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Használati utasítás a jobbra tolódáshoz

SERGE HALIMI

Tüntetés, részvétel a választásokon, hatalomgyakorlás.

E három politikai tevékenység közös jellemzője, hogy a népi rétegek

egyre kevésbé vesznek részt bennük, vagy pedig egyszerűen csak félretolják

őket. Amikor január 11-én a Je suis Charlie tüntetéseken több millió francia

fejezte  ki  szolidaritását  az  áldozatokkal,  akkor  a  középosztály  jelenléte

erőteljesen megfigyelhető volt, szemben a kevésbé tehetősek, a munkások, a

külvárosok  fiataljainak  részvételével.  Az  utca  évek  óta  „elpolgárosodik”.

Egyébként a szavazófülkék is.

Majdnem minden  választáskor  megfigyelhető,  hogy  a  részvétel  az

alacsony  jövedelmekkel  arányosan  csökken.  A  „nemzet  képviselete”  is

hasonló,  hiszen  az  ország  vezetőire  ráilleszthetjük  a  legfelsőbb  osztály

arcképét.

A politika elit sporttá vált volna? Úgy tűnik, ha az európai baloldalt vizsgáljuk.

Az angol Munkáspárt a szakszervezeti mozgalmakból és a 19. századi szocialista pártok örökségéből nőtte

ki magát azzal a céllal, hogy képviselje a munkás szavazókat. 1966-ban a kétkezi fizikai munkások 69 százaléka

szavazott rá, majd ez az arány 45 százalékra csökkent 1987-ben és az utolsó választáson, május 7-én már csak 37

százalék volt.  Tony Blair  úgy vélte,  a  középosztálynak kell  elsőbbséget biztosítani,  így aztán a Munkáspárt –

történelme során a legpolgáribb választóival – óriási vereséget szenvedett.

„Minden választási  rendszerre  épülő nyugati  demokráciában megfigyelhető,  hogy a népi rétegek egyre

kevésbé vannak jelen a baloldali pártokban – állítja Patrick Lehingue politikai  szakértő –,  és ez valószínűleg

szoros kapcsolatban áll azzal is, hogy megritkultak a választott képviselők, akik hátrányos helyzetű családokból

származva, megértik a nehéz életkörülmények között élők problémáit.”

Ítéljük  meg mi  magunk:  1945-ben a  francia  képviselők  egynegyede  volt  munkás,  vagy alkalmazott  az

eredeti foglalkozása szerint, mára ebből alig 2,1 százalék maradt. 1983-ban a harmincezer lakosúnál nagyobb

városok  polgármesterei  közül  még  78  származott  ebből  a  két  csoportból  (amelyek  egyébként  továbbra  is

többségben vannak a  lakosságban),  majd harminc  évvel  később már csak  hat  maradt[1].  Ez  egy  képviseleti

rendszer lenne?

Az amerikaiak több mint a fele úgy ítéli meg, hogy az államnak a gazdagoktól a szegények felé kellene

újraosztania a gazdagságot, úgy, hogy erősen megadóztatja a gazdagokat, akiknek – érthető okokból – csupán 17

százaléka  osztja  ezt  a  nézetet[2].  A  nyugati  demokráciák  működése  alapján  azonban  bizonyos,  hogy  annak

ellenére,  hogy nézetük  kisebbségben van,  valós  vita  nélkül,  de  mégis  az  ő  akaratuk fog érvényesülni.  Ez  az

érdekeinek nagyon is tudatában lévő osztály annál is inkább nyugodt lehet, mert a közbeszédet szinte elvarázsolt
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módon sikerül a gazdagok tulajdonában lévő médiának félrevinnie, nemkülönben megosztania és egymás ellen

uszítania a népi rétegeket.

Amikor az ilyen típusú rendszer jól működik, akkor elég meghívni nagyon tudós szakembereket, akiknek

az  a  feladata,  hogy  elmagyarázzák  nekünk,  miszerint  társadalmaink  „jobbra  tolódása”  egyeseknek  apátiát,

másoknak pedig dühöt okoz…

Fordította: Morva Judit

[1] Összesen kétszázhatvanból. Patrick Lehingue: Nous ne sommes pas représentés ! [Minket senki sem képvisel],

Savoir/ Agir, Bellecombe-en-Bauges, 2/2015.

[2] Lásd: 2016 hopefuls and wealthy are aligned on inequality [A 2016-os várakozások és a gazdagok elfogadják az

egyenlőtlenségeket], The New York Times, 2015. március 30.
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Mit veszítettek a kelet-német nők?

Sabine Kergel

Huszonöt  év  után  a  német  nők  mindennapjait  még  mindig  nagymértékben  az

határozza  meg,  hogy  a  „Fal”  két  oldalán,  a  nők  szerepéről  korábban  milyen

koncepció volt az uralkodó.

A legtöbb szociológus biztos volt benne, hogy az országegyesítést követően

rövid-,  de  legalábbis  középtávon,  a  két  Németországból  származó  nők

életkörülményei  ki  fognak  egyenlítődni.  Ez  túl  optimista  előrejelzés  lett  volna?

2007-ben  például  a  3-5  éves  korú  kisgyermekeket  nevelő  nőknek  csupán  16

százaléka  dolgozott  teljes  munkaidőben  az  ország  nyugati  részén,  ellentétben  a  keleti  rész  52  százalékos

arányával. S bár a hajdani Német Demokratikus Köztársaság (NDK) területén a születési arány mára ugyanolyan

alacsony lett, mint a nyugati területeken, mégis nagyon sok és lényeges különbözőséget vehetünk észre. Míg a

házasságon kívül született gyermekek aránya a keleti részen 61 százalék volt 2009-ben, addig a nyugati részen

ezzel szemben csak 26 százalékii.

Az új tartományokban élő női lakosság különösen megszenvedte az egyesítéssel járó társadalmi és politikai

változásokat.  Az  NDK-ban a  nők a  Német  Szövetségi  Köztársasággal  (NSZK) ellentétben,  gond  nélkül  össze

tudták  hangolni  a  családi  életet  a  munkával.  Ám amikor  a  Nyugat  beolvasztotta  az  NDK-t,  a  keleti  részen

szédületes  gyorsasággal  megnőtt  a  munkanélküliség,  ami  teljesen  felfordította  a  nők  életmódját,  terveit  és

önbizalmukat.

Hagyományos családi modell kontra gazdasági függetlenség?

Noha egész Németországban, mint ahogyan Európában is, a nők foglalkoztatási aránya jelentősen megnőtt az

1950-es  évek  óta,  az  Német  Demokratikus  Köztársaságban  a  nyugati  részhez  képest  ez  az  arány  jelentősen

magasabb volt.  Míg  az  1980-as  évek végén a kelet-német nők 92 százalékának volt  munkája,  addig nyugati

szomszédaiknál ez az arány 60 százalékos volt. A gyorsan növekvő munkanélküliség miatt, úgy tűnt, hogy ebben a

kérdésben a kiegyenlítődés rövid távon megvalósul – egyébként a nők masszív kivonulása a munkaerőpiacról, az

egész világon egyedülálló jelenség volt. Tehát amíg a nyugati részen a nők az élettel kapcsolatos terveiket még a

hagyományos családi és patriarchális sémák alapján határozták meg, addig a keleti részen férfi partnerüktől való

gazdasági függetlenségük úgymond magától értetődő volt.

Az 1970-es évek folyamán a születési arány látványos csökkenése az NDK-ban a kormányt arra indította,

hogy  különböző  intézkedéssel  próbálja  meg  az  aktív  nőket  arra  ösztönözni,  hogy  szüljenek.  Különösen  az

egyedülálló  és  az  elvált  nőket  vették  célba.  Ez  a  politika,  amelyet  néha  ideológiai  célzata  miatt  csúfoltak  is

(miszerint a „szocialista társadalom” építéséhez kellett tagságot „létrehozni”), lehetővé tette a nők számára, hogy

szakmai  terveiket  és  családi  kötelezettségeket  összehangolhassák.  Ellenben  a  Fal  másik  oldalán  az  anyák

élethelyzete sokszor nélkülözéssel, sőt elszegényedéssel járt, ha elváltak vagy férjük elhagyta őket.

Nincs  tehát  semmi  különös  abban,  ha  az  egykori  NDK-ban  élő  nők  az  újraegyesítést  gyakran

életkörülményeiket  veszélyeztető  lépésként  élik  meg.  A  korábban  nem  ismert  munkanélküliség

következményeként  az  addig  egyértelműnek  tekintett  értékrendszerük  összeomlott.  „A  munkanélküliségi

hivatalban, amikor azt mondod nekik, hogy „egyedül vagyok két gyerekkel”, nem tudják, hogy miről beszélsz. A

szemben ülő hivatalnok még egy szempillantást sem vet rád” – meséli Ilona,  egyedülállóként élő anya és volt

eladónő Kelet-Berlinben. „Kitölti gyorsan az űrlapot, majd kitessékel és kéri a következőt”. Az NDK-ban a nők egy
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mindenható állam védelmét élvezték, amelyben az apának és a családnak egy alárendelt társadalmi szerep jutott.

Az intézmények oltalmának köszönhetően maguknak a gyerekeknek a szocializálása is nagymértékben elszakadt

a családi keretektől. A nők ragaszkodása a függetlenséghez viszont nem tűnt el a Fal lerombolásával.

