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A szakszervezetek dicsérete

SERGE HALIMI

A  Nemzetközi  Valutaalap  (IMF)  2015-ben  jelentetett  meg  egy  figyelemreméltó

tanulmányt a legmagasabb szintű vezetők és a részvényesek jövedelmeinek gyors

növekedéséről[1].  Állítólag  sokan  aggódnak  a  társadalmi  egyenlőtlenségek

növekedése miatt, a kötet mégis szinte visszhangtalan maradt. Vajon miért? Talán a

következtetések miatt?

A márciusban publikált  tanulmányban a  liberalizmus fellegvárából  származó két

közgazdász, Florence Jaumotte és Carolina Osorio Buitron, megállapítja: „a legfejlettebb országokban kapcsolat

áll  fenn a szakszervezeti  szervezettség 1980 és 2010 közötti  csökkenése, valamint a legmagasabb jövedelmek

növekedése  között”.  Mivel  magyarázható  ez?  A  szerzők  szerint  kisebb  lett  a  dolgozók  befolyása  a  vállalati

döntésekre, ez pedig elvezetett  a szakszervezeti  tagság csökkenéséhez. Mindez együtt azt  eredményezte,  hogy

„megnőtt a legmagasabb szintű vezetők és a részvényesek jövedelmeinek aránya”.

A magas jövedelmek növekedését tehát az alkalmazottak szervezeteinek gyengülése okozza „legalább fele

arányban”. Ezt pedig olyan személytelen tényezők váltják ki, mint a globalizáció, vagy a technológia fejlődése –

legalábbis  a  liberális  szerzők  véleménye  szerint.  Hogy  is  lepődhetnénk  meg  ezen?  Amikor  a  szakszervezeti

mozgalom meggyengül,  minden átértékelődik és leromlik. A történelemben az emberi emancipációt  elősegítő

lépések  legtöbbje  bizonyíthatóan  kötődik  a  szakszervezetekhez,  így  azok  meggyengülése  elkerülhetetlenül

magával  vonja a  tőketulajdonosok étvágyának növekedését.  A szakszervezetek hiánya felszabadítja a  helyet  a

szélsőjobbnak, és a vallási fanatizmusnak. A kettő együtt pedig azt célozza, hogy a szükséges szolidaritás helyett

megosszák a társadalom különböző csoportjait.

A szakszervezetek meggyengülése sem véletlen. 1947 áprilisában, amikor a nyugati országok harminc, a

jólétet  igazságosabban  megosztó  év  elé  néznek,  Friedrich  Hayek  a  saját  korában  meghatározó  liberális

gondolkodó, már ezt üzeni politikai elvbarátainak: „Ha vissza szeretnénk térni a liberális gazdasághoz, akkor a

szakszervezetek hatalmának korlátozása az egyik legfontosabb feladatunk.” Hayek véleménye akkoriban pusztába

kiáltott szó maradt, de ötven évvel később akadt két csodálója, akik megfogadták tanácsait. Ronald Reagan és

Margaret  Thatcher  közvetlenül  és  brutálisan  avatkozott  be  a  gazdaságba,  melynek  következtében  több

meghatározó  munkahelyi  konfliktus  és  országos  sztrájk  (mint  az  amerikai  légiirányítók 1981-es,  és  az  angol

bányászok 1984-85-ös megmozdulása) után a „szakszervezeti hatalom” kilehelte lelkét. 1979 és 1999 között, a

legalább ezer dolgozót mozgósító sztrájkok száma 235-ről 17-re esik vissza, az „elveszett munkanapok” száma

pedig 20 millióról 2 millióra![2]. Ezek után kezd csökkenni a bérek aránya a nemzeti jövedelemben. 2007-ben

alighogy  megválasztották  Nicolas  Sarkozyt  államelnöknek,  azonnal  megszavaztat  egy  törvényt  a  közszféra

sztrájkjogának korlátozásáról. Egy évvel később önelégülten, mint egy jó humorú gyerek, ezt jelenti be: „Ezentúl,

senki sem veszi majd észre, amikor sztrájkolnak az országban.”

Az  IMF  tanulmányból  bizony  le  kellett  volna  vonni  azt  a  következtetést,  hogy  meg  kell  erősíteni  a

szakszervezeteket. Ehelyett azonban a következő költői kérdést tették fel: „jó vagy rossz-e a társadalom számára

az egyenlőtlenségek növekedése és a szakszervezetek meggyengülése?”
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Akiknek már van elképzelésük a válaszról, könnyen levonhatják a megfelelő következtetést.

Fordította: Morva Judit

[1] Florence Jaumotte és Carolina Osorio Buitron: Le pouvoir et le peuple [A hatalom és a nép], Finances  &

développement, Washington, DC, 2015. március.

[2]  George  Melloan:  Whatever  happened  to  the  US  labor  movement  ?  [Mi  történt  az  amerikai

munkásmozgalommal?], The Wall Street Journal, New York, 2001. szeptember 4.
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A megszelídített provokátor - 200 éve halt meg De Sade márki (1814-2014)

Kovács Ilona

A hírhedt börtöntöltelék, a paradox módon « isteni » jelzővel felruházott, de inkább

« ördögi » vagy empatikusabban a « boldogtalan » jelzőt kiérdemlő arisztokrata író,

perverz bolond és  másként  gondolkodó Sade (1740-1814) sem kerülhette el  sorsát.

Utolérte az évfordulók végzete, hiába került előbb a könytárak « Poklába », (nálunk az

OSZK Zárt Osztályára), hiába hallgatták agyon a XIX. században, úgy néz ki, hogy sok

kaland és a cenzúrával vívott több évszázados küzdelem után ő is a levéltárak porában

és az egyetemi tananyagok süllyesztőjében végzi.

Az  évfordulók  nem feltétlenül  reveláció-számba  menő  felfedezések  vagy  valamilyen  alapvető  szemléletváltás

miatt sztárolnak egy-egy szerzőt, sokkal inkább azért, mert ilyen alkalmakkor lehet igazán pénzt szerezni. Így

aztán 2014-ben egymást érték a kongresszusok, megemlékezések és kiállítások, azzal a kimondott szándékkal,

hogy « helyére tegyék » az éltében és holtában sokáig botrányokat kavaró márkit. A franciák és a frankofónok

példát igyekeztek mutatni : a legpatinásabb intézmények tűzték zászlójukra a « szadizmust », hogy láthatóvá

tegyék  liberális  gondolkodásukat  és  széles  körű  tudományos  kínálatukat.  Az  ünneplés  ráadásul  nem  is

korlátozódott Európára : az USA több egyetemén szerveztek megemlékezést és konferenciát,  de hosszú lenne

teljes listát összeállítani a különböző, világszerte lezajlott rendezvényekből. Inkább mutatóba említenék néhány

csemegét  a  frankofón  körökből  :  a  leghíresebb  francia  intézmények  érezték  kötelességüknek,  hogy  példát

mutassanak az ünneplésben: a patinás Sorbonne (Université Paris-Sorbonne , népszerűbb nevén ParisIV, a

konzervatív egyetemi szellem régi fellegvára), egy másik fontos párizsi egyetem, a Paris VII (Paris-Diderot), és

velük karöltve a tudományos kutatás több központja állt hadsorba az évfordulóra. Közülük érdemes még kiemelni

a francia elitnevelés több évszázada virágzó csúcsintézményét, az École Normale Supérieure-t, mert ez szolgált

mintául Eötvös bárónak, amikor 1895-ben megalapította a budapesti Eötvös Kollégiumot. A teljességre törekvés

helyett rövidre zárva a sort,  már csak a genfi  egyetem Francia Tanszékét,  Jean Starobinski hajdani legendás

« műhelyét » említeném, mert ők zárták a sort némi késéssel (2015 februárjában), egy eltúlzott mértékű genfi

Sade-fesztivál keretében.

A  konferenciák  közt  nyilvánvalóan  külön  hely  illeti  meg  a  Sorbonne-on  rendezett,  már  említett  hatalmas

nemzetközi  kongresszust  (2014.  szept.  25-27),  ahol  a  legrangosabb  Sade-szakértők  hasonlítgatták  a  szerző

sokszínű,  és  még ma is  szinte  befogadhatatlanul  radikális  szövegeit  :  vagy hatásvizsgálat  ürügyén híres  írók

műveivel  vetették össze (Flaubert és Proust is szerepelt  a  Sade-követők listáján),  vagy hosszan ismertették a

befogadástörténet  stációit.  A  sok  tudós  téma között  csemegének  olyan  ritkán hallott  perverzióról  is  lehetett

magasröptű elemzést hallani, mint az agalmatofília, a szobrok iránti szexuális vonzalom, közismertebb nevén

pymalionizmus  (a  jól  ismert  antik  mítoszra  utalva.)  Sade  figurája  és  szövegei  szinte  minden  deviációra

szolgáltatnak példát, nem hiába ő a szadizmusra és mazochizmusra vonatkozó ismereteket nagy sikerrel körülíró

Krafft-Ebing legfőbb forrása a Psychopatia Sexualis (1886) című kézikönyvében, de ez a szobrok iránti ritka és

furcsa hajlam leginkább persze a sznobokat érdekli. Nem véletlen, hogy olyan nagyság mutatta be, mint Michel

Delon, aki a francia XVIII. század és a « szadizmus » nemzetközileg tisztelt, avatott ismerője, szinte tudományos

pápája, és aki most is megkerülhetetlennek bizonyult.

Az  ünnepi  konferenciák  részletes  ismertetése  helyett  egyetlen  üdítő

színfoltot  szeretnék  csak  felidézni  a  tudományos  közegből  :  Sade  márki

hajdani  várának  aljában,  a  Lacoste  nevű  (Provence-i)  kisvárosban  is

rendeztek  egy  színvonalas,  de  tarkább  programot  kínáló,  bensőséges

hangulatú találkozót.  A környezet érzékeltetéséhez némi kitérő szükséges,

mert  a  falunagyságú  kisváros  fölötti  sok  saroktornyos  hatalmas
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Sade-kastélyt  a  francia  forradalomban  (1792)  feldúlták  és  nagy  részben

lerombolták. A romokat 2001-ben az egyik ismert és gazdag francia divattervező, Pierre Cardin vette meg hétvégi

várnak. Azóta nagy ütemben halad a restaurálás és a belső átalakítás : egyaránt alkalmas máris a hely sokadik

rezidenciának  és  fesztivál-központnak.  A  Lacoste-i  találkozón  tehát  nem  csak  a  szokásos  gárda  gyűlt  össze

(egyetemi  tanárok  és  kutatók),  hanem  más  szakmák  képviselői  is,  elsősorban  pszichoanalitikusok  és

pszichiáterek, sőt a helyi értelmiség is helyet kapott a programban. A bővítés indokolt, mert a márkit minősített

«  másként  gondolkodóként  »  kezelték  már  a  saját  korában,  és  hol  börtönökben,  hol  elmegyógyintézetben

(Charenton)  tartotta  a  mindenkori  hatalom.  A  «  külső  »  szakértők  közül  is  kitűnt  a  találkozó  egyik  helyi

szervezője, Lacoste egyetlen könyvesboltjának nyugdíjas vezetője, aki egyben a provanszál nyelv megőrzésének

lelkes  harcosa,  Marc  Dumas.  Mivel  Sade  egyes  műveiben  (pl.  a  humoros,  rövid  elbeszélésekben  vagy  a

levelezésben) gyakran idéz provanszál közmondásokat és nyelvi fordulatokat, és ezekkel ritkán foglalkozott eddig

a tudomány, a kiváló amatőr nyelvész tűzijátékszerű bemutatója igen frissítően hatott, és ugyanezt a hatást érte el

később Genfben is, ahová szintén meghívták.

Az  emlékév  fényét  nagyban  emelte  az  Orsay-múzeum  erre  az  alkalomra

parádésan kiállított rendezvénye (Attaquer le Soleil : 2014. okt. 14-2015. jan.

25.).  A  párizsi  múzeum  Sade-ot  egy  régi,  közismert  és  igaz  közhelynek

megfelelően a felvilágosodás sötét oldalaként, mint a Nap ellenségét mutatta

be. A kiállítás megvalósítását egy különc kurátorra, Annie Le Brunra bízták,

akinek a karrierje és a francia intellektuális életben betöltött sajátos szerepe

Sade-hoz való viszonyát is meghatározza.  Pályája erősen kötődik hozzá: a

XX. század elején ugyanis egy maroknyi szürrealista már újra felfedezte a

márkit, Apollinaire nyomán, aki filológusként és költőként egyaránt értékelte

Sade szövegeit,  és elsőként adott  ki  egy antológiát  az életművéből 1909-ben. A reveláció ugyan annak idején

megmaradt az avant-garde köreiben,  de  a  mozgalomhoz későn és  André  Bretonhoz való személyes kötődése

révén csatlakozó költő-és esszéírónő megőrizte érdeklődését iránta, és most ennek önös részét kiemelve, inkább

önmagát állította előtérbe a Sade-életmű kapcsán, szenzációhajhász és bennfentes felhangokkal. Mivel jelentősen

hozzájárult a 60-as évektől kezdve az akkor még marginális filozófusnak és írónak számító Sade elismertetéséhez

két könyvhosszúságú esszéjével (Les châteaux de la subversion 1982, majd a Soudain un bloc d’abîme, 1986),

indokolt volt ugyan rábízni ezt a feladatot, de az eredmény felemásra sikerült. Annie Le Brun a kiállítást saját

egyéni koncepciói és szeszélyes ötletei jegyében állította össze, aminek az eredménye egy túlzsúfolt, meglehetősen

rendezetlen műtárgy-halmaz lett.  Nagyszerű alkotásokat gyűjtött  össze és tett  közszemlére egy viszonylag kis

helyen, a múzeum alagsorában, de ide-oda kapkodó témák mentén, amelyek megmaradtak az általánosságok

szintjén, mint pl. halál, háború, szerelem... Ilyen perspektívában csakugyan tengernyi műalkotást ki lehet tenni a

falakra,  de  a  túl  széles  optika  éppen  Sade  jelentőségét,  a  művészetek  világszemléletét  szerinte  alapvetően

megújító munkásságát hagyta homályban. Különösen zavaró hatást keltett az, hogy a tárgyak mellé különböző

művekből  kiragadott  idézeteket  függesztettek  ki,  amelyek  kontextus  nélkül  az  életművet  nem ismerő  laikus

szemlélők  számára  nyilvánvalóan  érthetetlenek  maradtak  (ráadásul  a  festményeket  védő,  sőt  talán

szimbolikusnak szánt sűrű félhomályban kisillabizálni sem igen lehetettt őket).

Itt  kanyarodnék vissza a genfi  ünnepség-sorozathoz, amely méreteivel  és egyes jellemzőivel

Sade-fesztiválnak vagy karneválnak is nevezhető. Néhány hónappal elcsúsztak a szorosan vett

évfordulóhoz  képest,  de  annál  jobban  kitettek  magukért.  Maga  a  város  is  szervezett  egy

ünnepség-sorozatot a Sade márki alakját megelevenítő filmekből (még Ingmar Bergman szinte

soha nem látható tv-filmjét is levetítették (Sade márkiné, 1992, Markisinnan de Sade). A város

egyik előkelő színháza, a Comédie de Genève műsorára tűzött egy alkalmi előadást, a Filozófia

a Budoárban című, főleg dialógusokban írt mű röpirat-fejezetét (Franciák, veselkedjetek neki

még egyszer,  ha  republikánusok akartok lenni…),  ezt  dolgozták  át  elég  amatőr  módon és

játszották el néhány este. A rövid darab előjátékaként Sade-vacsorát szolgáltak fel a színház

éttermében, és mindkét (szinte egyformán gyöngére sikerült) szolgáltatást aranyárban mérték. A Sade-fesztivál
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további  programokkal  is  szolgált:  felolvasó-estek,  könyvbemutató,  ismeretterjesztő  előadás,  változatos

helyszíneken és időpontokban, plakáterdőkön hirdetve az eseményeket. Nagyobb jelentőségű, hogy belekerült a

programba egy exkluzív Sade-kiállítás (Sade a szerelemtagadó,  2014. dec.6 – 2015.  április 12.,  Cologny-ban,

Genf  előkelő  kertvárosában  a  Martin  Bodmer  Alapítvány  égisze  alatt),  amely  ellenpontja  kívánt  lenni  a

párizsinak. A kurátor, a mindenütt előkerülő nagy Sade-szakértő, Michel Delon, szinte komikusan igyekezett egy,

az Orsay-ban látott vízióval szögesen ellentétes végletet illusztrálni. Az ő bemutatásában Sade csak mint filozófus,

ateista és nagy író szerepelt,  sok helyen gondosan javított  kéziratokkal. A cél egyértelműen az volt,  hogy egy

klasszikusokkal  egyenértékű szerzőként láttassa Sade-ot,  aki  szinte Flaubert-hez vagy Joyce-hoz hasonlítható

műgonddal, sok javítással és gyötrődéssel írt, és ezzel beemelje őt az irodalmi kánonba. Nem célom igazságot

tenni a kiállítás-rendezők és tudósok közti sokféle színtéren folyó vitában, de kiemelném, milyen meglepő volt

ilyen méretű Sade-ünneplés Svájcban, ahol a márki sem nem utazgatott, sem nem raboskodott. A svájciaknak

semmilyen  közvetlen  közük  nincs  hozzá,  de  szemmel  láthatólag  vonzza  őket  a  téma,  és  mivel  mindez  a

kálvinizmus fellegvárában zajlott, némi kénkőszag terjengett a karnevál tájékán.

A  genfi  keretbe  illeszkedő,  az  ottani  egyetemen  szervezett,  Sade-szezonzáróként  is

értelmezhető  kongresszus  megint  tudományos  közegbe  vitte  vissza  az  évfordulót,  nagy

szakértelemmel megszerkesztett nyelvészeti  és befogadástörténeti  előadásokkal.  Korábbi

nagy  gondolkodók  szelleme  lebegett  a  konferencia  felett,  nemcsak  a  már  említett

Starobinskié,  hanem  Roland  Barthes  (1915-1981)  gondolatvilága  is  jelen  volt

tanítványainak  köszönhetően.  A  60-as  években  Barthes  nagy  rajongója  lett  a  Sade-i

életműnek, és vele majdnem egy időben más jelentős filozófusok is felfedezték a márki

írásait :  elég talán csak Michel Foucault, Georges Bataille vagy Maurice Blanchot nevét

említeni ezen a téren. Barthes több meghatározó tanulmányt írt a főművekről (elsősorban

a legelrettentőbben radikális Szodoma százhúsz napja  érdekekelte, mint arról a Sade, Fourier, Loyola  (1971)

című  könyve  és  a  szintén  ott  publikált  Sade  életeiről  szólóesszéje  tanúskodik).  Ezek  az  írások  máig

meghatározzák a francia nyelvű fogadtatást, amely láthatóan a divinizáció irányába halad. Ez a növekvő presztízs

szerezte meg a márkinak az írói státuszt, fogadtatta el különleges, és gyakran visszatetszést keltő nyelvezetét. A

kanonizálás következtében jelent meg, de csak az utóbbi évtizedben a nagy egynyelvű (francia) szótárakban, és

így kerülhetett nemzeti klasszikusként négy kötettel (1990-95 között és 2014-ben) a nagy remekírók sorozatába

(Pléiade, Gallimard). Az ünnepi áhítatba ugyan a közelmúltban még belevegyült egy provokátor hangja : Michel

Onfray, a francia filozófiatörténészek fenegyereke nagy támadást intézett a márki gondolatrendszere ellen egy

esszével (A gonoszság szenvedélye, 2014, népszerűbb formában elővéve egy hasonló koncepciót feldolgozó, két

évvel korábban megjelent írását (Sade, egy mítosz szétrombolása). Mindkét elemzése azt a II. világháború után

már sokat hangoztatott elképzelést eleveníti fel, miszerint Sade (akárcsak Rousseau) a nácizmus ideológiájának

előfutára,  megkerülve  azt  a  problémát,  hogy  mindketten  gondolkodók  voltak,  absztrakt  hatalom-modelleket

felvázoló írók és filozófusok, nem pedig politikusok. Pasolini korábbi, nagy feltűnést keltő filmje (Salo,  avagy

Szodoma  120  napja,  1975.)  szintén  erre  az  erősen  vitatható  szemléletre  alapozva  azonosította  Mussolini

végnapjait Sade befejezetlen főművének látomásaival. Mindenesetre Michel Onfray fellépése és a könyvei körül

fellángoló vita jelentette a legnagyobb izgalmat az emlékév áhítatos hangulatában, és nagyobb figyelmet irányított

rá, mint a Biblia-papíron való megjelenés a Pléiade-ban.

