályos gyerekek. Egy 1314 éves gyerek anyanyelvi tanításánál
nem  ezen  kellene  lenni  a  hangsúlynak.  De  matematikából  is  hasonló  példákat  lehetne  felhozni.  A
százalékszámítás, arányszámításokat feleannyi órában tanítjuk, mint a sikeres országok. Ebből az a következtetés
egyértelműen  levonható,  hogyha  az  iskolaszerkezetbe  bele  akarunk  avatkozni,  akkor  ezzel  párhuzamosan  a
tantervi szabályozásba is bele kell nyúlni. A szlovákok csak egyszerűen hozzácsaptak az alapiskolájukhoz egy 9.
évfolyamot és ugyanolyan gyenge eredményt hoztak, mint 2009ben. Ebbe a zsákutcába nem szabad belemenni,
de  abba  sem,  hogy  a  szakiskolai  követelményeket  lehozzuk  a9.  osztályba  azért,  hogya  középiskolai  kapacitást
csökkenteni tudja ezáltal a kormányzat.

A  hazai  kompetenciamérések  nem  mutatnak  akkora  mértékű  visszaesést,  mint  a  nemzetközi  mérések,  ami
ellentmond a nemzetközi mérések eredményeinek. Nahalka tanár úr kutatásai szerint már 4. osztályban nagyon
nagy különbségek alakulnak ki a  tanulók teljesítményei között. A  jól  teljesítők és a gyengén teljesítők között az
egyik legnagyobb szakadék nálunk van az európai mezőnyben. Ez a különbség a középiskolában még jobban nő és
növekedni  is  fog a  jelen állás szerint. Ami azt  jelenti, hogy a magyar oktatási rendszer az OECD országokban a
legszelektívebb,  vagyis  az  iskolai  bemenet  és  kimenet  között  nemhogy  csökkenteni  tudjuk  a  különbségeket,
hanem még növeljük is. Ebből egyenesen következik, hogy ha az iskolaszerkezethez hozzá akarunk nyúlni, akkor
az  alsó  tagozatot  kell  megerősíteni.  Tananyagát  drasztikusan  csökkenteni,  biztos  alapokat  kell  adni  alsó
tagozatban és ott kellene egy évvel növelni az évfolyamok számát.

Személy szerint én egy 1+5+4 osztályos rendszerben gondolkodnék. Az óvodából érkező gyerekek nagyon vegyes
háttérrel  rendelkeznek,  ezért  az  óvodaiskola  átmenet megkönnyítése  érdekében  egy 0.  évfolyamat  javasolnék.
Romániában 2 évvel ezelőtt vezették be az iskola előkészítő szakaszt, ahol elvileg a gyerekek nem tanulnak még
írni,  olvasni,  számolni.  Az  alapvető  magatartási  formákat,  ceruzafogást,  irányokat,  betűkiejtést  tanulnak  egy
óvónő és egy tanítónő irányításával. A családi háttérben lévő különbségeket igyekeznek csökkenteni. Szerintem,
ha  korai  gyermekkorban  tudjuk  csökkenteni  a  különbségeket,  a  gyengén  teljesítők  száma  is  csökkenne,  akkor
sokkal hatékonyabb lenne az oktatásunk.

A nemzetközi méréseknél nagyon magas a gyengén  teljesítő  tanulók  száma[5],  és nagyon kevés  a  jól  teljesítők
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száma.  A  gyengén  teljesítő  tanulók  a  munkaerőpiac  számára  aligha  lesznek  bevonhatóak,  komolyabb
szakmunkára nem, egyszeri betanított munkásként talán igen.

 

Gyengén teljesítők száma

tantárgy gyengén
teljesítők
aránya

változás az előző
méréshez képest

OECD átlag

matematika 28,1% 5%kal nőtt 22%
szövegértés 19,7% 3%kal nőtt 18%
term.tud. 17,8% 3%kal nőtt 17,8%

 

Jól teljesítők aránya:

tantárgy jól teljesítők
aránya

változás az előző
méréshez képest

OECD átlag

matematika 4,9% 1,3%kal csökkent 6,6%
szövegértés 5,6% 1,8%kal csökkent 8,4%
term.tud. 5% 2,7%kal csökkent 9,6%

 

Mindhárom területen tanulóinknak 2,9%a ért el kiváló eredményt, míg a nemzetközi átlag 4,4%.

Tanulóink  12%a  (gimnáziumban  tanulók  egyharmada[6]),  jár  8  és  6  évfolyamos  gimnáziumokba.  Ezeket  az
intézményeket  a  tehetséggondozás  céljából  alakították  ki.  Ebből  egyenesen  következik,  hogy  legalább  a  6  és  8
osztályos  gimnáziumban  tanulók  50%nak  kellene  a  jól  teljesítő  szintet  elérni  a  nemzetközi mérésekben,  ezzel
szemben a 3 %ot nem érjük el. Valamit ott is rosszul csinálunk. A korai szelekció a mérések tanúsága szerint nem
hozta  azt  az  eredményt,  amit  ezekhez  az  iskolatípusokhoz  fűztünk.  Tudom  jól,  hogy  a  6  és  8  évfolyamos
gimnáziumok  szent  tehenek, de  el  kell  gondolkozni  azon, hogy miért nem sikerült  kialakítani  egy magasan  jól
teljesítő  csoportot?  Hozze  annyit  konyhára  ez  a  szelekció,  hogy  érdemes  legyen  fenntartani.  A  nemzetközi
mérésekben  sikeres  országokban,  döntően  komprehenzív[7]  iskolák  vannak  és  a  szelekciós  pontokat  minél
későbbre  tolják  ki.  Ebből  a  szempontból  a  9  évfolyamos  általános  iskola  bevezetése  helyes  döntés  lenne.  A
kormányzat  tervei  között  szerepel,  hogy  megszünteti  a  6  és  8  évfolyamos  gimnáziumokat,  és  helyette  7
évfolyamos gimnáziumokat  javasol. Az  indoklás nagyon érdekes:  „a magasabb presztízsű  társadalmi  csoportok
igényt tartanak rá”[8]. Ezzel párhuzamosan az állami gimnáziumi férőhelyek számát csökkentené a kormány, az
egyházi  férőhelyeket pedig változatlanul hagyná. Ezek az elgondolások viszont szembe mennének a nemzetközi
gyakorlattal.

A lengyel reform sikerét 4 dolog alapozta meg.

1.  Az iskolaszerkezet átalakításával a tantervi szabályozást is átgondolták. 3 évet csak arra fordítottak, hogy a
legutolsó pedagógushoz is eljussanak és megkérdezzék a véleményüket, mit és hogyan kell tanítani, ennek
tükrében vezettek be egy decentralizált tantervet.

2.  A  kimeneti  méréseket  az  egyes  szelekciós  pontok  között  bevezették.  A  tantervi  szabályozás  helyett  a
kimeneti szabályozást választották.

3.  Az intézmények közötti nagy teljesítmény különbségeket próbálták felszámolni, és a tanulói teljesítmények
különbsége  az  intézményeken  belülre  tevődött  át.  Ennek  meglépéséhez  nagyon  komoly  pénzügyi
támogatást adott a mindenkori oktatási kormányzat.

4.  A tanárképzést megerősítették, és a reformokat azután vezették be, miután a pedagógusokat felkészítették
erre.

A kimeneti mérések feltehetően komoly ellenállást váltana ki a pedagógus társadalom egy jelentős részéből, de ha
szerkezeti változáson gondolkodunk, akkor ezt meg kell tennünk. A társadalmi párbeszéd pedig nem takarítható
meg. A kimeneti méréseken nem azt értem, hogy 7. osztályban egy kompetencia  teszt  révén eldöntjük, hogy ki
melyik  iskolába mehet.  A  gyerekek  és  szülők  választásának  jogát  a  diktatúrákban  szokás  elvenni.  A  kimeneti
méréseknek  azt  kellene  kimutatni,  hogy  az  egyes  tanulók mennyit  fejlődtek,  az  adott  családi  háttérhez  képest
milyen  teljesítményt  nyújtanak.  A  legfontosabb  dolog  is  végre  kiderülhetne,  hogy  az  egyes  iskolák  milyen
mértékben járultak hozzá a tanulók fejlődéséhez, milyen a pedagógusok hozzáadott értéke.[9]

Arra nagyon vigyáznunk kell, hogy bármilyen rendszert szeretnénk alkalmazni az iskolaszerkezet tekintetében, a



2015. 04. 09. www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192 9/42

magyar helyzet nagyon speciális. Mint már említettem a legszelektívebb iskolarendszert működtetjük. A gyerekek
születésének  pillanatában  80%ban  eldől,  hogy  milyen  jövője  lesz.  A  jó  családi  hátér  137  pontot  jelent  a
szövegértésben, matematikában 160 pontot, természetismeretben 153 pontot. A nemzetközi átlag 90 pont körül
van.

A rózsadombi iskolába járó ugyanolyan családi háttérrel rendelkező tanuló egy kistelepülési  iskolába járótól 70
ponttal  teljesít  jobban.  De  a  kompetenciaméréseknél  is  kiderül,  hogy  ha  két  tanuló  azonos  szinten  teljesített
általános  iskolában  és  az  egyik  gimnáziumba megy  a másik  szakiskolába,  80100  pontos  különbség  alakul  ki
köztük.

Amikor  a  finn  és  lengyel  példákat  vesszük  elő,  akkor  arra  nagyon  oda  kell  figyelni,  hogy  harmad  akkorák  a
területi,  a  kulturális  és  az  etnikai  különbségek  a  fenti  országokban,  mint  nálunk.  A  sikeres  országoknak
viszonylag homogén a társadalmuk összetétele, nálunk pedig a leszakadó régiókban élő gyermekek mindennapi
megélhetése  is  gondot  okoz,  nemhogy  jó  tanulmányi  teljesítményre  tudjuk  őket  ösztönözni.  Ez már  nemcsak
oktatási  kérdés,  hanem  szociális,  egészségügyi  és  gazdasági.  A  lengyeleknél  nincs  olyan  iskola,  ahol  a  tanulók
20%ánál  több  hátrányos  helyzetű  gyerek  van  egy  intézményen  belül,  nálunk  sok  helyen  még  a  70%ot  is
meghaladja ez a mutató.

A pénzügyi prioritás kérdésében talán legyen intő példa számunkra a lengyelek uniós forrásainak felhasználása.
Az 500 milliárd złotyt kitevő pénzt többek között erre szeretnék felhasználni 20142020 között[10]:

 50 ezer új bölcsődei hely,
 70 ezer új óvodai hely,
 16 milliárd złoty városi tömegközlekedésre,
 több mint 40 milliárd złoty tudományos kutatásokra, innovációra,
 500 ezer új munkahely,
 3034 éves korosztály 50 százalékának lesz diplomája,
 a háztartások 100 százalékában 30mb/sos internet 2023ra.

Végül  a  szakiskolák,  szakközépiskolák  átszervezése,  az  én  számomra  szómágia.  Ha  a  tartalmat  nem  tudjuk
megváltoztatni,  akkor  teljesen mindegy,  hogy minek  nevezzük  őket.  Senki  ne  higgye  azt,  hogy  egy  szakiskolás
tanuló évi 300 közismereti óra  tanulása után komoly érettségit  tudna  letenni plusz két  év  tanulás után,  esélye
lenne egyetemre vagy főiskolába bejutni. Azzal, hogy a szakközépiskolákat szakgimnáziumnak nevezik át, attól a
helyzet  nem  lesz  jobb.  Remélem  nem  az  lesz  a  szándék,  hogy  az  államilag  érettségiző  gyerekek  létszámát
átcsoportosítsák, és az egyetemi helyekre egyre kevesebb állami gimnáziumi és szakközépiskolás gyerek  jusson
be.

Ha  komolyan  gondolták  volna  a  szakképzés  reformját,  akkor  az  általános  iskolákban  8.  osztályban  a
technikaképzést  nem  számolták  volna  fel,  vagy  az  informatikaképzést  nem  csökkentették  volna,  és  a  német
mintaként vett duális képzés minden elemét bevezették volna.

Mindent  egybevetve,  a  nemzetközi mérések  tükrében  szükség  lenne  az  iskolai  szerkezet  átgondolására,  ehhez
kapcsolódóan  pedig  a  tantervi  szabályozás magváltoztatására  és  a  kimeneti mérések  bevezetésére. Ha  komoly
szerkezetváltást  szeretnénk,  akkor  a  rendszernek  legalább  40  milliárd  forint  pluszra  lenne  szüksége,  és  a
tantermek bővítését az általános iskolákban, a pedagógusok átképzést nem is számoltam hozzá. A tűzzel játszik
az,  aki  azt  gondolja,  hogy  12  év  alatt meg  lehet  oldani  egy új  iskolaszerkezet  kialakítását  és  bevezetését. Erre
Pokorni  Zoltán  az  esszéjében  utalt  is,  de  a  kormányzati  szándék  ezzel  ellentétes,  már  2016ban  szeretnék
elindítana ezt a rendszert. Ez viszont csak látszat cselekvés, és nem a probléma gyökerének megragadása és nem
fogja azt az eredményt hozni, amit a kormányzat vár az új iskolaszerkezet bevezetésétől.

 

[1] http://hvg.hu/itthon/20150205_ujra_felforgatott_iskolarendszer

[2] http://hvg.hu/itthon/20150211_Pokorniessze_a_HVGben_Ne_a_gyereket_sza

[3]http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/timss/TIMSS_2011_Osszefoglalo_jelentes_8evf_eredmenyeirol.pdf

[4]http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS_peldafeladatok_javitokulcsok.pdf

[5]http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf

[6] http://www.tarki.hu/adatbankh/kutjel/pdf/a849.pdf

[7] A komprehenzív iskola (befogadó, átölelő, átkaroló) nem egy speciális iskolatípus, sokkal inkább egy működési
mód, amely arra törekszik, hogy első osztálytól 12 éven át minden tanuló számára biztosítsa az érdeklődési

http://hvg.hu/itthon/20150211_Pokorniessze_a_HVGben_Ne_a_gyereket_sza
http://hvg.hu/itthon/20150205_ujra_felforgatott_iskolarendszer
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a849.pdf
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körének és jövőbeni elvárásainak megfelelő képzést.

[8] http://hvg.hu/itthon/20150205_ujra_felforgatott_iskolarendszer

[9] http://www.tanitani.info/meg_egy_rangsor

[10] http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/02/27/errekoltikalengyelekazuniosforrasokat/

http://www.tani-tani.info/meg_egy_rangsor
http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/02/27/erre-koltik-a-lengyelek-az-unios-forrasokat/
http://hvg.hu/itthon/20150205_ujra_felforgatott_iskolarendszer
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Kuba nem tér vissza a kapitalizmushoz

Alejandro Castro Espin

Alejandro  Castro  Espin,  a  politikai  tudományok  doktora,  szociológus  „A
terror birodalma” című, Havannában 2009ben megjelent könyvének görög
nyelven  történt  kiadása  alkalmából  a  közelmúltban  Athénben  járt,  ahol  az
Akropoliszon  interjút  adott  Lasonas  Pipinis  Velasco  peruigörög
újságírónak.  A  szerző,  Raul  Castro  kubai  elnök  fia,  a  nemzetközi  kérdések
szakértője és a kubai belügyminisztérium munkatársa. A könyvet korábban

orosz, arab és kínai nyelvre is lefordították. Latin American Summaryban megjelent, és más lapok által is átvett
interjúból idézünk részleteket.

Kuba  jövőjére  vonatkozó  kérdésre,  Castro  azt  válaszolta,  hogy  ez  a  világ  leghatalmasabb  birodalmával
több, mint  ötven  évig  tartó  ellenálláson  alapul,  ami  a  kubaiak  győzelmével  végződött.  A  nehézségek  ellenére,
jelentős  sikereket  értek  el  a  társadalmi  és  szociális  fejlődés  terén.  Az  eredmények  összehasonlíthatóak  a  világ
legfejlettebb országainak hasonló  jellemzőivel. Közös célunk, hogy a blokád megszűntetése után, egy sikeres és
fenntartható szocialista társadalmat építsünk.

LatinAmerikában végbement  változásokkal  kapcsolatban Alejandro Castro Espin hangsúlyozta, hogy  az
ALBA szervezet meghatározó országai (Venezuela, Ecuador, Bolívia és Nicaragua) szakítottak a Washington és a
nyugati országok által képviselt neoliberális gazdasági rendszerrel és egy kedvező gazdasági és társadalmi fejlődés
részesei. A neoliberális megoldások elutasítása és a társadalmi változások új távlatai, nagy előre lépést jelentenek
az  ALBA  államok  számára.  Több  országban  már  létrejöttek  szocialista  jellegű  szervezetek  is.  Bolíviában  és
Ecuadorban  a  fejlődés  jól  érzékelhető.  Venezuelában  viszont  érdemes  megnézni,  hogy  milyen  volt  a  ország
Chávez előtt és után.