Egy felmérés, amelyet a kétezres évek elején végeztek az állástalan berlini nők körében, igen különböző

kapcsolatot mutatott ki a munka és a gyerek felé. Bár valamennyien úgy tekintettek utódaikra, mint létezésük

központi  elemére,  ám azok,  akik Nyugat-Németországból  származtak,  nagyobb jelentőséget  tulajdonítottak  a

gyerekeiknek, mint a munkájuknak. Noha tudatában voltak az ezzel járó gondnak, úgy tekintettek munkanélküli

helyzetükre, mint egy lehetőségre, hogy teljesen betölthessék anyai szerepüket gyermekeik közelében. A kelet-

berlini nők ellenben tanulmányaikat és szakmai terveik megvalósítását tartották elsődlegesnek arra számítva,

hogy jobb körülmények között tudnak majd élni, ha munkát találnak. Dolgozó nőként a „bőrükben is jobban

éreznék magukat”, és úgy gondolták, így anyai szerepüket is jobban el tudnák látni. Függetlenségüket áldásként

értelmezték magukra és családjukra nézve egyaránt.

Egy megbízható szociális ellátás alapfeltétele a jogegyenlőségnek

A nyugat-berlini anyák általában úgy gondolták, hogy senki sem képes jobban gondoskodni a gyerekükről, mint

ők  maguk.  Elismerték  a  bölcsődék,  óvodák  és  gyermekőrzők  hasznosságát,  és  általában  elfogadják  és

alkalmazkodnak  a  szoros  nyitva  tartási  időkhöz.  Az  NDK  sokkal  rugalmasabb  időbeosztásához  szokott

kelet-német anyák számára viszont a bölcsődék működési rendjének komoly tétje van és sokkal kritikusabban

lépnek  fel,  annál  is  inkább,  mivel  ez  kihat  a  munkaadók  foglalkoztatási  politikájára  is.  Anna,  a  28  éves

munkanélküli  eladónő nem rejtette véka alá dühét a sorozatos visszautasítások miatt, amelyet kénytelen volt

elviselni csak azért, mert egyedülálló anya:

„Folyton azt  mondják:  Micsoda,  magának két  fia  van? Ah,  hát  akkor  ez  nem lesz  lehetséges.  Amikor

elmagyarázom  nekik,  hogy  végre  szereztem  egy  helyet,  ahol  vigyáznak  rájuk,  süket  fülekre  találok.  Ehhez

hozzájön még az örökös gyanúsítgatás, hogy akár újra szülhetek is. Pedig nagyon kevés esélye van annak, hogy

újra terhes legyek. Ezt nemrég egy pasinak is elmondtam: nem fogok újra gyereket szülni, mivel már van kettő.

Ne idegeskedjen.” Az NDK idején hasonló beszélgetés a munkaügyi hivatalban elképzelhetetlen lett volna.

A nyugat-német anyák a munkanélküliséget jó alkalomnak tekintik

Ezért  Kelet-Németország  összes  munkát  kereső  kisgyerekes  anyukájának  meg  kellett  hunyászkodnia,

bizonygatnia kellett, hogy érti az új játékszabályokat, miközben el kellett tűrnie azt a megaláztatást, hogy egy

ilyen  bánásmódot  elviseljen.  A  nyugat-berlini  nőknek  ezzel  ellentétben  viszont  a  munkaerőpiac  növekvő

követelményei okoznak problémát. Paula, 36 éves egyedülálló anya és munkanélküli titkárnő megpályázott egy

állást, amely csak két lépésre van otthonától. „Tökéletes lett volna: Azt várták el, hogy tudjak gépelni, vegyem fel

a hívásokat,  foglalkozzam az ügyfelekkel stb.  Majd az igazgatónő azt mondta: Jó.  Lehetséges,  hogy néha azt

kérjük majd öntől, hogy több mint negyven órát dolgozzon vagy, hogy hétvégén is jöjjön be. Azt válaszoltam, hogy

ez  számomra  egyáltalán  nem  megoldható,  hogy  szeretnék  inkább  harminc  órát  dolgozni,  mint  a  korábbi

munkahelyeimen. Mit merészeltem ezzel mondani! Elkezdett kiabálni velem, teljesen magánkívül volt. Amilyen

nagy  munkanélküliség  van  manapság  –  mondta  nekem  –  boldognak  kéne  lennem,  hogy  egyáltalán  találok

munkát. Utána azt kérdezte tőlem, hogy milyen érzés eltartottnak, parazitának lenni és a társadalom pénzén

élősködni?” Paula erre visszaválaszolt: „Én nagyon is szeretnék dolgozni. De azért vajon milyen társadalom az,

amelyben a gyerekeinket hajnaltól késő estig másokra kell bízzuk?”

Jutta Gusy és Dagmar Meyer szociológusok szerint „a Német Demokratikus Köztársaság családpolitikája

legnagyobb sikerét  a  nők gazdasági  függetlenségének köszönhette.  Manapság  ilyesmi  elképzelhetetlen  lenne.

Igaz,  hogy  átlagban  30  százalékkal  kevesebbet  kerestek,  mint  a  férfiak,  mivel  gyakran  kevésbé  kvalifikált
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szakmákban tudtak elhelyezkedni, és ezt gyakran elfelejtik, pedig emiatt a helyzetük egyáltalán nem volt csábító.

Viszont nem féltek attól, hogy elvesztik a lakásukat és, hogy nem találnak gyermekeiknek helyet a bölcsődékben,

hiszen egy stabil  és megbízható szociális védelmet élveztek. Tulajdonképpen ez a jogegyenlőség egyik fontos,

talán leglényegesebb feltétele isiii.”

Edeltraud,  a  huszonnyolc  éves  házas  és  két  gyermeket  nevelő  szakácsnő  nagyon  nehezen  éli  meg  a

jelenlegi társadalmi törvényeknek és a férjének való alárendeltségét. „Függünk a társunktól, a pénztől, attól a

módszertől, amivel mindezt az állam értékeli. Ha úgy gondolja, akkor kénye kedve szerint foszthat meg valakit a

juttatásoktól. Ez van, és kész. És akkor fájhat az ember feje, mivel a pénz, ennek a sátáni pénznek a kérdése

állandóan előjön mindennapjainkban, nem szabadulhatunk tőle”.

A kelet-német férfi-nő egyenlőségi modell hiába tűnt el tehát a Fal leomlásával, egy negyed évszázaddal

később is annak a képnek az alakulása formálódik, amelyet a hajdani NDK-s anyák alkottak saját magukról és

társadalmi szerepükről.

Fordította: Szekeres Ágnes

i Michel Verrier: Une „pannedémographique” quivient de loin [Sok oka van a demográfiai visszaesésnek],

Le Monde diplomatique, 2005. szeptember.

iiJoshua Goldstein és MichelaKreyenfeld: Familie und Partnerschaftin Deutschland, Institut Max Planck

de recherches démographiques, Rostock 2010.

iiiJutta Gysi és Dagmar Meyer: Leitbildberufstätige Mütter – DDR-Frauenin Familie, Partnerschaft und

Ehe, in FraueninDeutschland 1945-1992, Akademie Verlag, Berlin, 1993.
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Keletnémet földekre vadásznak a nagybefektetők

Rachel Knaebel

A porosz  nemesi  nagybirtok  után  az  erőszakos  kollektivizálás  és  az  óriás

termelőszövetkezetek működtetése,  majd a  posztszocialista  mezőgazdasági

átmenet után a nagybefektetők kártékony nyomulása… Dióhéjban ennyi a

keletnémet agrárium története.  Ma a keletnémet mezőgazdaság iránt  újra

felébredt  az  érdeklődés,  de  gyakran  az  ágazattól  idegen  és  külföldi

nagybefektetők vásárolnak fel komplett gazdaságokat − és ezzel együtt több

ezer  hektár  termőföldet.  Ennek  a  helyzetnek  paradox  módon  kedvez  a

kommunista hatalomtól örökölt birtokszerkezet.

Stefan Palme egy bio-gabonatermelő üzemet vezet Berlintől nyolcvan kilométerre. Az ötvenes éveiben járó

férfi a képernyőn egy mezőgazdasági földeket megjelenítő színes térképet mutat. A birtok központi épületét a

XVII. századi junkerek, a régi porosz nemesi nagybirtokosok építették. Ma ezen a birtokon ezerszáz hektáron

termelnek búzát, rozst, tönkölyt, árpát és zabot. A férfi a térképen színes sokszögeket, parcellákat mutat: „a vörös

színűek Brandenburg tartományé, a rózsaszínűek az egyházé” − magyarázza. Azután a legnagyobb felületekre

mutat: „Ezek a földek itt a Steinhoffé, azok pedig ott a Thomas Philippsé.”

A  Steinhoff  egy  nagy  német  bútorgyártó  cég,  része  egy  nemzetközi  holdingnak,  amelynek  székhelye

Dél-Afrikában van. A Thomas Philipps pedig egy outlet-üzletlánc. Ilyen versenytársakkal szemben − ha földet

akar  vásárolni  vagy  bérelni  −  még  az  olyan  jelentős  birtokosoknak  sincs  komoly  súlya,  mint  Palme  úr.  „E

pillanatban minden földdarabért harc folyik. Ez valóságos vadnyugat!”− panaszkodik a bajor férfi, aki 1996 óta

telepedett meg a régióban.