Lehet-e  mindezek  alapján  valami  tanulságot  megkockáztatni  ?  Talán  annyi  elmondható,  hogy  Sade  minden

bizonnyal továbbra is élénken él a köztudatban, újabban talán a műveivel is, nem kizárólag a fantazmagóriák és

legendák szintjén, mint halála után csaknem 150 évig. Viszont eközben a világra szóló ünneplés és a hivatalos

elismerés megteszi azt,  aminek a cenzúra támadásai  és  az életmű agyonhallgatása csak az ellenkezőjét  tudta

elérni : a márki figurája, irodalmi és filozófiai írásai kezdik elveszíteni felforgató jellegüket.
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A Le Monde diplomatique leghűségesebb barátai

Clea Chakraverty

A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete 1996-os megalakulása óta

hozzájárul  a  havilap függetlenségének megőrzéséhez,  amelynek egyébként

résztulajdonosa  is.  A  több ezer  lelkes  olvasót  magába  tömörítő  egyesület

tagjai olyan aktív hálót alkotnak, amely informális csatornákon keresztül terjeszti az újság elemzéseit, nézeteit. E

hálónak azonban támogatásra és erősítésre van szüksége.

   A toulouse-i Bourse du travail (szakszervezeti székház) épületében lépni se lehetett azon a 2015 januári

estén. Sokaknak már csak a földön jutott hely, kezükben jegyzetfüzet vagy táblagép. A „Szíriától Palesztináig – a

Közel-Kelet kilátásai” című vitaest, amelyet a Le Monde diplomatique  újságírója, Alain Gresh moderált, sokak

érdeklődését  felkeltette,  köztük  számos  fiatalét  is.  „Ezek  olyan  fontos  témák,  amelyekről  órán  is  szó  esik.

Természetes, hogy eljöttünk.” – mondja Léo Keller, a toulouse-i Sciences-Po gazdasági fejlődés és nemzetközi

együttműködés mester szakos hallgatója. Bár előfizetője az újságnak és különben is lelkes civil aktivista, be kell,

hogy vallja, még nem hallott a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesületéről: „Abban a hiszemben voltam,

hogy ez a Le Monde diplomatique újságíróinak egyesülete, tehát csak újságírók lehetnek a tagjai.”

Ugyan ki emlékszik már arra, hogy a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete tulajdonképpen azzal

a szándékkal jött létre, hogy megalapozza a Le Monde diplomatique függetlenségét? 1996-ban az újság 10 millió

frankból önálló vállalkozássá nőtte ki magát, és kivált a Le Monde Rt.-ből. A Le Monde diplomatique először

1954-ben, csupán a Le Monde egyik mellékleteként jelent meg, Hubert Beuve-Méry kezdeményezésére, a kiválás

tehát,  amelyet  a  lap  továbbfejlesztésének  és  a  szerkesztőségi  függetlenség  megerősítésének  célja  vezérelt,

meghatározó lépés volt a havilap életében[1].

Így  jött  létre  a  Le  Monde  diplomatique  Barátainak  Egyesülete,  amelynek  négy  év  alatt  sikerült

összegyűjtenie az  új  kiadóvállalat,  a  Le  Monde diplomatique Rt.  részvények 25  százalékának felvásárlásához

szükséges pénzösszeget. Mindeközben a Gunter Holzmann Egyesület, amely a havilap munkavállalóit tömöríti

magába (tehát nem csak a szerkesztőket), a részvények 24 százalékát birtokolja. A két egyesület tehát összesen a

részvények 49 százalékát tudhatja magáénak – ami jóval meghaladja a 33 százalékos blokkoló kisebbséget –,

amely lehetővé teszi, hogy közösen felléphessenek minden olyan kezdeményezés ellen, amely megkérdőjelezné a

szerkesztőség döntéseit. „A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete a Le Monde diplomatique-kal  és

másokkal  karöltve  a  civil  részvétel  eszközévé  vált,  és  egy,  a  különböző  hatalmaktól  –  első  sorban  a

pénzhatalomtól – független fórumsorozatban ölt formát, amelynek célja – egy amerikai megfogalmazással

élve – »az elepedt lelkűek megelégítése és a megelégültek elepedtetése«” – olvashatjuk Claude Julien tollából, aki

1973 és 1990 között vezette az újságot[2].

Bármely  olvasó  csatlakozhat  akár  közvetlenül,  akár  a  helyi  kapcsolattartókon  keresztül,  akikből

negyvenkilenc van Franciaország szerte, ideértve a tengerentúli megyéket és területeket is. Az általuk alkotott

hálózat képezi az egyesület idegrendszerét: „A helyi csoportok aktivitása és vitalitása nagyban támaszkodik a

kapcsolattartók  dinamizmusára,  akik  egytől  egyig  önkéntesek”  –  emeli  ki  Marianna  Perchet,  az  egyesület

képviselője.

Az egyesületi tagdíjaknak és a mintegy négyezer tagtól befolyó adományoknak köszönhetően a Le Monde

diplomatique Barátainak Egyesülete 2014-ben 179 100 eurós működési büdzsével rendelkezett, amely lehetővé

tette számos helyi esemény finanszírozását: így például a helyi kollokviumokon és kiállításokon való részvételt,

konferenciák,  vitaesttel  kísért  filmvetítések,  a  „café  Diplo”-k,  tematikus  estek  és  nyilvános  felolvasások

megrendezését, műsorok sugárzását a helyi rádiókban, általános és középiskolákban való látogatásokat…  
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Egyes  városokban,  úgymint  Lille,  Toulouse  vagy  Carcassonne,  havonta  több  programot  is  rendeznek.

2013-ban és  2014-ben Gilles  Balbastre  és  Yannick Kergoat:  Les Nouveaux Chiens  de  garde  (Az  új  házőrző

kutyák),  valamint  Pierre  Charles:  Les  ânes ont  soif  (A szamarak szomjasak)  és  Opération Correa (Correa

hadművelet)  című  dokumentumfilmjei  köré  több  tucat  tematikus  estet  szerveztek  Franciaország  szerte.  „E

médiakritikus filmeken keresztül lehetőségünk nyílik arra, hogy felhívjuk a figyelmet a Le Monde diplomatique

függetlenségének  és  szakmaiságának  jelentőségére,  s  mindeközben  növeljük  saját  táborunkat,  amiben

közrejátszik  a  média  világának  egyre  inkább  karikatúra  jellege  is”  –  magyarázza  jókedvűen  az  Aix-en-

Provence-i Dany Bruet. Dany Bruet kapcsolattartó és egyike azoknak a kezdeményezőknek, akik szorgalmazták a

„Rencontres  déconnomiques”  találkozók  létrejöttét,  miután az  újság  2012  márciusi  számában megjelent  egy

oknyomozó cikk a  „bérközgazdászokról”.  A  július  elején megrendezett  találkozók  során alaposan kivesézik  a

liberális  közgazdaságtan  központi  feltevéseit,  az  úgynevezett  „piaci  szemléletű  újságírást”  és  a  piacgazdasági

„szakértőkre” jellemző összejátszást és annak különböző gyakorlatait.      

2012-ben a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete elindított egy diákoknak szánt versenyt, amely

minden évben díjazza az év legjobb oknyomozó cikkét vagy riportját. A nyertest 1000 euróval jutalmazzák, cikkét

pedig  leközlik  a  havilapban[3].  2014-ben,  az  újság  fennállásának  hatvanadik  évfordulóján  a  „Le  Monde

diplomatique  találkozókat”  Saint-Denis-ben  rendezték  meg  a  ParisVIII  egyetem  Európa  tanulmányok

Intézetének  közreműködésével.  A  rendezvénysorozat  sikerén  felbuzdulva  a  szervezők  annak  ismételt

megrendezését tervezik. Anthony Burlaud, párizsi egyetemista, öt éve egyike a fővárosi kapcsolattartóknak és

most  részt  vesz  a  2015-ös  találkozó  szervezésében,  amely  azt  a  kérdést  fogja  körbejárni,  hogy  milyen

egzisztenciális kihívásokkal  kell  Európának szembenéznie,  különös tekintettel  a nagy transzatlanti  piacnak is

nevezett transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségre (TTIP).     

A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete már csaknem egy éve folyamatosan kritikával illeti ezt a

megállapodási tervezetet: a havilap 2014 júniusi számban meg is jelent erről egy tekintélyes méretű összeállítás.

A kapcsolattartók közötti  kapcsolati  háló kiépítésére  remek lehetőséget nyújtanak az olyan események,  mint

amelyet Besançonban rendeztek február 10-én, kedden, ahol  is mintegy hétszázan gyűltek össze a Le Monde

diplomatique  Barátainak  Egyesülete  és  a  Stop  TTIP  kollektíva  meghívására,  hogy  meghallgassák  Renaud

Lambert (a Le Monde diplomatique főszerkesztő-helyettese), Claude Girod (Parasztszövetség), Eric Petit (Emberi

Jogok Ligája) és Judith Fouillard (Egységes Szakszervezeti Szövetség) gondolatait a nagy transzatlanti piacról.

Ugyan a helyi csoportok egyes animátorai most is egyesületi, szakszervezeti vagy politikai aktivisták (vagy

volt  aktivisták),  ez  távolról  sem igaz mindenkire.  A lille-i  Philippe Cécile  például  csak egyszerűen támogatni

akarta az újságot, amelynek immár tizenöt éve előfizetője. Informális partnerségi kapcsolatokat épített ki a La

Rose  des  vents  (Szélrózsa)  elnevezésű  színházzal,  amely  évente  négy  alkalommal  rendez  programokat  a  Le

Monde diplomatique Barátainak Egyesületével  közösen. „A regionális  egyesületekkel  együtt vitaeseményeket

rendezünk különböző helyi kérdések körül és ez alkalomból a régióban élő előadókat hívunk meg – magyarázza

Philippe  Cécile.  A  két  helyi  egyetem  közelségének  köszönhetően  az  érdeklődők  aktív  hálóba  tudnak

szerveződni”.

A kapcsolattartók egyik visszatérő problémája a fiatalabb közönséggel való kapcsolatfelvétel, illetve annak

megtartása. „A diákok, ha részt is vesznek pár programon, az iskola végeztével elköltöznek…” – panaszkodik

Philippe Cécile.  Léo  Keller  elmondása  szerint  „a toulouse-i  diákok csupán alkalmi  olvasói  az  újságnak:  az

egyetemi  könyvtárban szabad hozzáférésük van,  mégis  kevesen vannak,  akik  rendszeresen forgatnák.”  „A

diákok közönségét nem látni,  vagy ha igen, csak nagyon ritkán” – sajnálkozik Hélène Cardona, az Ombres

blanches (Fehér árnyékok) független könyvtár munkatársa, amely a Rózsaszín város egyik meghatározó kulturális

intézménye  és  közel  tíz  éve  rendszeres  partnere  a  Le  Monde  diplomatique  Barátainak  Egyesületének.

„Toulouse-ban virágzik az aktivista és egyesületi élet. Itt igazán nem nehéz a helyi élet részesévé válni.” – jegyzi

meg  Jérémy  Brat,  a  toulouse-i  Utopia  mozi  alkalmazottja.  Jean-Pierre  Crémoux  helyi  kapcsolattartó  és

bordeaux-i  kollégája,  Jean-Dominique  Peyrebune  közreműködésével  a  Le  Monde  diplomatique  Barátainak

Egyesülete  ország  szerte  partnerségi  kapcsolatokat  épített  ki  az  Utopia  mozikkal.  Egész  évben  a  Le  Monde
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diplomatique  évente  kétszer  megjelenő  kiadványában,  a  Manière  de  voir-ban  érintett  témákkal  kapcsolatos

filmeket vetítenek.   

A  találkozókat  a  szerkesztői  naptárhoz  igazítják,  ezt  Anne-Cécile  Robert,  a  nemzetközi  kiadványok  és

kapcsolatok igazgatója juttatja el hozzájuk, illetve ő felelős a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete és a

szerkesztőség  közötti  kapcsolattartásért,  amely  havi  hírlevél  formájában  valósul  meg.  Ugyanakkor  a

kapcsolattartók bármikor felkereshetik telefonon, ha többet szeretnének megtudni a szerkesztőség terveiről, vagy

ha információkat szeretnének megosztani a saját régiójukkal kapcsolatban. A Le Monde diplomatique Barátainak

Egyesületének honlapja szintén gyakran használt kapcsolattartási eszköz.

A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete Québec-ben, Svájcban, Belgiumban, Nagy-Britanniában,

Afrika frankofón országaiban és Japánban is képviselteti magát, azonban sem Palesztinában, sem Izraelben nem

alakult még egyesületi  csoport annak ellenére, hogy az újság szorosan figyelemmel követi a régióban történő

eseményeket. Az egyesület június 27-én tartandó általános közgyűlésén többek között megvitatják a nemzetközi

színtéren való terjeszkedés kérdését és tisztújító szavazást is tartanak.

Fordította: Lipták-Pikó Judit

[1] Lásd még: Claude Julien és Ignacio Ramonet, „Segítsenek, hogy önállósíthassuk a Le Monde

diplomatique-ot”, Le Monde diplomatique, 1996 február.

[2] Lásd még: Claude Julien, „Tenni kell”, Le Monde diplomatique, 1996 február.

[3] 2015-ben immáron negyedik alkalommal rendezik meg a versenyt: www.amis.monde-

diplomatique.fr/concours
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Ellenzéki csőd

Hegyi Gyula

Az alábbi cikk a nemzeti  érdek illetve a belpolitika szempontjából értékeli  a Fidesz

kormány kapcsolatait az USA-val. Kiemeli az ellenzéki politikusok és a liberális sajtó

fanatizált  oroszellenességét,  külpolitikai  álláspontjuk  zsákutcás  jellegét.  A  Diplo

profiljába vágó geopolitikai elemzés másodközlés, eredetileg a Nol-on jelent meg.

Azon  a  napon,  amikor  a  Fidesz-frakcióval  együtt  Gyurcsány  Ferenc  és  hívei  is

megszavazták magyar katonák Irakba küldését, nem csak hazánk terrorfenyegetettsége

nőtt meg. Összeomlott a demokratikus ellenzéknek az a politikai koncepciója is, amely amerikai segítségtől várta

az orbáni féldiktatúra leváltását. Sokunk számára persze legkésőbb André Goodfriend visszahívásakor világossá

vált, hogy az Egyesült Államok középtávon is leírta a magyar ellenzéket, és jobb híján kiegyezésre törekszik a

Fidesz-kormánnyal.

A magyar katonák bevonása az  USA Iszlám Állam elleni  háborújába (amely  a  NATO-tól  és  az  EU-tól

független amerikai  akció)  ennek a kiegyezésnek a megpecsételése.  Az amerikaiak elnézik Orbán Viktornak a

korrupciót és a demokrácia korlátozását, cserébe Magyarország katonákat küld egy olyan háborúba, amelytől az

USA legtöbb európai szövetségese távol marad. Az USA világhatalom, szövetségei között korrupt diktatúrák is

akadnak. Nyilván szívesebben együttműködne egy demokratikus, skandináv tisztaságú magyar kormánnyal, de

ha ilyenre a közeljövőben kevés a remény, akkor azzal  működik együtt,  akivel lehet.  Cserébe olyan árat kér,

amelyet nem tudnának megfizetni azok az országok, amelyekben a demokratikus döntéshozatal és a közvélemény

tiltakozása miatt nem lehetne megszavaztatni egy ilyen veszélyes küldetést.

A maga szempontjából mindkét fél jó üzletet kötött. Gyurcsány és társai részéről viszont eddigi politikájuk

teljes  kudarcának  beismerése  a  háborús  részvétel  megszavazása.  Kétszeresen  is,  hiszen  ezzel  egyszerre

támogatják a korrupt orbáni rezsim washingtoni elismerését és Magyarország bevonását egy nagyon veszélyes

konfliktusba. Ha olyan sorsdöntő, egy politikus életében csak ritkán előforduló kérdésben az Orbán-kormánnyal

szavaznak, mint a magyar katonák igazi háborúba küldése, akkor huszadrangú kérdés, hogy a bankfelügyelet vagy

a tankerület kérdésében ellenzéki véleményt képviselnek.

Az  Iszlám  Állam  elleni  küzdelem  nagyon  fontos.  Azoknak  kell  megvívniuk,  akik  Irak  átgondolatlan

megszállásával  és  a  szíriai  iszlamista  felkelők  támogatásával,  bár  akaratlanul,  de  hozzájárultak  a  dzsihád

megerősödéséhez.  Elsősorban három ország,  az  USA,  Törökország és  Szaúd-Arábia  támogatta  és  biztatta  az

Aszad-ellenes  erőket  Szíriában.  Még  akkor  is,  amikor  a  szakértők  (és  a  szíriai  keresztények)  már  rémülten

jelezték,  hogy  a  „demokrata  felkelők”  többsége  Nyugat-gyűlölő  dzsihadista  harcos.  Törökországnak  erős

hadserege, Szaúd-Arábiának rengeteg pénze van, az USA-nak pedig mindkettő. Illő és jogos, hogy ők vívják meg

ezt a harcot. A mi dolgunk a humanitárius segítség, a menekültek befogadása és a majdani újjáépítéshez való

hozzájárulás lenne.

Gyurcsány mostani döntése méltó befejezése annak az ámokfutásnak, amelyet a demokratikus ellenzék és

a balliberális sajtó jelentős része az elmúlt fél-egy évben folytatott. Bár az Orbán-kormány szinte mindennap

újabb rétegeket sértett  és alázott  meg,  fosztott  ki,  ellenzéki  oldalon úgy gondolták, hogy ehelyett  a kormány

külpolitikáját  és  oroszbarátságát  kell  össztűz  alá  venni.  Pedig  a  külpolitikában  az  ellenzéknek  igen  kicsi  a

mozgástere. Valódi nemzetközi szereplőnek mindig az adott kormány számít. Az ellenzék külpolitikai koncepciói

inkább csak a szakértőket érdeklik.

Ettől függetlenül is eltúlzott volt az a kampány, amellyel az ellenzéki pártok és a média egy része Orbán

Oroszországgal és az Egyesült Államokkal való viszonyára reagált. A demokratikus ellenzék képviselői (köztük
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maga  Gyurcsány  Ferenc  is)  sokáig  az  Oroszországgal  való  jó  viszony,  a  putyini  politika  elismerése  mellett

kötelezték el magukat. Amikor Orbán is áttért erre a reálisabb vonalra, akkor száznyolcvan fokos fordulattal olyan

oroszellenes hangot ütöttek meg, amelyet még az USA-ban is csak a jobboldali republikánusok engednek meg

maguknak. Az ukrán válság idején az ellenzéket szinte hergelő, vezető liberális hírportálok már-már azt sugallták,

hogy „büntetésül” az USA és/vagy az EU akár le is válthatja a „putyinista” Orbán Viktort. Több hónappal ezelőtt

megírtam a Népszavában, hogy Orbán Viktor minden fordulatra képes, így arra is, hogy ismét atlantista legyen. S

erre  végképp  nem  lesz  mit  válaszolnia  annak  az  ellenzéknek,  amelynek  az  a  legfőbb  kifogása  ellene,  hogy

„Amerika-ellenes” politikát folytat. Most, amikor a Fidesz-kormány olyan szívességet tett az USA-nak, amelyet

leghívebb  szövetségesei  sem,  ez  a  jóslat  beigazolódott.  Ha  nem  az  indulataira  hallgat,  akkor  az  ellenzék  is

felismerte  volna,  hogy  Orbán  Viktor,  bár  pökhendibb  stílusban,  de  lényegében  ugyanúgy  reagált  az  ukrán

válságra, mint az uniós tagállamok jelentős része. Beleértve Németországot, Franciaországot és közép-európai

szomszédságunkat.