Az újságíró megkérdezte, hogy a kaptalista rendszer visszatérhete Kubába? Alejandro Castro Espin: Nem,
mert  nálunk  vadkapitalizmus  működött.  A  nép  sokat  szenvedett,  nemcsak  társadalmi,  gazdasági  és  politikai
tekintetben, de teljes volt az elnyomás is. Az USA latinamerikai vezető szerepének folyamatos hanyatlásával, a
katonai diktatúrák vették át az elnyomó rendszerek irányítását. Henry Kissinger, Nixon elnök közeli munkatársa,
majd  külügyminisztere  Nobel    Békedíjat  kapott  az  USA  és  a  Kínai  Népköztársaság  közötti  kapcsolatok
rendezéséért,  miközben  Kuba  elleni  szankciókat  kezdeményezett,  puccsista  katonatiszteket  és  politikai
gyilkosságokat támogatott. Ezek elfogadhatatlan ellentmondások voltak.

A  kubaiaknak  fájdalmas  tapasztalataik  vannak,  mindarról,  amit  a  kaptalista  rendszer  okozott  Latin
Amerikában  és  a  világban.  A  szocializmus  eredményeit  mutatja  viszont  Kína  sikere  a  gazdaságban  és  a
fejlődésben.  Az  USA  a  világ  legjobban  eladósodott  országa,  17  trillió  dollárral  tartozik  más  államoknak.  Az
Egyesült Államok abból él, amit a görögök, a spanyolok, a franciák és mások megtakarítanak. Azok az országok,
amelyeknek dollárban vannak a tartalékai a bankokban, az USA gazdaságát finanszírozzák. Az amerikaiak viszont
két és félszer többet fogyasztanak, mint amit megkeresnek.

Velasco megjegyezte, hogy egyes amerikai politikusok a blokád  fenntartásához azért ragaszkodnak, mert
„Kubában  nem  rendeznek  szabad  választásokat”.  Alejandro  Castro  Espin  szerint,  több  olyan  mechanizmus
létezik,  ami  az  egyes  országokban  biztosítja  az  uralkodó  csoportok  hatalmának  a  megőrzését.  Demokratikus
eljárásnak tekinthetőe az, ha a pénz dönti el, hogy kit válasszanak meg? Az USAban az elnökválasztási kampány
24 milliárd dollárba kerül. Egy szenátusi hely megszerzésére általában 8090 millió, egy kongresszusira 4050
millió  dollárt  fordítanak.  A  tőkés  demokrácia  pénzen  alapul,  de  a  pénz  nem  fejezi  ki  a  lakosság  véleményét.
Alapvető  különbség,  hogy  a  tőkés  demokrácia  képviseleti,  a  kubai  demokrácia  viszont  részvételi  jellegű.  A
részvételi demokráciában a kormányzat minden fontos kérdésben konzultál a néppel. A lakosságnak bizalma van
a  kubai  demokráciában,  ami  lehet,  hogy  nem  a  legtökéletesebb,  de  saját  vívmányunk.  Tény,  hogy  a  világ
leghatalmasabb államával folytatott több mint félévszázados küzdelem után is létezik a rendszer.

A demokrácia gyakorlása a néppel való rendszeres konzultációval és véleménycserével történik. Jó példája
ennek  a  folyamatnak  a  fejlett  és  fenntartható  szocializmus  építésével  kapcsolatos  társadalmi  és  gazdasági
irányvonalról, a Kubai Kommunista Párt 2011ben tartott kongresszusa előtt folytatott párbeszéd, amelyben a 11
millió kubai közül, mintegy 8,7 millió személy vett részt. Tovább akarjuk fejleszteni demokratikus rendszerünket,
a nép hatalmának a gyakorlását, mert mindent lehet tökéletesíteni és javítani.

Az újságíró megkérdezte, hogy kommunizmus vane Kubában? Castro szerint, nem. A kommunizmus egy
szándék,  ami  még  sehol  sem  valósult  meg.  Jelenleg  csak  egy  utópia.  A  marxizmus  klasszikusai  által  jelzett
kommunizmus egy olyan társadalom, amit szeretnénk megvalósítani, de ez egy nagyon nehéz feladat.
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Castro  említést  tett  arról  is,  hogy  a  világ  lakosságának  jelentős  része,  főleg  az  afrikai  államok  népei
elviselhetetlen  humanitárius  helyzetben  élnek.  Azok  az  európai  országok,  amelyek  korábban  gyarmatosították
ezeket a területeket képtelenek segíteni a válságban. Egyes helyekre ugyan katonákat küldenek, de orvosaik nem
akarják kockáztatni az életüket az afrikai emberekért. A nehézségek és a blokád ellenére 15.000 orvost küldtünk
ezekbe az országokba, amit nem politikai okokból, hanem szolidaritásból tettünk. Segítő szándékunkat jelentette
a  kubai  katonai  jelenlét  Angolában  is,  hogy  megszabadítsuk  az  országot  a  neokolonializmus  maradványaitól.
Támogatásunk hozzájárult Angola biztonságának és függetlenségének a megteremtéséhez, amiért 2077 katonánk
áldozta az életét. A kubai  jelenlét hozzájárult Namíbia  függetlenségéhez és a rasszista rendszer bukásához Dél
Afrikában is.

Visszatérve  a  hazai  problémákra,  szocialista  rendszerünk  sok  nehézséget  küzdött  le,  dolgozunk  a
tökéletesítéséért,  egy  olyan  társadalom  megvalósításáért,  ahol  mindenki  jobban  érzi  magát.  Egyes  nyugati
politikusok a demokráciát és az emberi jogokat szójátékként használják. Azok állítják, hogy Kuba és más fejlődő
országok társadalmi rendszere nem demokratikus, ott rendszeresen megsértik az emberi jogokat és nem tisztelik
a  szólásszabadságot. Egyébként  senki  sem beszél  annyit, mint  a  kubaiak,  senki  sem  fejezi  ki  úgy  az  érzelmeit,
mint a kubaiak és nincsen nagyobb lázadó vagy forradalmár a kubaiaknál.

Fordította és összeállította: Kovács Gábor
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Meggyógyulni vagy belehalni: a gyógyszeripar két arca

Quentin Ravelli

„Rájöttem,  hogy  ellenőriznek,  hogy  pontosan  tudják,  mit  írok  fel”  –
méltatlankodott egy orvos, aki Párizs egyik elegáns negyedében dolgozik. – „Naiv
voltam, hogy ezt nem tudtam. Kinyílt a szemem, amikor egy orvoslátogató azt
mondta: Ön nem  sok gyógyszert  ír  fel! Megkérdeztem: Ezt  honnan  tudja?”  Az
„ellenőrzésnek”  ezt  a  gyakorlatát,  ami  számos  praktizáló  orvost  megdöbbent,  a
gyógyszeripari cégek marketingszolgálata hangolja össze. Azért, hogy megtartsák,
vagy  növeljék  piaci  részesedésüket,  a  nagy  gyógyszeripari  cégek  minden
leleményességüket  bevetik.  Például,  nem  haboznak megváltoztatni  gyógyszereik

javallatait sem, hogy újabb fogyasztókat szerezzenek.

Egyes  orvosok  szerint  „az  antibiotikumok  Rolls  Roycea  a  bőrgyógyászatban”  a  Pyostacine,  amit  a
Sanofigyárt–  a  világ  negyedik  legnagyobb  gyógyszeripari  cégcsoportja,  2011ben  30.4  milliárd  eurós
összbevétellel –, szintén erre a sorsra jutott. Hosszú ideig használták a bőrgyógyászatban, majd az antibiotikum
egy éles „légúti kanyart” vett: azóta kiterjedten használják a légúti és tüdőfertőzések ellen is.

Ahhoz,  hogy  megértsük  a  gyógyszerek  rugalmas  természetét,  nyomon  követtük  ennek  a  rendszeresen
használt gyógyszernek az életútját, a kutató laboratóriumtól kezdve a hatóanyagot termelő üzemen keresztül az
orvoslátogatókig. Az áru minden lépésnél új nevet kap: a biológusok a Pristinae Spiralis baktériumról beszélnek,
a  vegyészek  a  baktérium  által  termelt  prisztinamicinről,  az  orvoslátogatók  a  „Pyo”  érdemeit  magasztalják  az
orvosoknak, a munkások pedig csak „Pristinának”, sőt „a kis bestiának” nevezik. A gyártásieladási lánc hossza, a
beteg érdeke és az ipar profitja közötti, vagy más néven a használati érték és a csereérték közötti antagonizmus[i],
folyamatosan nő. A gyógyszer három élete – a kereskedelmi, ipari és tudományos – állandóan keveredik.

 

Eladni

Egy harminchétezer négyzetméteres óriási, csupa üveg épület, a Sanofi székhelye az átláthatóságot és a betegek
tiszteletét sugározza, az épület tetején kék szívvel körülvett stilizált sziluetteket látunk. Ennek az épületnek, amely
Párizs déli részén található, a harmadik emeletén sorakoznak a marketingirodák, ahol az 1990es évek eleje óta
azok a munkavállalók dolgoznak, akik bevezették a Pyostacinet a légúti fertőzések gyógyításának piacára. A siker
látható, mivel  2002  telétől  2010  teléig  a  légúti  és  tüdőfertőzések  elleni  felhasználásra  vonatkozó  eladások  112
százalékkal nőttek, míg a bőrgyógyászati területen a növekedés csak 32.6 százalékos volt.

A  növekedés  nem  a  betegek  számának  robbanásszerű  növekedésével  vagy  egy  pusztító  járvánnyal
magyarázható,  hanem  a  kereskedelmi  stratégiával:  a  légúti  fertőzések  ellen  felírt  gyógyszerek  piaca  sokkal
nagyobb, mint a dermatológiai  fertőzéseké.  „Kiderült,  hogy a hörgőket,  a  tüdőt,  az  orrmelléküregeket  fertőző
baktériumok ellen remekül működik, így aztán kialakítottuk ezt a javallatot” – említi a vállalat egyik orvosa. A
bőrtől a tüdőig terjedő úton a csereérték átalakította a használati értéket, miközben azt várnánk, hogy egy termék
használata határozza meg az árát.

Az  ilyen  fajta  terápiák  ötvözői  a  termékmenedzserek,  akiket  gyakran  „termékfőnöknek”  hívnak,  olyan
munkavállalók,  akik  egy  adott  gyógyszer  vagy  néhány,  egymással  rokon  indikációjú  gyógyszer  értékesítésére
szakosodtak.  Van  itt  „Pyostacinetermékfőnök”,  van  a  Tavanicról,  a  fájdalomcsillapítóról,  sőt  még  a
pszichotikumokról  elnevezett  termékfőnök  is.  Célia  Davos  asszony[ii],  a  Pyostacine  termékfőnöke,  akiről  azt
mondják, hogy „nagyon üzletorientált”, így írja le munkája lényegét: „Az a munkád, hogy kövesd a termékedet,
tudd,  hogy  hogyan  fogy,  összehasonlítva  a  konkurensek  hasonló  termékeivel,  az  adott  piac  és  a  betegség
változásaival, és  tegyél meg mindent a bevétel maximalizálása érdekében.” Munkahelye a marketingszolgálat
középpontjában van, amely a cég székhelyének a központi irodája is. Ez úgy működik, mint egy elosztóhely, ahová
a  különböző  részlegek  dolgozói  bekerülnek,  majd  innen  más  részlegekhez  már  mint  menedzserek,
marketingszolgálati vagy kommunikációs felelősök, kapcsolati és kereskedelmi felelősök kerülnek tovább.

A termékfelelős szerepe abban áll, hogy napirenden tartsa egy gyógyszer használatát, úgy, hogy előkészíti a
marketinganyagot  az  orvoslátogatók  számára.  Ezek  olyan  kereskedők,  akik  elmennek  az  orvosokhoz,  hogy  a
dolgozószobájukban győzködjék őket arról, miért érdemes felírniuk betegeiknek az ő termékeiket. A Pyostacine
marketingarzenáljában  megtalálható  a  „segítő  lap”,  ami  egyfajta  utasítás,  ennek  alapján  állítja  össze  az
orvoslátogató  a  beszédét,  követvén  azokat  az  érveket,  amelyeket  a  marketing  kidolgozott.  Van  itt  továbbá
„könnyen érthető orvosi információ”, amely magában foglalja a legfontosabb tudnivalókat; „különlenyomat”, egy
olyan tudományos folyóiratszámból, például az Infectiologie (Fertőző betegségek) című lapból, amelyet a francia
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nyelvű  Fertőző  Betegségek  Társasága  patronál  és  azoknak  a  legfrissebb  klinikai  próbáknak  az  eredményeit
összegzi,  amelyek  a  Pyostacinenal  kapcsolatosak.  Az  orvoslátogatóknál  mindig  van  egy  csomó  orvosi
segédeszköz  is  –  kis  műanyag  lámpák,  egy  kis  emblémás  nyelvlapkával,  hogy  amikor  a  páciens  torkába
világítanak,  akkor  is  a  Pyostacinera  gondoljanak,  vagy  zsebkendőtartó  dobozok,  amelyek  dekorálják  az  orvos
szobáját,  Pyostacine  tollak,  Pyostacine  USB  pendriveok.  Ezek  a  szövegek  és  tárgyak,  amelyeket  mindenütt
megtalálunk a székhely irodáiban, előkerülnek az orvoslátogatók autóinak táskáiból, azután pedig megjelennek a
praktizáló orvosok rendelőiben.

Nem  minden  orvos  érdekli  egyformán  a  gyógyszergyárakat.  Azokra  összpontosul  megkülönböztetett
figyelem,  akiknek  jelentős  a  „felírási  potenciáljuk”.  Ahhoz,  hogy  azonosítsák  őket,  a  gyógyszeripari  cégek
felhasználják  a  nagykereskedelmi  és  közvetlen  gyógyszertári  értékesítési  adatokat  (GERS)  és  az  orvosok  által
felírt  gyógyszereket  regisztráló  szoftverből  kinyert  adatokat  (Cegedim).  Ezekhez  a  hivatalos  forrásokhoz
hozzáadódnak  az  informális  kapcsolatokból  kinyert  adatok,  így  például  azok  a  felmérések,  amelyeket  az
orvoslátogatók  a  gyógyszerészektől  vagy  a  kollégáktól  gyűjtenek  be.  A  marketingszolgálatok  számára  minden
információ, amely az orvosi gyakorlattal kapcsolatos, jól felhasználható, mert lehetővé teszi, hogy „célba vegyék a
lehetséges ügyfeleket”. Így például a „kevés antibiotikumot, kevés Pyostacinet” és a „kevés antibiotikumot, sok
Pyostacinet”  felírókat  már  nem  fogják  olyan  intenzíven  megcélozni,  mint  a  „sok  antibiotikumot,  kevés
Pyostacinet”  felíró orvosokat. Ez utóbbiakat kell ugyanis meggyőzni, hogy ezentúl más antibiotikum helyett  is
Pyostacinet rendeljenek.

Természetesen  ezek  a  kereskedelmi  stratégiák  nem  jelennek  meg  mechanikusan  az  eladásokban.  Az  is
szükséges,  hogy  az  orvoslátogatók  megdolgozzák  a  terepet.  Franciaországban  2014ben  a  gyógyszercégek
tizenhatezer  orvoslátogatót  alkalmaztak,  akik  azzal  töltik  idejüket,  hogy  orvosokkal  találkoznak.  Ha
kétszáztizenhárom munkanappal és napi hat látogatással számolunk, akkor ez több mint húszmillió orvosokkal
folytatott beszélgetés évente. Ezeket a találkozásokat aprólékosan előkészítik. Annak érdekében, hogy javítsák a
hatékonyságot,  a  kereskedők  például  különböző  „profiltípusokra”  kidolgozott  brosúrákat  készítenek  az
orvosoknak: van „szakszervezetis orvosnő”,  „spórolós orvos”,  „családi orvos”,  „helyettesítő orvos”,  „haverkodó
orvos”,  „tudományoskodó  orvos”,  „stresszelt  orvos”,  stb…  Ezeket  a  brosúrákat  képzési  szemináriumokon
használják  segítségként  az  orvoslátogatóknak,  hogyan  tegyék  „hűségessé”  az  orvosokat,  vagy  hogy  jobban
megismerjék célpontjaikat.

Az ilyen „termékmunkaértekezletek” során megértjük, hogy a családi orvos – 55 éves, nagy klientúrával,
egy  orvostovábbképző  elnökeként  –  sokkal  „érzékenyebb  a  páciens  humanista  megközelítésére”  mint  a
tudományoskodó  orvos,  aki  vidéken  él  és  „inkább  hűvös  kapcsolatban”  áll  a  betegeivel,  szemben  a  haverkodó
orvossal,  aki  „joviális,  de  egy  kissé  puha”. Ha  egyszer  az  orvoslátogató már  jól  felismeri  és  képes  besorolni  az
orvosait a hét típuscsoport valamelyikébe, akkor kell kimennie a terepre és javítani az orvosok „rugalmasságát”.
Minél „rugalmasabb” egy praktizáló orvos, annál fogadóképesebb a gyógyszeripar érveire.