Kevéssel az 1989-es újraegyesítés után a keletnémet mezőgazdaságba gazdálkodói múlt nélküli, de pénzes

befektetők érkeztek. Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó ipari birodalom (Remondis) tulajdonosa így vásárolt

fel  1994-ben többet  is  a  négyszázhatvanöt  állami  gazdaságból,  amelyek a  Német  Demokratikus  Köztársaság

(NDK) idején  közvetlen  állami  kezelésben voltak.  Ezek az  „össznépi  tulajdonban levő”  farmok a  megművelt

területeknek  kevesebb,  mint  egytizedét  tették  ki.  Az  NDK  mezőgazdasága  inkább  a  mezőgazdasági

termelőszövetkezeteken  alapult,  ahol  a  föld  és  a  gépek  közös  tulajdonban  voltak.  1945-ben  a  szovjetek

kisajátították  és  államosították  a  száz  hektárnál  nagyobb  birtokokat,  1960-ra  befejeződött  erőszakos

kollektivizálás is, és úgy háromezer-nyolcszáz szövetkezet alakult meg. Ezek több mint háromnegyede 1990 után

új jogi formában, de fennmaradt és folytatta tevékenységét[1]. Ezek állnak most a figyelem középpontjában…

Új befektetők méregetik az ország keleti részét

A  földek  felvásárlásának  módja  és  mértéke  2007-től  kezdve,  a  gabonaárak  emelkedése  és  a  Wall  Street

összeomlása  óta,  megváltozott.  Wolfgang  Krüger,  a  legnagyobb  német  mezőgazdasági  termelőket  képviselő

csoport, a Deutscher Bauernverband (DBV) osztályvezetője szerint: „A pénzügyi válság új szereplőket vonzott ide.

Azt mondják, hogy a mezőgazdasági területekbe való beruházás biztos üzlet, még ha a hozama mérsékelt is”. A

nyugatnémet  befektetők  között  van  a  Steinhoff  bútorgyártó,  és  a  Lindhorst  is.  (Utóbbi  egy  ingatlanokra  és

öregotthonokra  szakosodott  cégcsoport.)  A  legnagyobb  mezőgazdasági  nagybefektető  a  KTG  Agrar,  amely

2007-ben lépett a tőzsdére. A társasságnak ma Németország keleti részén harmincötezer hektár föld és harminc

gazdaság  van  a  birtokában.  Ez  a  szám  folyamatosan  növekszik.  A  KTG  más  befektetők  nevében  működik

Romániában és Litvániában, Oroszországban pedig egy német húsipari vállat számára termel takarmányt. Ezek a
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társaságok csak a leggazdaságosabb termékek iránt érdeklődnek: gabonát, repcét és biogázt termelnek, amelyeket

szabályozott árak szubvencionálnak.

A  Rajnán  túl  ezeket  a  cégeket  erősen  bírálják,  így  roppant  diszkréten  viselkednek.  A  Steinhoff  és  a

Lindhorst  egyáltalán  nem nyilatkozik  a  sajtónak,  a  KTG pedig  a  public  relation  ügynökségéhez  irányítja  az

érdeklődőket. A közepes méretű Agro Energy beszédesebbnek látszik. A 2008-ban alapított hamburgi cég úgy

mutatja be részvényeseinek a keletnémet mezőgazdasági befektetéseket, mint amelyek különösen ellenállnak az

inflációs kockázatoknak, egyúttal hasznot is hajtanak. Az első 34 millió eurós alapgyűjtésnek köszönhetően a

társaság megvásárolt két,  összesen több mint négyezer hektáros gazdaságot, amelyet 2011-ben átlagosan 13,5

százalékos haszonnal adott el. Az Agro Energy most megpróbál összegyűjteni 120-150 millió euró tőkét, hogy

további húszezer hektár földet szerezzen.  

Eközben egész sor új befektető méregeti az ország keleti részét: egy logisztikai társaság vezetősége, egy

szemüvegeket  áruló kiskereskedelmi lánc tulajdonosa,  egy pénzügyi vállalkozás korábbi menedzsere,  egy volt

nyomdaigazgató,  de  még  az  a  cukortermelő  is.  Utóbbinak  többezer  hektárnyi  földje  van  Szászországban,

Moldáviában,  Lengyelországban és  Chilében is.  „A nagyfelvásárlók nem közvetlenül  a  földet  vásárolják meg,

hanem vállalkozásokat vesznek, mellyel ellenőrzésük alá vonhatják a földterületeket” − magyarázza M. Andreas

Tietz,  egy  e  tárgyban  megjelent  munka  társszerzője[2].  A  német  törvény  ugyanis  kizárólag  mezőgazdasági

termelőknek  engedi  meg  a  földek  eladását,  ugyanakkor  nem  tiltja  senkinek,  hogy  működő  gazdaságokat

vásároljanak. A befektetők felismerték, hogy a gazdaságok megvétele a földek megszerzését is jelenti. A KTG és

mások így szereztek óriási farmokat, melyekben a korábbi gazdákat egyszerű alkalmazottként foglalkoztatják.

A keleti tartományokban a földek háromnegyed részét haszonbérleti formában művelik[3]. A tulajdonosok

többnyire  magánszemélyek,  korábbi  szövetkezeti  tagok,  vagy  olyan  emigránsok,  akik  a  rezsim  bukása  után

kárpótlásként jutottak parcellákhoz. Németország keleti régióiban a legnagyobb földbirtokosok egyike az egyház.

Az  NDK  idején  ugyanis  a  hatalom  formálisan  nem  vitatta  el  az  egyház  földtulajdonát,  a  földhivatali

nyilvántartásban a tulajdonuk megmaradt, ám a papság nem művelhette, bérbe sem adhatta a földjeit. Az egyház

jelenleg sem adja el a földjeit.  

A  keletnémet  mezőgazdasági  befektetések  iránti  szenvedély  több  okra  vezethető  vissza.  Egyrészt  a

földárakra,  (2007-es  adat  szerint  negyede  a  nyugat-németországi  áraknak),  másrészt  az  egykori  NDK

birtokszerkezetére.  Keleten  az  átlagos  birtoknagyság  több  mint  kétszázharminc  hektár,  jóval  nagyobb  mint

Nyugaton, (átlagosan negyvenkilenc hektár) vagy mint Franciaországban (ötvenöt hektár). Sok közülük eléri vagy

meghaladja  az  ezer  hektárt,  főleg  azok,  amelyek  közvetlen  utódai  a  korábbi  mezőgazdasági

termelőszövetkezeteknek. „A kollektivizálás idején a földeket egyesítették, hogy nagy egységek jöjjenek létre” -

magyarázza Arnd Bauerkämper történész,  a  Berlini  Szabad Egyetem professzora.  „A német helyzet  igencsak

sajátos: az egyesítés egyúttal az Európai Unióba való bekerülést is jelentette. Ez pedig kedvezett az egykori NDK

birtokszerkezet  fennmaradásának”.  Furcsa  történelmi  helyzet,  de  a  valamikori  kollektivizálás  most  a  nagy

magántársaságok kezére játszik.

Wolfgang Krüger szerint ezek a nagybefektetők összesen talán százezer hektárt képviselnek. „Ez kevesebb,

mint 2 százaléka a keleti régiók öt és fél millió hektárnyi mezőgazdasági területének.”- állítja Krüger úr, aki maga

is mezőgazdasági szövetkezeti tagok gyermeke.A tulajdonosi koncentráció azonban felgyorsult az utóbbi években,

és  bizonyos  régiókban  eléri  a  10-25  százalékot  is  −  legalábbis  a  jó  minőségű  földek  esetében.  „Ez  maga  a

neofeudalizmus”  −  állítja  Helmut  Klüter,  a  Greifswaldi  Egyetem  régióföldrajz  professzora.  „A  nemesi

birtokrendszer  idején  a  legnagyobb  földek  területe  ritkán  érte  el  a  négyszáz  hektárt.  Nem  ezreket,  mint

manapság. És ezeket a gigászi vállalkozásokat támogatja az Unió közös agrárpolitikája!” A KTG Agrar például

saját bevallása szerint évente 6 millió euró közösségi támogatáshoz jut. Ugyanez alatt az idő alatt Mecklenburg-

Nyugat Pomeránia, Szászország, Brandenburg német termelői a földárak robbanásától szenvednek. 2007 óta a
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keleti régiókban kétszeresére, 1990 óta pedig a háromszorosára nőttek a földárak[4].

„A Lindhorst innen délkeletre telepedett meg, a KTG a szomszéd faluban vett egy gazdaságot” − mondja

Holger  Lampe.  Az  56  éves  férfi  egy  mezőgazdasági  szövetkezetet  irányít  a  lengyel  határ  közelében.  Ő  és  a

szervezet tizenkét tagja kétszáz tehenet tartanak ezernégyszáz hektáron, amelynek több mint a fele bérelt föld.

„Ez itt valaha egy junker nagybirtoka volt” – mutatja a gazda, aki 1987 óta irányítja a szövetkezetet. Mint fiatal

agrármérnök  érkezett  ide,  átélte  a  Fal  leomlását,  az  egyesítést,  a  piacgazdaságba  való  átmenetet,  majd

belemártózott a közös agrárpolitika „hideg vizes medencéjébe”, és azóta sem találja a vezérfonalat.  Ma az új

befektetők érkezésével  kell  szembesülnie,  és  az  elérhetetlen  földárakkal:  „Az  1990-es  években  1000  euróért

vettünk egy hektárt. Ma ez 10-12 ezer euróba kerülne, ami nekünk túl drága.”