A magyar demokratikus ellenzék soraiban a „putyinozás” olyan hisztérikus méreteket öltött, amelytől már

a konszolidálódott Kádár-rendszerben szokásos Amerika-bírálat is megkímélte magát.  Nem volt olyan hírlapi

kacsa, ami ne került volna címlapra. „Megtudhattuk”, hogy Putyin születése óta szellemi fogyatékos, hogy több

százmilliárd  dollárja  van  titkos  bankszámlákon,  s  hogy  nem  is  ő  kapta  a  legtöbb  szavazatot  a  legutóbbi

elnökválasztáson.  Hogy  akkor  ki  kapta,  arról  nem esett  szó,  hiszen  ellenjelöltjei  a  kommunista  Zjuganov,  a

szélsőjobboldali  Zsirinovszkij  és  egy  populista  milliárdos  voltak,  mindannyian  keményen  Nyugat-ellenes

politikusok.  Erkölcsileg  legellenszenvesebb  mégis  a  Putyin–Hitler-párhuzam  volt,  hiszen  az  orosz  elnök

családjának jó részét kiirtották a náci megszállók.

Putyin belpolitikája számos ponton valóban kiérdemli a tényszerű bírálatot. De a magyar demokratikus

ellenzék  saját  hitelességének  ártott  azzal,  hogy  szélsőséges  oroszellenességével  és  kritikátlan  Amerika-

rajongásával feladta hagyományosan mérsékelt és kiegyensúlyozott  külpolitikai vonalvezetését.  A magyar nép

kényszerűen elviseli, hogy néhány évtizedenként más és más szövetségi rendszerbe kell átigazodnia. De nagyon

mélyen megveti azt a politikai elitet, amely túlságosan is stréber módon csahol az új szövetségesnek. Szálasi és

Rákosi nem utolsósorban a „nagy szövetséges” szélsőséges kiszolgálása miatt számít gyűlöletes figurának. Velük

szemben  Horthy  és  Kádár  relatív  népszerűségének  az  is  oka,  hogy  törekedni  látszottak  valamelyes  nemzeti

önállóságra.  Orbán maga is  az  utóbbival  próbálkozik.  Súlyos,  talán  végzetes  hiba  lenne,  ha  a  demokratikus

ellenzék egésze abba a látszatba keveredne, hogy vele szemben az USA-hoz való kritikátlan igazodást képviseli.

Örömmel fogadtam, hogy az  MSZP-nek volt  bátorsága nemmel  szavazni.  Most már „csak” egy önálló,

békepárti,  az  összeurópai  realitásokra  épülő  külpolitikai  koncepciót  kell  összeállítani,  függetlenül  Orbántól,

Gyurcsánytól  és  követőiktől.  Tiszteletben  tartva  szövetségesi  kötelezettségeinket,  közép-európai

szomszédságunkat, de azt is, hogy Németország és Oroszország között élünk, és elemi érdekünk, hogy e két nagy

állam békében éljen egymással és velünk.
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Egy múló divat: a Paris Saint-Germain

Balázs Gábor

Talán a futball iránt kevéssé érdeklődő olvasóink is tudnak arról, hogy pár

éve  a  Quatar  Investment  Authority  −  azaz  tulajdonképpen  a  feudális

tulajdonviszonyokkal  jellemezhető  katari  állam  −  megvásárolta  a  Paris

Saint-Germain  (PSG)  nevezetű  futballklubot.  Ezzel  a  PSG  a  világ  egyik

leggazdagabb  klubjává,  a  neoliberális  kapitalizmus  élcsapatának  számító

modern futball egyik legfontosabb szimbólumává vált.

„...sur la pelouse des banlieues rouges comme le Red Star, l’instinct

de survie, la haine viscérale des stars...”

A PSG esete csak a jéghegy csúcsa. Az utóbbi egy évtizedben a katari állam, egész pontosan maga az emír

(akinek minden állami tulajdon egyben a személyes magántulajdona), több száz milliárd dollár értékben vásárolt

be lényegében mindent a nemzetközi piacokon. A katari befektetési roham kiemelt terepe Franciaország volt,

amely par excellence  a  luxus és  a  presztízs  helyszíne  még ma is.  Ez az  amit Katar leginkább keres,  így hát

bevásárolt  a híres Printemps  áruháztól,  a  Total  vagy az  LMVH luxusipari cégen keresztül,  a legkülönbözőbb

médiavállalkozásokon és a Longchamps-i lóversenyen át a Champs-Elysée luxusszállodaként üzemelő palotájáig

szinte mindent. A katari befektetéseknek se vége se hossza az országban.  

Katar mindent megvesz ami presztízst ad. Mindent, ami sokba kerül, köze van a luxusiparhoz, a divathoz,

vagy a divatos művészetekhez. Azt teszi, amit az újgazdagok már évszázadok óta: nevet, presztízst, befolyást vesz

pénzért. Nincs ebben alapvetően semmi különösebben elítélendő, bár nem egyszer hallani, hogy „a gazdag arabok

felvásárolják a francia nemzeti patrimóniumot.” Néha persze azon is elgondolkozhatunk, hogy Katarban milyen is

a  nők  helyzete,  milyen  az  egész  ország  politikai-társadalmi  rendszere,  miként  is  bánnak  arrafelé  a

vendégmunkásokkal.  Sőt azon is,  hogy vajon a radikális iszlám, még inkább a terrorizmus finanszírozásában

mennyi  is  a katari  pénz? A Bastia-szurkolók molinója a Charle Hebdo-merényletek után azt  hirdette:  „Katar

támogatja a terrorizmust, és a PSG-t.” (Ebből persze azonnal botrány lett: mármint a molinóból, nem a rajta

szereplő tényből.) De hát a képmutatás végül is inkább annak a sara, aki a nevét adja pénzért, és nem azé, aki

egyszerűen csak vásárol...

No de vissza a focihoz!   

A Paris Saint-Germain új tulajdonosainak stratégiája igen egyszerű volt: minőség és látványosság a felső

középosztálybeli nézőknek. Párizs erre igazán ideális terep, hiszen a mai napig talán a világ legburzsoább városa.

A Paris Saint-Germain ugyancsak megfelel a stratégiának, hiszen mélyebb hagyományok nélküli klub, melyben

most olyan világklasszisok játszanak, mint Zlatan Ibrahimovics,  a PSG csatára és gólkirálya. „A PSG előttem

semmi se volt”− mondta egyszer öntudatosan.

Valaha  a  stadion  az  egyik  legjobb  hangulatú  pályának  számított  nem  csak  Franciaországban,  hanem

Európában is. Így volt ez lényegében a 90-es évek közepéig, amikor a csapat is jobb lett, és megjelentek az ultrák.

Kezdetben a  PSG  egyértelműen „jobbos”  csapatnak  számított.  A  hetvenes  évek  elején  híres  emberek  (mint

például Jean-Paul Belmondo) közbenjárására gazdag vállalkozók hozták létre a csapatot, melyet a Canal+ nevű

TV-társaság tulajdonolt egy ideig. A PSG stadion, a Parc des Princes,  Párizs egyik elit negyedében, a nagyon

sikkes XVI. kerületben található, melyet leginkább a fehér középosztály látogat. A csapat szélsőjobbosokat sem

nélkülöző ultra-csoportja a Kop of Boulogne, a rasszizmusáról volt híres. A kilencvenes évek közepéig a párizsi

„színesek” csapata inkább az Olympique de Marseille volt. A helyzet a kilencvenes évek közepén-végén változott

meg, amikor Boulogne csoporttal szemben az Autueil-ben létrejöttek más szurkolói csoportok. Egy ideig többé-
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kevésbé békésen megfértek egymás mellett, majd a viszály egyre mélyebbé és erőszakosabbá vált.

Mindennek kétségtelenül volt politikai tartalma is: fehérek kontra színesek. Noha az Auteuil-ben is voltak

fehérek, a Boulogne-ban színesek nem nagyon. (Vagy éppen: facho-k vs. antifák.) A szokásos ultrák közti meccs

lényegében a vezető szerepről is szólt. A nyílt viszályt az Auteuil egy molinója váltotta ki: „L’avenir est à nous”,

azaz „Miénk a jövő”, melyet a Boulogne nehezen emésztett meg.  

Túl ezeken a feszültségeken és ellenségeskedéseken, ekkor még úgy tűnt, hogy a PSG valóban a város csapatává

válhat.

Nem így történt.   

A kezdő lökést még a katari korszak előtt a híres „plan Leproux” adta meg: a stadionbéli erőszak elleni harc

jegyében  az  összes  szervezett  szurkolói  csoportot  feloszlatták  és  kitiltották.  Ez  jóval  többről  szólt,  mint  a

szurkolókról. A PSG-nél odáig fajultak a dolgok, hogy már adminisztratívan megtiltják, hogy az egyes szurkolók

között esetleg ismerősi, baráti viszony alakuljon ki. A bérletesek konkrét helyét – nem tréfa! – meccsről-meccsre

kisorsolják, hogy ezzel is lehetetlenné tegyék szervezett szurkolói csoportok kialakulását, bár erre semmi szükség:

a látványosság a bamba fogyasztóknak szól.

Közhely,  hogy  a  PSG  stadion,  a  Parc  des  Princes  közönsége  teljesen  átalakult.  2011  óta,  a  katari

tulajdonosok érkeztével,  a jegy- és a bérletárak mintegy a duplájára nőttek!  A megemelkedett  jegyárak,  és a

drasztikus biztonsági intézkedések tökéletesen átalakították a közönséget. A régi, zajos, a futballt értő és érző népi

publikumot felváltotta egy jóval gazdagabb réteg, amely nem sokat tud erről a sportágról. Mentségére szolgáljon

hogy nem is nagyon érdekli, ellenben igen fizetőképes...

Ma a vendégszurkolók körében gúnyolodás tárgya, a párizsi „stade mort”, a

halott stadion.   Már nem is röhögnek a PSG szurkolókon, ellenben annyira

unalmas és hangulat nélküli a stadion, hogy a vendégszurkolók száma is esni

kezdett. Újabban a bérlettel rendelkezők sem mennek ki a kisebb meccsekre,

noha magas a bérletesek száma. Egyre gyakoribb, hogy akár 10.000 ember is

hiányzik a lelátóról...

A cél egy olyan közönség kialakítása, amely fizet és távolt tartja magát

minden  kritikai  észrevételtől.  Az  ideális  néző  a  gazdag  fogyasztó,  akinek

nincs véleménye, csak szemlélődik, megtekinti az aznapi látványosságot, majd továbbáll. A szurkolói csoportok

kitiltása  most  már  nem  biztonsági  célokat  szolgál,  hanem  egyszerűen  csak  meg  akarják  akadályozni,  hogy

autonóm  vélemények  kapjanak  hangot  a  Parc  des  Princes  nézőterén.  Ez  a  ki  nem  mondott  célja  a  katari

vezetőknek, akik „demokratikus” kultúrájukat a világ egyik legundorítóbb államából hozták. Nem véletlen hogy a

PSG díszpáholya  hirtelen megtelt  hírességekkel:  politikusokkal,  médiaemberekkel,  énekesekkel,  színészekkel,

újságírókkal. A PSG meccseire hirtelen sikk lett járni, a Stendhal vagy Balzac tollára való Tout Paris pedig ellepte

a  Parc  des  Princes  páholyait.  Ez  az  egyértelmű  jele  annak,  hogy  a  stadionban  valamiféle  végtelenül  üres

látványosság zajlik, különben ezek a végtelenül üres emberek nem lennének ilyen lelkesek.

Ma már persze mindenhol (nem csak Párizsban) látszik, hogy a biztonsági intézkedések végletekig vitele

nem csak a stadionok biztonságosabbá tételére szolgál, hanem arra is, hogy az alsóbb középosztály kiűzessék a

stadionokból.  Így  a  gazdasági  érdekek  végső  győzelmet  arathatnak  a  sport  társadalmi  szempontjai  felett.

Láthatóan a futballklubok vezetőinek sincs ellenére, hogy a foci lassan egy közösségi sportból médiaeseménnyé

legyen.  A  médiának,  és  az  általa  pénzelt  kluboknak  is  első  számú  érdekévé  vált,  hogy  a  mérkőzéseket  a

médiaközvetítse. Inkább média-fogyasztókra lett szükség, semmint elkötelezett szurkolókra. A jóban-rosszban,

hóban-fagyban kitartó szurkolóknak pedig csípi a szemét, hogy a közösségek játékából lassan a TV-társaságok

ostoba médiaeseményévé válik a modern futball. Tenni pedig nem tesz senki semmit: hiszen a legközösségibb

sport  −  mely  a  lecsúszásban  levő  alsó-középosztályok  sportja  mindenütt  −  nagy  média-biznisszé  válása

mindenkinek  jó,  kivéve  persze  a  meccsre  járó  szurkolókat.  A  játékos  jobban keres,  a  média  megint  a  saját
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infantilis  képére  formálhat  valamit,  az  elnök-maffiózók  itt  is  csinálhatják  a  messziről  bűzlő  üzleteiket,  a

szurkolókból pedig szépen lassan elbutított médiafogyasztó válik. Az emberek szabadidejének pedig egy újabb

szeletét zabálja meg az elszabadult kapitalizmus, és a gyomorforgató profithajszolás.

Komolyan megkönnyítette az új tulajdonosok dolgát, hogy a 70-es években alakult PSG egy lényegében

semmiből létrejött klub, amelynek nem sok köze a városhoz, amelynek a nevét viseli. (Ez a nagy különbség a

másik újgazdag klubhoz, a Manchester Cityhez képest, amely egy patináns intézmény, és egy igazi városi klub.)

Angliától  Brazílián  át  Magyarországig  számos  országban  igaznak  mondható  az  állítás:  „a  futball  az  alsóbb

osztályok sportja”. Franciaországban azonban távolról sem tölti be ezt a szerepet. A foci a legnépszerűbb sport, de

nem domináns szerepben. Gondoljunk csak arra, hogy sokáig a nép sportja inkább a Tour de France volt, vagy

más részről a boksz, esetleg a rugby. Pierre Nora, a "Lieux de mémoire" című híres nemzeti kultúrtörténetében

külön fejezetet  szentel  a  Tour  de  France-nak,  a  francia  futballnak azonban nem.  A  focicsapatokat  főszabály

szerint helyi gyárak, vállalatok hozták létre, ezért nincsenek például városi derbyk. Minden városban egy nagy

csapat van. Az egész jóval kisebb lángon ég, jóval kevésbé szenvedélyes és népi. A franciák is szeretik a focit, de itt

nincs meg az a félelmetes társadalmi, kultúrtörténeti súlya, amelyet mi magyarok olyan jól ismerünk. (Például

nincs is igazi irodalmi „foci-könyv”.)

Ezért  van  az,  hogy  a  futball  90-es  években  meginduló  nagy  középosztályosodása  (melynek

Franciaországban különös lendületet adott az 1998-as otthoni vb-győzelem), itt jóval tisztábban érvényesül, mint

más országokban. Hirtelen mindenki futball-szurkoló lett, azonban „csak” fan. Hiányzott az egész mögül az a népi

tradíció, szenvedély és társadalomtörténeti valóság, amely a focit, a világ legfontosabb semmiségét, máshol oly

különlegessé teszi. A foci divat lett, de csak divat, és inkább a közép- és felsőosztályok tagjainál, a diplomásoknál,

a szellemi foglalkozásúaknál. Különösen így van ez Párizsban, amely nagysága és gazdagsága ellenére igen kicsiny

futball-múlttal bír. Itt a focit körülvevő népi hagyomány minimális szerepet játszik.

Aki kicsit is figyelemmel kíséri mi zajlik a futball körül az utóbbi két évtizedben, annak nem mondunk újat

azzal,  hogy a globalizált labdarúgás a (neoliberális) kapitalizmus szimbóluma, élcsapata és csimborasszója.  A

piacot egyre gyakrabban az óriásvállalatok,  vagy az egy ember kezében levő nagy klubok uralják. Sokáig vitatéma

volt,  hogy  ezek a nagy  klubok valamiféle európai  NBA-t  akartak létrehozni.  Ma már látszik,  hogy nem csak

akartak, hanem a Bajnokok Ligájával meg is valósították. Évről-évre ugyanazok a csapatok játszanak egymással,

ezredszer. Ezek a nagy klubok gyakran igen kétes pénzügyi machinációkkal érik el amit akarnak, a játékosok

pedig gyakorlatilag árucikké, luxuscikké váltak. (Ezzel persze ők sem jártak rosszul.) Az elképesztő pénzösszegek

hihetetlen mértékű eladósodottsággal járnak együtt. Az Észak klubjai minden erkölcsi skrupulus nélkül legelik le

a  Dél  országainak  piacát,  gyakran  köztörvényes  bűnözők  („játékos-ügynökök”)  segítségével.  Tevékenységük

gyakran az emberkereskedelem határát súrolja,  súlyosbítva azzal,  hogy sokszor kiskorúakról van szó. Mindez

azzal jár, hogy a szegényebb országok bajnokságai tökéletesen érdektelenné válnak, a nézőszámok zuhannak, míg

persze maga a futball-piac egyre polarizálódik egy nagyon is prosperáló szűk központi mag számára (Bajnokok

Ligája).  Ott  a  jegyárak  az  egekbe  emelkednek,  a  nézőközönség  teljesen  kicserélődik,  az  alsó  középosztályt

felváltják a tehetősebbek, ezzel az egész futball körüli hangulat alapvetően változik meg. A népi szenvedélyből

médialátványosság lesz.

Mindeközben persze maga a futball-biznisz messziről bűzlik: mindent átható korrupció, fogadási csalások,

dopping, köztörvényes bűnözők a szövetségek és a klubok élén − és még sorolhatnánk.

Dehát ezek ismert dolgok.

Miközben  a  játékosok,  az  edzők,  és  a  vezetők  milliókat  tettek  zsebre,  a

TV-társaságok  pedig  milliárdokat,  a  futball-biznisz  mégis  valahogy

veszteséges  volt,  de  ezt  fedezték  hitelekből,  vagy  szponzori  pénzekből.  A

futball-biznisz annyiban különbözött más üzleti vállalkozásoktól, hogy nem

feltétlenül  akartak pénzt kivenni  a  foci-üzletből.  Sokkal  inkább presztízst,
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elismerést vagy egyszerűen pénzmosási lehetőséget kerestek benne. Maga a

klub  nyereségessége  egyáltalán  nem  volt  szempont.  Ezért  szabadultak  el

példátlanul a fizetések, és a játékosok árai.