Márpedig  az  orvosok  egyre  kritikusabbá  válnak,  egész  addig  a  pontig,  hogy  bezárják  ajtóikat  az
orvoslátogatók előtt, akiknek a száma tíz éve csökken. Ez a növekvő ellenállás arra indította a gyógyszercégeket,
hogy  a  lobbizás más  formáit  találják meg,  ami  tudományosabb  és  kevésbé  kimutatható,  ezért  különösen  célba
veszik a véleményformálókat – az ún. „KOL”okat: key opinion leaders – akikre a gyógyszereket felíró orvosok
többsége hallgat, és akiket respektálnak. Így a Sanofi megkeresi az egyetemek dékánjait, akiket néha felelősnek
tartanak a fiatal orvosok kritikus szelleméért.

Amikor gyakornokok voltunk a Sanofinál, amely húsz év óta szervezi a rezidensek próbavizsgáit, fel kellett
építenünk  a  „dékánoknak  szánt  érvelést”,  hogy  meggyőzzük  a  leginkább  vonakodókat  is,  hogy  fogadják  a
vállalatot az óráikon. A meggyőzéshez felhasználták bizonyos fakultások rossz vizsgaeredményeit is, főleg Párizs
V  egyetemén,  ahol  látványosan  alacsony  volt  az  országos  versenyben  a  felső  negyedbe  került  diákok  aránya.
Ennek  a  rossz  eredménynek  a  Sanofi  szerint,  a  dékán  személye  volt  az  oka,  akit  az  egyik  legelutasítóbbnak
tartottak az országos próbavizsgákkal  szemben, és aki megtiltotta, hogy a karon brosúrákat, plakátokat és más
burkolt reklámanyagokat szabadon terjesszenek.

Ez  az  egész  gépezet  nem  működik  zökkenők  vagy  ellenállás  nélkül.  Minden  szinten  megjelennek  a
kétségek,  disszonanciák,  ellentmondások.  Olyan  női  orvoslátogatók  is  megjelentek  már  –  nagyrészt  eleve  női
foglalkozásról  van  szó  –  különösen  a  baktériumok  rezisztenciájával  kapcsolatban,  akik  az  összes  elérhető
antibiotikumról  beszélnek  az  orvosoknak,  nem  csupán  azokról,  amelyek  nekik  a  legtöbb  pénzt  hozzák.  Arra
törekednek,  hogy  ne  kereskedelmi  kapcsolatokat  építsenek  ki  az  orvosokkal,  megosztják  velük  kétségeiket  és
kritikájukat is. De gyakran szembe találják magukat azzal, hogy a főnökeik hamis indokokkal helyezik át őket más
területre, vagy figyelmeztetésekkel próbálják a keretek között tartani őket.

 

Termelni
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Az az üzem, ahol a Pyostacine hatóanyagát előállítják, a baktériumok emésztési folyamatán alapuló eljárással, a
Szajna egyik kanyarulatának közelében található, Rouentól délre, ahol számos ipari üzem helyezkedik el, mint a
Total vagy az ASK Chemicals. A Sanofi gyárából már sokakat elbocsátottak, egyes épületek helyét füvesítették, és
ezek  a négyszögletes  rétek  váltakoznak  a működő  épületekkel,  amelyeket  oxigént,  tisztított  vizet,  oldószereket,
savakat szállító csővezetékek kötnek össze. Amikor először lépünk be az egyik üzembe, jellegzetes szag csapja meg
az  orrunkat:  a mezőgazdasági  hulladékoké,  amelyet  a  baktériumok  fermentálnak  nagy mennyiségben, mielőtt
megkezdődne maga  a hatóanyagkiválasztási  folyamat. A  cukorrépa melaszának  illata  lengi  be  a helyet, még  a
tartálykocsiknál is ez érződik.

A fermentációs üzemben a zaj uralkodik: mint amikor a repülőgépek propellerjei alapjáraton működnek, a
kétszáz  méteres  fermentorok  tucatjainak  hosszú  pengéi  állandó  mozgásban  vannak.  Itt  születik  meg  a
pristinamicin  molekula,  amellyel  aztán  dobozok  millióit  töltik  meg  Spanyolországban,  hogy  aztán  a
gyógyszertárakban a Pyostacine kereskedelmi névvel árusítsák. A dolgozók szerint a munka önmagában érdekes
és gyakran kiszámíthatatlan, mert élő szervezetekkel dolgoznak. A munkafeltételek azonban különösen nehezek.
Az üzem dolgozói  5  x 8as  rendszerben dolgoznak,  ami  azt  jelenti,  hogy öt  csapatba osztják őket,  amelyek két
napon át 5 órától délig, azután két napig déltől 20 óráig, és végül két napig 20 órától reggel 5ig dolgoznak.

Hivatalosan ezután négy pihenőnapjuk jön. De évente tizenegy alkalommal a négy nap egyikét törlik, mert
különben  a munkaidejük  a  hivatalos  heti  harmincöt  óra  alatt maradna. Gyakran  tehát  csak  három pihenőnap
marad, amelyet az utolsó ciklus éjszakája és a következő  reggele  fog közre. Aki  ezt a  ritmust követi,  soha nem
alszik háromszor egymás után ugyanabban az időszakban. „Az agy már nem képes követni a felkelés és az elalvás
ritmusát, meséli Étienne Warheit, aki harmincnegyedik éve dolgozik 5 x 8as ritmusban: „Két éve nem vagyok
képes rendesen kialudni magamat: nem vagyok képes hat óránál többet aludni. Este 22 órakor fáradt voltam,
elaludtam, de éjfélkor felébredtem, és nem tudtam újra elaludni 2 óra előtt. És azután fordítva... Megérkeztem
a melóba,  fáradt voltam,  tehát  ittam egy kávét. Állandóan olyan állapotban  találod magad, hogy nem vagy
képes  folyamatosan végezni a munkádat. Újra megcsinálsz mindent háromszor, mert  félsz,  hogy  elfelejted a
dolgokat, félsz, hogy hibázol, elveszíted az önbizalmadat.”

Amikor a dolgozók túlzottan kimerítőnek találják ezt a ritmust, és azt kérik, hogy „mentsék fel” őket, vagyis
hogy csak nappal dolgozzanak, a vezetés  leggyakrabban elutasítja az  ilyen kérést, mert nem tud számukra más
munkát ajánlani. A cél mindenekelőtt az, hogy gazdaságosan kihasználják a gépeket. Azért, hogy igazolni tudják
ezt a pokoli ritmust, a vezetők a technológiai kényszerekre hivatkoznak: a baktériumok fermentálási és szekréciós
biokémiai ritmusa elkerülhetetlenné teszi az 5 x 8as munkát. „Evidens, hogy egy ilyen üzemben mint itt, ahol a
termelés  folyamatos,  nem  is  lehet  másképpen  csak  folyamatosan  dolgozni,  ezt  nem  lehet  másképpen
megoldani” – magyarázza az üzemorvos. Ez a tudományos magyarázat elbátortalanít minden kísérletet a munka
kollektív  átszervezésére. Ez  a magyarázat  egy  általánosabb  gondolkodás  része,  amit  „biotechnológiainak”  lehet
nevezni: „A gyár, amely a jövő termékeit állítja majd elő, olyan lesz, mint egy laboratórium” – mondja a termelési
igazgató, aki hozzáteszi, „sőt mint egy KKV, ahol mindent képesek elvégezni ” és ahol a munkások tiltakozásának
nincs értelme.

Óriási szakadék tátong tehát az iparvállalat konkrét működési gyakorlata és hivatalos propagandája között.
„A  lényeg  az  egészség”  állítja  a  jelszó,  amelyet  az  üzem  bejárata  fölé  helyeztek  ki.  A munkások  tiltakoznak,  a
humánerőforrásvezetők egyike szerint, olyan ez az egész, mintha egy „lőporos hordón” ülnének. A rossz hangulat
még az üzem vezetőit is félelemmel tölti el, sőt az igazgató már attól tartott, hogy „le kell szálljon” a műhelyekbe.
De mindez a feszültség már beépült a vállalat ipari stratégiájába. Egyes munkásokat előléptetnek technikussá, a
biotechnológiai  fejlesztések  körüli  közbeszéd  kiváló  eszköz  arra  is,  hogy  ezzel  elfedjék  az  üzem  valóságát.  A
vállalatnak  sikerült  a  kollektív  tiltakozást  átalakítani  a  szakmai  előmenetel  iránti  egyéni  vágyakká. A dolgozók
hangulatának  javulása  azonban  alapvetően  a  félelmen  alapul:  hosszú  évekig,  végig  1990  és  2005  között  a
cégvezetők az üzem eladásával fenyegetőztek. Ez a forgatókönyv, ami végül soha nem következett be, lehetővé tett
egy  szerkezetátalakítást,  amikor  is  tizenöt  munkahely  megszűnt.  A  fenyegetett  üzem  mára  a  Sanofi  csoport
„minta üzemévé” vált.

Egy  ilyen  fordulat  –  ami  nem  változtatott  sem  a  munkafeltételeken,  sem  a  fizetéseken  –  tükrözi  a
baktériumok ipari felhasználásának jelentőségét. A „biotech boom” az ipari kapitalizmus általános irányváltását
is  jellemzi  a  XXI.  század  elején,  amikor  különféle  biotechnológiákat  fejlesztettek  ki,  így  zöldet  (a
mezőgazdaságban),  fehéret  (az  iparban),  sárgát  (a  szennyeződések  kezelésére),  kéket  (tengeri  szervezetekből
kiindulva) vagy vöröset (gyógyászatit). Az összes ilyen alkalmazás esetén fejlődnek a piacok, a profitráták pedig
gyakran  kivételesen  magasak,  ez  magyarázza,  hogy  a  gyógyszeripar  az  utóbbi  években  jelentős  vállalatokat
vásárolt fel. 2011 áprilisában a Sanofi rátette a kezét körülbelül 20 milliárd dollárért a Genzymera, egy amerikai
vállalatra,  amely  olyan  biomedicinákra  szakosodott,  amelyek  a  sclerosis  multiplex  és  a  szív  és  érrendszeri
betegségek  gyógyítására  alkalmasak.  Ez  a  vonzerő  azzal  a  ténnyel  magyarázható,  hogy  számos  betegség
kezelésében  olyan  molekulákat  használnak,  amelyeket  nem  klasszikus  kémiai  szintézissel,  hanem  gyakran
genetikailag módosított, élő anyagok felhasználásával állítanak elő. Ezzel a termelést jóval gazdaságosabbá teszik.
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Kutatás

Az Országos Infektológiai Napokon, ahol 2011ben vizsgálódtunk, két „tér” nézett szembe egymással. Egyfelől a
„márkák tere”, ahol a Pyostacine és más gyógyszerek voltak a főszereplők: farmakológiai cégek hét sorban és cikk
cakkban  elhelyezett  ötvenhat  standját  az  ezerötszáz  regisztrált  orvos,  ha  akarta  sem  tudta  kikerülni.  A másik
oldalon a „molekulák tere” ahol már nem beszélnek Pyostacineról, hanem prisztinamicinről: két előadóterem, az
egyiket Einsteinről, a másikat Pasteurről nevezték el, itt folynak a tudományos szimpóziumok. Így, miközben a
magánszektorban csökkennek a befektetések – a Sanofi 2004ben bezárta saját infektológiai kutatási központját
Romainvilleben  –,  a  magántulajdonban  lévő  gyógyszergyárak  bizonyos  ellenőrzést  gyakorolnak  az  állami
kutatásra: ők finanszírozzák az orvosi kongresszusokat és ennek fejében befolyásolják azok tudományos, anyagi
és térbeli szervezését.

Ahhoz,  hogy  az  infektológiai  napok  tudományos  előadásait  meghallgathassák,  a  kongresszusi  épület
bejáratával  szembeni  előadótermekben,  az  orvosoknak  minimum  tizenhárom  stand  előtt  kell  elhaladniuk,
amelyeknek a megjelenése  tükrözi  a kiállítók  súlyát  és befolyását. A BoehringerIngelheim multinacionális  cég
ízletes  szendvicsei,  amelyeket  a  hosszú  függőleges  halogénlámpák  kékes  fényében  és  kényelmes  fotelokban
kóstolhatnak meg, szinte felelnek a két sor almalének, amelyeket egy hosszú asztalon helyezett el a Studio Santé,
egy francia gondozási koordinációs hálózat, amely otthoni infúziókra specializálódott.

A terek látszólagos elválasztása ellenére a kereskedelmi univerzum és a tudományos világ közötti kapcsolat
szilárd. A kongresszuson a  vállalatok  fő  célja, hogy megmutassák  termékeik  tudományos  felsőbbrendűségét. A
szimpóziumok  a  szponzorok  nevét  viselik  –  „sympo  Bayer”,  „sympo  GSK”,  „sympo  Sanofi”…  –  ahol  minden
gyógyszergyár véleményformálói (KOL) megjelennek. Ahhoz, hogy biztosítsák a befolyásos orvosok szolgálatait, a
nagy  cégek  lobbistái  kemény  munkát  végeznek,  főleg  áltudományos  utazások  szervezésével.  A  Sanofi  egyik
„termékfelelőse”,  maga  is  orvos,  mesélte  el,  hogyan  gyakorolnak  nyomást  azokra  az  orvosokra,  akik  képesek
másokat is befolyásolni. „Azt mondtam: Van tíz helyem, nem akarok másokat vinni, csak akik évi 1 millió euró
fölötti  receptfelírást  produkálnak.”  Az  első  évben  elvittem  őket  Szingapúrba.  A  második  évben  nagyjából
ugyanazokkal hová mentünk? Durbanba, DélAfrikába! A következő évben Cancúnban, Mexikóban voltunk, az
azt  követő  évben  pedig  Burmában.  Hülyeség,  ha  ezt  mondom  –  mert  nincs  rá  jogom  –  de  ilyen  módon
szerezhetsz igazi partnereket.”

A  klinikai  vizsgálatok  területén  is  ehhez  hasonlóan  fonódik  össze  a  használati  érték  és  a  csereérték.  A
Pyostacine  egyik  kulcsfigurája, Dr.  JeanJacques  Sernine,  aki  bizonyos  klinikai  vizsgálatokért  felel,  egyike  a
legelismertebb  infektológusoknak  Franciaországban.  Pályafutása  két  szakmai  terület  köré  fonódik:  klinikai
vizsgálatok koordinálása a gyógyszeripar számára (nevezetesen a Pyostacine a Sanofinál) és szakértői munka az
állami  gyógyszerhatóságnál. Még ha nem  is  ő  értékeli  ugyanazokat  a  gyógyszereket  a  két  esetben –  egyébként
nyílt és szembetűnő érdekkonfliktus állna fenn – tagja egy kisebb szakértői csoportnak, akikről már elmondható,
hogy átjártak az egyik oldalról a másikra, az ipartól a közegészségügybe és vissza. „Az érdekkonfliktus állandó. A
fő érdekkonfliktus, amelyben benne vagyunk, onnan jön, hogy mi vagyunk a szakértői az antibiotikumoknak!”
–magyarázza  a  helyzetet.  –  „A  dolgok  csak  akkor  mennek,  ha  a  közegészségügyi  szakemberek  és  a
gyógyszeripar között kapcsolat van.” Bíró és érdekelt… érdekkonfliktusra ítélve, a szakértőknek ez a csoportja a
saját kompetenciájának a foglya.

Egy ilyen jelenség befolyásolja az Országos Gyógyszerbiztonsági Ügynökséget ANSM[iii], amelynek egész
munkája  a  szakértőkön  alapul.  A  SaintDenisben,  Párizs  északi  elővárosában  található  impozáns,  üveggel
borított  épület  nem  rendelkezik  a  Sanofi  kereskedelmi  központjának  bájával  és  könnyedségével:  amikor
odalátogattunk, az ügynökség forgóajtaját ideiglenesen leállították a rossz idő miatt, egy pirosfehér szalag vette
körül. Így tehát egy hagyományos ajtón áthaladva lépünk be egy váróterembe, amelyben számos műanyag növény
található poros levelekkel. Egy preparátor műhelyére emlékeztet az egész.