A húsz éve olcsó áron szerzett földeket a BVVG-től (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH[5]),  a

gazdálkodásért és működtetéséért felelős köztestülettől vették meg. A társaság feladata 1992 óta a keletnémet

állam  tulajdonát  képező  négymillió  hektár  mezőgazdasági  föld  és  erdő  privatizálása,  amelyből  több  mint

hétszázezer hektárt adott el nem kevesebb mint 6 milliárd euróért. És ez még nem minden…

„A  BVVG  maradt  Keleten  a  legnagyobb  földtulajdonos,  de  az  általa  alkalmazott  árak  ma  már  nem

védhetők”  −  fogalmaz  kritikusan  Udo  Folgart,  egy  mezőgazdasági  csoportosulás  elnöke,  a  brandenburgi

tartományi parlament választott képviselője. Folgart úr maga is egy keleti gazdaság igazgatója az 1980-as évek

óta.  Hosszú  évekig  a  BVVG baráti  áron  adott  el  földeket  olyan cégeknek  mint  az  övé,  vagyis  a  megmaradt

keletnémet szövetkezeteknek. Ez a stratégia azonban 2007-ben megváltozott: a földeket pályázatokon értékesítik,

ahol a legmagasabb árakat ajánló fél nyer, ez pedig felhajtja az árakat és növeli az inflációt. A BVVG tagadja, de a

saját dokumentumai is alátámasztják, hogy a parcellákat jóval az átlagos árak felett adja el.    

„Evidens, hogy a BVVG emelni fogja az árakat” − állítja Ralf Behring, aki egy százhektáros családi farm

tulajdonosa Brandenburgban. Ő és családja biotermelésben érdekelt, gabonát és almát termel, illetve birkákat

nevel, és a fővárosba szállítja eladásra. A férfi Németország délnyugati részén nőtt fel; 1992-ben, mindössze 29

évesen költözött  ide,  és  az  újraegyesítés  következtében  kapta  vissza  nagyapja  korábbi  családi  gazdaságát.  A

nagyapa 1958-ban a szocialista hatalom elől menekült el.  Ma Behring úr került konfliktusba a hatalommal, a

földeket kezelő állami társasággal, mert földjeinek egy része a BVVG tulajdonában van, amely minél gyorsabban,

és  minél  magasabb  áron  akarja  azokat  eladni.  „Ha  a  legmagasabb  árat  kínálóknak  adják  el,  nem  tudom

megvásárolni a földeket − panaszkodik a gazda.  „Tudom, hogy el fogom veszíteni a földjeimet. Utána már csak a

hétvégi farm maradna meg nekünk, amit hétvégére bérbe adhatunk a városból érkező turistáknak.” A házaspár

kis családi gazdasága tehát a puszta túlélésért küzd.

Till  Backhaus,  Mecklenburg-Nyugat-Pomeránia  tartományának  szociáldemokrata  mezőgazdasági

minisztere egy egyszerű megoldást kínál a jelenlegi helyzetre: állítsák le a privatizációt teljesen. „Meg akarjuk

szerezni mérsékelt áron a tartomány megmaradt ötvenezer hektárnyi területét, ami még a BVVG kezében van.

Utána kiadjuk fiatal gazdáknak például biofarmok létesítésére, de mindenképpen olyan gazdálkodás céljára, ami

munkalehetőségeket  teremt  és  értéket  termel.”  Backhaus  maga  is  szövetkezeti  elnök  volt  egykor.  Ötletének

jelenleg nagyon kicsi esélye van a megvalósításra.

Fordította: Hrabák András
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Feminizmus és pártpolitika

Teresa O’Neill

Az alábbiakban a svéd F! Feminista Kezdeményezés nevű feminista politikai pártot

szeretném  röviden  bemutatni.  Cikkemben  az  F!  programját  fogom  elemezni,

bemutatva, milyenek a jelen, illetve a közelmúlt statisztikai adatai, valamint azt is,

hogy milyen hatással van a F! a svéd politikára és társadalomra.

Az F! pártot 2005-ben alapították. Bár a politikai formációnak a 2006-os választásokon sikerült megszereznie a

szavazatok 0,68 százalékát, ez az arányszám négy évvel később 0,40 százalékra esett vissza. Ennek a ténynek

azonban nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani, már csak azért sem, mert a választási eredmények nem

mindig tükrözik a közvéleményt.  Egy felmérés szerint például (ez még a 2006-os választások előtt készült)  a

megkérdezettek 10 százaléka jelezte, hogy esetleg az F!-re szavazna. A 2010. évi választások előtt ez az arányszám

15  százalékra  nőtt,  mostanában  pedig  már  46  százalék  nyilatkozik  úgy,  hogy  szívesen  látná  az  F!-et  a

parlamentben.

Az elmúlt  tíz  évben az  jellemezte  a  svéd politikai  életet,  hogy a  választásokon nem politikai  pártok,  hanem

pártkoalíciók indultak.

A svéd politikai életre tehát az utóbbi tíz évben az volt jellemző, hogy a pártok koalícióra léptek egymással, a

jobboldali pártok az egyik oldalon éppúgy, mint a baloldali és zöld pártok a másikon. Összesen nyolc pártnak van

parlamenti képviselete. 2014 szeptembere óta a szociáldemokraták és a zöldek vezetik az országot (a baloldali

Vänsterpartiet pártot kihagyták a koalícióból).

A “Svéd Demokraták” pártja, amelynek ideológiájára a bevándorlás-ellenesség nyomja rá bélyegét, szintén kívül

maradt a két koalíción. A szeptemberi választásokon az F! a szavazatok 3,1 százalékát szerezte meg, ezzel azonban

nem érte  el  a  parlamentbe  való  bejutáshoz  szükséges  4  százalékos  küszöböt.  Jobban  szerepeltek  viszont  az

önkormányzati választásokon: 2014 szeptemberében a 290 önkormányzatból 13 helyen szereztek mandátumot.

A 2014-es év szuper választási évnek számított Svédországban, mivel az EU parlamenti választások és a helyi

parlamenti választások egy időre estek. A megelőző két évben az F! párt ténylegesen is láthatóbbá vált, különösen

az elektronikus médiában.

A pártok közül legtöbben az F!-et lájkolják a facebookon, legalább száznegyven ezren. A legnagyobb parlamenti

formáció, a szavazatok 31 százalékával rendelkező szociáldemokra párt a facebookon csak 120.000 lájkot kapott.

A lájkok száma ugyan nem jelzi világosan egy választás kimenetelét, de megmutatja, milyen támogatói vannak az

egyes pártoknak. Az F! esetében ez a magas szám arra utal, hogy a pártot támogató fiatalok csoportja egyformán

jelen van az internet és az elektronikus média világában. Az elektronikus média az alapja lehet a választókkal való

szorosabb kapcsolat megteremtésének, ahol a honpolgár más választókkal, sőt, a pártok szóvivőivel is közvetlen

kapcsolatba léphet. Véleményem szerint az F! olyan párt, amelyben szinte nincs hierarchia, és amelynek szóvivői

gyakran lépnek közvetlen kapcsolatba a választókkal.

Jó  példa  erre  a  lakás-összejövetelek  koncepciója,  amit  az  F!  2013-ban  indított  el.  A  honlapon  bárki

feliratkozhatott, hogy megszervezzen egy lakás-összejövetelt, amelyen az F! szóvivője is részt vesz, és előadást tart

a  feminizmusról,  illetve  az  F!  politikájáról.  Gudrun  Schyman,  az  F!  szóvivője  több  mint  kétszáz  ilyen

rendezvényen vett már részt; az őt hallgató vendégek száma alkalmanként15 és 150 között mozgott.
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2014. késő őszén olyan események történtek a svéd politikában, melyek 2015. március 22.-én majdhogynem új

parlamenti választásokhoz vezettek.

Ennek oka a szélsőjobboldali Svéd Demokraták pártja volt. Ennek vezetői ugyanis úgy döntöttek, hogy minden

költségvetési  javaslatot  leszavaznak,  amelyik  nem  támogatja  a  bevándorlás  visszaszorítására  irányuló

elképzelésüket.  A  költségvetési  javaslatok  parlamenti  obstrukciója  miatt  olyan  helyzet  állt  elő,  amelyben  új

választásokat kellett volna kiírni, ha a pártok többsége nem tud megegyezésre jutni. 1958 óta nem történt ilyesmi

Svédországban.

Az F!-et gyakran baloldali pártnak írják le. Alátámasztja ezt az a tény is, hogy az F! egyik szóvivője, Gudrun

Schyman a  baloldali  Vänsterpartiet  párt  korábbi  szóvivője  volt.  Az  F!-et  többek közt  az  különbözteti  meg  a

Vänsterpartiet párttól,  hogy az utóbbi kritikus az EU-val szemben. Míg a Vänsterpartiet párt az EU-ból való

kilépést képviseli, addig az F! pozitívabb megközelítést hirdet: ők nem az EU-val, mint intézménnyel szemben

kritikusak, hanem egyes EU döntésekkel és folyamatokkal nem értenek egyet.

Az  F!  ki  akarja  használni  az  EU  által  kínált  lehetőségeket  és  az  EU-val  globálisan  kíván  együttműködni  a

társadalmi egyenlőségért.

A 2014.  évi  európai  parlamenti  választásokon az  F!  a  szavazatok  5,3  százalékát  kapta  meg,  ezzel  pedig  egy

mandátumot  szerzett  az  Európai parlamentben.  A roma származású Soraya Post-ot  parlamenti  képviselőnek

választották. Először történt Svédország történelmében, hogy roma származású politikus volt a listavezető, ezért

ez történelmi eseménynek számít.