A Platini-féle UEFA ennek akar valamelyest véget vetni az ún. fair play-szabállyal, ami annyit jelent, hogy

költsön nagyjából mindenki annyi pénzt, amennyit megkeres. Ez egyrészt kissé tisztább viszonyokat teremtene,

(azaz  a  tőkés  rendszer  törvényei  tisztábban  érvényesülnének  a  futball  világában),  másrészt  még  jobban

befagyasztaná  a  rendszert.  Azaz:  a  gazdag  klubok  uralnák  a  végtelenségig  a  futballt,  a  felemelkedés  szinte

lehetetlen  volna.  (Nem véletlen,  hogy  a  két  újgazdag,  a  Paris  SG  és  a  Manchester  City  vált  a  szabály  első

áldozatává). Harmadrészt világossá tenné, hogy a foci-ipar ugyanolyan gazdasági aktivitás, mint bármi más. A fő

cél a rentabilitás, vagy Marx nyelvén szólva: itt is uralkodóvá válik az pénz-áru-pénz logikája.  

Itt  már  senkit  sem  érdekel,  hogy  a  foci  alapvetően  kollektív  élmény.  A  meccseken  megoszthatjuk  a

szenvedélyünket  a  barátainkkal,  az  ismerőseinkkel,  vagy  épp a  mellettünk álló  idegennel,  akinek  a  nyakába

ugorhatunk, esetleg kisírhatjuk magunkat a vállán. Ez az, amiért focimeccsre járunk. Ez az, ami jóval fontosabb

mint egy szép csel,  egy nyomorult  gól,  vagy akár egy bajnoki cím. Ebből a közösségi élményből fakadnak az

esetleges verbális túlzások, a sértő rigmusok, vagy akár a fizikai erőszak. Ez ténykérdés, kár volna tagadni.

Hatalmas tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy amikor a régi szenvedélyes, káromkodó és daloló, akár

kissé ittas szurkolókat felváltják a fanok, (a stadionok flâneurjei, a futball-spektákulum passzív bámulói), akkor

az  valamiféle  magasabb intellektuális  lépcsőfokon álló  szurkolót  jelent.  Ha van fetisisztikus  eleme ennek az

egésznek  (és  persze  van),  az  még  mindig  kevésbé  jellemző  a  klubjukhoz  kötődő  hagyományos  radikális

szurkolókra,  mint  a  milliárdos  sztárok  játékát  bambán figyelő  modern  fogyasztókra.  Valójában  ha  van  igazi

elbutulás a lelátókon, akkor az nem a régi szurkolókra jellemző, hanem éppen ezekre a modern foci-fogyasztókra.

Azokra, akiknek csak a látványosság számít az egészből. Nem véletlen, hogy a szervezett szurkolók kinyírása, a

stadionok közönségének lecserélése mindenhol a modern foci teljes uralomra jutásának egyik központi eleme

lett. Az ultrákra, meg az elkötelezett hagyományos szurkolókra mindig is jellemző volt a kritikus attitüd, akár a

pályán, akár a pálya körül zajló eseményekkel kapcsolatban. Ők sokkal inkább távol tartották magukat a foci

spektákulum részétől,  éppen azért mert számukra a dolog másik része, a közösséghez tartozás érzése, sokkal

fontosabb volt mint maga a látványosság. Ez a kritikus attitüd veszélyes a foci-bizniszre, zavarja a fogyasztást és a

fogyasztókat, tehát semmi szükség rá.

Kétségtelenül sok igazság van abban, hogy a futball sok tekintetben „a nép ópiuma”. Eltereli a tömegek

figyelmét a fontosabb kérdésekről, és gyakran a közösségek közti gyűlölet nyílt terepe. Azonban ez nem egyirányú

folyamat. A futball sokszor nagyon is fontos revindikatív követelések kifejeződése: a közösségi lét egyik megélési

formája, a társadalomban létező hierarchiák időleges megszüntetésének terepe, felszabadult öröm és ünnep, a

társadalmi  életünket  irányító  képmutató  értékeken  való  gúnyolódás  eszköze.   Miközben  a  futball  pozitív

közösségi elemeit tökéletesen kiirtják, a „nép ópiuma” erősebb mint valaha. Ezért van az, hogy a szurkolóknak

sohasem lehet helye a foci-biznisz irányításában. A velük való párbeszéd és „konzultáció” természetesen csak

szemfényvesztés.  A  vezetők,  a  klubtulajdonosok,  a  TV-társaságok  irányítói  számára  a  szurkolók  csak  mint

„biztonsági problémák” jelennek meg, esetleg mint egyszerű fogyasztók, a „termék zabálói”. Sohasem lehetnek

egyenrangú felek: a szurkolók hangja ma is a nullával egyenlő. Ezen a média sem segít, sőt ők fölözik le igazán a

nagy  profitot  az  egész  foci-bizniszből.  Képmutató  módon  elvárják  az  ultráktól,  hogy  gyerekek  módjára

lelkesedjenek  a  milliárdos  sztárok  játékáért,  („hogy  jó  legyen  a  hangulat",  mert  akkor  jobban  eladható  az

esemény), miközben napról-napra, hétről hétre hazug és előítéletes képet alakítanak ki róluk. Azt sulykolják,

hogy ezek itt bűnözők, drogosok, maffiózók, tolvajok, és szélsőséges szervezetek irányítják őket a háttérből − hogy

csak a legismertebb média-toposzokat említsük. Jellemző, hogy a PSG közönségének teljes átalakulása igen kevés

visszhangot váltott ki az francia médiában: mintha az egész mit sem számítana.

A Paris Saint-Germain a modern foci teljes átalakulásának talán a legtisztább szimbóluma. Történik mind

ez  Európa  egyik  leggazdagabb  városában,  rengeteg  pénzből,  a  futball  minden  hagyományát  félrelökve,  a
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stadionból a régi szurkolókat a lehető legotrombább módon kisöpörve. Jelzés értékű Ibrahimovics híressé vált

mondata: „ez a „shit country” meg sem érdemli a Paris Saint-Germaint”. Franciaország sok tekintetben tényleg

szar ország, bár nevetséges lenne ezen felháborodnunk, hiszen ismerünk szarabbat is… Ami tény: Párizsnak az

világon semmi köze sincs ahhoz, amit ma Paris Saint-Germainnek hívnak.  

Ugyancsak  jelzés  értékű,  hogy  2013.  május  13-án,  a  PSG  bajnoki  címének  ünneplésekor,  a  párizsi

Trocadéro tér a szurkolók és a rendőrök csataterévé vált. A világ egyik legburzsoább terén, ahol minden a turisták

kizsebeléséről, a kereskedelem varázslatáról, az áruról, a látványosságról, és erről a nyomorult világról szól, ekkor

egy pillanatra meggyőződhettünk: ez még mindig egy város, nem pedig emírek és zsoldosaik játszótere. Úgy tűnik

a spektákulum kufárjai megint elfelejtették, hogy ezt a szegényeket olyan mélyen gyűlölő nagyvárost, még mindig

a külvárosok veszik körül.

A Paris Saint-Germain pedig távol áll  attól, hogy egy város csapata legyen. Játszhatna a Föld bármely

pontján, minden városhoz pontosan ugyanannyi köze lenne, mint Párizshoz. Nekünk vannak kételyeink, de ha a

Barcelonára mondják hogy „més qu’un club”, hát a Paris Saint-Germain egészen biztos, hogy kevesebb…
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Találkozó Panamában: Egy megálló a hosszú úton

Kovács Gábor

A  VII.  Amerika-közi  csúcsértekezletet  április  10-11-én  tartották

Panamavárosban. A találkozó rendkívüli eseményét jelentette, hogy hosszas

diplomáciai előkészítés után közvetlen tárgyalást folytatott Barack Obama az

Egyesült  Államok  és  Raúl  Castro  Kuba  elnöke.  Obama  által  „őszinte

beszélgetésnek”  nevezett  eszmecsere  egyelőre  nem  hozott  látványos

meglepetést. Kuba még nem került  le a „terrorizmust támogató” országok

listájáról és nem hangzott el a nagykövetségek kölcsönös megnyitására vonatkozó bejelentés sem.

Diplomáciai  megfigyelők  szerint,  azonban  mindkét  döntés  rövid  időn  belül  megtörténhet.  Obama  a

napokban  már  jelezte,  hogy  elfogadja  a  külügyminisztérium  javaslatát,  hogy  a  szigetországot  töröljék  az

úgynevezett „lator államok” listájáról.

A  párbeszédet  békülékeny  hang  jellemezte.  Obama  elismerte,  hogy  „Kuba  nem  fenyegeti  az  Egyesült

Államokat”. Az elnök megjegyezte, hogy „gyakran nem értünk egyet, de tisztelettel vagyunk egymás iránt”. Castro

felsorolta az Egyesült Államok Kubával szemben elkövetett bűneit, de hangsúlyozta, hogy ezekről „nem Obama

tehet”. A kubai államfő kijelentette, hogy „mindenről készek vagyunk tárgyalni, de türelmesek vagyunk, nagyon

türelmesek”.

Raúl Castro a plénumon elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy országa „folytatja a szocialista irányú

fenntartható  fejlesztés  útját  és  a  gazdasági  rendszer  tökéletesítését”.  A  csúcsértekezleten,  elsősorban Nicolas

Maduro venezuelai, Evo Morales bolíviai, Rafael Correa ecuadori és Cristina Fernandez argentin elnök bírálták

Washington diszkriminatív és más országok belügyeibe beavatkozó politikáját. Az USA célkeresztjében jelenleg

Venezuela áll. Miguel Diaz-Canel kubai alelnök kijelentette, hogy „aki Venezuelát támadja, az Kubát is támadja”.

José Miguel Insulza, az Amerikai Államok Szervezete (OAE) főtitkára szerint, „az USA és Kuba közötti

kapcsolatok helyreállítása sokáig  tarthat,  de a  folyamat megfordíthatatlan”.  A változásokat  jelzi,  hogy  Miami

mellett, márciustól már New Yorkból és New Orleansból is megindultak a charterjáratok Kubába. Az amerikai

légitársaságok  menetrendszerű  járatok  indítását  tervezik,  de  ehhez  a  kölcsönös  leszállási  jogot  biztosító

légiforgalmi megállapodás megkötése is szükséges. A ferry járatok üzemeltetői  tárgyalásokat folytatnak a két

ország illetékes hatóságaival a közvetlen összekötetés megteremtésének a lehetőségéről. Az amerikai bankok és

vállalkozók is ugrásra készen állnak, mert spanyol és kanadai vetélytársaik jelentős üzleteket bonyolítanak le az

idegenforgalomi infrastruktúra kiépítésében, a dohányiparban és más területeken. Érdemi változások a gazdasági

kapcsolatokban csak Kubának a „terrorizmust támogató” országok listájáról való törlése után történhetnek, ami

mindkét fél számára előnyt jelenthet.

A két ország közötti kapcsolatok végleges normalizálásának alapvető feltétele a szigetország elleni 54 éve

tartó  blokád  megszűntetése,  amihez  a  jelenleg  ellenzéki  többségű  washingtoni  törvényhozás  jóváhagyása

szükséges. Kubai részről többször elhangzott az embargó által okozott károk megtérítésének és a guantanamói

katonai bázis kiürítésének valamint a terület visszaadásának a követelése. Az USA viszont kártérítést igényel a

forradalom  után  kisajátított  amerikai  javakért  és  állandóan  napirenden  tarja  az  emberi  jogok  egyoldalúan

értelmezett kérdését.

Noam  Chomsky  amerikai  akadémikus  és  filozófus  a  Russia  Today  TV  állomásnak  adott  nyilatkozata

szerint, Obama elnök nem az igazság és a jog érvényesítése miatt hajtott végre fordulatot a kubai politikájában,

hanem az USA latin-amerikai elszigeteltségét akarja ezzel is csökkenteni. Döntésében szerepet játszik a radikális

baloldali politikát folytató, ALBA klub államai közötti szolidaritás megbontásának a kísérlete valamint Kína és

Oroszország  növekvő befolyásának a  csökkentése.  A külpolitikai  kudarcok  után,  a  Kubával  való  kapcsolatok

rendezése az elnök tevékenységének pozitív oldalára kerülhet. Obama egyébként nagyobb érdeklődést tanúsít az

USA hátországának számító térség iránt, mint demokrata elődei, Carter vagy Clinton.

A normalizációs folyamatban fontos szerepet játszik az argentin származású Ferenc pápa által irányított

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

16 / 57 2015.06.07. 17:10



Vatikán is. A kubai-amerikai titkos tárgyalások részben Rómában zajlottak és a panamai találkozón részt vett

Pietro  Paroli  kardinális,  a  Vatikán  „miniszterelnöke”  is.  A  legújabb  hírek  szerint,  Ferenc  pápa  az  Egyesült

Államokba tervezett  szeptemberi utazását követően Kubát is fel  kívánja keresni.  A Vatikán szándékai mögött

elsősorban húzódik, hogy a csökkenő katolikus többségű Latin-Amerikában igyekszik befolyását megőrizni.

A csúcs előestéjén John Kerry amerikai és Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter külön megbeszélést

folytattak. Az egyeztetés után, Rodriguez hangsúlyozta, hogy „a normalizácíó hosszú időszakot igényel, mert nagy

nézetkülönbségek vannak közöttünk”. A panamavárosi csúcstalálkozón elsősorban szép szavak hangzottak el, de

a látványos tettek elmaradtak!    
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SwissLeaks avagy a nagy adómenekítés

Ibrahim Warde

Az adóhivatal, hogy a csalás ellen felvegye a harcot, a végtelenségig ismétli

egyik reklámjában „A Shanghai Asszony” (1947) című filmnek azt a jelenetét,

amelyben a shanghai asszonyt éppen üldözi  a  férje az  Orson Welles  által

elképzelt üvegpalotában. Minden egyes alkalommal, amikor a férj le akarja

lőni, csak a labirintus egyik tükrét találja el, a szerelmesek pedig egy titkos

ajtón  keresztül  elmenekülnek.  Valószínűleg  a  SwissLeaks-ügyre

specializálódott nyomozók sem lesznek eredményesebbek.

Az ügy azzal kezdődött, hogy az informatikus Hervé Falciani,  a brit bank svájci leánycégének, a HSBC

Private Banknak az alkalmazottja, olyan hatalmas méretű adatfájlokat juttatott ki a bankból, ami eddig példa

nélküli. Ezt követően, a 2005-től 2007-ig tartó időszakban létezett, nem kevesebb, mint 106 ezer folyószámlát

egytől-egyig  átfésülte  az  a  százötvennégy  újságíró,  aki  47  ország  hatvan  legnagyobb  médiáját  képviselte.  A

munkájukat  dokumentáló  hangszalagokon a  relations  hipmanagerek,  vagyis  a  nemzetközi  magán  ügyfélkör

szolgálatában álló vagyonkezelő bankárok kommentárjai és tanácsai hallhatók.

Vajon kik vannak fenn a 2009-ben, a francia Pénzügyminisztérium által megkapott listákon, amelyeket

azóta  több külföldi  kormányzati  szervnek  is  átadtak?  A listákon tulajdonképpen ipari  nagyvezérek,  politikai

vezetők,  arisztokraták  (Marokkó  és  Jordánia  királya),  sport-  vagy  filmhírességek,  de  fegyver-,  és  kábítószer

kereskedők neveit lehet olvasni ugyanúgy, mint olyan pénzemberekéit is, akik feltehetőleg terroristákkal ápolnak

kapcsolatot. A legtöbb esetben egy közös szándék vezérli őket: ki akarnak bújni az adófizetés kötelezettsége alól.

A legutóbbi, a pénzügyi rendszerre valóban kínos nyilvánosságra kerülés beleillik más adócsalási ügyek, mint az

OffshoreLeaks- (2003-ban), és a LuxLeaks-botrány (2014-ben) sorába. Ezeknek köszönhetően fény derül arra,

hogy az adókimenekítés a pénzügyi paradicsomokba, különösen Luxembourgba történik.

Abból a célból, hogy a károkat csökkentsék, a londoni székhelyű HSBC újságírók hadát mozgósította, akik

az ügy kirobbanása, tehát 2009 decembere óta azon igyekeznek, hogy Hervé Falciani információit megcáfolják.

Ha ezen információk egy lopásnak az eredményei, akkor esetleg hamisítani is lehetett azokat, az informatikus

pedig nem egy szavahihető, megbízható személy… Vajon mi erre a bizonyíték? Az, hogy Svájc nemzetközi elfogató

parancsot adott ki ellene lopásért és a banktitok megsértéséért.

A nagyméretű csalásról a bank elismeri, hogy volt ugyan néhány „nem észrevett hiányosság”, de azt is

hozzáteszi, hogy ez egy olyan elmúlt időszakban történt, amikor „a szabályok tiszteletének kultúrája és az ésszerű

gondosság előírásai a HSBC-nél egyértelműen alacsonyabb szinten voltak, mint ma.”[1]

Egyébként a bank elmondása szerint 2008 és  2012 között  nagytakarítást  végeztek: a  svájci  fiókintézet

folyószámláinak kétharmadát megszüntették, az általa kezelt betétek majdnem a felére csökkentek (a 2007-ben

118 milliárd dollár értékű betétállomány 2014-re már csak 68 milliárd dollár értékű volt), a tízezer dollár feletti

készpénzfelvételeket  most  szigorúan  ellenőrzik,  a  potenciális  kleptokratákat  vagy  „az  ismert  politikai

személyiségeket” nagyító alatt vizsgálják. Tehát úgy néz ki, hogy a bank a bocsánatkérést a „legkomolyabban”

veszi és ígéri, hogy szolgáltatásait ma már nem használják se adócsalásra se pénzmosásra.

Vajon hihetünk-e neki? Pénzügyi aktíváit tekintve a világon a második legnagyobb bank az Industrial and

Commercial Bank of China[2] után, a brit intézmény közismerten a visszaeső elkövetők közé tartozik, ráadásul

egyfajta viszonylagos  büntetlenséget  élvez.  Az anglikán lelkész,  Stephen Green,  akiről  azt  mondták,  hogy  az

etikusság  megszállottja,  2006  és  2010  között  volt  az  HSBC  elnöke,  akkor,  amikor  a  napvilágra  került

sikkasztásokat elkövették. Ahelyett, hogy megbüntették volna, a királynő 2010 novemberében nemessé ütötte.
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Két  hónappal  később  „Green  de  Hurstpierpoint  báró”  néven  már  David  Cameron  kormányának  gazdasági

minisztereként tűnt fel.

Még ha villám csap is be a tiszteletreméltó bankba, a károk csekélyek maradnak. 2012-ben például az

amerikai  Szenátus  egy  bizottsága  drogkereskedelemmel,  pénzmosással  és  azzal  vádolta  meg,  hogy  anyagilag

támogatja a terrorizmust.[3] Obama kormánya egy 1.9 milliárdos pénzbüntetést szabott ki rá, ami a megszerzett

nyereséggel  összehasonlítva csak szimbolikus összegnek számít.[4]  Így sem az ügyfélkör,  sem a „piac”  nincs

megrettenve  a  bank  bosszúságai  láttán.  Mint  ahogyan  a  Financial  Times  a  legutóbb  kirobbant  botrány

másnapján megjegyezte: „A moralisták és a politikusok ezt nem szeretik meghallani. Pedig ennek a botránynak a

hatása a HSBC tevékenységére egy szóban összefoglalható: semmi.[5]”

A 2008-as jelzálogválság kevésbé érintette, mint versenytársait, így a bank sokáig megbízhatóan magas

jövedelmezőségre és minden konkurensénél versenyképesebb, „ügyfélbarát” szolgáltatásokra tudott hivatkozni. A

SwissLeaks-  ügyet  illetően,  minden  az  Unió  megtakarításokról  szóló  direktívájával[6]  kezdődött,  amelyet

2003-ban fogadtak el, és amely 2005. július 1-én lépett életbe. A direktíva előírta a svájci bankoknak, hogy az

Európai Unió állampolgárainak bankbetétjeire 10 százalékos forrásadót szabjanak ki. Az így beszedett adót, az

érintett  országokba  kellett  átutalni,  anélkül,  hogy  a  betétes  személyazonossága  fel  lett  volna  fedve.  A

vagyonkezelőknek nem kellett sokáig gondolkodniuk azon, hogy ügyfeleiknek egy parádés lehetőséget ajánljanak:

az adót csak a személyekre vetették ki, a vállalatokra nem. Így elég volt területen kívüli vállalkozásokat létrehozni

például a Brit-Virgin szigeteken, a Panamákon vagy a Bahamákon és onnan nem adóköteles bankszámlát nyitni.