A két székház közötti esztétikai egyenlőtlenség mély társadalmi és gazdasági aszimmetriát tükröz, nehezen
hihetjük el, hogy az ANSM hatékony ellenhatalmat képvisel a gyógyszergyárakkal szemben. Valóban, sem idejük,
sem  eszközeik  nincsenek  arra,  hogy  elolvassák  és  elemezzék  a  piaci  hasznosításra  vonatkozó  kérelmeket
(AMM[iv]), amelyeket a vállalatok nyújtanak be hozzájuk. Dr. Sernine ironikusan említ egy kérelmet, amelyhez
hozzájárult:  „Ez  ötvenhét  kötetből  állt, melynek mindegyike  hathétszáz  oldalas  volt,  110  kilót  nyomott  és  két
méter magas volt. És ez csak a dosszié egy része volt. Az ember gondolja el, hogy a vállalatok egy dossziét ötven
példányban  helyeznek  letétbe... Harmincöt  tonna  a  súlya  annak,  amit  a megfelelő  dossziék  képviselnek  Saint
Denisben.” Bertrand PoirotDelpech jogi krónikája az 1957es Stalinonbotrány[v] idején a Le Mondeban már
említett egy alapvető problémát: „Floriot ügyvéd úr egy indiszkrét számítást végzett el. Tudván, hogy 1953ban 2
276 engedélyt adtak ki, és hogy a biztosok évente nyolc alkalommal üléseznek néhány órát, ennek alapján minden
egyes dosszié vizsgálatára negyven másodperc jutott[vi].”
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Jelenleg  az  antibiotikumokkal  kapcsolatos  klinikai  kipróbálások  homályos  feltételek  között  folynak,  a
szelektív szétosztás alapján, sőt, az adatok manipulálásával. A Pyostacine tüdőgyulladásban való felhasználásának
egyik kísérlete  illusztrálja a problémát: Dr Sernine szerint, hét eredménytelen kezelést tapasztaltak Pyostacine
nal  a  betegek  egyik  csoportjánál  és  csak  négyet  az  összehasonlító  csoportnál.  A  szakértő  szerint,  aki  osztja  a
laboratórium orvosigazgatójának véleményét, olyan súlyos betegeket osztottak be ebbe a csoportba, akiknek más
gyógyszer kellett volna a Pyostacine helyett: „Tehát azt a következtetést vontam le, hogy ez nem az antibiotikum
hibája,  hanem  a  stratégiáé.” Meglepő  érvelés  egy  adott  logikából  kiindulva:  hogyan  ítéljük meg  egy  gyógyszer
hatékonyságát, ha azokat a pácienseket, akikre nem hat, kizárjuk a vizsgálatból, ha abból az elvből indulunk ki,
hogy csak akkor hatékony, amikor hatékony?

Nehéz az ANSM számára elhárítani az ilyen típusú érveléseket, amelyek a komplex statisztikai jelentésekre
támaszkodnak,  amelyek  ma  azokat  az  érveket  helyettesítik,  amelyek  az  egyéni  klinikai  esetek  orvosi
megfigyelésén  alapultak.  Ez  a  számmánia  gyakran  hamisításokhoz  vezet.  2007ben,  a Ketek  több  halálesetet
idézett elő májelégtelenség miatt, és oda vezetett, hogy az Egyesült Államokban két év börtönre ítélték a klinikai
kipróbálás  felelősét,  azzal  a  váddal,  hogy  betegeket  „talált  ki”,  hogy  mesterségesen  növelje  a  gyógyszer
hatékonyságát. Messze  nem  lebecsülve  a  problémát,  egyes  tudományos  felelősök  emlékeztetnek  rá,  hogy  több
évvel ennek a gyógyszernek a botránya után is „vannak még csontvázak a szekrényben”.

Ez  a  kifejezés,  amelyet  a  Sanofi  egyik  orvosigazgatónője  használt,  egyfajta  cinizmusról  tanúskodik  a
vállalaton belül, amelynek a  fő  tisztségviselői mélyen magukévá tették az alapelveket. Számukra a cég érdeke a
betegek  egészsége  elé  kerül,  ha  a  két  értékrend  között  ütközés  keletkezik. Általánosságban,  az  orvosi  szolgálat
irodáiban, akárcsak a marketingen, egyfajta a gyógyszerekkel kapcsolatos szelektív amnézia uralkodik. Az előre
nem  látott  mellékhatásokra,  a  meghamisított  klinikai  vizsgálatokra  és  az  egészségügyi  botrányokra  nem
emlékeznek, és a klinikai kudarcnak nem ugyanaz a megítélése, mint a sikernek.

 

Itt a gyógyszeripar egyik alapvető problémáját érintettük: azt a tényt, hogy a klinikai vizsgálatokat, vagyis a
gyógyszer hatásosságának bizonyítékait ugyanazok szolgáltatják, akik előállítják ezeket a gyógyszereket. Egyesek
ezt a függőséget úgy emlegetik, hogy az államot „szabályozási csapdába” ejtették a vállalatok. Ez az összefonódás
jelenik meg minden újabb  botránynál:  a Stalinon  (1957),  a Thalidomide  (1962),  a Distilbène  (1977),  a  Prozac
(1994), a Cerivastatine (2001), vagy a Vioxx (2004) esetében… Az ilyen esetek mindegyikében, amikor a bíróság
„gondatlanságból  elkövetett  emberölést”  állapított meg,  felszínre  kerül  a  klinikai  vizsgálatok  függetlenségének
kérdése.  De  a  bírósági  ítéleteket  soha  nem  követték  olyan  reformok,  amelyek  megkérdőjelezték  volna  a
gyógyszerek áru jellegét.

A  probléma  mélyen  gyökerezik  a  gazdasági  rendszerben,  amely  az  olajhoz  vagy  a  kozmetikumokhoz
hasonlóan nem erkölcsösebb a gyógyszerek tekintetében sem. Nem csupán azért, mert ugyanazok a részvényesek
találhatók meg az irányítók között – a L’Oréal maradt a Sanofi fő részvényese a Total közelmúltbeli távozása után
–, hanem azért is, mert a gyógyszerértékesítés nyereségessége, vagyis a profitképzés kiélezi a régi antagonizmust
a használati érték és a csereérték között.

 

A szerző Quentin Ravelli, a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Országos Tudományos
Kutatási Központ) kutatási igazgatója, a „La stratégie de la bactérie” (A baktérium stratégiája) című könyv
szerzője, mely a Seuil kiadónál jelent meg 2015 januárjában.

 

Fordította: Hrabák András

 

[i]  A  klasszikus  gazdaságtan  megkülönbözteti  egy  árucikk  használati  és  csereértékét.  Adam  Smith  például
megkülönbözteti a gyémánt magas csereértékét és alacsony használati értékét, vagy a víz alacsony csereértékét,
de magas használati értékét.

[ii] Az alkalmazottak nevét megváltoztattuk.

[iii] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé  ANSM

[iv] Autorisation de mise sur le marché  AMM

[v] A Stalinon egy bőrgyógyászati célra készült szer volt Franciaországban, amely 1953as bevezetését követően
hamarosan súlyos mellékhatásokat idézett elő a betegek egy részénél.
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[vi] Bertrand PoirotDelpech, Le Monde, 1957. november 1.

 

 

Darwin másik rémálma

Az  antibiotikumok  helytelen,  indokolatlan,  válogatás  nélküli,  sőt  erőszakolt  szedése  következtében  (az
állattenyésztésben  növekedést  serkentő  szerként  használják,  ami  a  hús  elfogyasztásával  jut  be  az  emberi
szervezetbe) olyan új baktériumok jelentek meg, melyekre a korábbi életmentő gyógyszerek már nem hatnak.
New Delhiben egy olyan szuperbaktérium jelent meg, amely teljesen ellenőrizhetetlenné teszi a tuberkulózist
(tbc) okozó bacilusok vagy enterococcusok útját. (Kimutatták, hogy a methicillin hatástalan a staphylococcus
aureus ellen.) A baktériumok ellenállása, illetve az antibiotikumrezisztencia a földgolyó egészén terjed, ezen
belül Európában is és a világ egyik legnagyobb közegészségügyi problémájának számít.

A jelenség régóta ismert: amikor egy baktériumpopulációt egy nagy dózis antibiotikummal kezelünk,
azok  a  baktériumok,  amelyek  sajátos  genetikai  jellemzőkkel  rendelkeznek,  túlélnek  és
rezisztenciaképességüket átviszik utódaikra.

Paul Ehrlich   már  1913ban arra  figyelmeztetett,  hogy  „keménynek és  erősnek” kell  lenni  a patogén
mikroorganizmusokkal szemben, különben rezisztenciát fejlesztenek ki. Alexander Fleming  1928ban pedig
meg is magyarázta, ez hogyan történik. Azok a baktériumok, amelyeket nem megfelelő, túl rövid vagy gyenge
kezelésnek vetnek alá,  érzéketlenné válnak a penicillines kezelésre. Maxwell Finland  infektológus az 50es
években  már  a  nem  terápiás  antibiotikumfelírást  hirdette  és  egyaránt  bírálta  a  gyógyszeripart  és  az
orvosokat.

Azóta  a  természetes  szelekció  klasszikus  darwini  mechanizmusa  globális  szinten  vált  drámaivá.
Becslések  szerint  például  az  Egyesült  Államokban  a  rezisztens  baktériumoknak  tulajdonított  halálesetek
száma meghaladja az AIDSben, illetve emberölésekben elhunytak összesített számát. A világ politikusai csak
több  évtizedes  késéssel  kezdtek  felfigyelni  a  globálissá  vált  problémára.  Az  Egészségügyi  Világszervezet
(WHO)  első  ízben  1998ban  nyilvánította  legfontosabb  feladatává  a  rezisztencia  elleni  küzdelmet.  Számos
ország  alkotta meg  saját  harci  tervét,  köztük  Franciaország  is,  azzal  a  jelszóval,  hogy  „Ne  automatikusan
adjunk antibiotikumot!”,  ami  2002ben  indult,  és  lehetővé  tette  a  fogyasztás  csökkentését...  –  a  kampány
ideje alatt.

Azért, hogy ne vállaljanak kockázatot vagy gyakran pácienseik nyomására, számos orvos akkor is felírja
az antibiotikumokat, ha az adott betegség nem is bakteriális eredetű, tehát szóba sem jöhetne ilyen kezelés.
Ez  azonban  csak  a  túltermelés  sokkal  klasszikusabb  gazdasági  problémájának  orvosi  dimenziója:  minden
gyógyszeripari  vállalat,  amely  arra  törekszik,  hogy  több  antibiotikumot  adjon  el,  növeli  a  globális
kockázatokat, amelyek nem ismernek határokat.

Q. R.
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Egy sikeres kísérlet ─ Olaszországban bezárják a kényszerpszichiátriákat

Mathilde Goanec

Az  utolsó  kényszerpszichiátriai  kórházakat  is  bezárják  az  elkövetkező
hónapokban  Olaszországban.  Az  intézkedést  lelkesen  köszöntik  azok  az
aktivisták,  akik  a  kényszerbezárás  és  az  elmebetegek  veszélyességével
kapcsolatos  előítéletek  ellen  harcolnak  hosszú  évek  óta.  Triesztben  az
alternatív megközelítés sikeres kísérletei folynak az 1970es évek óta.

Triesztben azt mondják hogy a „bora” megbolondít. A jeges északi szél
átfújja a várost, lecsap a szigorú épületek között található Olasz Egység térre

és megtépázza a San Giovanni fáinak koronáját. A parkban a kis zöldre festett épületek az utolsó maradványai a
pszichiátriai kórháznak, amelyet az 1970es évek elején zárt be Franco Basaglia doktor. Ünnepséget rendeztek,
amikor bezárt, betegek, gondozók és művészek papírmaséból egy óriási kék lovat építettek és kitolták a parkból.
Ebben  a  parkban  élt  hosszú  évekig  a  világtól  elzárva  1  200  „bolond”  és  a  ló  szimbolizálta  a  visszatérést  az
állampolgári létbe, egy kiáltványt jelképezett egy alternatív, másmilyen pszichiátriára.

1978ban  egy  az  egész  országra  kiterjedő  törvénnyel  rendelték  el  a  pszichiátriai  kórházak  bezárását.  A
döntés  egy  elég  hosszú  politikai  és  intellektuális  érlelődés  gyümölcseként  jött  a  világra.  Idő  kellett  az
elfogadtatására,  így  az  utolsó  intézmény  csak  a  90es  évek  közepén  zárt  be.  Ki  kell  mondani,  hogy  az  olasz
pszichiátriai kórház hosszú ideig egy szörnyű zárt intézmény volt, amit Mauro Bolognini Per le antiche scale című
filmje  örökített meg.  Az  angolok  és  a  franciák  jóval  korábban  kezdtek másféle  alternatívákat[1]  keresni,  bár  a
második világháború utáni években még ők is több mint 110 ezer személyt tartottak elzárva.

A  radikális  változást  a  Velencében  1924ben  született  Franco  Basaglia  doktor,  az  európai  alternatív
pszichiátria kimagasló személyisége indította el,[2] akit a második világháború vége előtt több hónapig tartottak
elzárva antifasiszta  csoportokkal való együttműködése miatt. Ez a  trauma  is hozzájárult, hogy  soha  többé nem
hagyott föl az elzárás elleni küzdelemmel. Hatott rá Michel Foucault és Frantz Fanon kritikája az intézmények és
a gyarmatosítás ellen, de sosem csatlakozott az antipszichiátriai mozgalomhoz. Basaglia szerint a pszichiátriai
kórházak megkérdőjelezése nem oldja fel a társadalom normatív ellenőrzésének hatását. A doktor a zártintézetek
lerombolásáért  küzdött:  azt  akarta,  hogy  az  egész  emberiség meghaladja  a  barbárságnak  ezt  a  fokát.  Basaglia
nézetei sok szempontból egybecsengtek a francia Félix Guattari elképzeléseivel, az általa fémjelzett intézményes
pszichiátriai fejlesztésekkel, bár az olasz szakember nem érdeklődött a pszichoanalízis iránt.

Gorozia megyében  volt  az  első  „nyitott  kórház”  kísérlet, mely  lehetővé  tette,  hogy  Basaglia  bezárassa  a
trieszti intézményt. Az egész hierarchikusan felépülő rendszer nem kis bonyodalmat okozva felborult: az orvosok
letették a  fehér köpenyüket és  feladataik egy  részét átadták az ápolóknak, akik viszont  felhagytak az erőszakos
őrzéssel.  Helyükre  szociális  munkások  és  „társadalmi  beilleszkedést  segítő”  szakértők  léptek.  Az  intézményen
belül  megjelentek  a  munkaszövetkezetek  is,  amelyek  lehetővé  tették,  hogy  a  betegek  a  munkavégzésért  bért
kapjanak. E ponton megvalósulni  látszott Basaglia szép elképzelése: a  szabad elmebeteggel kialakított gyógyító
kapcsolat, melyben a betegség tagadhatatlan létét „zárójel közé kell tenni”.

A  gyógyítók  és  a  betegek  közösségi  szervezetei  ma  is  a  világ  minden  részéből  Triesztbe  jönnek,  hogy
megértsék: miként működnek az ilyen metódussal kialakított intézmények. A városi pszichiátria részlegvezetője
Roberto Mezzina így írja körül ezt a módszert: „A tárgyalások, és az egyeztetések munkánk lényegi részét képezik.
Bár nincs önálló kórházunk, de megvédjük az önkormányzati szolgáltatások magas színvonalát, amihez források
kellenek,  valamint  politikai  támogatás,  képzett  személyzet,  és  nem  utolsósorban  soksok  munka.”  A  kórház
helyettesítésére − a régió előrelátó elnökének messzemenő támogatásával − Basaglia és munkatársai azt találták
ki,  hogy  a  városban  mentális  központokat  hoznak  létre  az  angolszász  közösségi  pszichiáter,  Mawell  Jones[3]
módszerét követve. Ma a 240 ezres lakosú Triesztben négy központ működik, napi 24 órában, mindegyikben hat
hét ággyal. Ha az egész országot tekintjük, akkor átlagosan százezer  lakosra 9,8 ágy jut, vagyis tizedannyi mint
Franciaországban  (az  Eurostat  szerint  20002010  között  átlagosan  88,2).  A  hangsúly  a  napközbeni  ambuláns
kezelésen van. A Gambini központba például, amely egészen közel van a belváros központi vásárló utcájához, a
pszichiátriai  betegek  bejönnek  a  kezelésükért,  de  nem  csak  azért.  Itt  ebédelnek,  itt  találkoznak  a  szociális
munkással,  a  pszichológussal,  a  pszichiáterrel,  vagy  részt  vesznek  valamilyen közösségi  tevékenységben. Krízis
esetén senki sem marad egykét hétnél tovább. A betegek amennyire csak lehet családban, vagy önálló lakásban,
vagy otthonokban élnek − a legkevésbé sem egészségügyi intézményekben.

A  városi  kórházban  fennmaradt  egy  nyolcágyas  pszichiátriai  sürgősségi  részleg,  ahol  egyetlen  ajtó  sincs
zárva.  A  hangulat  laza,  minden  tiszta,  világos  és  barátságos.  A  betegek  kikötözése  tilos.  Az  olasz  törvények
kényszergyógyítást csak különleges helyzetekben alkalmaznak, vagy legalábbis utolsó megoldásként tartják fenn,
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tartamát  pedig  egy  hétben  maximálják.  Mario  Colucci  pszichiáter,  aki  Pierangelo  Di  Vittorio  ismeretelméleti
filozófussal  együtt  társszerzője  egy  Basagliáról  szóló  könyvnek[4],  a  következőket  fejtegette:  „Szerintünk
egyértelmű,  hogy  a  kórház  patologizáló  hatású.  Persze  mindig  lehetséges,  hogy  egy  skizofrén  beteg  intenzív
pszichózisrohamon esik át. Beszállítják a sürgősségi osztályra, de ott azonnal meg kell éreznie: nem egy börtönbe
vitték.  Itt  nem  fog  ellenségekkel  találkozni,  és  hamarosan  elmehet  majd.  Mindez  elengedhetetlen  annak
érdekében, hogy jól fogadja a kezelést.” Ehhez pedig már előzetesen komoly meggyőző munkát kellett folytatni a
betegek  és  az  egészségesek  különböző  csoportjainál.  Szükség  van  a  rendőrségi  testület  ilyen  jellegű
érzékenyítésére is.  