Az F! EU-val kapcsolatos politika alapelvei között olyan kérdések szerepelnek, mint az EU határok megnyitása a

menedékkérők előtt, a közös európai haderő és újrafegyverkezés elvetése, valamint az EU tagállamok számára a

demokrácia első számú prioritássá tétele.

Az  F!  szankció-rendszer  felállítását  szorgalmazza  annak  biztosítására,  hogy  minden  EU  tagállam  tartsa

tiszteletben az emberi jogokat.

Az ellenzéki pártok, melyek a jobboldali szövetségből tevődnek össze, bár egyértelműen elismerik a nemek közötti

egyenlőtlenséget, például a munkaerő piacon, de magukat nem tartják feministának. Az új kormány azonban egy

lépéssel tovább megy, és magát “feminista kormánynak” nevezi. Ez egybecseng azzal a ténnyel, hogy a svédek

nem kevesebb, mint 47 százaléka önmagát feministának tartja.

Felmerülhet a kérdés, miért van szüksége Svédországnak feminista pártra. A kérdésre az az F! válasza, hogy a

jelenlegi politikai pártok nem képesek a patriarchális társadalmat elég gyorsan megváltoztatni.

A  kormány  utasítására  évente  készülnek  tanulmányok  a  nők  elleni  erőszak,  a  nemek  közötti

jövedelemkülönbségek vizsgálatára, stb. De az F! szerint ezek a tanulmányok nem vezetnek semmire. Mindenki

tudatában van a problémának, de nem tesznek megfelelő lépéseket ennek felszámolására. És itt jön a képbe az F!

a politikai pártokat elítélő politikai programjával, a politikai tájképben egy új dimenzió megjelenítésével. Mindez

nem kis előrelépést jelenthet egy diszkriminációmentes világ megteremtéséhez.

Az F! arra törekszik, hogy a feminizmus hassa át a svéd politika egészét. Olyan feminista dimenzió ez, amely

sokféle  társadalmi  aspektusból  vizsgálja  a  nemek  egyenlőtlenségét,  az  oktatástól  meg  a  lakhatástól  a

bevándorlásig,  arra  törekedve,  hogy  nemtől,  szexualitástól,  etnikai  vagy  vallási  hovatartozástól  függetlenül

azonos  lehetőségeket  biztosítson.  Az  F!  nem  csak  a  nemek  közti  egyenlőtlenség  elismerését  támogatja,  az

etnikumok közti egyenlőtlenséget is vissza akarja szorítani, különösen annak elemzésével, hogy milyen hatást

gyakorol a fehér ember normája a társadalomra.

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

11 / 64 2015.07.15. 13:00



A  szexualitás,  a  nemi  hovatartozás  kifejezése  és  a  társadalmi  osztályhoz  tartozás  is  elismerten  oka  lehet  a

hétköznapi társadalmi diszkriminációnak.

A múlt év során vita alakult ki a beleegyezés és a szex összefüggéséről. A nemi erőszakra vonatkozó svéd törvényi

előírás szerint csak akkor születhet bírósági ítélet, ha a nemi aktust határozottan és félreérthetetlenül utasították

vissza, vagy ha a nő olyan állapotban volt, amelyben képtelen a visszautasítás kifejezésére. De még mindig vannak

olyan ‑ a nyilvánosság előtt ismert ‑ esetek, amikor a bíróság inkább a vád ejtését választotta, arra hivatkozva,

hogy  az  elkövető  nem  volt  képes  az  elutasítás  megértésére.  Voltak  olyan  esetek,  amikor  egy  nyilvánvaló

„nem”kifejezése nem bizonyult  elégségesnek az  elutasítás  megértéséhez,  és az  elkövető  egyszerűen kisétált  a

tárgyalóteremből.

Számtalan ilyen eset után a közvélemény erőteljesen követelte a törvény felülvizsgálatát, és hogy a törvény az

aktushoz  követelje  meg  a  másik  fél  beleegyezését.  A  probléma  feminista  megközelítése  szerint  a  bíróság

menlevelet ad a férfiaknak az ostobasághoz. Ha egy „nem”-et nem tekintenek elegendőnek, ez azt jelenti, hogy az

elkövetőtől nem várjuk el annak megértését, hogy mit jelent egy elutasító „nem”, és hogy az áldozatnak kell az

elutasítást  még  határozottabban  kifejezni.  Így  annak  felelőssége,  hogy  megbizonyosodjunk  a  másik  fél

beleegyezéséről, a férfiakról a nőkre száll át, eszerint a nőnek kell sikoltoznia és rugdalóznia, ha már másként

nem  tudja  megértetni  a  férfival,  hogy  nem  akarja  a  szexuális  kapcsolatot.  A  bíróság  megbocsájtja  a  férfi

ostobaságát, ami nagyon rossz üzenet a társadalomnak. Az F! véleménye szerint az erőszak nem más, mint az

akaratlagos részvétel hiánya, és a jognak is ezt az álláspontot kell kialakítania. Az F! így egy lépéssel tovább megy,

nem támogatja azt a jogi felfogást, amelynek a beleegyezés az alapja, hanem az akaratlagos részvétel hiányából

indul ki.

Egy másik probléma Svédországban a lakáshiány. Az F! szerint ez különösen a bevándorló nőket érinti, mert a

lakástulajdonosok  munkahelyhez  és  biztos  jövedelemhez  kötik  a  lakásbérleti  szerződés  aláírását.  Sok

bevándorlónak  alacsony  a  jövedelme,  és  többnyire  a  nők  vannak  munka  nélkül,  vagy  dolgoznak

részmunkaidőben, emiatt bezárul előttük a lakáspiac. Az F! többek közt azt is el akarja érni, hogy minden helyi

önkormányzatnak  legyen  irodája,  annak  biztosítására,  hogy  mindenkinek  legyen  lehetősége  a  lakhatása

megoldására, és legyen szankcionálva, ha a lakástulajdonosok diszkriminációt alkalmaznának.

Az F!  víziója a  szabad,  szigorú határok nélküli  világ,  amelyben mindenki ott  telepedik le,  ahol akar.  A világ

erőforrásait mindenhol egyenlően kell elosztani. Mindaddig, míg a világ egyes részeit háborúk és konfliktusok,

természeti katasztrófa és szegénység sújtja, mindenkinek legyen joga arra, hogy máshol keressen magának és

családjának jobb megélhetést.

Különösen Svédországban, az F! a menedékjog szélesebb értelmezését akarja elérni, ami több lehetőséget ad a

családok egyesítésére. Egy konkrét példa: ha valakinek rokona él Svédországban, akkor bevándorlási kérelmet

nyújthat be családegyesítés céljából. Az F! a „család” definíciójának kiszélesítésével tágítani szeretné azok körét,

akik ilyen kérelemmel élhetnének Az F! azt is el akarja érni, hogy a családegyesítési kérelmet Svédországban is be

lehessen adni,  mert  a  jelenlegi  szabályozás  szerint  ezt  még akkor  kell  kérelmezni,  amikor  a  kérelmező még

külföldön van.

Az F! azt szeretné, hogy a bevándorlási hivatal a menedékjog nyújtásának vizsgálatánál vegye azt is figyelembe,

ha az üldöztetés okai között a nemi hovatartozás vagy a szexuális irányultság is szerepel. Az F! szerint Svédország

megsérti a menekültek jogait szabályozó Genfi Konvencióban vállalt kötelezettségeit, ha figyelmen kívül hagyja az

LGBTQ (Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek) közösséghez való tartozásból keletkező jogokat,

és visszaküldi a menekültet a hazájába.

A svéd külügyminisztérium által  készített egyik tanulmány feltárta, hogy svéd intézmények munkatársai nem

ismerik  kellőképpen  az  LGBTQ  ügyekkel  kapcsolatos  jogi  kérdéseket.  Ez  vezet  oda,  hogy  a  menedékügyi
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eljárásokban az érintett menekültek jogait nem tartják tiszteletben.

Mint  már  említettem,  az  F!  síkra  száll  a  feminizmus  olyan  megközelítéséért,  ami  a  problémákat

keresztmetszetükben is  feltárja,  rámutatva,  hogy nem csupán a  nemi különbözőség  vezet  diszkriminációhoz,

hanem a szexuális irányultság, az etnikai hovatartozás, és más tényezők is. Az F! úgy látja, hogy a különböző

tényezőkre visszavezethető okok egymással is összefüggenek és egymást felerősítik, mert gyökerük azonos. Ez

pedig  nem  más,  mint  a  normától  való  eltérés.  Ami  a  normától  eltér,  azt  úgy  tekintjük,  hogy  alacsonyabb

értékrendet képvisel.

Mint említettük, a jelenlegi kormány nyilvánosan feministának tartja magát. Azt hiszem, a világ legtöbb országa

még nem jutott el odáig, hogy magát feministának nevezze, hanem a feminizmust inkább alternatív társadalmi

mozgalomnak tekinti. Úgy gondolom, Svédország nagyot lépett előre a nemek egyenlőségének megteremtésében,

de még hosszú út áll előtte. Bármennyire feministának nevezi is magát a kormány, és noha 24 miniszteréből 12

nő, az országnak soha nem volt még női miniszterelnöke. A nyolc parlamenti párt közül csak kettő elnöki posztján

áll  nő.  Ha a mai sebességgel folytatódik ez a folyamat,  akkor még mindig 67 évet kell  várnunk, hogy a nők

ugyanannyit keressenek, mint a férfiak.