Ezzel a stratégiával mindenki csak nyerhetett: nem csak az ügyfelek nem fizettek adót, de a bank is nagyot kaszált

az így létrejött vállalkozások számlakezelési költségein.

A milliárdosok is, akik a nagyobb titoktartás miatt aggódtak, elvarrhatták a szálakat annak köszönhetően,

hogy fiktív székhelyet adhattak meg, és hogy a bankok a számlakivonataikat nem küldték el nekik. A HSBC-nek

persze, egy elég rámenős marketingpolitikát kellett bevetnie ahhoz, hogy minél nagyobb ügyfélkört tudhasson

magáénak. Hervé Falciani listája alapján kevesebb mint 5 hónap alatt, 2006. november 9-től 2007. március 31-ig,

180  milliárd  dollárt  utaltak  a  HSBC  genfi  számláira.  A  bank  képviselői  huszonöt  országban  összesen  1645

ügyféltalálkozót  szerveztek  ez  ügyben.  Márpedig  számos  országban illegálisnak  számít,  ha a  külföldi  bankok

ügynökökkel szereznek ügyfeleket maguknak. Mindeddig legalább öt ország (Franciaország, az Egyesült Államok,

Argentína,  Spanyolország  és  Belgium)  indított  vizsgálatot  a  svájci  HSBC  ellen  adócsalás  és  az  ügyfelek

manipulálása miatt. A brit bank viszont nem az egyedüli, amely ilyen bűncselekményt követett el és a SwissLeaks

csak  a  jéghegy  csúcsát  jelenti.  Más  intézmények,  különösen  a  helvét  óriás  UBS  is  az  igazságszolgáltatás

célkeresztjében áll.

Az adóelkerülést nevezhetjük bár adó- vagy könyvelési optimalizálásnak, ez nem oldja meg a probléma

politikai jellegét. Miközben mindenütt nőnek az egyenlőtlenségek, a kormányok megszorítások sorát vezetik be és

mindig arra hivatkoznak, hogy a költségvetésnek nincs elég pénze. Ez idő alatt pedig a gazdagok, legyen szó

egyénekről vagy vállalatokról, azt keresik, hogy milyen módon tudják kivonni a vagyonukat az adófizetés alól. Így

például  a  hi-tech-óriások,  mint  az  Apple,  Google,  Amazon  saját  előnyükre  fordították  az  országok  közötti

adóversenyt,  és  teljesen  legálisan  alig  fizetnek  adót[7].  Noha  2013-ban  a  Gazdasági  Együttműködési  és

Fejlesztési  Szervezet  (OECD)  arra  vállalkozott,  hogy  véget  vessen  a  tisztességtelen  adózási  gyakorlatnak,  de

kétkedésre ad okot egy ilyen vállalkozás sikere.

Valójában az egész ügyet az ambivalencia jellemzi. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt a

célt  tűzte ki,  hogy a tőkekimenekítés és az  adócsalás elleni küzdelem a prioritásai között  fog szerepelni.  Ám

tizenkilenc év alatt, amíg a luxemburgi kormány élén volt, nem győzte arra biztatni a multinacionális cégeket,

hogy fizessenek Luxembourgban néhány tíz millió dolláros adót és így több száz milliárd bevételtől fosztotta meg

a többi európai országot. Van egy anekdota, mely az adócsalás elterjedését lényegében ragadja meg.[8]  2009

augusztusában Eric Woerth,  a francia költségvetési miniszter azt jelentette ki, hogy birtokában van egy olyan

lista, amely háromezer feltételezett adócsaló nevét tartalmazza. Abban a reményben, hogy a büntetést elkerülik,
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négyezer-hétszázhuszonöt  adófizető nyújtott  be önvizsgálatot az adóhivatalnál,  hogy rendezzék a helyzetüket.

Közülük csak hatvannyolc szerepelt a miniszter listáján.

A szerző, a Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (Medford, Massachutsetts, Egyesült

Államok) professzora, az Islamic Finance in the Global Economy (Edingburgh University Press, 2010) szerzője.
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Viták a néger múltról, egy filmbemutató után

Adolph Reed Jr

Március 11-től a franciaországi filmszínházak is műsorukra tűzték a „Selma”

című  filmet,  amely  heves  vitát  váltott  ki  a  2014.  decemberi  amerikai

bemutató után.  A filmet  egyesek  a  rendőri  brutalitás  és  a  diszkrimináció

elleni  mozgósítás  eszközének  tekintik,  mások  viszont  azt  állítják:

meghamisítja a történelmet…

A  Selma  című  film  Martin  Luther  King  életének  azt  a  szakaszát

mutatja be, amikor a címül is szolgáló alabamai kisváros lelkésze kampányt

indít a feketék szavazati jogáért. A film készítője maga is afroamerikai, a Kaliforniában élő 43 éves filmrendezőnő

Ava DuVernay, egyik producere pedig az ugyancsak fekete Oprah Winfrey, ismert televíziós műsorvezető.

A  film  történelmi  hátterét,  a  feketék  egyik  polgárjogi  megmozdulása  adja:  1965.  március  7-én  a

Montgomery-ig  tartó  illegális  menetelésnek  a  rendőrség  kíméletlen  akciója  vetett  véget.  A  „véres  vasárnap”

(Bloody  Sunday)  képei  az  egész  világot  bejárták,  maga  az  esemény  pedig  a  hősies  polgárjogi  küzdelem

szimbólumaként maradt meg az emberek emlékezetében. Öt hónappal később a Kongresszus megszavazta azt a

törvényt,  melynek  értelmében  a  feketék  is  urnához  járulhattak:  ezzel  a  faji  szegregáció  eltűnt  az  amerikai

jogrendből.

A film Egyesült Államokbeli bemutatását követően egyes újságírók azt rótták fel a rendezőnőnek, hogy

nem hű a történelmi igazsághoz, kifogásolták többek között a Lyndon Johnson elnökről (1963-1969) festett képet

is.  DuVernay  azzal  védekezett,  hogy  nem  dokumentumfilmet  forgatott,  és  joga  van  ahhoz,  hogy  művészi

elgondolásait kifejezésre juttassa. „Ez csak egy film, amiben egy történetet mesélek el” − mondotta. A New York

Times  ismert  hírszerkesztője,  Maureen Dowd szerint  azonban ez egy klasszikus elavult  kifogás.  „A rendezők

imádják megvillantani a szárnyaló kreativitásukat, mégis előtérbe helyezik a hitelességet, mert tudják, hogy ez

plusz pontot jelenthet az Oscar díjhoz”[1].

A Selma a múlt emlékét szolgáló alkotás, akár a közelmúltban bemutatott több a rabszolgaságot, vagy a

feketék szegregációját tárgyaló hasonló film[2].  DuVernay munkája egy a sok közül,  amely forradalmi korok

jelmezét viselve arra hivatott, hogy elfogadtassa a jelenlegi fekete társadalmi elit aktuális nézeteit az előítéletek

felett  aratott  győzelemről,  a  sorscsapások  elleni  emberi  küzdelemről.  A  történelmi  kontextustól  független

rasszizmus a filmben a feketék előrehaladásának egyetlen akadályaként jelenik meg.

A rendezőnő érvei Johnson elnök polgárjogi küzdelemben betöltött szerepéről meglehetősen árulkodóak.

Az eredeti forgatókönyv szerint az Egyesült Államok akkori elnöke elkötelezettnek mutatkozik a feketék ügyének

szolgálatában. De a rendezőnő „nem olyan filmet” kívánt forgatni, amelyben egy fehér bőrű ember menti meg a

feketéket. „Olyan filmet akartam készíteni, amelyben a színes bőrű emberek aktívan kézbe veszik sorsukat” −

nyilatkozta a  CBS televízióban 2015.  február  8-án.  „Nincs szükségünk arra,  hogy  valaki  olyan mentsen meg

minket,  aki  hirtelen  bevágtázik  hófehér  paripán.”  DuVernay  filmje  igazából  nem  is  a  „Selma  menet  valódi

résztvevőiről” szól, hiszen a fehér bőrű megmentőt egyszerűen egy feketével helyettesíti. A rendezőnő hiába állítja

az ellenkezőjét, a Selma tökéletes példája a Martin Luther Kinget övező személyi kultusz leegyszerűsítésének[3].

Így, ha hihetünk a filmnek, a Selma-kampány a Déli Keresztény Vezetők Konferenciáján[4] (SCLC) résztvevők,

közöttük Martin Luther King tevékenységének bemutatásában merül ki. A Hallgatói Erőszakmentes Koordinációs

Bizottság[5]  (SNCC)  radikális  szerepét  szinte  teljes  homály  övezi,  csak  úgy,  mint  egyik  legtevékenyebb

aktivistáját, James Formant, akit forrófejű és szűk látókörű személyiségként mutat be a film. A két szervezet

közötti  feszültség a filmben alig jelenik meg,  a  politikai és  stratégiai  vitákról  pedig egyáltalán nem esik szó.

Köztudott hogy nem csak King vezette a polgárjogimozgalmat az 1968-as merényletig, pedig DuVernay ezt állítja

a filmjében. Ugyanígy nem ő volt az 1963. augusztus 23-i washingtoni menet fő szervezője sem, mely felett sokkal

inkább bábáskodott Philip Randolf, és az Amerikai Feketék Munkástanácsa[6].
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„A Selma nem tanítani, hanem mozgósítani akar. A lélekre kíván hatni. Nem az a célja, hogy megfeleljen a

valóságnak,  hanem  hogy  kihangsúlyozza  a  történet  tragikus,  szívbemarkoló  jellegét”  −  jelenti  ki  a  film

védelmében Jerome Christensen, a Kaliforniai Egyetem tanára. Értelmezése szerint a mű „válasz a  fergusoni

eseményekre”, ahol 2014. augusztus 11-én a rendőrség megölt egy fiatal fekete fiút. „Johnson egész egyszerűen

azért nem tetszeleghet a mindenkit megmentő fehér hős szerepében, mert semmit nem sikerült megmentenie” −

vonja le a következtetést[7]. A hezitáló Johnson elnök ábrázolásával a film eltorzítja a polgárjogi mozgalom egyik

fontos  elgondolását.  Téves  képet  fest  a  sikerhez  vezető  útról,  ami  negatív  hatással  lehet  az  emancipációért

folytatott  jelenlegi  küzdelemre.  A  történelmi  ellentmondásokon  túl  DuVernay  filmje  az  amerikai  „fekete

közösség” ábrázolásával politikai problémát is felvet.  Hogy ezt  megértsük, vissza kell  tekintenünk az 1965-ös

törvényre, és annak a déli államokra gyakorolt hatására, a feketék küzdelmeire és az akkori politikai játszmákra.

Az egyéni boldogulást mindig előtérbe helyezte

Rendkívül jelentős következtetéseket lehet levonni a magát nyíltan nácinak valló David Duke, a Ku Klux Klán

egyik tagjának példájából. Az 1990-ben még csak louisianai szenátorjelölt Duke, 1991-ben kormányzójelöltként

tudhatta maga mögött a fehér szavazók többségét. Bár a választást nem nyerte meg, két szavazáson is megbukott,

eredményei láttán mégis elemzők sokasága tette fel a kérdést: az Egyesült Államok déli részén uralkodó politikai

gondolkodás  vajon  változatlan?  Ha  Duke  25  évvel  korábban  a  fehér  szavazók  ugyanilyen  jelentős  hányadát

megnyerte  volna,  bizonyára  megválasztják.  Ez  önmagában  is  az  1965-ös  törvény  szükségességét  igazolta.  A

feketék demográfiai jelentőségét jelzi, hogy 1991-ben a louisianai fehér választók 40 százaléka tette le a voksát

olyan jelöltek mellett, akik a feketék többségének támogatását is élvezték.

Ez  az  esemény is  bizonyítja,  hogy  az  amerikai  politikai  kultúra  rendkívül  mély  változásokon esett  át,

különösképp  az  1965-ös  választójogi  törvény  után,  amely  új  kapukat  nyitott  a  fekete  többségű

választókerületekben.  Az  amerikai  polgárháborút  (1861-1865)  követő  újjáépítés  (1865-1877)  időszaka  óta  az

1960-as években választottak meg először fekete jelölteket sheriff  pozícióba a déli  államokban. A jelenség az

ország északi részét  is  érintette.  1969-ben mindössze 9 fekete képviselője volt  a  Kongresszusnak,  szemben a

2013-ban  számlált  43-mal.  Az  1980-as  években  többszázezres  lakosú  településeken  jelentek  meg  a  „fekete

vezetésű  városok  ([8]  )”.  Szám  szerint  13  város  önkormányzata  állt  feketék  irányítása  alatt.  Ezekben  az

önkormányzatokban  a  fekete  tanácsosok  jelentős  többséget  képviseltek.  Az  országban  megválasztott

afroamerikaiak száma ugyancsak jelentősen nőtt: az 1970-es években mért 1500-hoz képest 2006-ra 9000-re

emelkedett.

Ezeket  az  átalakulásokat  széles  körben  ünnepelték  úgy,  mint  a  polgárjogi  mozgalom  vívmányainak

megvalósulását. Pedig az 1960-as években megjelent fekete bürokrata osztály soha nem akarta megkérdőjelezni

az  anyagi  javak  egyenlőtlen  elosztását,  az  egyéni  boldogulást  pedig  mindig  előtérbe  helyezte  a  kollektív

emancipációval  szemben.  Mindeközben  nem  volt  számukra  ismeretlen  a  tény:  az  afroamerikaiak  többsége

folyamatos munkanélküliséggel küzd. A „fekete tanulmányok” (black studies) számos szakértője veszi elő újra a

„fekete felszabadító mozgalom” és a „fekete közösség” ideáját, mintha ezek homogén, összefüggő, és az amerikai

társadalom politikai  dinamikájától  függetlenek fogalmak lennének.  Ahogy Cedric Johnson és Dean Robinson

egyetemi oktatók bebizonyították, ez az értelmezés([9]) az 1960-as, 1970-es években kialakult természetes faji

egységet hirdető Black Power (Fekete Erő) ideológiájában gyökerezik. Ez az elképzelés akkoriban teljesen érthető

volt: az új politikai rendszer még csak gyerekcipőben járt, és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemnek szüksége

volt  a  cselekvésre  buzdító szónoklatokra,  és  az  egységes  gondolkodásra.  Azóta a  körülmények  megváltoztak.

Különösen ellentmondásos ma egy „fekete közösség”, mi több egy „fekete néptömeg” érdekeit képviselni úgy,

hogy sok feketebőrű maga is „fajtudatot” hirdet. Azaz olyan pályát és ideológiát követ, amely káros az oktatásra, a

közszolgáltatásra, vagy a lepusztult negyedek felvirágoztatására. Néhány éve a kutatók rámutattak arra, hogy

komoly megkülönböztetések és osztályok közötti feszültségek állnak fenn a fekete lakosságon belül, a szegregáció

időszakától napjainkig.

Az 1965-ös választójogi törvény hiába nyitotta meg az utat a feketék előtt az amerikai belpolitikában való
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aktív részvételre, azóta bebizonyosodott: a megválasztott afroamerikaiak érdekei sok esetben nem esnek egybe

„közösségük” érdekeivel  − csakúgy, mint a  fehérek,  vagy a latinok esetében.  DuVernay filmje nem a feketék

társadalmi igazságosságért és az egyenlőségért folytatott hosszú küzdelembe illeszti be a polgárjogi mozgalom

összetett történetét, hanem egy idealisztikus helyzetbe, melyben az 1965-ös győzelem istenítése a lényeg. Nem

csoda, ha a film bemutatása heves vitákat váltott ki.

A szerző a Pennsylvaniai Egyetem Politikatudományi tanszékének tanára. Ő jegyzi a Without Justice for All: The

New Liberalism and Our Retreat from Racial Equality, Westview Press, Boulder (Colorado), 2001. művet is.
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Insallah – Szociális Világfórum Tuniszban

Nicoletta Pirotta

A szerző  olasz  újságíró,  aki  a  Feminists  for  Another  Europe  (FAE)  olasz

tagszervezetének egyik alapítója és aktivistája is, a MagyarDiplo Baráti Klub

meghívására  részt  vesz  a  „Nők  a  válságban  –  Feminista  mozgalmak

Európában”  címmel  meghirdetett  május  29-i  kerekasztal-beszélgetésen,  ahol  –  itt  közölt  írása  alapján  – az

érdeklődőkkel részletesebben megosztja a témához kapcsolódó tapasztalatait és álláspontját. További info:

http://www.magyardiplo.hu/index.php/klub-elet/magyardiplo-barati-kr

Insallah. Ezt  a  kifejezést  ismételte  mindenki,  akivel  találkoztam  Tuniszban:  taxisok,  pincérek  (barmans),

kereskedők,  takarítónők,  vámosok  (köztük  női  alkalmazottak,  egyikük  várandós),  átlagemberek,  akikkel

összefutottam  villamoson  vagy  az  utcán,  utazás  közben.  Mindnyájan  Istenre  bízzák  magukat  abban  a

reményben, hogy a „Bardo-merényletnek” nem lesznek jóvátehetetlen következményei a turizmusra nézve – ez

ugyanis Tunézia gazdasági életének egyik fontos ágazata. Mint ismeretes, március 18-án, a főváros központjában

található  BARDO  Múzeumban 23-ember  –  22  turista  és  egy  helyi  rendőr– esett  áldozatul  egy,  a  muszlim

vallásra  hivatkozó  terroristamerényletnek.  Sokáig  fognak  emlékezni  erre  a  mészárlásra,  az  ejtett  seb

gyógyíthatatlan és  rányomta bélyegét az alig egy héttel  később megtartott  13.  Szociális  Világfórumra (2015.

március 24-28.). A terrorizmus kiemelt hangsúlyt kapott a Fórum rendezvényein. Úgy gondolom, fontos döntés

volt  megtartani a Fórumot a merénylet  ellenére is és  a város barátsággal,  szimpátiával  fogadott  bennünket,

küldötteket és tudósítókat.

A kontextus

Azzal, hogy részt vettem a Fórumon, alkalmam nyílt jobban megismerni Tunézia helyzetét. Tunézia a Magreb*

legvilágiasabb (leglaikusabb) országa, itt kezdődtek az „arab tavaszok”, most pedig véres merénylet színhelye lett.

A tunisziak mind aggódnak, félnek és dezorientáltak a jövőjüket illetően. Az ország Habib Bourguiba, az első

köztársasági  elnök 1957-től  1987-ig tartó működése alatt  –  akit  bár  kritizálnak,  de  alapvetően  elismeréssel

adóznak  neki  a  mai  napig  –  a  világiasságot  képviselte,  ami  most  megkérdőjeleződik.  Elsősorban  a  nők

hangsúlyozzák, hogy Bourguiba idején társadalmi helyzetük az arab világban általában sokkal jobb volt, mint

másutt: tiltott volt a többnejűség, a válás elfogadottá vált a mindennapokban, legalizálták az abortuszt, mégpedig

oly mértékben, ami még a francia nőkkel összehasonlítva is nagyon kedvező körülményeket teremtett a tuniszi

nőknek.  Ma mindez  vitatott  és  nyomul  a  vallási  fundamentalizmus,  amit  korábban – az  „arab  tavasz”  és  a

merénylet előtt – még senki nem gondolt reális veszélynek. Az „arab tavasz” óriás tüntetései ugyan rést ütöttek a

fundamentalizmuson, de az nem akarja megadni magát.