 

A társadalom megvédése a „bolondoktól”

A  zártintézetek  megszüntetésének  folyamata  nem  ért  véget  Basaglia  1980ban  bekövetkezett  halálával.  A
társadalmi  rehabilitáció ma más  formákban  él  tovább. Miután  a  gazdasági  válság  és  az  ezzel  járó  konzervatív
közhangulat  megnehezíti  a  rendszer  központi  elemét  képező  szociális  szövetkezetek  dolgát,  „személyes
költségvetéssel” kísérleteznek a városi mentális  részlegeknél. Ez azt  jelenti, hogy magával  a kedvezményezettel
szerződnek  egy  adott  cél  érdekében,  például  egy  szakmai,  vagy  egy  művészi  tevékenység  beindítására.  Ezt
követően pedig egy meghatározott összeget írnak jóvá számára. Pierangelo Di Vittorio szerint „A betegek helyzete
tulajdonképpen jól mutatja az egész társadalom működését: a törvényeket, a gazdasági és szociális alávetettséget,
az  osztályviszonyok  okozta  hátrányokat.  Basaglia  számára  egyértelmű  volt,  hogy  elképzelésének  politikai
következményei  vannak,  és  ez  ma  is  meghatározó  a  betegek  kiszabadítási  tervében”  –  emlékeztet  az  olasz
filozófus.

Bár a trieszti kísérlet évei alatt soha nem történt ellenőrizhetetlen krízis, dühöngő betegkitörés, a Basaglia
féle  megközelítési  módszer  nem  vált  gyorsan  elismertté.  JeanChristophe  Coffin  egészségügy  történész  így
emlékezett  a  kezdetekre:  „Sok  külföldi  orvos  úgy  gondolta,  hogy  a  betegeket  magukra  hagyták.  Az  1970es
években a radikális baloldal például úgy gondolta, hogyha a közkórházakban csökkentik az ágyak számát, akkor
az  a  valóságban  az  állam  szerepvállalásának  a  csökkentését  jelenti.  Ez  egy  tévedés  volt,  mert  Basaglia  a
zártintézetek  ellen  lépett  fel  nem  pedig  a  kezelések  ellen.”  Lucien  Bonnafé  francia  pszichiáter  és  kommunista
aktivista,  vagy Jean Oury,  a La Borde klinika alapítója kritizálták Basagliát, miközben egyetértettek  vele, hogy
változtatni kell a pszichiátriai ellátás rendszerén. Azzal a megállapításával  is egyetértettek, hogy a társadalom a
bolondot  kiveti  magából,  a  nyomorgókkal  azonosítja,  és  ez  elfogadhatatlan.  Érdekes  módon  a  kommunista
vezetésű Pármában, ahol Basaglia évekig dolgozott, ezt nehezebben fogadták el, míg Triesztben épp ellenkezőleg,
pedig ott akkoriban kereszténydemokrata volt a városvezetés.

Jelenleg  sok  olasz  önkormányzat  nem  tölti  be  teljesen  a  rájuk  bízott  feladatot,  részben  anyagi,  részben
politikai  okok miatt. Milánóban  és Rómában például  egyes  központok  alig  tartanak nyitva,  naponta  legfeljebb
néhány órára, ezért krízis esetén a paciensek az utcán maradnak, vagy a sürgősségi ellátást kell igénybe venniük.
Más régiók pedig a magánklinikákra bízzák a betegek ellátását, nem törődve azokkal, akiknek erre nem telik. Az
összképet  végleg  lerontja,  hogy  fennmaradtak  a  kényszerkezelések  idejének maradványaként  a  zártintézetek  a
börtönökben (olaszul ospedali psichiatrici giudiziri, OPG). Az itt működő pszichiátriai egységek az Igazságügyi és
az Egészségügyi Minisztériumok kettős felügyelete alatt állnak. A hat még megmaradt intézményben 800 embert
tartanak bezárva. (Lásd keretes írásunkat.)

A kényszerkezelésekre kijelölt  intézmények bezárásához arra lenne szükség, hogy forrásokat allokáljanak
minden beteg tényleges kezelésére, miközben vannak akik ma is úgy vélik, hogy a pszichiátria alapvető feladata a
társadalom megvédése a „bolondoktól”. Basaglia már 1968tól mondogatta: „Hol van a felelősség? Ha egy ember
a  kórházat  elhagyva  azt  látja,  hogy  a  hozzátartozói,  a munkaadója,  a  barátai  nem  fogadják  el,  hogy  felesleges
emberként kezelik, mi marad neki más, mint hogy megölje saját magát vagy bárkit, aki megjeleníti ezt az állandó
erőszakot.”  A  trieszti  sikeres  kísérlet  részben  feloldja  ezeket  az  ellenmondásokat.  Giovanna  Del  Giudice  volt
trieszti pszichiáter és a zártintézetek bezárásáért küzdő aktivista csoport  tagja a következő véleményének adott
hangot: „Nem hiszem el, hogy a mi régiónk valamiféle speciális társadalmi értékek hordozója lenne. A szardíniai
Cagliariban  dolgoztam,  ahol  2004ben  hetvennégy  személyt  tartottak  zártintézetben.  2009ben,  amikor
eljöttem, negyvenhármat. Ma pedig már csak tíz személyt. És ezt egy felvilágosult régiós elnöknek köszönhetjük,
aki a mentális betegségek kezelésére odafigyelt és kiemelt feladatként kezelte.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elismerte a Triesztben végzett munka kiemelkedő jelentőségét. Az
adatok jelzésértékűek: Olaszországban az öngyilkosságok amúgy is alacsony száma 1990 és 2011 között a felére
csökkent,és a paciensek kevesebb mint 10 százaléka van kötelező kényszerkezelésen.A belügyminisztérium egyik
felelős  vezetője  szerint  a  zártintézeti  betegek  8  százalékának  szabadon  bocsátása  okozna  csak  gondot.  Az
intézmények hivatalos bezárása hosszú vajúdás után most áprilisra várható.
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Fordította: Morva Judit

 

Az utolsó börtönök „bolondoknak”

A Reggio Emiliában található mezőkkel körülvett városszéli Igazságügyi Elmegyógyintézet (olaszul ospedali
psichiatrici  giudiziri,  OPG)  minden  elemében  klasszikus  büntetésvégrehajtó  intézmény:  144  fogházi
őrizetessel,  és  147  elmegyógyintézeti  beteggel.  A  börtönnek  ebben  a  részében  ápolnak  olyan  rabokat  is,
akiknél a büntetésük letöltése idején alakult ki pszichiátriai betegség.

Az  épület  zárt  egységében  a  betegeket  cellákban  tartják, mivel  azok minden pillanatban hajlamosak
„dekompenzációra”.  Egyikőjük  a  cellaajtó  mögül  szónokol  a  látogatóknak.  „Erőszakos  bűncselekményt
követett  el,  és  a  börtönben  is  volt  egy  sor  agresszív megnyilvánulása.  Húsz  éve  van  rács mögött,  és  nem
tudjuk,  mikor  szabadul.”  –  mondja  Linda  De  Maio,  a  bűnügyi  rendőrség  vezetője.  Ezek  az
elmegyógyintézetbe  zárt  betegek  nem  elítéltek,  de  egy  időre  ugyanúgy  alá  kell  vetniük  magukat  a
börtönbüntetéssel  egyenértékű  szabadságvesztésnek,  mintha  azok  volnának.  Ha  a  kiszabott  idő  letelik,
pszichiáter méri  fel mennyire veszélyesek. Néhányan, akikre  indításképpen kétévnyi  „büntetést” mértek ki,
húsz vagy harminc évig is az Igazságügyi Elmegyógyintézetben (IEben) maradnak.

Egy másik folyosón az emberek szabadon jönnekmennek. Részt vehetnek színházi tevékenységekben,
mehetnek uszodába  vagy  akár  dolgozhatnak  is. Ám annak  ellenére,  hogy  a  kórház  körülbelül  ötven  ápolót
alkalmaz, ez mégiscsak egy börtön. A rabok kiabálnak, verik az ajtajukat. Hirtelen el kell hagynunk a helyet. A
vezető pszichiáter, Valéria Calevro, aki harminc éve dolgozik Reggio Emiliában elismeri, hogy a betegeknek
nehéz elviselniük a biztonsági intézkedéseket, de úgy ítéli, ezek mégis szükségesek a társadalom védelmében.

2010ben  a  mentális  betegek  ellátórendszerének  hatékonyságát  vizsgáló  bizottság  föltárta  a
közvélemény  számára,  hogyan  is  működnek  az  IEk.  A  bizottság  úgy  jellemzi  ezeket  az  intézeteket,  mint
amelyek  „egy  kevéssé  civilizált  országban  is  méltatlanok  lennének”.  Az  olasz  büntetőtörvénykönyv  még
mindig tartalmazza a „társadalomra veszélyes” fogalmat, noha 1982 óta több alkotmánybírósági határozatban
is  szerepel,  hogy  nem  „természetes  attribútuma”  sem  egyénnek,  sem betegségnek.  2013ban  elfogadták  az
”igazságügyi  elmegyógyintézetek  korszerűsítésére”  vonatkozó  törvényt,  mely  kimondta:  ezeket  az
intézményeket rövid időn belül a biztonsági intézkedések végrehajtására szolgáló zárt tartózkodási helyeknek
kell  fölváltaniuk.  A  Stop  OPG  nevű  Nemzeti  Bizottság  üdvözli  a  törvényt,  mindamellett  hogy  továbbra  is
éberen  figyeli  az  igazságügyi  minikórházakat,  amelyek  bár  „tiszták  és  színesek,  mégis  börtönök”.
Véleményük  szerint  jogaiktól,  pereskedési  lehetőségüktől megfosztott,  társadalomtól  elszakított  embereket
ápolnak  bennük.  Minthogy  ezek  az  új  kórházak  a  terv  szerint  már  nem  tartoznának  az  igazságügyi
minisztériumhoz, maximum harminc főt fogadhatnak majd be.

A „biztonsági intézkedésekre” a korszerűsítés ellenzői sem hivatkozhatnak a végtelenségig.

Fordította: J. Horváth Katalin

 

 

[1] Franciaországban például „szektorosítottak”, ami a „kórházcentrikusság” ellen vagy máshogy megközelítve a
„falakon kívüliség” gyógyító hatására épített.

[2] Legfontosabb műve: L’Institution en négation [A zártintézetek elutasítása], Arkhê, Párizs, 2012(első kiadás:
1968).

[3] Brit pszichiáter (19071990) a „közösség terápia” atyja, aki tiltotta a gyógyszeres kezelést és a társadalmi
alkalmazkodás ideológiáját hirdette.

[4] Mario Colucci és Pierangelo Di Vittorio: Franco Basaglia. Portrait d’un psychiatre intempestif [Franco
Basaglia. Egy a korát megelőző pszichiáter portréja], Erès, Toulouse, 2005.
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Irán és az USA ─ véget érhet a gyűlölködés?

Trita Parsi

Egy lehetséges megegyezés az iráni nukleáris programról előrevetíti a TeheránWashington
közötti kapcsolatok esetleges felmelegedését. Ha nem is alakulna ki olyan szoros szövetség,
mint régebben a sah idején, már a két ország közötti közeledés is újraosztaná a kártyákat a
KözelKeleten. Persze ehhez az kell, hogy mind a két fél képes legyen félretenni a kölcsönös
bizalmatlanságot.

Irán egy “nagyon sikeres regionális hatalom” lesz − jegyezte meg nemrég Barack Obama[i]
− ha  a nukleáris programját  illetően megállapodik  az USAval  és  a G 5+1  csoporttal  (USA, Oroszország, Kína,
Franciaország,  EgyesültKirályság  és  Németország).  Ez  volt  eddig  a  legegyértelműbb  utalás  az  elnök  részéről,
hogy a nukleáris megbeszéléseken sokkal többről van szó, mint csak a centrifugákról és az urándúsításról. Irán
elfogadott,  regionális  hatalomként  való  visszatérése  nemcsak  az  USA  és  Irán  viszonyát  fogja  megváltoztatni,
hanem alapjában átrajzolja a KözelKelet geopolitikai térképét is.

A nukleáris megállapodáshoz vezető út azonban hosszú és kanyargós. A felek már kétszer kényszerültek a
tárgyalások  meghosszabbítására,  mivel  álláspontjuk  túlságosan  is  messze  volt  egymástól.  Az  ösvény,  ami  a
kétoldalú kapcsolatok megújításához vezet, még göröngyös. A gyötrelmen és − ami még fontosabb − a mindkét fél
által  okozott  és  elszenvedett  megaláztatásokon  azonban  nehéz  a  feleknek  túltennie  magát.  Túl  hosszú  lenne
felsorolni a bűnlajstromot, de néhány példa elég lehet a mélyen fekvő bizalmatlanság és a becsapottság érzésének
szemléltetésére.

Gyakran elfelejtik, hogy az USA és Irán kapcsolatai a  lehető  legjobb feltételekkel kezdődtek. Az Egyesült
Államok a függetlenségi háborúban felszabadította magát Britannia uralma alól, és rokonszenvezett a harmadik
világ gyarmatosítás elleni harcával. Néha többet is tett, mint a puszta rokonszenv kimutatása. Irán esetében, két
amerikai polgár tett sokat a középkeleti ország sorsának jobbra fordulásáért.

 

A sah nagyratörő céljai

Egyikük, Howard Baskerville az életével fizetett az iráni nép jogáért, hogy alkotmányuk lehessen. Baskerville egy
önkéntes  diákmozgalom  élére  állt,  hogy  megvédje  Irán  fiatal  alkotmányos  demokráciáját  az  iráni  Qajar[ii]
dinasztia  katonai  erőivel  szemben,  amikor  orvlövészek  golyói  végeztek  vele.  Az  északnyugati  Tabrizban  lévő
örmény keresztény temetőben temették el. Iránban a mai napig sokan tisztelik Baskervillet és számtalan iskola
és utca viseli a nevét.

William Shuster volt a másik amerikai, aki a XX. század kezdetén élete nagy részét szentelte annak, hogy
segítse Irán függetlenségi harcát. Shustert az iráni parlament nevezte ki, hogy irányítsa az ország pénzügyeit az
alkotmányos  forradalom  turbulens  időszakában.  Az  angolok  és  az  oroszok  által  Perzsia  (az  akkori  Irán)  ellen
indított pénzügyi támadások idején Shuster vált az iráni érdekek szenvedélyes védelmezőjévé. A két nagy ellenfél
jelentős nyomására Schuster végül kénytelen volt lemondani. Amerikába való visszatérése után emlékeit a “The
Strangling  of  Persia”  című  könyvében  írta meg, melyet  az  iráni  népnek  ajánlott.  Könyve maró  vádirat  volt  az
oroszok és az angolok iráni beavatkozásáról.

Washington  gyarmatosítás  elleni  politikája,  illetve  Shuster  és  Baskerville  személyes  áldozatvállalása
Amerikabarát  közhangulatot  eredményezett  a XX  század  elejére. Mindez  azonban  teljesen megváltozott  1953
ban,  amikor  a  CIA  az  angol  titkosszolgálattal  egyetértésben  megbuktatta  Irán  demokratikusan  megválasztott
miniszterelnökét, Mohammed Moszadeket,  aki  az  iráni  olajipar  államosítását  tervezte.  A  puccs  visszahelyezte
hatalmábaMohammad Reza Pahlavi sahot, mint az ország egyeduralkodóját, aki elfojtotta a megszületőben lévő,
embrionális demokráciát[iii]. A hatalomba visszakerült sah fokozta az állami elnyomást, kiirtott mindent, ami a
hatalmát veszélyeztette.

Ez volt az a pillanat, amikor Amerika, sok iráni szemében elvesztette ártatlanságát. Míg korábban Amerika
akadályozta meg az angolok törekvését, hogy Irán és annak természeti kincsei  fölötti ellenőrzést megszerezzék,
most  ugyanezen  gyarmatosító  hatalommal  szövetkezve  fosztották meg  Iránt  az  önrendelkezéstől. Reza Pahlavi
sok iráni szemében egy amerikai sah volt.

Ahogyan nőtt a sah elnyomó rendszerével szembeni ellenállás, úgy erősödött az érzés, hogy a monarchiát
az Egyesült Államok tartja fenn, illetéktelen befolyást szerezve Irán belügyeibe. Jogosan vagy nem, de a sahot úgy
tekintették,  mint  aki  kiárusította  Irán  függetlenségét  az  USAnak,  és  ez  hatalmas  erőt  adott  az  uralma  ellen
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harcoló  tömegeknek.  Ez  az  érzés  csak  erősödött,  amikor  1964ben  aláírták  a  két  ország  közötti,  a  katonai
személyzetre  vonatkozó  megállapodást  (SOFA).  A  sah  ezzel  diplomáciai  immunitást  biztosított  az  Iránban
tevékenykedő amerikai katonai személyzet számára. Ajatollah Ruhollah Khomeini, a sah legkeményebb kritikusa,
aki 15 évvel később a sah elleni forradalmat vezette, a SOFA megállapodást a “kapituláció” törvényének nevezte.