Véleményem az,  hogy Svédországnak igenis szüksége van feminista pártra, nemcsak a svéd nők, hanem más

kisebbségek és marginalizálódott  csoportok érdekében is.  Mert  az  F!  politikája  mindenfajta  egyenlőtlenséget

láttatni  enged, nemcsak azokat,  melyek a fehér,  középosztálybeli  nőket sújtják,  hanem azokat is,  amelyekkel

munkásosztályhoz, a bevándorlókhoz és az LGBTQ csoportjához tartozók szembesülnek.

A  tanulmány  a  2014  decemberében,  a  Társadalmi  tudományok  fakultáson,  Gregor  Anikó  témafelelős  által

vezetett csoportban készült, angol nyelven.

Fordította: Demény Győző
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Balegyenes Erdogannak

Kovács Gábor

A  június  7-én  tartott  törökországi  parlamenti  választásokon  a  mérsékelt

iszlámista Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) elvesztette abszolút többségét,

ami új helyzetet jelent, mert az AKP 2002 óta minden választást fölényesen

megnyert.  A  vártnál  gyengébb  eredmény  Recep  Tayyip  Erdogán  államfő

személyes kudarca is,  aki  tavaly azért  választatta meg magát  köztársasági

elnöknek, hogy hatalmát bebetonozza és a ceremoniális elnöki tisztséget erős

jogosítványokkal ruházza fel.

86,5  százalékos  részvétellel  lebonyolított  politikai  erőpróbán  az  AKP  a  korábbi  49  helyett  csak  41

százalékot  kapott.  További  három  párt  lépte  még  át  a  tízszázalékos  (!)  küszöböt:  a  balközép  irányzatú

Köztársasági Néppárt (CHP) 25, a szélsőjobboldali Nemzeti Akciópárt (MHP) 16,3 és a kurdbarát, baloldali Népi

Demokratikus  Párt  (HDP) 13,1  százalékos  eredménnyel.  A Cumhuriyet  ellenzéki  napilap  szerint,  „a  törökök

megakadályozták egy olyan kormányzati  rendszer létrehozását, ami szabad utat biztosított volna egy minden

demokratikus és jogi kontroll nélkül működő hatalomnak”.

A választások a Népi Demokratikus Párt történelmi sikerét hozták. 2013-ban a kurdokkal kötött tűzszünet

legitimálta a párt tevékenységét. A HDP a demokratikus szocializmus elkötelezettje és antikapitalista párt. Két

társelnök,  az  emberjogi  perekben  országosan  ismertté  vált  Selahattin  Demirtas  42  éves  ügyvéd  és  Figen

Yüksekdag 44 éves, radikális baloldali újságírónő irányítják a szervezetet. A párt jelöltjeinek a fele nő volt és a

nemzeti kisebbségek több tagja is mandátumhoz jutott. A HDP elkötelezett a környezetvédelem iránt és szolidáris

a melegek mozgalmával.

A londoni The Economist szerint, az AKP kudarcának fő oka, a bizonytalan gazdasági helyzet, Erdogan

egyre  féktelenebb  autoriter  politikája  és  a  rendszert  átszövő  korrupció.  A  növekedés  2014-ben  4-ről  3,3

százalékra  csökkent,  de  2009-ben  a  válság  kezdetekor  még  9  százalék  volt.  A  török  líra  az  év  eleje  óta  15

százalékot esett a dollárral  szemben. A lakosságot  felháborította az Ankarában 615 millió dolláros költséggel

épült, mintegy ezer helyiségből álló új elnöki palota is, ami a túlzottan centralizált hatalom egyik jelképévé vált.

A párizsi  Le Monde Diplomatique  2015.  januári  számában megjelent  elemzés  szerint,  Törökország  az

utóbbi  években  elszigetelődött.  Az  AKP  korábban  „zéró  probléma  a  szomszédokkal”  elvet  hirdette

külkapcsolatokban. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott,  és az elmúlt években feszültté vált a viszony

Szíriával,  Iránnal,  Egyiptommal,  Szaúdi  Arábiával,  Izraellel  valamint  más  országokkal.  Kötődve  az  ottomán

örökséghez és a szunnita iszlám gyökerekhez, az ankarai kormány „Új Törökország” programja átértékelte az

ország helyét a világban. Erdogan hűséges követője, Ahmet Davutoglu volt külügyminiszter, jelenlegi kormányfő

a „Stratégiai mélység” című könyvében azt írta, hogy „Törökország nem egy nemzetállam, hanem az ottomán

civilizáció központja”. Davutoglu bírálta Kemál Atatürköt a modern Törökország megalapítóját is, aki „a nyugati

államok  biztonsági  védőernyője  alatt  a  periféria  egyik  részéve  tette  az  országot.”  Az  ország  második

tisztségviselője szerint, a nyugati társadalmak „súlyos veszélyben vannak, mert hiányoznak a vezérlő utat jelentő

vallási értékeik”. Továbbá, „ha Törökország identitása az iszlámon alapulna, határai kiterjedhetnének”. Erdogan

korábban már javasolta, hogy a középiskolákban vezessék be az arab írást jelentő ottomán nyelv tanítását, ami

Atatürk kezdeményezésére szűnt meg.

Abdullah  Gül  külügyminisztersége  idején  (2003-2007)  még  a  prioritások  közé  tartoztak:  az  EU

csatlakozási tárgyalások, a közép-ázsiai reláció, és a ciprusi kérdés rendezése. Davutoglu fő célkitűzése viszont az
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arab világgal való kapcsolatok erősítése. A török kormány „megértést” mutat a szunnita kötődésű Iszlám Állam

iránt,  és  „elnézi”  az  Aszad-rezsim  ellen  harcoló  Al-Nosra  terrorista  csoport  tevékenységét  az  országban.

Támogatja a Gázai-övezetben hatalomra került radikális Hamasz szervezetet is. Ankara nem engedélyezte, hogy a

törökországi támaszpontokról felszálló amerikai repülőgépek támadják a tömeges gyilkosságokat elkövető Iszlám

Állam szíriai és iraki állásait valamint utánpótlási vonalait.

Cumhuryet  napilap  internetes  oldala  nemrégiben  egy  videót  közölt,  ami  a  török  titkosszolgálat

járműveivel,  a  szíriai  dzsihadistáknak történő  fegyverszállításokat  mutatta.  A múlt  év  októberében viszont a

rendfenntartó  erők  fegyveresen  léptek  fel  a  hazai  kurdok  ellen,  akik  az  iszlám  szélsőségesek  által  támadott

Kobané szírai határváros védelmében harcoló testvéreiknek próbáltak segítséget nyújtani. A kiegyensúlyozatlan

török külpolitika szorosan kötődik a nacionalista és egypárti uralomra épülő, korrupciótól terhes belpolitikához.

A török alkotmány szerint, a koalíciós tárgyalások megkezdésétől, június 16-tól számított 45 napon belül a

kormánynak meg kell alakulnia vagy új választásokat kell tartani. Eszmeileg a Nemzeti Akció Párt áll legközelebb

az Igazság és Fejődés Pártjához, de Devlet Bahceli elnök egyelőre elutasította a közös kormányzás lehetőségét és

követelte  az  AKP  korrupciós  ügyekben  érintett  vezetőinek  a  felelősségre  vonását.  „Nagykoalicíós”  partner  a

Köztársasági Néppárt lehetne, de a belügyi, igazságügyi és más tárcák megszerzése mellett, a kormányfő és a

parlamenti elnök félidőben történő váltását követelik. Elvileg a három ellenzéki párt is alakíthatna kormányt, de

ennek a  valószínűsége  minimális.  Davotuglu  viszont  kisebbségi  kormányt  szeretne  alakítani,  amit  kívülről  a

szélsőjobboldali  Nemzeti  Akciópárt,  MHP  támogatna.  A  kormánypárton  belül  azonban  egyre  erősebb

törésvonalak jelentkeznek, ami további személyi változásokat is okozhat. Megfigyelők szerint lehetséges, hogy a

szeptemberben esedékes pártkongresszus az AKP egyik alapítóját, az Erdogannal távolságot tartó Abdullah Gült

helyezi a kormányfői tisztségbe.

Selahattin Demirtas, a Népi Demokratikus Párt társelnöke a választásokat követően kijelentette, hogy „az

elnyomottak pártja  vagyunk,  akik igazságot  és  békét  akarnak.  Nagy győzelmet arattunk,  ami  a  munkások,  a

munkanélküliek, a városiak, és a falusiak győzelme. A baloldal győzelme.”

Törökország  fordulóponthoz  érkezett,  de  csak  az  elkövetkező  hónapok  és  évek  eseményei  fogják

megmutatni, hogy lesz-e érdemi változás?      
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Egyesült Királyság: Hóhérok győzelme

Owen Jones

Nem, a válság,  amely  végigsöpör  az  Európai  Unión,  nem vezet  mechanikusan a
kormányok bukásához. Még akkor sem, ha az általuk folytatott politika súlyosbítja a
társadalom  szenvedését.  Ez  a  májusi  brit  választások  egyik  tanulsága,  amely
megerősítette  hatalmában,  a  szegények  ellen  háborút  viselő,  milliomos
konzervatívok kormányát.