A nagy tüntetéseket a létfeltételek bizonytalansága és a szociális háló hiányosságai váltották ki, melyek

főleg a fiatal férfiakat és nőket sújtja, még azokat is, akik az informatikai multinacionális cégek helyi vállalatainál

dolgoznak. Ebben az ágazatban nagy ütemű telepítéssel vetették meg a multik a lábukat Tunéziában – ennek

ellentéte viszont az  európai  (különösen a francia)  munkahelyek számának zsugorodása volt.  Ez egybeesett  a

válsággal együtt járó és a kapitalizmust szolgáló szociálisdömpinggel és dekonjunktúrával. Az alacsony bérek, a

rabszolgasághoz közeli munkafeltételek csiholták a „forradalom” szikráját. A rossz gazdasági és szociális feltételek

mellett a felkeléseket a gyarmatosítás-ellenesség is jellemezte. A felkelők vitatták a Nyugat politikai rendszerét,

amely  a  kizsákmányoláson,  saját  „értékeinek”  erőszakos  terjesztésén  (kezdve  a  piaci  fundamentalizmussal)

nyugszik, és abban csúcsosodik ki, hogy a saját kultúrájának akarja alárendelni mások eltérő kultúráját. A Nyugat

elleni harc a vallási fundamentalizmus számára termékeny talajt képezhet és jó szolgálatot tehet a világiasság
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elvének átértékeléséhez, az óramutató visszaállításához, különösen, ha a nőkre gondolunk. A Bardo Múzeumban

történt merénylet sokat rontott a közállapotokon. Ezért hagyatkoznak a tunisziak az Istenre. Tőlünk azt kérték,

ne  hagyjuk  magunkat,  mert  –  mint  mondta  az  egyikük  –  a  „fundamentalizmus  ragályos”.  Nem  lehet  nem

egyetérteni vele.

A Világfórum

A Fórumon már 121 országból, több mint ötezer szervezet vett részt vagy képviseltette magát, így mondhatjuk,

hogy fontos, közismert eseménnyé vált. „Politikai síkon” azonban az előző találkozókhoz képest nem lehetett igazi

előrelépést  észlelni.  A  szemináriumok,  a  kezdeményezések  nagy  száma  világméretű  társadalmi  és  politikai

aktivitás sokrétűségéről tanúskodtak a „lehet más a világ” jegyében. Azonban azt is látnunk kellett, hogy a részt

vevő közösségek és szervezetek nem álltak össze egy közösséggé, szándékaik nem egységesültek, így a Fórum

nemzetközi  fellépése  súlytalannak  mondható.  Nincs  egy  olyan  közös  projektjük,  amely  magában  foglalná  a

„nemzeti” jelleg meghaladását és a nagyon általános követeléseken kívül elmozdulna ama világmodell irányába,

amelynek társadalmi viszonyai nem a profitra, az elidegenedésre, a kizsákmányolásra és egy osztály vagy egy faj

felsőbbrendűségére épülnek.

A  zsákutcába  került  kapitalizmus  nap  mint  nap  falánkabb  és  agresszívebb,  az  ebből  táplálkozó  és

felerősödött  patriarchátus  pedig  vadul  terjeszti  a  fundamentalizmusokat,miközben  kihúzza  a  talajt  az

önrendelkezés alól. A „lehet más a világ” alternatíva igazi sikeréhez meg kell  kérdőjelezni a jelenleg fennálló

erőviszonyokat,  be  kell  hatolni  a  hatalmi  rendszerek  ellentmondásaiba,  vállalni  kell  a  konfliktusokat,  hogy

reálissá váljon egy, a dolgok jelenlegi állapotát megváltoztatni képes mozgalom létrehozása.

Nem állítom,  hogy az  eddigi  mozgalmi  tapasztalatok (gondolok a  feministákra,  a  természetvédőkre,  a

migránsok jogaiért folyó küzdelmekre, a görög és spanyol példára) nem ebbe az irányba mutatnának, csak azt

mondom, hogy mindez még nem vált olyan erővé, amely képes lenne akár csak elgondolkodtatni az uralkodó

rétegeket.  Ellenkezőleg:  a  Világfórum  rámutatott  néhány  fontos  korlátra,  amelyekkel  számolnunk  kell.

Tunéziában egyértelművé vált,  hogy a vallási  fundamentalizmus – vallási  különbségtétel  nélkül  – egy fontos

negatív tényezővé vált az utóbbi időkben.

A feminista hálózatok szempontjai

Nem véletlen, hogy a feministák mutatnak rá a vallás és a fundamentalizmus problémájára, mert a vallás és a

fundamentalizmus a patriarchális szisztéma strukturális elemei. Jellegükre és funkciójukra rámutatva láthatóvá

válik, hogy a patriarchátust nem lehet egyszerű módon összekapcsolni a kapitalizmussal, nekünk ennél finomabb

vevőantennáink vannak ahhoz, hogy érzékeljük a probléma jelentőségét.

A téma két specifikus szemináriumon szerepelt, egyiket a Feminists for Another Europe (FAE) – aminek

olasz hálózata is van – szervezte karöltve a Transformmalés a Casa Africa-val, a másikat az Articulacao dos

MujeresdoBrasil (Brazil Asszonyok Tagszervezete). A szemináriumokon két fontos kérdés vetődött föl:

A vallás, mint a vallás és a hit elégtelen megkülönböztetésének égető kérdése, ezzel összefüggésben

tárgyalták a világiasság (laicitás) alkalmazását az egyes államok jogrendjében. Az első szemináriumon – nők és

férfiak részvételével – megvitatták a vallási problematikát, nem megkerülve a gazdasági és szociális kérdéseket.

Úgy tűnt, a kapitalizmus kritikájának kérdéseiben egyetértés van, ám a vallás ügyeiben eltérőek a nézetek. A

nem-európai fiatal férfiak és nők felszólalásaikban állást foglaltak a vallásszabadság mellett, illetve ennek a

közszférában és közérintkezésben való kinyilvánítása mellett. Szerintük a vallási szimbólumok és megjelenítésük

(pl. a fátyol) nyilvánosan használható és nem sérti az önrendelkezést. Ezek a fiatalok szemrehányást tettek a
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nyugat-európai feministáknak merev álláspontjuk miatt. Félő, hogy ez a kérdés áthághatatlan akadállyá válik.

A vallási  fundamentalizmus előretör  a  világ  minden részén –  állították  a  másik  szemináriumon.  (A

brazilok mellett jelen voltak még Tunéziából, Amerikából, Taiwanról, Spanyolországból, Belgiumból, Itáliából,

Franciaországból,  Nigériából  és  Marokkóból  is.)  A brazil  nők felvetéseikben elítélték  az  evangélista  szekták

folyamatos  erősödését  –  sikerült  képviselőket  beválasztatniuk  a  parlamentbe  –  amelyek  reális  fenyegetést

jelentenek  a  demokráciára.  Egy  belga  barátunk  –  egyben  szakszervezeti  tisztségviselő  is  –  arról  informált

bennünket, hogy a fundamentalizmus Belgiumban is előretört. Antwerpen polgármestere például vendéglőkben,

kávézókban (bárokban) lehetővé tette a homoszexuálisok megkülönböztetését (nem szolgálják ki őket, stb.).

Megállapítást nyert, hogy a fundamentalizmus elsősorban a nők ellensége, mert vitatja jogukat, miszerint

rendelkezhetnek a testükkel, s ezzel aláássa az önrendelkezés elvét. Rövidlátás és idiotizmus lenne azt gondolni,

hogy ez csak a nők problémája. Ha a nők kevésbé szabadok, akkor annak az egész társadalom látja a kárát. Több

szemináriumon vettem részt és tapasztaltam, hogy ebben teljes az egyetértés. Feladatunk ennek az álláspontnak

az erősítése és terjesztése.

Fordította: Pankovits József

* Magreb – Észak-Afrika egy nagy régiója, a Nílus folyótól nyugatra és a Szahara sivatagtól északra, gyakorlatilag

az  Atlasz-hegység  vidéke.  Geopolitikai  értelemben a  Magreb  térséghez  Marokkót,  Nyugat-Szaharát,  Algériát,

Tunéziát, valamint Líbiát szokták sorolni. (Néha Mauritániát is.) Más megfogalmazásban a Magreb térséghez az

Arab Magreb Unió országai tartoznak Nyugat-Szaharával kiegészítve.

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

26 / 57 2015.06.07. 17:10



Találkozó Oroszország nagykövetével

Munkatársunktól

Vlagyimir Nyikolájevics Szergejev, az Orosz Föderáció nagykövete fogadta a

Magyar  Újságírók  Országos  Szövetsége  Külpolitikai  Szakosztályának  több

tagját,  köztük  munkatársunkat.  A  diplomata  a  múlt  év  novemberében

érkezett  Budapestre.  Korábban  a  külügyminisztérium  Nemzetközi

Szervezetek Főosztályának volt a vezetője, és a New York-i valamint a bécsi

ENSZ képviseleteken is dolgozott.

A  nagykövet  először  a  második  világháború  befejezésének  70.

évfordulójáról  szólt  a  sajtóbeszélgetésen.  Hangsúlyozta,  hogy  „a  háború

minden nép számára nagy tragédiát jelentett, de legsúlyosabb terhet a Szovjetunió viselte”.

Az orosz-amerikai viszonyt érintve, a diplomata kijelentette, hogy „a kapcsolatok válságban vannak” és a

„feszült helyzetről nem Moszkva tehet”. Washingtonban azt gondolják, hogy megnyerték a hidegháborút, és ezért

mindent  megtehetnek.  Az  Egyesült  Államok az  ENSZ Biztonsági  Tanácsának hozzájárulása  nélkül  lerohanta

Irakot és beavatkozott Koszovóban. „A BT határozatának kiforgatásával lerombolták Líbiát”. A nagykövet szerint,

az USA „destabilizációs akciót folytat” a törvényes szíriai kormány ellen is.

Vlagyimir  Szergejev  megjegyezte,  hogy  „Oroszország  kész  egyenlő  alapon  konstruktív  együttműködést

kialakítani az Egyesült Államokkal, ha az amerikai politikai elit reálisan méri fel a helyzetet.” Hangsúlyozta, hogy

„nem hajlandók mindent eltűrni,” és az USA akadályt lát Moszkva határozott álláspontjában. „Korábbi illúzióink

megalapozatlanok voltak, mert azt hittük, hogy a hidegháború véget ért, de az Egyesült Államok politikájában

kizárólag a geopolitikai érdekek dominálnak”.

A konfliktus egyik érzékeny pontja, Ukrajna, ahol „az USA és néhány EU tagállam közreműködésével a

múlt  év  februárjában  puccsot  hajtottak  végre  a  törvényes  kormány  ellen”.  Megerősödtek  a  szélsőséges

nacionalista és orosz ellenes erők. Az ország súlyos válságban van, de erről nem Moszkva tehet. „A Szovjetunió

szétesésekor  Ukrajna  a  legvirágzóbb tagköztársaság volt,  jelenleg  a  nyugdíjak bangladesi  szinten vannak”.  A

népesség csökken és a gazdaság mélypontra került. Az elmúlt két évtizedben „folyamatos távolodás történt a két

ország között, aminek része a közös értékek ukrán részről történő megtagadása is”. A diplomata kijelentette, hogy

Kijev  „a  NATO  és  Brüsszel  utasításait  hajtja  végre.”  Az  ukrán  kormánynak  nem  Moszkvával,  hanem  a

Luhanszkban és Donyeckben alakult, „népköztársaságok” vezetőivel kellene tárgyalni a minszki megállapodás

végrehajtásáról, amitől Porosenko elnök elzárkózik.

Szergejev  nagykövet  megjegyezte,  hogy  kormánya  támogatja  az  Iszlám Állam és  a  terrorizmus  elleni,

nemzetközi összefogást. Hangsúlyozta, hogy a különböző műveleteket az ENSZ koordinálásával és a nemzetközi

jog elveinek a betartásával kellene végrehajtani, de ez nem mindig így történik.

A  diplomata  kijelentette,  hogy  Kína  és  Oroszország  stratégiai  partnerek  és  a  fontosabb  nemzetközi

kérdésekben  rendszeresen  egyeztetnek.  Az  álláspontok  nem  mindig  azonosak,  de  közel  állnak  egymáshoz.

Regionális kérdésekben az érdekek eltérőek is lehetnek. Szoros orosz-kínai együttműködés alakult ki  az iráni

nukleáris programról folytatott 5+1 hatalmi tárgyalásokon is, ami várhatóan rövidesen és eredményesen lezárul.

Az  elmúlt  években  folyamatosan  erősödtek  a  két  ország  közötti  kapcsolatok,  amit  az  USA  hegemóniájának

elvetése és a multipoláris világrend megvalósításának szándéka is összeköt. Az ukrajnai válság miatt elrendelt

nyugati szankciók hozzájárulnak ahhoz, hogy az orosz gazdaság fokozatosan a keleti piacok felé fordul.

Vlagyimir Szergejev megjegyezte,  hogy a nyugati gazdasági szankciók bevezetése előtt Moszkvával nem

tárgyaltak, de a kapcsolatok csak az USA-val és szövetségeseivel éleződtek ki. Az EU tagállamok közös döntést
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hoztak, ezért nem lehet szó az orosz hatóságok által elrendelt élelmiszer behozatali tilalom szelektív feloldásáról

sem. A politikai és a gazdasági kérdéseket szét kellene választani. Sajnálatos, hogy Lengyelország még a korábban

elhatározott,  orosz  kulturális  évad  megrendezését  is  leállította.  A  magyar  kulturális  hónapot  viszont

megrendezték Oroszországban.

A magyar vállalatok sokat vesztettek és véglegesen kiszorulhatnak az orosz piacról. A visszatérés esélyeit

csökkenti,  hogy  növekedett  a  belső  élelmiszertermelés  és  több  Európai  Unión  kívüli  ország  termékei  is

megjelentek az orosz piacon. A múlt év azonos időszakához képest, a magyar export januárban és februárban a

felére csökkent. Az orosz minőségi ellenőrök egy csoportja a közelmúltban Magyarországra látogatott és több

vállalatot  felkeresett.  Ez  elősegítheti,  hogy  a  szankciók  feloldása  után  azonnal  megindulhasson  az  export.

Szergejev  nagykövet  azonban  nagyon  óvatos  állásponton  van,  a  nyugati  korlátozó  intézkedések  gyors

megszüntetésére vonatkozóan.

A diplomata szerint,  a  kölcsönös előnyök és  érdekek alapján folytatott  együttműködés pozitív példáját

jelenthetik  az  orosz-magyar  gazdasági  kapcsolatok.  Nincs  akadálya  Paks  bővítésének,  amelyről  kormányközi

egyezmény  és  három szerződés  születetett.  A  nagykövet  az  elmúlt  napokban Pakson járt,  ahol  találkozott  a

projektnek az iráni Busherből nemrég érkezett orosz főmérnökével. A magyar kormány láthatólag kész olyan

együttműködésekre, amit EU és NATO tagságának korlátai lehetővé tesznek.
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A 21. századi tőkéseknek nem kell félniük Thomas Piketty-től

Frédéric Lordon

Thomas Piketty híres könyvének erőteljes kritikáját semmi más nem magyarázhatja, csak a

felszínre  törő  irigység  −  legalábbis  a  politikától  mentes  „látványtársadalom”  logikája

szerint. Piketty könyve világhírű lett, éppen ezért állnia kell az ütős kritikát, és a politikai

kérdésfelvetést. Ám ez utóbbi helyett jobb lenne inkább politikai megtévesztésről beszélni,

hiszen  a  könyvet  példátlanul  egyhangú  dicshimnusszal  üdvözölték.  Jól  tudjuk,  hogy  a

média csak teljesen ártalmatlan műveket ünnepel lelkesen.

A  Libération,  a  L’Obs,  a  Le  Monde,  a  L’Expansion,  a  New  York  Times,  a

Washington  Post  külön-külön  és  együtt  is  ájultan  hevert  a  csodálattól,  egyedül  az

angolszász pénzügyi szaksajtó őrizte meg valamelyest a hidegvérét. A Financial Times első

lépésben valami statisztikai  részletbe kötött  bele,  míg a Bloomberg  a  harsány kamaszlapok mintájára flashy

csillagokat  és  átszúrt  szíveket  rajzolt  a  borítólapra.  Ezzel  kívánta  érzékeltetni,  hogy  mi  a  véleménye  arról  a

csordaszellemről, amitaz M Le Monde, és a L’Obs [i]teljesen komolyan képvisel.

A tőke a „vagyonosok vagyona”

El kell ismerni, hogy erőteljes túlzás Pikettyt valamiféle 21. századi Marxnak nevezni, bár könyvének A tőke címet

adta. A szerző saját  bevallása szerint egy sort  sem olvasott  Marxtól,  konkrétan A tőke című alapművét  sem.

Piketty  nem  szándékozott  a  kapitalizmust  könyvében  megkérdőjelezni,  elméleti  alapjait  sem  próbálta

boncolgatni, elemzésének politikai kifutást nem akart adni. Hogy mindezt mégis „eseményként” tálalják, ez már

önmagában is bravúr.

Fel  kell  ismernünk a mű valós értékeit,  de az  elvakult  ünneplés hevében nem eshetünk át  a ló  másik

oldalára. Nincs olyan elemző, akit ne nyűgözött volna le a statisztikusi munka, ami mind mennyiségben mind

minőségben elismerésre méltó. Piketty könyvének legfontosabb erénye azonban másutt keresendő. Ez egy könyv,

egy  tanulmánykötet,  vagyis  olyasmi,  amitől  a  közgazdászok  radikálisan  elszoktak.  Miután  megszállottan

publikálni akarnak, ontják magukból a típuscikkeket, a technikai részleteket, a szinte értelmetlen specializációt −

persze az egyetemi kiadványok igénye szerinti 15 oldalban. A tőke a 21. században[ii] viszont több mint ezer

oldalas összefoglalása 15 év szívós erőfeszítésének. Ráadásul a társadalomtudományok hasznossága csak akkor

egyértelmű, ha alapos tényeivel a politikai közbeszédhez járul hozzá.

De semmilyen metodikai erény nem tudja elfedni a félrevezetést. Mint egy ellopott levélben, magában a

címben rejtőzik a csalás. Piketty azt mondja, hogy a tőkéről fog értekezni. Tudja, hogy egy ismert szerző írt már

korábban ezzel a címmel egy könyvet, de sebaj, úgy gondolja ő is megengedheti magának, hogy újra felvesse a

témát. Az eredmény azonban nem ugyanaz. Adhatnánk újra egy könyvnek például azt a címet, hogy A tiszta ész

kritikája, de akkor jó lenne, ha az nem az szobanövények ápolásáról szólna.

Marx tőkéről szóló könyvét Piketty sosem próbálta elolvasni[iii]. Hogy mi a tőke, arról a legfelszínesebb

álláspontot képviseli: a tőke a vagyonosok vagyona. Marx szerint a tőke egy termelési mód, vagyis egy társadalmi

viszony.  Egy  nagyon  összetett  társadalmi  viszony,  amelyben  az  egyszerű  árutermelő  gazdaságok

pénzviszonyaihoz  hozzáadódik  a  bérmunkaviszony.  Végül  is  ez  a  lényege  az  egésznek!  Mivel  a  bérmunkást

megfosztották  minden  olyan  lehetőségtől,  amellyel  önmagát  fenntarthatná,  majd  újratermelhetné

életfeltételeinek  anyagi  alapjait,  alá  kell  vesse  magát  a  tulajdonosi  birodalom  hierarchikus  viszonyainak.  A

bérmunkás  oda van  dobva a  munkaerőpiacra,  mégpedig  alkalmazottként,  hogy  túléljen.  Mindezek alapján a
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„szabad munkás” egyfajta jogi fantazmagória.