A  sah nagyratörő  ember  volt  és  célul  tűzte  ki,  hogy  Iránt  egy  regionális  szuperhatalommá  tegye. Ehhez
azonban nemcsak az volt szükséges, hogy Irán mind katonailag mind gazdaságilag megerősödjön, hanem az  is,
hogy  a  nagyhatalmak  tartsák magukat  távol  a  Perzsa  öböltől.  Anglia  1971ben  úgy  döntött,  hogy  katonai  erőit
visszavonja  a Szuez keleti  részéről. Ameddig  az USA vagy  a Szovjetunió  tartózkodik  attól,  hogy  az Anglia  által
hagyott  vákumot  kitöltse,  addig  Irán  vitathatatlan  szuperhatalommá válhat NyugatÁzsiában. A  sah  legalábbis
ebben látott egy kiváló lehetőséget.

Miközben  az  Egyesült  Államokat  lefoglalta  a  vietnami  háború,  Pahlavi  megállapodott  a  Nixon
kormányzattal, hogy Irán és SzaúdArábia feleljen a Perzsa öböl biztonságáért. Ez egyben lehetővé tette, hogy az
USA  távol  tartsa magát  a  régió ügyeitől. Ez  a politika később  “ikerpillér politika“ként  vált  ismertté, melyben
valóságos pillér csak egy volt: Irán. A sah a következőkben azt a célt tűzte ki, hogy se a Szovjetunió, se az USA ne
találjanak ürügyet a jövőben arra, hogy a Perzsa öbölben katonai erőt állomásoztassanak. Ennek megfelelően, a
sah már nemcsak a Szovjetuniót, hanem az USAt is kezdte úgy tekinteni, mint potenciális versenytársat.

 

Élesedő ellentétek

Az 1970es évek közepére az amerikai  tisztviselők, privát beszélgetésekben már arról panaszkodtak, hogy a sah
ambíciói túlmennek minden határon. Amíg azonban a kommunizmus elleni harcban Pahlavi szilárd szövetséges
maradt, megalomániáját – bármennyire is bosszantó volt – elhomályosította a még nagyobb szovjet fenyegetés.

1978ra, a forradalom kitörésének idejére szinte az összes jóindulat elpárolgott, amit az Egyesült Államok
Iránban  valaha  is  élvezett.  Sok  amerikai  szerint  a  forradalom  legalább  annyira  irányult  a  sah  ellen,  mint
amennyire Amerika ellen. Amikor aztán Jimmy Carter elnök a sah számára engedélyezte, hogy orvosi kezelésre
Amerikába meneküljön, baloldali iráni diákok 1979. november 4én megtámadták az amerikai nagykövetséget, 52
diplomatát túszul ejtettek és az elnöktől a sah kiadatását követelték, hogy Iránban bíróság elé állíthassák.

A diákok  valószínűleg  azt  gondolták,  hogy  az  ügy néhány nap  alatt megoldódik,  ezzel  szemben  egy  444
napig  tartó  patthelyzet  alakult  ki  az  USA  és  Irán  új  forradalmi  kormánya  között.  Az  ügyet  tovább  rontotta  a
diplomaták megmentésére végrehajtott katonai akció 1980 áprilisában, ami súlyos kudarccal végződött. A nyolc
helikopterből  három meghibásodott,  az  akciót meg  kellett  szakítani.  Visszavonulás  közben  az  egyik  repülőgép
összeütközött egy helikopterrel, aminek következtében nyolc amerikai katona életét vesztette az iráni sivatagban.

A  diplomatáik  sorsáról  az  amerikai  nézőket  az  esti  hírekben naponta  tájékoztatták,  emiatt  az  ügy  rövid
időn belül nemzeti traumává vált. Mind ez hozzájárult Ronald Reagan győzelméhez James Carterrel szemben, az
1980 novemberi  elnökválasztáson. Ritkán  fordul  elő, hogy egy közelkeleti,  fejlődő országnak  sikerül Amerikát
egy tehetetlen, megalázott országként bemutatni. Mindkét fél kölcsönös felháborodást érzett egymással szemben.
Ez a kialakulóban  lévő geopolitikai konfliktusnak egy erős érzelmi dimenziót kölcsönzött, ami egyébként a  sah
kormányzásának utolsó éveire is jellemző volt.

A  forradalom után  Irán nyíltan  szembefordult  az USAval,  anélkül  hogy  a  szovjet  táborhoz  csatlakozott
volna. Khomeini ajatollah rezsimje osztotta a sah ambícióját, hogy Irán regionális vezetővé váljon, de ezt a célt
nem Washingtonnal szövetségben, hanem vele (és Izraellel) szemben képzelte el, felhasználva a politikai iszlám
népi  támogatottságát  a  muzulmán  világban.  Ez  azonban  Teheránt  és  Washingtont  a  közvetlen  konfrontáció
irányába vitte.

A  Reagan  kormányzat  célja  az  iráni  forradalmárok  legyőzése  és  megbüntetése  volt.  Amikor  1980
szeptemberében Szaddám Huszein lerohanta Iránt, ez senkit nem hatott meg Washingtonban. Iránban még ma is
sok  vezető  hiszi,  hogy  Szaddám  az  Egyesült  Államok  kifejezett  felkérésére  támadta meg  Iránt.  Lehet,  hogy  ez
túlzás,  de  Washington  ténylegesen  támogatta  Szaddámot,  padig  Irak  Oroszországban  és  Franciaországban
vásárolta a  fegyvereit. Az évek  során ez a  támogatás  fokozódott. Az USA 1986ig  fontos hírszerzési  támogatást
nyújtott  Iraknak,  és  a  nemrég  nyilvánosságra  hozott  CIA  dokumentumokból  az  is  kiderült,  hogy Washington
tudott róla és nem kifogásolta, hogy Szaddám vegyi fegyvereket vetett be az irániak ellen. Sok iráni véli úgy, hogy
a  Szaddám  Huszein  katonai  akciójához  nyújtott  támogatás  még  az  1953.  évi  puccsnál  is  nagyobb  bűne
Amerikának.  A  háborúban  ugyanis  egy  millió  iráni  halt  meg,  iraki  pedig  300  ezer.  Az  USA  és  Irán  közötti
feszültség hamarosan a környék instabilitásának forrása lett: Libanontól a Perzsa öbölig a teljes régió a rivalizálás
terepévé vált.
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Voltak  azonban  pillanatok,  amikor  kapcsolataik  új  irányt  vehettek  volna.  Az  irakiiráni  háború  végén,
Khomeini ajatollah halálát követően, Irán ott állt meggyengülve, elszigetelve, és a forradalom kezdete óta sokkal
távolabb  attól  a  céltól,  hogy  valaha  is  a  régió  vezetőjévé  válhasson.  Iránt  a  8  évig  tartó háborúskodás  teljesen
tönkretette,  barátai  nem  voltak,  és  nagy  szüksége  lett  volna  külföldi  beruházásokra.  Az  akkori  elnök, Hasemi
Rafszandzsani ajatollah kereste a Washingtonnal való kapcsolatok javításának lehetőségeit. Úgy számolt, hogy ha
sikerül gazdasági fronton közös érdekeket találni, az segítheti a politikai megegyezést. Így 1994ben a forradalom
utáni  időszak  első,  külföldieknek  odaítélt  olajipari  rendelését  a  Conoco  amerikai  nagyvállalat  kapta.  A
szimbolikus üzenet nem is lehetett volna erősebb.

 

Amerikaiiráni versengés

A politikai megegyezést segítő lépések ellenére a dolgok nem úgy alakultak, ahogy tervezték. A hidegháború után
az  Izrael  és  Irán  közötti  rivalizálás  jelentősen  fokozódott.  Izrael,  amely  1980ban  még  azért  lobbizott
Washingtonban,  hogy  helyreállítsa  viszonyát  Iránnal,  hirtelen  180  fokos  fordulatot  tett.  Most  azért  lobbizott,
hogy Washington szankciókat vezessen be  Irán ellen, és elszigetelje az országot. Ennek első áldozata a Conoco
üzlet lett. Az amerikai szenátus komoly nyomására Bill Clinton két elnöki rendeletet hozott (1995. március 15én
és  május  6án),  amelyekkel  nemcsak  megsemmisítette  a  Conoco  megállapodást,  hanem  mindenfajta
kereskedelmi tevékenységet megtiltott a terrorizmus támogatásával vádolt Iránnal.

A Rafszandzsani kormány meg volt döbbenve. Nem csupán a jóindulatukat és közeledésüket utasította el
Washington,  de  ez  a  kapcsolatok  további  romlásához  is  vezetett.  A  következő  évben  a  kongresszus  további
szankciókat foganatosított Irán ellen. A retorziók olyan harmadik országok ellen irányultak, amelyek Irán energia
szektorába  szándékoztak  befektetni.  A  Clinton  második  elnökségének  vége  felé  bekövetkezett  néhány  pozitív
fejlemény ellenére a két állam közötti bizalmatlanság csak egyre mélyült.

Később, amikor a Bush adminisztráció úgy döntött, hogy támadást  indít az afgán tálib rezsim, azaz Irán
ősellensége  ellen,  Teherán  és  Washington  között  széleskörű  hírszerzési,  politikai  és  katonai  együttműködés
kezdődött. Bush elnök afganisztáni tanácsadója, James Dobbins szerint: Irán döntő szerepet játszott abban, hogy
a  tálib  rendszer  bukását  követően új  alkotmányos  rend  jöjjön  létre Afganisztánban.  Irán  sokoldalúan  segítette
Washingtont az afgán béke megteremtésében azt remélve, hogy támogatásával új fejezet kezdődik az USA és Irán
kapcsolatban.

De  Teherán megrökönyödésére,  csupán másfél  hónap  telt  el  az  együttműködés  csúcsát  jelentő  2001es
bonni  konferencia  óta,  amelyen  az  új  afgán  alkotmány  megszületett,  amikor  is  Bush  elnök  Iránt  feltette  az
“gonosz  tengelye”  listára,  ÉszakKorea  és  Irak mellé,  nem kevesebbel  vádolva  az  országot, mint  a  terrorizmus
támogatása, illetve tömegpusztító fegyverek kifejlesztése. Washington árulása, ahogy azt Teheránban tekintették,
komolyan meggyengítette  azok  hangját,  akik  Iránban  a Washingtonnal  való megbékélés mellett  szálltak  síkra.
Akik Washingtonban bíztak, megégették magukat.

Még  mielőtt  a  reformokat  támogató  Mohammad  Khatami  elnök  (19972005)  mandátuma  lejárt,  az
irániak, békülésük jeléül elküldték a Bush kormányzatnak az eddigi legnagyobb olajágat. 2003ban, egy évvel az
“gonosz  tengelye”  beszéd  után,  Teherán  átfogó  tárgyalási  javaslatot  tett Washingtonnak  az  Iránba  akkreditált
svájci  nagyköveten  keresztül.  Irán  a  nukleáris  programjának  teljes  átláthatóságát  ajánlotta  Washingtonnak,
továbbá  az  Irakban megvalósítandó  együttműködést,  a Hezbollah  libanoni militáns  szárnyának  lefegyverzését,
Izrael  közvetett  elismerését.  Cserébe  a  szankciók  feloldását,  és  Irán  regionális  védelmi  igényeinek  elismerését
kérte.

A  Bush  kormányzat  azonban  nem  volt  érdekelt  a  Teheránnal  fennálló  feszültség  csökkentésében.  A
javaslatot  elutasították,  ezzel  Teherán  ismét  meggyőződhetett  arról,  hogy  Washington  végső  célja  az  iráni
kormány megbuktatása,  és  Irán  gyenge  vazallus  állammá  alakítása.  Hasonlóan  a  korábbiakhoz,  a  meghiúsult
közeledés tovább szította a  feszültséget, amit Mahmud Ahmadinezsád elnök (20052013) rendszeres és harcias
beszédei tovább éleztek.

Attól  tartva,  hogy  Irán  a  jövőben  akár  a  következő  Irak  vagy Afganisztán  is  lehet,  Teherán úgy döntött,
hogy  Irak  elfoglalását  és  az  afganisztáni  jelenlétet  olyan  költségessé  és  fájdalmassá  teszi  Washingtonnak,
amennyire  csak  lehetséges.  Ezt  követően  ez  a  két  ország  vált  a  feléledő  amerikaiiráni  versengés  színhelyévé.
Amíg az Egyesült Államokat lefoglalja a háborúskodás, addig nem lesz ereje Irán megtámadására − így számoltak
a teheráni döntéshozók.

Washington  Iránt hibáztatja  egy hatékony  fegyver  (IED) alkalmazásáért,  ami  több  száz amerikai katona
halálát okozta Irakban és Afganisztánban. Harag és neheztelés uralja a Pentagon vezetőit Iránnal kapcsolatban,
különösen a magasabb rangú katonai vezetők körében, akik Iránt okolják bajtársaik haláláért. Ez nem az a harag,
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amit  az  amerikaiak  a  túszdráma  idején  éreztek,  ezek  friss  sebek,  amelyek  még  nem  gyógyultak  be.  Ezen  a
komplex,  fájdalommal átitatott érzésen kell most  felülkerekedni az Egyesült Államoknak és  Iránnak, és egy új,
közös  jövő  alapjaiban  megállapodni.  Mindkét  félben  súlyos  bizalmatlanság  uralkodik,  ami  iráni  részről  még
mélyebb.  A  bizalmatlanság  egyik  oka,  hogy  Irán  a  gyengébb,  sebezhetőbb  félnek  érzi magát.  A másik  ok  Irán
legfelsőbb  vezetője,  ajatollah  Ali  Hamenei  személyében  rejlik.  Nincs még  egy  olyan  személy  az  iráni  politikai
életben, aki több terhet viselt volna, mint Ali Hamenei, és olyan sincs, aki bizalmatlanabb lenne az amerikaiakkal
szemben, mint ő. De mindkét oldalról hosszan sorolhatnák a múlt eseményeit, hogy a döntéshozók megértsék és
meghaladják a bizalmatlanság okait.

 

Hasznos lenne a megbékélés

Ha  a  bizalmatlanság  falát  le  lehetne  rombolni  és  egy  nukleáris  megállapodást  tető  alá  lehetne  hozni,  annak
legalább olyan pozitív hatása lenne a régióra, mint amilyen negatív módon befolyásolta azt az USAIrak közötti
ellenségeskedés.  A  fájdalmas  múlt  miatt  kevésbé  valószínű,  hogy  belátható  időn  belül  a  két  ország  egymás
partnere vagy szövetségese lehetne. Ahogy Irán Legfelső Nemzeti Biztonsági Tanácsának titkára, Ali Shamkhani
nemrég megállapította: a két  félnek „úgy kellene viselkednie, hogy energiáikat ne egymás ellen használják[iv]”.
Sem Irak,  sem Afganisztán nem  lennének ma olyan  reménytelenül  rossz helyzetben, ha az USA és  Irán sokkal
korábban  megállapodtak  volna  egymással.  Ha  Irán  és  az  USA  elásná  a  csatabárdot,  kétségkívül  e  két  ország
lehetne az egész régió jótevője.

Természetesen,  az  USA  és  Irán  közötti  béke  nem  oldaná  meg  a  terület  minden  konfliktusát.  Ha  a
geopolitikai versengés Irán, SzaúdArábia és Izrael között folytatódik, az az egész térségre destabilizáló hatással
lesz. Egy működőképes, nem ellenséges WashingtonTeherán viszony inkább mérsékelné és fékezné a konfliktust.
Még  az  is  elképzelhető,  hogy  a  szír  polgárháború  megállítható  lenne,  ha  az  USA  és  Irán  “nem  egymás  ellen
használná az energiáit”.

De kialakulhat egy sürgető, közös érdek is Washington és Teherán között abban az esetben, ha a szunnita
dzsihádisták, az Iszlám Állam (ISIS), és más radikális iszlám harcosok egyaránt veszélyeztetnék Irán és az USA
érdekeit a régióban. A közös érdek segítene a bizalmatlanság leküzdésében és arra kényszeríthetné a feleket, hogy
túllépjenek  a  pillanatnyi  “tűzszüneten”.  A  volt  miniszterelnök  Núri  elMáliki  leváltása,  valamint  az  iraki  és
levantei Iszlám Állam elleni katonai fellépés bizonyíthatná a közös fellépés realitását.

De egyik lehetőséget sem lehet kiaknázni, ha a két fél nem talál megoldást a nukleáris patthelyzetre. Pedig
kétségtelenül ez lenne a kiindulópontja az amerikaiiráni kapcsolatok új fejezetének.