A  munkáspártiak  számára  a  vereség  totális  volt.  Egy  tornádó,  amelyre  kevesen  számítottak.  Addig  a
közvélemény-kutatások olyan egyhangúak voltak, mint télen az ég Nagy-Britannia felett. Azt mutatták, hogy a
2010-ben megválasztott David Cameron miniszterelnök toryjai és Edward Miliband Munkáspártja fej-fej mellett
haladnak. A választások napján az intézetek még egy halovány előnyt is adtak az utóbbi javára. A lapszerkesztők
és a  „szakértők” jóslata  szerint:  Miliband vihetné a  fogkeféjét  a  Downing  Street  10-be.  Nem egy parlamenti
többség élén, de a függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) támogatásának köszönhetően.

Nem mindenki hagyta  figyelmen kívül  a közvélemény-kutatások történelmi tévedéseit,  mint  1992-ben,
amikor  a  munkáspártiak  győzelmét  jelezték  előre.  Az  exit  pollok  megint  erősen  tévedtek  és  mindenki
meglepődött, mennyire meghatározó előnyre tettek szert a konzervatívok. Ahogyan közeledett a választási nap
estéje,  a  munkáspárti  aktivistáknál  az  első  pillanatok  hitetlenkedése  fokozatosan  ijedtségre  váltott.  Az  első
eredmények  ráadásul  tévesnek  bizonyultak.  A  toryk  nem  csupán  megnyerték  a  választást,  szűk  tizenkét
helytöbbséggel, hanem huszonhárom év óta először parlamenti többséget szereztek.    

Mivel magyarázható a munkáspártiak ilyen mértékű kudarca?

Vajon nem a konzervatívok és - liberális-demokrata szövetségeseik - kormányzása alatt szenvedte-e el a
brit lakosság a legnagyobb mértékű életszínvonal-csökkenést a viktoriánus korszak (1837-1901) óta? Egy olyan
mértékű lesüllyedést, ami ritka az Európai Unió centrumában? És nem tapasztalták-e meg a közszolgáltatások és
a szociális ellátás évtizedek óta legszigorúbb megnyesését ‒  épp a század legszerényebb gazdasági növekedése
mellett?

Bár nem büszkélkedhetnek kék szökőárral, a konzervatívok jobb eredményt értek el, mint 2010-ben, ami
Anthony Eden 1955-ös konzervatív győzelme óta először fordult elő kormányon levő pártnál. Mindamellett csak a
szavazatok 37 százalékát kapták meg, szemben az öt évvel korábbi 36,1 százalékkal. Ez hatszázezer szavazattal
többet jelentett.

A Skót Nemzeti Párt baloldalisága

A koalíciókban tapasztalt német kancellár, Angela Merkel megnyugtatta Cameront, amikor 2010-ben a liberális
demokrata Nicholas Clegg oldalán funkciójába került: „Két párt közül mindig a kisebbik megy tönkre!” Nem
tévedett.  Amíg  kormányra  nem  került,  Mr.  Clegg  pártja  lassan  növekedett,  szerzett  híveket  a  konzervatív
választók körében, akik szemében kevésbé radikálisnak mutatkozott, mint a „the nasty party”-ként emlegetett
(szó szerint a „gonosz párt”) toryk. Ugyanekkor a liberális-demokraták a New Labour-ból kiábrándult baloldali
választóktól is elcsábítottak szavazókat azok közül, akik árulásnak tekintették a Cameronnal kötött szövetséget.
2010-ben  ötvenhét  mandátumot  szereztek  a  szavazatok  22  százalékával.  A  májusi  választáson  szerzett  7,9
százalékkal immár az eltűnés fenyegeti őket: nyolc képviselőjük alig töltene meg egy londoni taxit...  

Mr.  Cameron  tehát  hasznot  húzott  partnere  kudarcából.  De  még  inkább  fő  ellenfele,  Mr.  Miliband
kudarcaiból. Mert nem is annyira a konzervatívok nyerték meg a választást, mint amennyire a munkáspártiak
vesztették el....

A szociáldemokrácia egész Európában válságban van. Visszaszorul a baloldali populizmus egy formája és
az  idegenellenes  jobboldal  ellenében  is.  Ebben  a  vonatkozásban  az  Egyesült  Királyság  nincs  egyedül:  a
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munkáspártiak  teret  veszítenek egyrészt  a  Skót  Nemzeti  Párt  (SNP) haladó erőivel  és  a  zöldekkel  szemben;
másrészt a Nigel Farage által irányított, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP)[1] ellenében is.

A skót nemzet adta a Munkáspárt az első vezetőit, valamint erős választási bástyája volt végig a történelem
folyamán.  2010-ben  a  Munkáspárt  negyvenegy  helyet  szerzett  meg  az  ötvenkilenc  skót  képviselői  helyből,
szemben az  SNP hat  helyével.  2015-ben egy politikai  forradalom söpört  végig  a  Hadrianus-faltól  északra:  a
munkáspártiak csak egyetlen helyet szereztek meg, miközben az SNP ötvenhatot nyert el a szavazatok pontosan
50  százalékával.  Ez  hihetetlen  eredmény  egy  olyan  párt  számára,  amely  világosan  balra  helyezte  el  magát
Milibandtól, de nagyrészt megmagyarázható a thatcherizmusnak a régióra gyakorolt hatása alapján. A skótok,
akik a neoliberalizmus első áldozatai voltak, az 1980-as évektől kezdve következetesen elutasítják a torykat. Az
árulás érzése, amely Anthony Blair New Labour-jának hatalomra kerülésekor uralkodott el, politikai űrt nyitott a
baloldalon, amelyet az SNP-nek – legalábbis retorikailag – sikerült elfoglalnia.  

A nacionalisták a skót függetlenségről szóló, 2014. szeptember 18-án tartott népszavazásból is hasznot
húztak[2]. Bár a többség Skócia az Egyesült Királyságon belül tartására szavazott, a vártnál csak jóval kisebb
többséggel sikerült megakadályozni az elszakadást. A „nem” érdekében folytatott kampányban a tömegmédia, és
a kis-  és középtőkések szervezetei  szinte hisztérikusan fenyegették egy eljövendő káosszal  a közvéleményt.  A
Munkáspárt  ahelyett,  hogy  saját  kampányt  szervezett  volna,  a  torykat  támogatta,  ami  katasztrofális
következményekkel  járt.  Sok hagyományos  skót  szavazóját  elidegenítette  magától:  számukra a  „vörös  toryk”
pártjává  váltak.  A  politikában,  a  brutális  szakítások  még  a  szerelemnél  is  jobban  táplálják  a  legerősebb
ellenségességet.  

Azáltal,  hogy megfosztotta magát az északi skót fellegvárától,  Miliband csapata egyúttal előkészítette a
kudarcát Délen is. A munkáspártiak egyedüli reménye az volt, hogy megszerzik az SNP támogatását ahhoz, hogy
kormányt alakítsanak. A toryk természetesen épp ez ellen a lehetőség ellen indítottak hecckampányt.

A  Cameront  támogató  egyik  óriásplakát  egy  munkáspárti  vezetőt  mutatott,  egészen  kicsiben,  skóciai
nacionalista  társa,  Alexander  Salmond  zsebében:  „Szavazzatok  Milibandre,  majd  megkapjátok  a  skót
nacionalistákat!”,  kiabálták  a  konzervatívok,  azt  állítva,  hogy  a  munkáspártiak  kiszolgáltatnák  az  angol
szavazókat  a  skót  nacionalistáknak.  Ez  volt  az  a  fenyegetés,  amelyet  a  Rupert  Murdoch  médiamágnás  által
birtokolt konzervatív média skótkockás alapon mutogatott, és amely kétségtelenül meghatározónak bizonyult a
szavazás napján.

De Mr. Milibandnak még egy leküzdhetetlen nehézséggel kellett szembenéznie. A 2008-as pénzügyi válság
akkor robbant ki, amikor a Munkáspárt volt hatalmon. A kormány képtelen volt megrendszabályozni a bankokat,
hiszen hitt,  sőt elkábult a neoliberális elixírtől, és ez persze tovább súlyosbította az összeomlást. Ugyanekkor
ellenzékből a konzervatívok azt követelték, hogy a kormány lépjen még tovább a deregulációban. Nem meglepő
módon, jelenleg erre a sajtó már nem akar emlékezni.

Amikor a tények ilyen kevéssé számítanak, semmi sem könnyebb, mint újraírni a történelmet. 2010-től
kezdve  a  toryk  a  szívükhöz  kaptak:  nem,  a  válságot  nem  a  bankárok  trükkjei  okozták,  hanem  az  etatista
munkáspártiak felelőtlen költekezése! „Rendbe kellett tennünk azt a zűrzavart, amit a Munkáspárt hagyott maga
után”,  sóhajtozott  2015-ben a  leköszönő kormány,  majd még hozzátette:  „Miért  adnánk oda a  kocsi  kulcsát
annak, aki a balesetet okozta?” Paradox módon ez a helyzet a New Labour egyes haladó kritikusait (köztük e
sorok íróját is) arra késztette, hogy védelmezze a Labour költségvetési politikáját, amivel viszont kétségtelenül
hozzájárult  az  ideológiai  zűrzavarhoz.  A toryk  manőverének sikerével  a  munkáspártiak  hitelessége gazdasági
kérdésekben  vészesen  közeledett  a  nullához.  E  közben  az  ország  gazdasága  elsősorban  attól  a  megszorító
programtól szenvedett, amelyet ‒ a toryk kényszerítettek rá.

A vereséget a balratolódás okozta?