A tőkemegtérülés vastörvénye

Vitán  felül  áll  hogy  a  tőke,  az  egyenlőtlen  gazdagság  hivalkodó  látványa,  közvetlenül  hat  az  hétköznapi

emberekre.  A  termelési  módként,  vagyis  társadalmi  viszonyként  és  különösen  bérmunkás  kapcsolatként

értelmezett tőke azonban szolgaságba zárja az egész életet, hiszen a nyolc óra munka megfelel az ébren töltött

órák felének. A Continental, a Fralib, a Florange óriáscégek munkásainak életét például egyértelműen tönkreteszi

a tőkemegtérülés  pénzügyi  követelményének vastörvénye.  Csendben szenvednek a termelékenységi  elvárások

uralmától, a megtérülést szolgáló fárasztó tevékenységek hatásaitól, az átszervezések, kiszervezések, kitelepítések

állandó  fenyegetettségétől.  A  France  Telecomnál  történt  öngyilkossági  sorozat  is  rámutatott  arra,  hogy  mi

történik  akkor,  ha  a  vállalatoknál  állandósítják  az  erőszakos  viszonyokat,  ha  a  munkáltatók  vérszívóként

tapadnak az egyénre. Piketty Tőkéjében erről sehol egy szó sem esik.

Az alávetettség, a szolgaság a kapitalizmusban mindig új megjelenési formákat vesz fel. Erről sajnálatos

módon  megfeledkezett  a  „21.  századi  Marx”.  A  kapitalizmus  létezési  formáinak  sorrendje  mindig  és

elválaszthatatlanul gazdasági és politikai: így újul meg a kapitalista rendszer. De Pikettyt semmi sem késztette,

hogy ilyen szempontok szerint vizsgálja  a  tőke fejlődését.  Ugyanakkor egyedüliként észleli:  mennyire tisztán

politikai erők határozzák meg a kapitalizmus történelmi dinamikáját.

Javára  írhatjuk  a  hosszú  távú  történelem  iránti  érdeklődését  is,  ami  különösen  méltányolható,  ha

figyelembe vesszük, hogy milyen sok közgazdász van, aki nem ismeri a történelmet. Ám ez is sok problémát vet

fel.  Az ezer években mérhető nagyon  hosszú táv esetén a kutató kénytelen mesterséges statisztikai  adatokra

támaszkodni, amelynek nincs sok értelme. Az „ekonomicista gondolkodás” tiszta termékének tekinthető, amikor

gátlás nélkül  mutatnak meg nekünk egy grafikont „az adózás utáni  tőkemegtérülési mutatóról  és növekedési

rátáról, az ókortól napjainkig.” (765. oldal) Vajon értelmezhető-e valamilyen módon a bruttó hazai termék (GDP)

fogalma, vagy a tőke valamint az adó utáni megtérülési ráta például az ókorban, vagy akár a 18. században?

Tipikus  közgazdászi  stílushiba  visszavetíteni  mai  szakmai  fogalmakat  a  múltba,  mintha  egyetemes  érvényű

kategóriák lennének. Nem veszik észre, hogy mennyire esetleges és újonnan megjelent történelmi fogalmakról

van szó.  Amikor egy közgazdász nyitottá  válik  a  történelem iránt,  és  vigyázatlanul átbillen a nagyon hosszú

időtávba, akkor derül ki,  hogy mennyire nem ismeri a történelmet,  és persze az adott  téma valós történelmi

beágyazottságát.

A  nagyon hosszú  távnak  nem csak  az  elvadult  anakronizmus  a  hátulütője.  Veszélyes  lehet  a  politika

egyértelmű kikerülése is, amikor a néhány évtizede történt események az évezredek szemszögéből nézve teljesen

háttérbe  szorulnak.  A politikai  események  vizsgálatához szükséges időtáv  épp a  rövid  időszak,  hiszen a  nép

néhány  évtized  távlatában  ítéli  meg  életfeltételei  alakulását.  Ez  a  releváns  időtáv  az  évszázadok  történelmi

mércéjével mérve csak mérhetetlenül kis változásokat mutat.

Azt vethetik ezzel szembe, hogy Piketty alapvetően a 20 századot tanulmányozza. Ez igaz, de azokkal az

egyetemes  „törvényekkel”  amelyekről  azt  gondolja,  hogy  a  kapitalizmus  általános  törvényei,  melyek  igazak

minden korszakra. Ez megint egy jele, talán a legárulkodóbb jele annak az „ekonomicista gondolkodásnak” amely

be akarja zárni a kapitalizmus folyamatát a történelmen átívelő, változatlan törvényszerűségek közé, amelyekben

csak apró változások és ingadozások történnek, pontosan meg nem határozott elvek alapján. A közgazdászok, a

társadalom fizikusának álmodva magukat, mindig is hittek a gazdasági törvényekben, a kapitalizmusra jellemző

„törvényszerűségekben”. Ez olyan náluk, mint a gravitáció törvénye: a testek felülről lefelé esnek. Úgy gondolják

tehát, hogy gazdasági értelemben alá kell vetni magunkat a világ rendjének. Persze Piketty már túllépett ezen az

ismeretelméleti naivitáson, de a Galilei-féle kísértés még mindig hat rá. Még mindig erős nála az ekonomicista

gondolkodás, pedig nyíltan hirdeti, hogy ettől már elszakadt. Igaz, csak megkésve szakadt el, és valószínűleg arra

válaszul,  hogy a  hegyes sipkájú[iv]  szakemberekkel  már  nem szabad szolidaritást  vállalni,  hiszen  történelmi
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mértékben járatták le magukat.

Az osztályharc következménye

Egy  biztos:  a  kapitalizmusnak  nincs  egyszerű  számtani  tautológiával  leírható,  történelmet  átszelő  általános

törvénye[v].  A  kapitalizmust  adott  intézményes  és  eseti  struktúrák  szakaszolják,  melyekre  egymást  követő

politikai folyamatok hatnak. E szakaszokban mindig más és más az alárendeltség konkrét formája, melyet a tőke

kényszerít rá a munkára, és nem a vagyon.

Lehet ismételgetni kitartóan akár ezer  oldalon is,  hogy az  egyenlőtlenség nő amikor az  r  (profit  ráta)

magasabb mint a g (növekedési ráta). Ezzel azonban semmit sem magyaráztunk meg. Meg kell határozni a profit

ráta  és  a  növekedési  ráta  minden  egyes  adott  időszakra  jellemző  tényezőit,  hiszen  ezeket  mindig  az  adott

társadalom struktúrájától függő tényezők határozzák meg. A társadalmi felépítmény viszont a politikai harcok,

vagy  más  szóval  az  osztályharc  következménye.  A  francia  történelem  is  példát  szolgáltat  erre.  Az  1936-os

Népfrontkormány győzelme után egy sor összehangolt intézkedés született a munkások, az alkalmazottak javára.

A második világháború után a francia kommunista párt erős volt, a Szovjetunió féken tartotta a kapitalistákat, így

az erőviszonyok – ha rövid időre is – de átbillentek a tőkével szemben a munka javára. Ez hozta magával a

tőkemozgások szigorú ellenőrzését, a tőzsde szerepének lecsökkentését, a nemzetközi verseny erős szabályozását.

Azt  az  elvárást,  hogy  a  gazdaságpolitika  támogassa  a  növekedést  és  a  foglalkoztatást.  Vagyis  mindazt,  ami

lehetővé tette az évi 5 százalékos növekedést, és a tőke (erővel) kikényszerített, kvázi tisztességes viselkedését.

De Piketty nem a fenti módon látja a folyamatokat. Ehelyett a háborúk hatását említi, és a gyarmatosítás

végét, valamint külső sokkhatásokat,  amelyek megsemmisítik a tőkét (a vagyont).  Ezzel a számlálót a (közel)

nullára állítják vissza,  majd minden kezdődhet  elölről.  Piketty  történelem szemléletében hiába is  keressük a

társadalmi  tiltakozó mozgalmakat,  az  általános  sztrájkokat,  a  tőke  és  a  munka  közötti  ütközéseket,  és  ezek

intézményesült  következményeit.  Piketty  szerint  a  kapitalizmusnak  nincs  is  története:  évezredes  változatlan

törvények  alakítják,  csak  helyi,  véletlenszerű  események  befolyásolják.  Kisebb  módosulások  után  újra

kérlelhetetlenül felveszi a  hosszú távú fejlődés fonalát,  amelyben már nincs helye az egymással ellenérdekelt

társadalmi csoportoknak, vagyis az intézményes változások valós motorjának.

Pedig  igaz,  hogy  ezen  ütközések  kimenetele  határozza  meg  a  kapitalizmus  különböző  változásait.  Így

történt ez a világháború után, illetve az 1970-es évek végén is. A könyvben azonban egy szó sem hangzik el a

tulajdonosok ideológiai és politikai rekonkvisztájáról. Ők ugyanis minden áron vissza akarták hódítani korábbi

birtokaikat,  tulajdonaikat.  A  rollback agenda[vi]  szellemében pedig  visszaszorítani,  leépíteni  szándékoztak  a

szociális vívmányokat. Azaz: szerették volna „visszatekerni” a történelem kerekét.

Meghatározó kérdés: ki tartja kézben az intézményeket és a struktúrákat? Kiknek áll hatalmában ezeket

egyértelműen átalakítani? Ezek a politikai kérdések sehol, még érintőlegesen sincsenek megemlítve a könyvben,

amelyből reménytelenül hiányzik minden konkrét ütköztetés.  Hol tárgyalja például az 1980-as évek pénzügyi

deregulálási  folyamatát,  mely  azzal  a  következménnyel  járt,  hogy  a  vállalatokat  véglegesen  kiszolgáltatták  a

részvényesek  érdekének?  Hol  foglalkozik  a  szocialista  kormányok szerepével?  (Azokban az  években  ugyanis

megkülönböztethetetlenné vált a menedzsment szemléletű jobb- és baloldali elit.) Hol tárgyalja az Európai Unió

1984-től  datálható reménytelen liberális  sodródását,  a  szabadversenyt,  amely kiváló  gépezetként működött  a

szociális  modell  lepusztításában.  És  hol  tárgyalja  azokat  gonosz  „szerződéseket”,  amelyek  megakadályoznak

minden aktív gazdaságpolitikai  beavatkozást? Ha mindez nem az égből  pottyant ide, akkor nyilván ezeket is

emberek alkották. Nem holmi képzeletbeli, hanem megnevezhető konkrét személyek…

Elkerülési stratégia
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Amit a tőkés társadalmi csoport elveszített a háború után, azt már mind visszaszerezte. A tőke megállíthatatlanul

érvényesíti  az  előnyét,  mégpedig  a  Szocialista  Párt  lelkes  támogatásával.  Megmaradhatunk  az  elvont

makrogazdasági elvek ködfüggönye mögött és ismételgethetjük, hogy r>g, de azt tényleg nem mondhatjuk, hogy

bármilyen értelmes „elméleti áttörést” hoztunk volna – mint azt néhány elvarázsolt újságíró áradozta.

Ezeket a  témákat Piketty nem igazán tudta elemezni  és értékelni,  hiszen szakmai karrierje során nem

ezekkel találkozott. Hogy is lehetne a szociáldemokrácia „szerves értelmiségi[vii]” státuszából hirtelen előlépni a

21.  század Marxává!  Thomas  Piketty  ugyanis  a  szocialista  Ségolène Royal[viii]  egyik  ismert  tanácsadójának,

Pierre Rosanvallon-nak a holdudvarához tartozik. Ő az a szakember, akit a média a már bohóc szerepet felvállaló

„új filozófusok” helyébe léptetett. Akkoriban, a 1990-es évek vége felé, már nem a kigombolt ingnyak és a szél

tépázta frizura volt a menő. Szigorúbb, tudományosnak kinéző, és főleg ideológia-mentes külsőt-belsőt kellett

kitalálni. Ennek persze semmi köze a valósághoz, mert bizony volt hozzá ideológia, méghozzá azzal az üzenettel,

hogy „a globalizáció boldog és sikeres, csak még javítgatni kell rajta”. Ez nagyon is jellemző a Rosanvallon féle

sunnyogásra, amely kifejezetten arról  akar bennünket meggyőzni,  hogy néhány apró hibát leszámítva semmi

okunk  sincs  a  lázadásra.  A  La  République  des  idées,  a  Szocialista  Párt  értelmiségi  holdudvarát  szolgáló

kiadóvállalat  meglepő  következetességgel  ügyelt  arra,  hogy  véletlenül  se  publikáljanak  olyan  elképzeléseket,

amelyek  hajszálnyit  is  eltérnek  a  szokásos  keretektől.  Igaz,  hogy  az  egyenlőtlenségek  kérdését  már  régóta

felvetették. Az is előfordult, bár ritkábban, hogy krokodilkönnyeket hullattak a munkások szenvedései miatt. De

mindig a technológiai fejlődést (ami túl gyors), a képzés hiányosságait (fontos hogy képzettek legyünk), és az

egyetemi kutatást hibáztatták. (Ez utóbbit indokolni se kell, annyira magától értetődő.) A szabadkereskedelem

okozta pusztítást nem ismerik. A részvényesek önkényuralmáról sose hallottak[ix]. És mi van az unió, szélsőséges

liberalizmusával?  Ez  számukra  a  sors  maga!  A  komolyak  klubjában  ezekről  a  kérdésekről  szó  sem  eshet.

Állandósult  elkerülési  stratégia −  így lehetne jellemezni  a  La  République des  idées  hozzáállását.  Ez az  igazi

szemfényvesztés,  amit  a  média  és  a  kapcsolati  tőke  profitjának  maximálásával,  az  összefonódással  és  a

hatalommal való visszaéléssel lehetne meghatározni.

Ha nem akarunk a hiábavalóság mocsarába süllyedni, akkor beszélnünk kell az európai válság kezdeteiről.

Sorrend szerint: összeomlás 2007, pénzügyi válság 2010, majd az elfojtott visszatérése. Daniel Cohen közgazdász

és Piketty, a globalizáció, sőt pénzügyi globalizáció következményeinek több évtizedes makacs elhallgatása után

hirtelen figyelmeztetnek:  az  európai  pénzügyi  konstrukció a  „kezdetektől  hibás volt[x]”.  A  „szakértők”  diesel

motorral érkeznek: úgy látszik hosszú előmelegítésre volt szükségük.

De mi jöhet ki egy ilyen késői helyreigazításból? Igazából nem sok jó. Az intellektuális és politikai alapok

már jóval korábban kialakultak, reflex-szerűvé váltak, épp ezért nem könnyen törölhetők el. Piketty Tőkéjében is

ez tükröződik. A társadalmi és politikai változások történelmének teljes negligálása is ezt bizonyítja.  A könyv

utolsó részének Piketty nem habozik „a Tőke szabályozása” címet adni. E téma elméleti feldolgozása egy olyan

vállalkozás,  amelyről  tényleg  azt  mondhatjuk,  hogy  egy  21.  századi  Marx  feladata  lenne.  Ehhez  azonban fel

kellene tárni korunk tüneteit...

Nép: nyugalom és türelem!

Ha már minden beavatkozási lehetőségről lemondunk – természetesen a neoliberalizmus jegyében – akkor a

pénzügyi válságok elkerüléséhez az adózás az egyetlen fogantyú. Mondjuk ki nyíltan: ha nem akarjuk átalakítani a

struktúrákat, akkor nem tehetünk mást, mint elővesszük a „felmosórongyot”. Az adózás sose volt más, mint a

szociáldemokrácia felmosórongya. Ha már nem akarunk az okokhoz nyúlni, akkor legalább a hatásokat próbáljuk

meg  enyhíteni.  Piketty  a  problémákkal  teli  valóság  és  a  saját  vágyai  között  vergődik.  Nem akar  semmilyen

jelentős változtatást vagy zavart okozni, csupán azt szeretné, ha az adóztatásnak komoly hatása lenne. Sőt, Piketty

a nemzetközi pénzügyeket is szabályozni szeretné, (840 old.), de nehéz elképzelni, milyen adók lennének képesek

korlátozni  a  liberalizált  pénzszektort?  Átalakítani  a  struktúráját? Milyen masszív  erő  kellenea  szektor  kézbe
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vételéhez? Milyen adó léphetne a bankok kereskedelmi és befektetési tevékenységeinek törvényi szétválasztása

helyére?  Milyen  megoldást  javasolnának  bizonyos  pénzpiaci  tevékenységek  és  az  értékpapír  kereskedelem

helyett? Megannyi kérdés, Piketty ezek felé is tapogatódzik, de akkor el kellene fogadnia a tőkemozgások teljes

szabadságának komoly korlátozását. Azonban ez már túl sok neki.

Thomas  Piketty  hallgatólagosan  talán  egyetért  Jacques  Attali[xi]  álláspontjával:  „a  globális

kapitalizmusnak vannak hibái, de ezekre majd találunk megoldásokat”. (Természetesen globális megoldásokat.)

Nép:  nyugalom és  türelem!  A  megoldások  hamarosan  megérkeznek.  A  „szocialista”  Franciaország  épp most

törölteti  el  a  tőkemozgásokra kivetett  egyébként  lényegtelen nagyságú európai  adót,  de ne  idegeskedjünk.  A

tőkére kivetett világadó, mint csodaszer, már úton van... Hogy ehhez a gondolathoz eljussunk, ezer oldal kellett. A

világadó,  vagy a „nemzeti  begubódzás”  (752 old.)  fejezetnél  a  jóindulatú,  sőt  egy kicsit  naiv  olvasót  könnyű

fáradtság lepi meg: nem látja, hogyan lehetne kitörni a dzsungel mélyéből.

A  média  eladott  az  olvasónak egy  Marxnak kinevezett  mai  szerzőt,  az  olvasó  pedig  hitt  a  médiának.

Tényleg meglepő, hogy sok tájékozott, vagy legalábbis elvárhatóan jól informált ember előtt észrevétlen maradt a

média gyanús ügyeskedése. Pedig nem kellett volna sok száz oldalon átrágni magukat, csak a 62. oldalig eljutni,

ahol  ezt  olvashatják: „Be vagyok oltva a konvencionális és tunya antikapitalista érvelés ellen”.  Egy Marx,  de

szakáll nélkül?

Ugyanakkor Piketty nem veti meg az álszakállt. Egy az amerikai piac meghódítására szervezett interjúban

esküdözik,  hogy  „egyáltalán  nem  marxista[xii]”,  de  visszatérve  Franciaországba,  Alain  Badiou[xiii]  előtt

egyértelműen kijelenteni: részt vállalna a kommunista elvek újbóli megerősítésében.[xiv]”. 2014. december 22-én

Piketty  újra  kijelenti,  hogy  „bízik  a  piaci  erők  hatékonyságában”  és  dorgálja  az  európai  szélsőbaloldali  új

mozgalmakat[xv]”, a Podemost és a Szirizát. 2015. január 12-én azonban hirtelen Pablo Iglesias tanácsadójaként

bukkan fel. Most meg azt gondolja: „Európának jó, hogy megjelentek a megszorítás-ellenes pártok[xvi] ”. Február

7-én egy baráti hangulatú TV műsorban nem lehet kihúzni belőle, hogy baloldali vagy jobboldali közgazdásznak

tartja-e  magát.  Opportunista  reflexeit  csak  csodálhatjuk,  hogy  hogyan  képes  minden  időben  elkapni  a

közhangulatot,  és alkalmazkodni a  közönség legkülönfélébb elvárásaihoz. Jól  kezeli  a  mellékes kérdéseket is,

hiszen a Piketty-ügylet végcélja: tudományos elismerést szerezni, és hosszú időre lefoglalni a „kapitalizmusról”

szóló közbeszédet.