 

 

A  szerző  az  IrániAmerikai Nemzeti  Tanács  elnöke,  A  single Roll  of  the Dice:Obama’s Diplomacy with  Iran
című könyv szerzője, amely 2012ben a Yale University Press, New Havenben.
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Külső beavatkozások sorozata  PerzsiaIrán történelmi eseményei:

1856: NagyBritannia kikényszeríti Afganisztán elismerését és Perzsia Herat tartományának leszakadását.

1871: Nadir Sah miniszterelnöksége alatt alapvető reformokba kezdenek.

1906: Alkotmányos forradalmat hajtanak végre, megalakítják a Parlamentet, elfogadják az ország első
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alkotmányát, ami egyben véget vett az addigi abszolutista monarchiának.

1907: Oroszország és NagyBritannia Perzsiát három befolyási területre osztja szét.

1909: Létrejön az AngolPerzsa Olajvállalat. A parlamentet felfüggesztik.

191418: NagyBritannia elfoglalja Perzsia egy részét, amely 1934ben az Irán nevet veszi fel.

1941. augusztus 25: Az angol csapatok lerohanják Irán déli és nyugati részét, miközben a Szovjetunió az
ország északi részét foglalja el. Reza Sah kénytelen lemondani a fia Mohammad Reza Pahlavi javára.

1953. augusztus 19. A CIA és az angol titkosszolgálatok által kitervelt katonai puccs megdönti Mohammed
Mosszadek kormányát, miután államosította az AngolIráni Olajvállalatot.

1964. november: Khomeini ajatollahot emigrálásra kényszerítik

1979. április 1: Kikiáltják az Iráni Iszlám Köztársaságot.

19801988: Saddam Husszein kezdeményezésére háború dúl Irán és Irak között.

1995: William Clinton amerikai elnök megtilt minden kereskedelmi kapcsolatot Iránnal.

2006. december: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa megszavazza az 1737es határozatot, amely megtiltja hogy
Iránnak nukleáris vagy ballisztikus technikai felszereléseket adjanak el.

2013. november 24: Irán az USA és a G5+1es országcsoport aláír Genfben egy előzetes megállapodást az
iráni nukleáris programról

2014. november 24: Megújítják az előzetes megállapodást és meghosszabbítják a politikai alapelvekről
szóló tárgyalásokat 2015. március 31ig, a szerződés szövegezését pedig 2015. július 1ig.



2015. 04. 09. www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192 27/42

 

Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

 

I. Hímnem – nőnem

 

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

 

Egyes francia írók gyakran használnak olyan nőnemű állatneveket, amelyek ismeretlenek a francia köznyelvben
(a rossignol[3]).  Ilyen Colettenél  és Giraudouxnál  az écureuille  [nősténymókus], Michel Tourniernál  az une
éléphante  vagy Maurice Genevoixnál  (sőt, már Alfred de Mussetnél[4]  is)  a merlette  [nőstény  feketerigó][5].
nőnemű alakját pl. Émile Littré híres szótára szerint is legfeljebb tréfásan lehet használni

 

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

 

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

 

Hímneműek

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

 

Nőneműek

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

 

A  gyűjtőnév,  illetve  fajtanév  általában  hímnemű  (pl.  bovidé  [páros  ujjú  patás  kérődző(k)],  bovin
[szarvasmarha(félék)],  insectemammifère  [emlős], serpent  [kígyó]  stb.),  kivéve  ha  a  nőstény  valamilyen  oknál
fogva fontosabb a hímnél: pl. vache [tehén], abeille [méh], poule [tyúk], chèvre [kecske] stb. [rovar],
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A  franciában  általános  szabály,  hogy  a  szó  nőnemű  alakját  a  hímnemű  formából  képezzük.  Mindez  az
állatnevekre is érvényes. Ennek ellenére előfordul, hogy nem a nőnemű szóalak keletkezett a hímnemű formából,
hanem megfordítva,  a  hímnemű  a  nőneműből,  mint  ahogyan  a  dindon  [hímpulyka]  a  dinde  [nősténypulyka]
szóból vagy a tourtereau [hímgerle, gerlefióka] a tourterelle [nősténygerle] szóból stb.

 

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

 

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

 

a. Néma e toldalékkal

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

 

b. esse/ette/onne nőnemképző toldalékkal

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

 

c. A szóvégi mássalhangzó megkettőzésével plusz néma evel

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

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

 

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas  farkasszuka];

 

e. Mássalhangzó plusz néma e hozzáadásával

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

 

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

canard  –  cane  [hímkacsa  –  nősténykacsa];  dindon  –  dinde  [pulykakakas  –  pulykatyúk];  mulet  –  mule
[hímöszvér – nőstényöszvér]; loupcervier – loupcerve [hímhiúz – nőstényhiúz]; chevreau – chevrette [hímgida
–  nősténygida];  chevreuil  –  chevrette  [hím  őz  –  nőstény  őz];  perroquet  –  perruche  [hímpapagáj  
nősténypapagáj];  lévrier –  levrette  [hímagár – nőstényagár]; moineau – moinelle*  [hímveréb nőstényveréb];
maquereau – maquerelle [hím makréla – nősténymakréla]; oiseau – oisellepoulichet sokan a poulin nőnemének
hiszik, holott a szónak a poulainnél 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  morfológiaigrammatikai  eszközök  (vagyis
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nőnemképző  toldalékok) mellett  vannak  lexikálisszemantikai  eszközei  is. Külön  szó  jelöli  a nőstényt az alábbi
esetekben:  singe  –  guenon  [hímmajom  –  nősténymajom];  bélier  –  brebis  [(tenyész)kos  –  anyajuh];  bouc  –
chèvre[9]  [kecskebak – nősténykecske];  cerf – biche  [hímszarvas –  szarvasünő];  coq – poule  [kakas  –  tyúk];
étalon  –  jument  [csődör  –  kanca];  jars  –  oie  [gúnár  –  (nőstény)liba,  lúd];  lièvre[10]  –  hasematou  –  chatte
[kandúr – nősténymacska]; sanglier – laie [hímvaddisznó – nőstény vaddisznó, vademse]; toreau – vache [bika
– tehén]; verrat – truie [kan disznó – emse] stb. [hím (kan) vadnyúl – nőstény vadnyúl];

 

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

 

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

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

 

II. A kicsinyek neve

 

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

 

eau

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

 

on

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

 

ette

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

et

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

ot

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

 

Az állat kicsinyét jelentő szó többféle helyesírással vagy eltérő toldalékkal, esetleg toldalékkal és külön szóval is
előfordul: merleau  – merlot  – merlesse  [rigófióka], canette  –  canneton  [kacsafióka], girafeau  –  girafon  [kis
zsiráf], ânon – bourricot [csacsi], baleineau – baleinon [kis bálna], agneau – agnelet [] stb. Főleg a háziállatok
terén sok a konkurrens alakváltozat, pl. a kecskegida esetében: bicot, biquet, biquette, cabri, chevreau, chevrette
stb. A vadászati és mezőgazdasági szaknyelv különösen sok szinonímát, alakváltozatot ismer, amelyeknek jó része
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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  morfológiaigrammatikai  eszközök
(vagyis  a  toldalékok) mellett  vannak  lexikálisszemantikai  eszközei  is.  Egyes  állatok  kicsinyeit  a  francia  külön
szóval  jelöli: marcassin  [vadmalac], guenuchepoulin  [csikó], un  faon  [őzgida], pouliche  [fiatal kanca], poussin
[kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard  [anyjától elválasztott kisborjú], asticot  [légylárva],
stb. Egyes esetekben  jelölhetők a bébé  szóval  is  az állat kicsinyei: bébé phoque  [fókabébi]  stb.  [kölyökmajom],
[borjúüsző],

 

Egyikmásik  esetben  az  állat  kicsinyeinek neve metaforikus  vagy  egyéb  jelentéssel  is  gazdagodhat.  Így  jelent  a
louveteaumoucheron [apró légy] ’kisfiú’t, a poulette [csirke] (kedveskedve) ’fiatal lány’t vagy ’fiatalasszony’t, a
poulet  [csirke] –  a  flic  pejoratív  szinonimájaként –  ’zsaru’t  (ez  utóbbi  jelentés  a magyarázata  az  olyan  kettős
jelentésű  –  és  épp  ezért  lefordíthatatlan  –  francia  filmcímeknek,  mint  a  Tendre  poulet, Adieu  poulet  vagy  a
Claude Chabrol rendezte Poulet au vinaigre). [farkaskölyök] ’kiscserkész’t, a

 

Az Aiglon  [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel  írva,  II. Napóleonnak, Napóleon  fiának  (1811–1832)  ragadványneve,
amit Edmond Rostand azonos című verses darabja  (1900)  tett híressé  (az elnevezés azonban nem tőle, hanem
Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851es 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  egyegy  állandó  szókapcsolatnak  is  része: mint  pl.  a poulet  fermier
[tanyasi  (szabad  tartásban  nevelkedett)  csirke]  vagy  a  francia  gasztronómia  két  ismertebb  kifejezése:  a  sauce
poulette  [vajascitromostojásos  mártás[12]]  meg  a  Poulet  Marengo  [fehérboros,  fokhagymásparadicsomos
csirkesült[13]]. Ami a cabri [kecskegida], illetve a vele kapcsolatos sauter comme un cabri [(feleslegesen) ugrál,
mint a kecskegida] kifejezést  illeti, ez de Gaullenak az Európai egyesüléssel kapcsolatos híres kijelentésében is
szerepel: ”Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe !...
mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien ![14]” [Persze, ugrálhat az ember a székén mint egy kecskegida,
és szajkózhatja, hogy Európa, Európa, Európa, de ezzel még semmire se jutunk.]

 

III. Állathangot kifejező francia igék

 

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

 

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

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

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

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

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



2015. 04. 09. www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192

http://www.magyardiplo.hu/print.php?franciakert=I&full=I&cimkek=I&cikkujlap=I&catid=192 31/42

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

grogner  [brummog  (medve)] ●  elégedetlenül dörmög, méltatlankodik ●   Il grogne, mais  il  obéit.  [Morog,  de
engedelmeskedik]

jacasser [csörög (szarka)] ● ’hangosan cseveg’ Les femmes n’arrêtaient pas de jacasser [Az asszonyok megállás
nélkül trécseltek.]

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

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

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

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

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

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

 

IV. Állathangutánzó 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] cricri [cirip cirip]

Canard [kacsa] coin coin [hápháp]

Cochon [disznó] groingroin [röf röf]

Corbeau [holló] croacroa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

Poule [tyúk] cot cot codac, cotcotcodet [kotkotkotkodács]

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

 

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

 

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

 

V. Becéző állatnevek

 

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

 

agneau m. [bárány] Általában többes számban, kizárólag felnőtt gyereknek: mes petits agneaux [báránykáim]
Tous au lit, mes petits agneaux ! Egykettő, 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, vasy, 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.  szülőgyerek  kapcsolatban),  bár  a  nőnemű  forma  ritkább. Nagyon
gyakori. Alors, mon biquet,  t’as  fait  tes devoirs ? Pauvre biquet! T’as très mal ? Felnőtt kislánynak. Alors, ma
biquette, tu as bien travaillé ?

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

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

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

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

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

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

lapin  m.  lapinou  [nyúl] Mon  (petit/gros)  lapin,  mon  p’tit  lapinou  mon  lapin  chéri  ;  mon  vieux  lapin Nő
férfinak,  férfi  nőnek,  felnőtt  gyereknek.  Egyik  legelterjedtebb  becéző  szó.  Gyakori,  de  vigyázni  kell  vele, mert
akárcsak a chattenak meg a minounak, 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, dépêchezvous ! Ma loute ; ma louloute Főleg nőnek vagy gyereknek.
„Mon bon louloup” (Balzac Mme Hanskának írt levelében szóvégi pvel írja, de a mai franciára p nélküli írásmód
jellemző).

loutre f. [vidra] Ma loutre. Ironiquement. Ritka.

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

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

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

pioupiou m.  [pipi]  Felnőtt  gyereknek,  gyakran  többes  számban  (kötőjellel  vagy  kötőjel  nélkül). Mes  (petits)
piouxpioux

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

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

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

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

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

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

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

Ádám Péter

  

 

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

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

(Rabelais, Gargantua[i])

 

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec

ce grand mot on se console de toutes les
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misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

(G. Flaubert, Correspondance)[ii]

 

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

 

Hogy hány  káromkodást  ismer  a  francia,  csaknem  lehetetlen
megmondani.  Pierre  Enckell  Dictionnaire  des  jurons  c.
hézagpótló  szótára[iii]  nem  kevesebb,  mint  750  szócikket
tartalmaz. Persze, ennek a 750 káromkodásnak csak elenyésző
része  eleven  a  mai  köznyelvben;  bár  az  is  igaz,  hogy  az
elavultnak  tekintett káromkodások sem teljesen  ismeretlenek
a franciák előtt, hála azoknak a klasszikus irodalmi műveknek,
amelyek  megőrizték  őket.  Érdekes,  hogy  időnként  az
irodalminak  tekintett  és  a  mai  köznyelvből  kikopott
káromkodások  is  felfelbukkannak  a  nyomtatott  sajtóban,  és
korántsem  csak  a  Canard  enchaînéféle  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  egyegy  elavultnak  vélt  káromkodását
(mint például a scrogneugneut).

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 Molièrenél,

valamint  Alexandre  Dumas  regényeiben.)  A merde  szó,  amelyet  kiváltságos  hely  illet  meg  a  káromkodások
sorában, először a XIII. századi Rókaregényben bukkan fel, de a XVI. században Rabelais, a XVII.ben Scarron,
sőt, Voltaire sem rühelli tollára venni – ezután jó egy évszázadra eltűnik a francia szövegekből, bár sok adat utal
búvópatakszerű  jelenlétére.  Végül,  jó  egy  évszázados  lappangás  után,  szinte  vulkánszerűen  tör  felszínre  a
csiszoltan  választékos  stílusú  Gustave  Flaubert  levelezésében,  hogy  azután  –  már  a  XX.  században  –  egyik
leggyakoribb szitok és indulatszója legyen a modern francia köznyelvnek. „Ezzel az öt betűs szóval – írja a költő
Jacques  Réda  –  ma  szinte  mindenhol  találkozhat  az  ember,  olyan  gyakori  lett,  hogy  minden  kapcsolatát
elvesztette anyagi referenciájával.”

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

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=cr4PINpTSW8
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Az  is  szaporítja  a  káromkodások  számát,  hogy  a  legerősebb  szentségeléseknek  keletkeznek  enyhébb,
eufemisztikus változatai is. Ekként lett a mordieuből a morbleu, a sacredieuből a sacrebleu, a vendredieuből a
ventrebleu  és  így  tovább.  (Később  ez  az  eljárás  az  úgynevezett  tabuszavakra  is  kiterjedt,  és  egy  sor  nyelvi
trágárságnak  keletkezett  enyhébb  változata,  mint  például  a merdenek  a mince,  a  putainnek  a  purée  vagy  a
punaise, a bougrenak a bigre, a foutrenak a fichtre stb.) Érdekes, hogy a XVII. és a XVIII. században minden
gond nélkül használták ezeket az eufemisztikus káromkodásokat, holott a blaszfémiát  tiltó  törvények még  igen
szigorúak  voltak.  Molière  Dom  Juanjának  parasztjai  például,  alighogy  megjelennek  a  színen,  éktelen
káromkodásba kezdenek[vii]. Amikor azonban a III. felvonás 2. jelenetében Dom Juan egy lajos aranyat ajánl egy
szerencsétlen koldusnak, ha káromkodik egy zaftosat, a koldus azt válaszolja,  inkább éhen hal, de káromkodni
nem hajlandó[viii]. Ha a fent említett eufemisztikus formákkal szentségelt volna, aligha kapta volna meg az ígért
jutalmat…

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

 

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

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

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

bon sang bon sang de bon sang, bon sang de bon sang de bon sang, sacré bon sang, satané bon sang, sacré
mille  bon  sang de bon dieu  (méltatlankodás,  felháborodás,  bosszúság  kifejezésére;  előtagként  is: bon  sang  de
misère) Mais de quoi astu peur, bon sang ! Bon sang ! vous n’écoutez jamais ! „Bon sang, la belle fille ! Siffle
admirativement mon compagnon.” (L. Malet) „Ah que n’aije 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’estce 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’esty  pas malheureux  de  voir  ça.”  (Drieu La
Rochelle) „Bordel de bon Dieu de nom de Dieu de merde” (L.F. Céline) „Mais, bordel, où c’est qu’j’ai mis mon
flingue ?” (Renaud)

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

cadedis cadediou (a gascognei 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’estce  que  je  vais  faire  en  attendant.”  (R. Queneau) Crotte  de
crotte ! Pour une fois que tout marchait sur des roulettes, nous avons la guigne ! enyhébb változata, szinonimái:

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

diable  cent  diables,  cinq  cent  diable,  mille  diables,  mort  d’un  diable,  mort  de  tous  les  diables,  mordiable,
tonnerre de diable, que diable, grand diable, tonnerre du diable, tous les diables, sang du diable, ventrediable
(irodalmi, de a csiszoltabb beszédben is előfordul. Enyhébb változata a >diantre) Diable, c’est un peu chère ! Où
diable estil caché ? Que diable veut dire tout ça ? „Que diable allaitil 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  pensezvous  réussir  ?  ’És  hogy  a  pitvarba  szeretné  a  dolgot  sikerre  vinni?’
Dépêchezvous que diantre ! Diantre, que c’est cher ! „Comment diantre se trouvaitil 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’...
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Dieu nom de Dieu,  triple Dieu,  ventre Dieu, mille  Dieux, milliard  de  Dieux,  vingt  Dieux,  foutredieu  (ritka),
grand Dieu de Dieu de  tous  les Dieux,  sacré nom de Dieu, bon Dieu de bon Dieu  (gyakori)  „Nom de Dieu de
merde, c’est quand même trop con !” (J. Laurent)

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

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

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

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

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

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

mince (csodálkozás, meglepetés, bosszúság kifejezésére, többnyire nők szájából) Mince alors  ’hű a kutyafáját!’,
Mince, je n’ai plus d’essence ! ’Hű, a csuda vigye el, kifogyott a benzin!’ Mince alors, je me suis encore trompé de
route ! Mince ! J’ai perdu mon sac ! Mince alors ! Qu’estce 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) Dépêchetoi, 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  Dieuből,  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  pardieuből;  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  rendezvous.  ’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  rendezvous, pardi  ! Pardi  !  Si  je m’en  souviens  !  ’Hát  hogy  a  kutyafülébe  ne  emlékeznék  rá!’,  ’Hát  hogy  a
fenébe felejtettem volna el !’

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

pétard mille pétards, nom d’un pétard, pétard de dieu, pétard de nom de dieu,  sacredieu pétard, pétard de
pétard de pétard (bosszúság,  ingerültség,  csodálkozás kifejezésére; önállóan  is használható, de összetételekben
gyakoribb; durvának és közönségesnek számít) Ça tombe des cordes, pétard ! On pourra pas sortir; „Nom d’un
pétard, estce 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’estàdire  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,
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gyakrabban düh, bosszúság kifejezésére; a kiejtésben néha  ’tainné  is  rövidülhet; a >punaise meg a >merde
szinonimája; devel 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 audessus de sa tête, et laissa couler un jet mince sur ses
dents à peine entrouvertes. – Ah ! Putain ! fitil.” (P. Mac Orlan)

sabord[x]  triple sabords, mille sabords, mille milliards de mille  sabords  (kalandregényekből  ismert matróz
káromkodás;  az  Hergéféle  Tintin  képregénysorozat  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)
Laissezmoi tranquille, sacrebleu !

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

saperlotte (régies; >saperlipopette) Mais dépêchetoi, saperlotte !

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

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

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

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

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

ventrebleu  ventrebleu  (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)

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

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

 

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  egyegy  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: blanc, blanche
(fehér), bleu, e (kék), brun, e (barna), jaune (sárga), noir, e
(fekete),  orange  (narancssárga),  rouge  (piros),  rose
(rózsaszín), vert, e (zöld), violet, violette (lila). [Vigyázzunk, a
brun  használata  nem  egészen  azonos  a magyaréval!  A  barna
színt a köznyelv nem ezzel, hanem a hímnemben és nőnemben
változatlan marron jelzővel fejezi ki, a brun inkább csak hajjal

kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna  tehén’  vache

marron, ’barna szem’ des yeux marron, 'egy pár barna cipő' une paire de chaussures marron, de: Le grand brun
que  tu as  remarqué hier,  c’était mon  frère,  ’a magas barna hajú  fiú,  akit  tegnap  láttál,  a  testvérem’, une belle
brune ’csinos barna lány’.]

 

 

I.  A  színnév  helye.  A  színnevek,  amelyeket  számban  és  nemben  egyeztetünk  (a  kivételekről  lejjebb),
általában  a  jelzett  szó  mögött  állnak  (une  pomme  verte),  de  előfordul,  főleg  régies  kifejezésekben  vagy
összetételekben,  hogy  a  főnév  elé  kerülnek:  ilyen  például  a  veretes  se  faire  (vagy avoir) de  noirs  soucis  ’sötét
gondok gyötrik’, az avoir de noirs pressentiments ’rossz előzérzete van’, vagy az egyszerre régies és ironikus faire
(gyakrabban écrire) quelque chose de sa blanche main  ’saját kezűleg ír vagy csinál vmit’, például A. de Musset
nél: Voilà votre thé, fait de ma blanche main… ’Itt a teája, én magam főztem…’, donnezmoi votre blanche main

’nyújtsa ide a hófehér kacsóját’ stb. Még néhány példa: la blanche colombe
2
 (fehér galamb), la blanche hermine

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

BlancheNeige (Hófehérke), le VertGalant (IV. Henrik kedveskedő ragadványneve)
4
. Az előre helyezett szinnév

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.herodote.net/Images/HenriIVCarnavalet.jpg&imgrefurl=http://www.herodote.net/histoire/synthese.php%3FID%3D258&usg=__ToGdknP9ZWIhKxD9EJgNG7eg0Cs=&h=379&w=448&sz=21&hl=fr&start=14&itbs=1&tbnid=X0t2ZrhIuxorfM:&tbnh=107&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dvert-galant%2BIV%2Bhenri%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.herodote.net/Images/HenriIVCarnavalet.jpg&imgrefurl=http://www.herodote.net/histoire/synthese.php%3FID%3D258&usg=__ToGdknP9ZWIhKxD9EJgNG7eg0Cs=&h=379&w=448&sz=21&hl=fr&start=14&itbs=1&tbnid=X0t2ZrhIuxorfM:&tbnh=107&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dvert-galant%2BIV%2Bhenri%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.youtube.com/watch?v=X14_4bJCGZ8
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a költői nyelvben sem megy ritkaságszámba: "Enfants, voici les boeufs qui passent, / Cachez vos rouges tabliers
!" (V. Hugo, Odes et ballades)

 

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

jelentésű griser  kivételével
5
)  ir  végződésűek,  és  a második  igeragozási  csoportba  tartoznak:  blanchir, bleuir,

brunir, jaunir, noircir, rosir, rougir, verdir. Ezek az igék általában egyszerre tárgyasak és tárgyatlanok, egyszerre
jelölnek tevékenységet (faire) és átalakulást (devenir). Három példa:

blanchir  –  A.  (faire)  fehérít,  fehérre  fest,  meszel,  mos  (főleg  fehérneműt),  (átvitt  jelentésben)  vkit
(bűnügyben) tisztára mos; B. (devenir) el/kifehéredik, megőszül (régies);

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

rougir  –  A.  megpirosít,  pirosra  színez/fest,  piros  anyaggal  kever  (pl.  vérrel,  vörösborral);  B.
(meg)pirosodik, (meg/el)vörösödik, (el)pirul, irulpirul, (el)vörösödik (dühében, szégyenében).

 

Ezekből  az  igékből  (ment  vagy egyéb  toldalékkal)  főnév  is képezhető: blanchir > blanchiment  ’fehérre
festés’,  blanchiment  d’argent  ’pénzmosás’,  blanchissement  ’elfehérülés’  (pl.  hajé),  blanchissage  ’nagymosás’
(többnyire  fehérneműé);  bleuir  >  bleuissement  ’kékre  festés’,  ’elkékülés’  (pl.  ajaké);  brunir  >  brunissement
’lebarnulás’, brunissage  ’ropogósra sütés’  (pl. ételé);  jaunir >  jaunissement  ’sárgítás’,  ’meg/elsárgulás’,  ’sárgára
festés’; noircir > noircissement ’feketére/sötétre festés’, ’megfeketedés’ stb.

 

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

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

szótőben  kifejezett  szín  ragyogását,  fényét  fejezi  ki.  Két  irodalmi  példa,  egyik  Ch.  Perrault BarbeBleue  (Kék
Szakáll) c. meséjéből: Je ne voie rien que  le soleil qui poudroie, et  l’herbe qui verdoie  „Nem látok mást csak a
porzó napot meg a smaragdzölden tündöklő rétet’, másik V. Hugótól: Sous le ciel qui rougeoie ’A vöröslő (esetleg
’rőt fényben izzó’) égbolt alatt’ (Année terrible).

 

A valóságban szinte végtelen a színárnyalatok száma, a nyelv hétnyolc leggyakoribb színneve ezt nyilván
nem tudja mind pontosan visszaadni. A franciának azonban nem is egy nyelvi eszköze van a különféle árnyalatok
jelölésére. Ilyen például

 

III. az âtre tompító képző (suffixe d’atténuation), ami nagyjából megfelel a magyar s melléknév
képzőnek,  amely  színnévhez  kapcsolódva  szintén  a  tulajdonság  kisebb  fokátmértékét  fejezi  ki  (pl.:  barnás,
feketés,  zöldes  stb.). Az  âtre  képző,  a  leggyakoribb  színnevekkel  kapcsolódik össze  (de nemcsak  színnevekhez

illeszkedik
7
).  Jelentését  legegyszerűbben  a  tirer  à  (’valamilyen  színbe  hajlik’,  ’valamilyen  színben  játszik’)

kifejezéssel lehet körülírni (pl. un bleu tirant sur le violet). A toldalék a nőnemű alakhoz járul (a vert esetében a
szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);
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brunâtre – ’barnás’ pl. une sauce brunâtre (barnás színű mártás);

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

 

Az âtre végződésű színnevek összetételekben  is előfordulhatnak, pl. gris noirâtre (feketés  szürke), gris
brunâtre (barnás szürke), blanc jaunâtre (sárgás fehér). Az âtre képzős színnevekkel, amelyek erősen pejoratív
jelentésűek, gyakran találkozni az  irodalmi nyelvben: J’aime de vos  longs yeux  la  lumière verdâtre – olvassuk
Baudelaire Chant d’automne  c.  versében.  Az  idézett  verssornak  különleges  erőt  ad  a  pozitív aimer  ige meg  a
pejoratív verdâtre összeszikráztatásával kifejezett érzelmi ambivalencia.

 

V. Az aud/aude melléknévképző; Míg az  âtre  elvesz a  színnév  jelentéséből,  az  aud/aude  nem
elvesz, hanem hozzáad a színnév jelentéséhez, vagyis (általában pejoratív jelentésben) növeli a szín intenzitását.
Ez a képző azonban csak két színnévhez illeszthető.

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

rougeaud, rougeaude – (un visage rougeaud)

 

VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

 

(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel
8
: brunroux, brunrouge, bleuvert, vertjaune, grisbleu,

grisblanc, grisjaune;

 

(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 cuissedenymphe (hússzínű ruha), des rubans gorgedepigeon (galambszürke szalag) stb. stb.

 

(3) Hozzátehetünk a színnévhez jelzői funkciót betöltő de elöljárós főnevet is: blanc d’argent (ezüstfehér),
bleu  de  nuit  (mélykék,  sötétkék),  noir  de  velours,  brun  de  cachou,  brun  de  noix  (dióbarna),  noir  de  suie
(koromfekete),  jaune  d’or  (aranysárga),  blanc  de  plomb  (ólomfehér)  stb.  Két  színnév  ritkán  kapcsolódik  de

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

 

(4) Előfordul, és nem is ritkán, hogy a jelzői funkcióban álló főnév prepozíció nélkül áll a színnév mellett:
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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 (pisztáciazöld), vert épinard (spenótzöld), vert pomme, (almazöld) stb
11
.

 

(5) A couleur de szókapcsolat különféle változataival: jaune de la couleur de la paille (de az olyan rövidebb
alakok, mint  a  jaune  couleur de  la  paille,  illetve  a  jaune  couleur  paille  sokkal  gyakoribbak,  az  említett  jaune
paillet nem is számítva).

 

(6)  Az  intenzitást  fokozó  vagy  gyengítő  jelzős  szókapcsolattal.  Az  intenzitás  gyengítésére  a  cassé, clair,
éteint, délavé, mate, pâle,  terne,  terni  az  erősítésére  az  brillant,  chaud,  éclatant,  foncé,  obscure,  sombre,  vif
használatos leggyakrabban (de a flamboyant, rutilant és a voyant is elképzelhető): blanc cassé  (törtfehér), bleu
pâle  (halványkék),  rouge  sombre  (sötétpiros),  vert  foncé  (sötétzöld),  vert  clair  (világos  zöld),  vert  pâle
(halványzöld) stb.

 

HELYESÍRÁS – az összetett jelzők (színnév plusz színnév, színnév plusz főnév) sem többes számban, sem
nőnemben nem illeszkednek: des robes bleu pâle vagy bleu foncé, des rubans vert clair, des jupes vert bouteille.
A  jelzői  funkcióban  álló  (vagyis  színnévként  használatos)  főnevekkel  is  ugyanez  a  helyzet:  des  yeux  marron
(gesztenyebarna szem), des yeux marron foncé (sötétbarna szem), des rubans saumon (lazacszínű szalagok), des
rubans  saumon  fumé  (füstölt  lazac  színű  szalagok),  etc. Mindamellett  akadnak  kivételek:  az  écarlate  (bíbor,
skarlátvörös), mauve (lilás rózsaszín), pourpre (bíborvörös), rose (rózsaszín), fauve (vöröses sárga), ha jelzőként
állnak, nőnemben és többes számban egyeztetjük őket: des robes pourpres, des chemisettes écarlates stb. Az s
toldaléknak  néha  jelentésmegkülönböztető  szerepe  is  lehet:  des  drapeaux  bleublancrouge  (nemzeti  színű
zászlók), des drapeaux bleus, blancs, rouges (kék, fehér és piros – vagyis egyszínű – zászlók).

 

VII.  Nagyon  sok  az  olyan  főnév  is  a  franciában,  amely  alkalmas  önállóan  is  valamilyen  szín,
színárnyalat vagy tónus jelölésére. Használhatja a francianyelv színnévként egyes növények, virágok gyümölcsök,
élelmiszerek, állatok vagy ásványok nevét is. Például: abricot (barackszínű), ardoise (palaszürke), argent (ezüst),
brique  (téglavörös), amarante  (bíborvörös),  anthracite  (szürkés  fekete), aubergine  (sötétlila), azur  (azúrkék),
caca  d’oie  (sárgás  zöld),  café  (kávébarna),  cerise  (cseresznyepiros),  châtaigne  (világosbarna),  chocolat
(csokoládébarna), citron  (citromsárga), coquelicot  (pipacspiros), corail  (korallpiros), émeraude  (smaragdzöld),

feullemorte  (avarszínű),  garance  (tulipiros)
12
,  gorgedepigeon  (színjátszó),  grenat  (gránátvörös),  jonquille

(sárga), marron  (gesztenyebarna), moutarde  (mustársárga), noisette  (mogyoró barna), orange  (narancssárga),
paille  (szalmasárga), parme  (lila), pervenche  (szürkés  kék), pistache  (pisztáciazöld), prune  (szilvakék),  rouille
(rozsdabarna), tabac (dohánybarna), turquoise (türkizkék, esetleg türkiz zöld), etc.

 

Ezt  a  nagyon  gazdag  szókészletet  főleg  a  festékboltokban,  illetve  (gondoljunk  csak  az  autókarosszériák,
bútorszövetek,  ajakrúzsok  és  körömlakkok  színmegnevezéseire)  a  kereskedelemben  és  a  divat  világában
használják. Emellett rengeteg olyan fantázianévvel is találkozunk, amit sokszor hiába keresünk a szótárakban. Ha
például  bemegyünk  egy  francia  illatszerboltba,  és  megnézzük,  milyen  rózsaszín  körömlakk  (vernis  à  ongle)
kapható, ilyen árnyalatokat találunk: rose caprice, rose éclat, rose fou, rose passion, rose satin, rose tendre, rose
turbulent, rose de Venise  etc. Az Yves SaintLaurent márkájú rúzsokon például mostanában  ilyen színjelölések
olvashatók: prune  frappée, prune vertige,  cerise  givrée,  framboise  gelée,  rose  savoureux,  rose  cannelé,  rose

Paris, brun vibrant, brun beaubourg, miel naturel, beige douceur, pourpre interdit.
13

 

 

1  DE:  ours  brun  ’barnamedve’,  tabac  brun  ’barna  dohány’,  cigarettes  brunes  ’erős  cigaretta’,  bière  brune
’barnasör’.

2 Blanche colombe – egy 1993ban forgatott francia játékfilm címe.

3  Ma  főleg  vendéglők,  éttermek  neveként  (leginkább  Bretagneban).  A  hófehér  hermelin  az  1532ig  önálló
Bretagnenak volt a  jelképe. A bretagnei 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
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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 1970ben 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 grisernek  ezt  a  jelentését  nem  ismeri  sem  Pálfy Miklós  FranciaMagyar  szótára  (Grimm  Kiadó,  Szeged,
2006), sem Bárdosi Vilmos és Szabó Dávid franciamagyar 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 ’feketefehér filmek’.

9 Írják kötőjellel is: vertdegris. Ilyen színű volt a hitleri német hadsereg egyenruhája.

10 1915 áprilisától 1935ig ilyen színű volt a francia hadsereg egyenruhája.

11 A jelzői funkcióban álló főnév nemritkán kötőjellel kapcsolódik a színnévhez: grisfer (acélszürke), grisperle
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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