Ez utóbbiban mások is elég sikeresek. Így például az The Economist, amely évek óta cikkezik a vagyoni és

jövedelmi egyenlőtlenségekről, és tematikus számok sorát adja ki.  E cikkekben megtaláljuk a kapitalizmusról

kialakított  diagnózisok  érzékeny  pontját:  a  pénzbeli  egyenlőtlenségeken  túl,  nem  szólnak  az  egyéb

egyenlőtlenségekről,  amelyek  nagy  része  rejtve  marad.  A  hierarchikus  bérmunka  viszonnyal  együtt  járó

egyértelműen  politikai  alávetettség  alapvető  és  meghatározó  eleme  a  kapitalizmusnak.  Az  első  számú

egyenlőtlenség a vállalati szférában érhető tetten, ahol egyesek dirigálnak, mások meg végrehajtanak. Ezen az

egyenlőtlenségen semmilyen adó, még egy világadó sem lesz képes változtatni. A sokféle egyenlőtlenség végső

soron felveti a jövedelmező tulajdon  hatását az emberek életére[xvii], de felveti a foglalkoztatással összefüggő

zsarolást is. Na, ez egy a valódi tőkére  vonatkozó kérdés! Olyan, amilyet a valódi Marx vetett fel. A világadó,

szinte biztosak lehetünk benne, sose fog megszületni, de nem is változtatna semmit. Csak a harc újjáéledése, a

népszuverenitás  valóságos  kifejeződése  hozhatja  el  a  változást  egy  vagy  több  nemzet  számára.  A  rendszer

szerkezetének átalakításával  kell  lebontani azt az erőviszonyt,  amely lehetővé teszi  a tőkének, hogy az egész

társadalmat túszul ejtse[xviii].  

Hasonló kérdés még csak fel  sem merült  Pikettynél,  ugyanakkor nagy szívességet tesz a mai rendnek,

hiszen egy lenyugodott, megbékélt társadalom képét rajzolja elénk –1 százalék, sőt 0,1 százalék nagyon rossz

ember kivételével.  Mintha a 99,9 százaléknyi maradék mind egységes lenne a bérmunka státuszban! Pedig a

társadalmat  átszelik  mindazok  az  ellentétek,  amelyek  következnek  az  életfeltételek  különbözőségéből,  sőt  a

neoliberális  erőszakból.  Mindez  a  vállalatok  hierarchikus  felépítésében  is  kifejezésre  jut.  Ez  adja  a  jelenlegi

kapitalizmus erejét, amelyet a saját érdekeit felismerő, és azt szívósan képviselő tőkés osztály tudatosan telepített
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a nyakunkba. A komoly szakemberek köre ehhez sosem próbál hozzányúlni, még akkor sem, amikor az állítja,

hogy kidolgozza a „tőke elméletét” . A Piketty könyvben kifejezetten tetten érhető egy sajátos társadalomfilozófia,

amely nagyon is nyíltan fogalmazza meg: az érdem a munkáé, de a vállalkozói vagyon is hasznos – egészen addig,

amíg át  nem alakul  járadékká… „Minden vagyonra igaz,  hogy  egy részről  indokolt,  másrészről  potenciálisan

túlzott”– íja a szerző. (709. old.)

A részvényesek ellenőrzése alatt álló média megtévesztő szándékának megfelelt a könyv megállapítása:

béke van a  tőke  és  a  munka között,  és  béke  van  a  „világkormányzásban”  is.  Piketty  csak  a  forma kedvéért

említette  meg „az  intézményeket”,  „a  politikát”  és  „a  konfliktusokat”.  Mintha  nem is  létezne a  kapitalizmus

történelmi válsága. Nincs tehát nagy baj, elkezdhetjük Martine Aubry[xix] választási kampányát…

A  szerző  közgazdász,  a  La  Malfaçon.  Monnaie  européenne  et  souveraineté  démocratique  [Gyenge

hamisítvány.  Az  európai  pénz  és  a  demokratikus  szuverenitás],  Les  Liens  qui  libèrent,  2014.  című  könyv

szerzője. Magyarul a Le Monde diplomatique magyar kiadás sorozatban megjelent 2012-ben a Pénz markában

címmel egy cikkgyűjteménye.

Fordította: Morva Judit
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Egy francia Havannában

Kovács Gábor

2015. május 11-én François Hollande hivatalos látogatásra Kubába érkezett,

ami minőségi változást jelez a kétoldalú kapcsolatokban. Hollande az első

francia államfő,  aki  1898-ban kikiáltott függetlensége óta a szigetországot

felkereste.  A  látogatás  hátterét  jelenti,  hogy  a  múlt  év  februárjában  a

kapcsolatok normalizálása  érdekében elkezdődött  Havanna és  az  Európai

Unió közötti párbeszéd, amit Párizs mindig is szorgalmazott. Franciaország

1991 óta, az ENSZ-ben történő szavazásokon a Kuba elleni amerikai blokád

megszűntetését követelte.

A két ország közötti  diplomáciai  és  konzuli  kapcsolatok 1902-ben jöttek létre.  A 19. század elején sok

francia  telepes  Haitiből  Kubába  menekült.  Jean-Louis  Laurent  de  Clouet  által  1819-ben  alapított,  jelenleg

150.000 lakosú Cienfuegos város egyes épületei ma is őrzik a francia stílus jegyeit.

Francois Hollande utazását aktív diplomáciai tevékenység előzte meg. 2014 áprilisában Laurent Fabius

külügyminiszter, az idén márciusban Mathias Felk külgazdasági államtitkár és Bruno Bézard a „Párizsi Klub”

elnöke  látogattak  Havannába.  Az  elnöki  út  előkészítéseként  Bruno  Rodriguez  kubai  külügyminiszter  április

20-21-én Párizsban tárgyalt, akit François Hollande és Manuell Valls miniszterelnök is fogadott.

Az elnöki látogatás kiemelkedő eseményét jelentette a 88 éves Fidel Castróval történt találkozás, amelyen

elsősorban környezetvédelmi kérdésekről és a decemberben Párizsban megrendezésre kerülő éghajlatváltozással

foglalkozó  világkonferencia  (COP  21)  előkészületeiről  esett  szó.  Fidel  méltatta  Hollande  delegációjának

sokszínűségét,  amelyben  részt  vett  André  Chassaigne  kommunista  képviselő,  a  Nemzetgyűlés

„Franciaország-Kuba baráti csoportjának” elnöke, és a szocialista Jean-Pierre Bel a Szenátus volt elnöke is. A

francia kolóniával történt találkozása során, François Hollande kijelentette, hogy Fidel „történelmet csinált”. A

francia államfő Raúl Castro kubai elnökkel a két ország közötti kapcsolatok új lehetőségeiről valamint Kuba és az

USA közötti  kapcsolatok normalizálásának a folyamatáról  tárgyalt.  Említésre került  Raúl  Castro részvétele a

júniusban Brüsszelben tartandó Európai Unió - Latin Amerika csúcstalálkozón is. Nem volt napirenden viszont a

hitelező  országok  csoportjának,  a  Párizsi  Klubnak 15  milliárd  dolláros  Kubával  szembeni  követelése,  amiből

ötmilliárdot esetleg elengedhetnek.

A  francia  elnök  látogatását  politikai  és  gazdasági  okok  egyaránt  indokolták.  A  párizsi  diplomácia

felismerte, hogy a latin-amerikai országok „megközelítésének” egyik útja Kubán keresztül vezet. Az erőviszonyok

Kína valamint Oroszország javára megváltoztak, és jelentősen csökkent az USA befolyása a régióban. Kubának a

kontinens  összes  államával  nemcsak  előnyös  politikai,  gazdasági  és  kulturális  kapcsolatai  vannak,  hanem

meghatározó szerepet játszik az integrációt segítő, 31 latin-amerikai és karibi országot tömörítő Celac valamint a

13 tagállamból álló, baloldali elkötelezettségű ALBA regionális szervezetekben.

François Hollande által „történelminek” nevezett látogatás jelentőségét mutatja, hogy nyolc miniszter és

számos vállalkozó kísérte az államfőt. Jelenleg mintegy hatvan francia vállalat dolgozik Kubában (Total, Alstom,

Accor,  Bouygues,  Air  France  és  mások),  de Franciaország csak a kilencedik helyet  foglalja  el  a  külgazdasági

kapcsolatokban.  A  kereskedelmi  forgalomban  nemcsak  Venezuela,  Kína  és  Brazília,  de  Kanada,  Hollandia

valamint  Olaszország  is  megelőzi.  Francois  Hollande  részvételével  rendezett  gazdasági  fórumon  a  kubai

partnerek  mellett,  mintegy  harminc  francia  üzletember  is  jelen  volt.  A  francia  vállalatok  elsősorban  a

környezetvédelem,  az  egészségügy,  a  biotechnológia,  megújuló  energia,  a  közlekedés  valamint  a  turizmus

területén  szeretnék  az  együttműködést  erősíteni.  Szó  volt  a  Havanna  melletti  Mariel  kikötőben  létesülő

szabadkereskedelmi övezet fejlesztésében történő részvételről is.
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Sajtójelentések szerint,  a kubai-amerikai kapcsolatok normalizálásában fontos szerepet játszó, argentin

származású Ferenc pápa szeptember 19-22 között  Kubába látogat,  ahonnan az Egyesült  Államokba utazik.  A

program sorrendje  is  figyelemre  méltó.  A  Fehér  Ház  szóvivője  jelezte,  hogy  Barak  Obama  elnök  várhatóan

2016-ban  felkeresi  a  szigetországot.  Leonardo  Padura  neves  kubai  író  a  napokban  kijelentette:  „országunk

divatba jött”. Valóban.
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

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

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

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

Hímneműek

hanneton [cserebogár], brochet [csuka], saumon [lazac]; corbeau [holló], hérisson [sündisznó], faucon [sólyom],
escargothippopotame [viziló], chacal [sakál], écureuil [mókus], dromadaire [egypupú teve] léopard [leopárd],
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lynx  [hiúz],  rossignolvison  [vidramenyét],  zèbre  [zebra],  porc-épic  [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],

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

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

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

a. Néma -e toldalékkal

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

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

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

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

(kivéve az –an/-in/-ain végződésű állatneveket): lion – lionne [hím- és nőstényoroszlán]; chien – chienne [hím-
és nősténykutya, szuka]; bison – bisonne* [hímbölény – nősténybölény]; chat – chatte [hím- és nősténymacska];
rat – ratte*  [hím- és nősténypatkány]; hérisson – hérissonne* [hím sün – nőstény sün]; pigeon – pigeonne
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[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]; loup-cervier – loup-cerve [hímhiúz – nőstényhiúz]; chevreau – chevrette [hímgida
–  nősténygida];  chevreuil  –  chevrette  [hím  őz  –  nőstény  őz];  perroquet  –  perruche  [hímpapagáj  -
nősténypapagáj]; lévrier – levrette [hímagár – nőstényagár]; moineau – moinelle* [hímveréb- nőstényveréb];
maquereau – maquerelle [hím makréla – nősténymakréla]; oiseau – oisellepouliche-t sokan a poulin nőnemének
hiszik, holott a szónak a poulain-nél idősebb, de még fiatal kanca a jelentése); [hímmadár – nősténymadár] stb.
(A hímnemű

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

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

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

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

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

II. A kicsinyek neve

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

-eau

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

-on

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

-ette

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

-et

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

-ot

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

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

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

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

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

Az Aiglon [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel írva, II. Napóleonnak, Napóleon fiának (1811–1832) ragadványneve,
amit Edmond Rostand azonos című verses darabja (1900) tett híressé (az elnevezés azonban nem tőle, hanem
Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851-es államcsíny után keletkezett verseiben). Végül – vigyázat! –
a minou [kiscica] tabuszó, ’női nemi szervet’[11] is jelent; ismételve viszont (minou ! minou !) a cica hívószava.

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

III. Állathangot kifejező francia igék

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

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

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

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

brailler [rikoltoz, rikácsol (páva)] ● ’fület sértően rikoltoz, hangosan beszél, torka szakadtából üvölt (pejoratív)’
(telefonáláskor) Ce n’est pas la peine de brailler comme ça, je t’entends parfaitement. [Nem kell így üvölteni,
nagyon  jól  hallom,  hogy  mit  mondsz.]  Les  manifestants  braillaient  des  slogans  [A  tüntetők  jelszavakat
üvöltöztek.] ● (kisbaba) sír Ce bébé braille sans arrêt [Állandóan bőg ez a baba.]
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braire [bőg, ordít (szamár)] ● faire braire ’untat’ (a bizalmas nyelvhasználatban) Tu nous fait braire avec tes
plaisanteries. [Halálra untatsz minket ezekkel a viccekkel.]

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

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

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

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

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

Canard [kacsa] coin coin [háp-háp]

Cochon [disznó] groin-groin [röf röf]

Corbeau [holló] croa-croa
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Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

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

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

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

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

V. Becéző állatnevek

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

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

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

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

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

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

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

44 / 57 2015.06.07. 17:10



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ádám Péter

  

 

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

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

(Rabelais, Gargantua[i])

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec

ce grand mot on se console de toutes les

misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

(G. Flaubert, Correspondance)[ii]

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

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

tartalmaz. Persze, ennek a 750 káromkodásnak csak elenyésző része eleven a mai köznyelvben; bár az is igaz,
hogy az elavultnak tekintett káromkodások sem teljesen ismeretlenek a franciák előtt, hála azoknak a klasszikus
irodalmi  műveknek,  amelyek  megőrizték  őket.  Érdekes,  hogy  időnként  az  irodalminak  tekintett  és  a  mai
köznyelvből  kikopott káromkodások is fel-felbukkannak a nyomtatott  sajtóban, és korántsem csak a Canard
enchaîné-féle vicclapok, hanem nagyon is komoly újságok hasábjain[iv]. Mi több, az sem megy ritkaságszámba,
hogy a nagyszülők nemzedékével szorosabb kapcsolatban levő fiatalok újra bedobják a köztudatba az idősebb
nemzedék egy-egy elavultnak vélt káromkodását (mint például a scrogneugneu-t).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crotte crotte ! crotte de crotte, crotte de bique ! (egy kicsit gyerekes; türelmetlenség bosszúság kifejezésére, a
>merde>flûte, >zut) „Crotte. Une heure. Qu’est-ce que je vais faire en attendant.”  (R. Queneau) Crotte  de
crotte ! Pour une fois que tout marchait sur des roulettes, nous avons la guigne ! enyhébb változata, szinonimái:
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damnation enfer  et  damnation!  Mille  damnations  !  mort  et  damnation  !  (ironikusan  irodalmi,  jobb
társaságban is elfogadott; dühöt és kétségbeesést is kifejezhet)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

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

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

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

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

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

Általában csak a festők „színvilágáról” szokás beszélni.

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

franciáé  különösen  gazdag.  Nemcsak  mert  viszonylag  sok

szava és nyelvi eszköze van a legkülönbözőbb színárnyalatok

kifejezésére, azért is, mert a színnevek sok jelzős szerkezetnek

és idiómának lehetnek alkotóelemei.

A francia nyelv leggyakoribb színnevei: blanc, blanche

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

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

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

brun  használata nem egészen azonos a magyaréval! A barna

színt a köznyelv nem ezzel, hanem a hímnemben és nőnemben

változatlan marron jelzővel fejezi ki, a brun inkább csak hajjal

kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna  tehén’  vache

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

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

brune ’csinos barna lány’.]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vos rouges tabliers !" (V. Hugo, Odes et ballades)
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II. Színnévből ige. A leggyakrabban használt színnevekből képezhetünk igét is, ezek az igék (a ’besatíroz’

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

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

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

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

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

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

bepiszkolódik, bekoszolódik, elsötétül (ég);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

’rőt fényben izzó’) égbolt alatt’ (Année terrible).

A valóságban szinte végtelen a színárnyalatok száma, a nyelv hét-nyolc leggyakoribb színneve ezt nyilván

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

jelölésére. Ilyen például

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

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

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

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

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

szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);
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rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

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

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

jelentésűek, gyakran találkozni az irodalmi nyelvben: J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre – olvassuk

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.
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(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel
8
: brun-roux, brun-rouge, bleu-vert, vert-jaune, gris-bleu,

gris-blanc, gris-jaune;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

), bleu ardoise, gris anthracite, jaune

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

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

.

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

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

paille-t nem is számítva).

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

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

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

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

(halványzöld) stb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55 / 57 2015.06.07. 17:10



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

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

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

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

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

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

(sárga), marron (gesztenyebarna), moutarde (mustársárga), noisette (mogyoró barna), orange (narancssárga),

paille (szalmasárga), parme (lila), pervenche (szürkés kék), pistache (pisztáciazöld), prune (szilvakék), rouille

(rozsdabarna), tabac (dohánybarna), turquoise (türkizkék, esetleg türkiz zöld), etc.

Ezt a nagyon gazdag szókészletet főleg a festékboltokban, illetve (gondoljunk csak az autókarosszériák,

bútor-szövetek,  ajakrúzsok  és  körömlakkok  színmegnevezéseire)  a  kereskedelemben  és  a  divat  világában

használják. Emellett rengeteg olyan fantázianévvel is találkozunk, amit sokszor hiába keresünk a szótárakban. Ha

például  bemegyünk egy  francia  illatszerboltba,  és  megnézzük,  milyen  rózsaszín  körömlakk  (vernis  à  ongle)

kapható, ilyen árnyalatokat találunk: rose caprice, rose éclat, rose fou, rose passion, rose satin, rose tendre, rose

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

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

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

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

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

3  Ma  főleg  vendéglők,  éttermek  neveként  (leginkább  Bretagne-ban).  A  hófehér  hermelin  az  1532-ig  önálló
Bretagne-nak volt a jelképe. A bretagne-i hercegség jelszava (Plutôt la mort que la souillure  ’Inkább meghalni
mint hogy folt essen a becsületen’) is erre az állatra céloz: a legenda szerint egy vadászok elől menekülő hermelin
megállt egy sáros patak előtt,  és inkább a halált választotta,  csakhogy a prémjét be ne sározza. Ugyancsak a
legenda szerint Anne de Bretagne (1477–1514) is tanúja volt az esetnek, és parancsot is adott, hogy az állatot
azonnal engedjék szabadon. La blanche hermine – Gilles Servat 1970-ben született híres dalának címe.

4 A kifejezés, amelynek 'öregedő, de még ereje teljében levő férfi' az eredeti jelentése, ma IV. Henriknek azt a
bronz lovasszobrát jelöli, amely az île de la Cité alsó csücskében áll.

5 A griser-nek ezt a jelentését  nem ismeri sem Pálfy Miklós Francia-Magyar szótára (Grimm Kiadó, Szeged,
2006), sem Bárdosi Vilmos és Szabó Dávid francia-magyar kéziszótára (Akadémiai kiadó, 2007).

6 A Littrében a blanchoyer meg a brunoyer még megtalálható, a Petit Robert viszont már nem is vette fel őket.

7 L. douceâtre (édeskés), follâtre vagy folâtre (bolondos), blondâtre (piszkos szőke), bellâtre (bájgúnár).

8 Az et  kötőszóval  összekapcsolt két  színnév viszont nem színárnyalatot,  hanem két különböző szín együttes
jelenlétét fejezi ki, pl. des films en noir et blanc ’fekete-fehér filmek’.

9 Írják kötőjellel is: vert-de-gris. Ilyen színű volt a hitleri német hadsereg egyenruhája.

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

11 A jelzői funkcióban álló főnév nemritkán kötőjellel kapcsolódik a színnévhez: gris-fer (acélszürke), gris-perle
stb.

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

13  Amint  látható,  egyeztet  a  francia  akkor,  amikor  a  jelzői  bővítmény  nem színnévhez,  hanem színnévként
használt nőnemű főnévhez (pl. gyümölcsnévhez) társul: framboise foncée, fraise claire stb.
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