A tory  offenzívával  szemben a  munkáspártiak programja nem hordozott  világos  üzenetet.  Miliband szívesen
beszélt  egyetemi  stílusban,  ami  nem  érintette  meg  a  népi  tömegeket.  Ugyanolyan  gyorsan  szedett  fel  új
koncepciókat, ahogyan el is ejtette azokat: „a megfojtott közép” kifejezéssel a súlyosan érintett középosztályokat
akarta megszólítani. „A brit ígéret” mottó hitet tett amellett, hogy az elkövetkező nemzedékek jobban fognak élni.
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A „One Nation Labour” szólam pedig Benjamin Disraeli (1804-1881) konzervatív politikus nemzeti egység „One
Nation” eszméjének hirtelen újjászületése akart lenni.

Ezek a politika egére a legkisebb összefüggés nélkül feleregetett ígéret-léggömbök végül eltűntek. Eltűnt az
az ígéret, hogy 2020-ig a minimálbér eléri az inflációt figyelembe vevő szintet, hogy ideiglenesen befagyasztják az
energiaárakat  és  versenyt  teremtenek  az  energiaszolgáltatók  között,  vagy  az  is,  hogy  újra  bevezetik  az  50
százalékos adósávot, amit egyébként ma is alkalmaznak Japánban és hogy lesz palotaadó (mansion tax) a 2 millió
fontnál  (kb.  2.7  millió  euró  vagy  800  millió  Ft)  értékesebb  ingatlanokra,  amelyet  egyébként  a  liberális
demokraták programjából vettek át.

Ha  Mr.  Miliband  hatalomra  került  volna,  az  Egyesült  Királyság  továbbra  is  a  G7  országok  között  a
legalacsonyabb társasági adót vetette volna ki, és a munkáspártiak első ízben vállalták, hogy mandátumuk ideje
alatt,  a  közkiadásokat  folyamatosan,  évi  rendszerességgel  csökkentik.  A  bevándorlást  illetően  a  párt  immár
jobbra áll Mr. Blairtől, akit azzal vádol, hogy túl sok kelet-európait engedett be.

Miközben Skóciában a Labour-ból való kiábrándulás a választókat az SNP baloldali nacionalizmusa felé
vitte el, addig Anglia nagy északi agglomerációiban a jelenségből az UKIP húzott hasznot. Ténylegesen négymillió
választó támogatta ezt a pártot, még ha a brit egyfordulós többségi választási rendszer sajátosságai miatt ez csak
egy parlamenti helyhez volt is elegendő. Ez az áttörés tette lehetővé a konzervatívok számára, hogy megszerezzék
azokat a képviselői helyeket, amelyekre a munkáspártiak számítottak.  

Milyen reménye maradt a Munkáspártnak? A pártvezetésben és a médiában már el is uralkodott az az
álláspont,  hogy a  vereséget  a  balratolódás  okozta,  mivel  a  párt  programját  a  vállalatok  nem kedvelték.  Mr.
Miliband – aki  a vereség másnapján lemondott  – utódjelöltjei  már be is  jelentették,  hogy egy ilyen értelmű
fordulatra készülnek. Olyan stratégia kidolgozása, amely megszólítaná a pártot elhagyókat, akik vagy az SNP-re,
vagy  a  zöldekre  vagy  az  UKIP-ra  szavaztak,  egyszerűen  nincs.  Az  Unite,  a  Munkáspárt  legfontosabb
szakszervezeti támasza részéről számos hang követeli a két szervezet közötti kapcsolatok megszakítását. Képes
lenne-e a Labour túlélni e nélkül a történelmi kapcsolat nélkül? Egy radikális baloldal,  amelyet támogatna a
szakszervezet,  megtalálná-e  a  helyét  hogy  elismertesse  magát,  ahogyan  a  Sziriza  Görögországban,  vagy  a
Podemos Spanyolországban?

Először arra lenne szükség, hogy a harag végeredményeként megszülessen a remény.

Owen Jones a The Establishment. And How They Get Away With It szerzője, Allen Lane, London, 2014.

Fordította: Hrabák András

[1] Owen Jones: Colère sociale, vote à droite [Az angol függetlenségi párt], Le Monde diplomatique, 2014.
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fuggetlensegi-part

[2] Keith Dixon: Les ambitions du nationalisme écossais [A skót nacionalizmus ambíciói], Le Monde
diplomatique, 2014. szeptember
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Bolsevik összeesküvés és a lefizetett német ügynök

Alexandre Sumpf

1917-ben két forradalom robbant ki Oroszországban: a februári véget vetett a
cári uralomnak, míg az októberi hatalomra jutatta Lenint. A történelem ilyetén
felgyorsulása  sokakat  meglepett.  A  Romanov-birodalom  összeomlása
önmagában még érthetőnek tűnt, de az októberi forradalom hátterében sokan
az orosz ancien régime halálát kívánó titkos erők összeesküvését gyanították.

Ez  az  állítólagos  összeesküvés  (érthetetlen  módon)  a  bolsevik  nevet  adta
magának,  ideológiai  téziseit  Marxtól,  a  zsidó  eredetű  hontalan  német
filozófustól  vette,  míg  vezetője  Vlagyimir  Iljics  Uljanov,  aki  a  Lenin  álnév

mögött rejtőzködik. Más forradalmárokkal ellentétben, a bolsevikok nagyon gyorsan célhoz értek: alig húsz évvel
a párt megalakítása után már meg is ragadják a hatalmat. Egy ilyen sikeres politika nem is okozhatott mást a
gyűlölködő  vesztesek  körében,  mint  értetlenkedést,  ami  elkerülhetetlenül  vezetett  el  az  összeesküvés
feltételezéséig. Lenint kikiáltják német ügynöknek, akit a Reich azzal bízott meg, hogy aláássa és leszerelje az
orosz katonák elszántságát és megtörje keleten az ellenállás erejét.

Ez a vádaskodás annál is könnyebben elterjedt azokban a háborús években és a nacionalizmus kiélezett korában,
hogy a kémkedés vádja különben is meglehetősen divatban volt. Franciaország halálra ítélte és ki is végezte Mata
Harit, a német hírszerzés sztriptíztáncosnőjét, Joseph Caillaux, a radikális békeaktivista, aki a területi annexiók
és kártérítés nélküli békekötésért szólalt fel, alig kerülte el a kivégzést. Oroszországban sem volt jobb a helyzet:
Szergej Mihajlovics Mjaszojédov  ezredest 1915-ben kémkedésért kivégzik, pedig ártatlan; az eredetileg német
származású cárnőt  általános gyanakvó légkör veszi  körül.  Ebben a rémhírektől  hemzsegő közegben Lenint  a
Kaiser  szolgálatával  vádolják meg,  azt  vetik a  szemére,  hogy 1917 áprilisában hazatérését  a  német  hadsereg
segítette, azért hogy meggyengítsék Oroszországot, Franciaország és az Egyesült Királyság szövetségesét.

A történet 1917. július 18-án indul, amikor elkezdődik a vadászat a bolsevikokra, akik két nappal korábban egy
sikeres háborúellenes tüntetést szerveztek Pétervárott. Az antiszemita és szélsőséges monarchisták lapjában, a
Zsivoje  Szlovoban,  Alekszinszkij  volt  képviselő  Lenint  kémkedéssel  vádolja  meg  és  ezt  Ermolenko  katonai
hírszerző állításaira alapozza. A híresztelések épp jókor jönnek, hiszen a Kerenszkij által július 1-vel meghirdetett
nagy németellenes  offenzíva  kudarcba torkollott.  Miközben Ermolenko biztosan állítja,  hogy  áramlik  a  pénz
Németországból és az ő megbízásukból tevékenykednek a bolsevikok, arról egy szót sem ejt – érthető okokból –,
hogy mekkora összeget és milyen rendszerességgel kapott volna Lenin. Hogy ezt magán célra használta volna fel,
mint oly sok kém, akik a veszély és a luxusélet határán éltek? A szerény életvitel  inkább azt jelezte,  hogy az
esetleges finanszírozást a pártra és lapjára (Pravda) költötte. Még egy utolsó vádpont: hogy jutottak fegyverekhez
a bolsevikok, ha azt nem Németországtól kapták? A valóságban, sok aktivista a frontról hozta haza magával a
fegyvereit, míg a munkások Vörös Gárdája 1917 folyamán, a rendszeressé váló népfelkelések során többször is
kifosztotta a fegyverraktárakat. Ha létezett is a német finanszírozás, nem lehetett sok és nehéz megmondani mire
szolgálhatott.

Külföldön, így főleg a francia és a brit szövetségeseknél, ugyanebben az időszakban a „leplombált vagon” tézise
uralkodik, ezt vetik Lenin szemére. A Svájcba menekült bolsevikvezető 1917. április 9-én elfogadta a németek
ajánlatát, hogy vonaton átutazzon a Reich területén és így jusson el Oroszországba. Azt követeli, hogy a vagon
„területen  kívüliségi”  státuszt  kapjon,  megállás  nélkül  tegye  meg  az  utat  és  orosz  meg  osztrák-magyar
hadifogolycsere is legyen. A megállapodás a német diplomaták és a titokzatos Alexandre Parvus  (igazi nevén
Izrael Helfland) sikere, akinek kiváló kapcsolatai vannak a forradalmi körökkel és elérte, hogy mint kizárólagos
kapcsolattartó lépjen fel a Reich különböző részlegei és az illegális oroszok között. „Parvus-terv” néven ismert az
a német vezérkarnak szóló ajánlat, miszerint a bolsevik pártra támaszkodva egy általános sztrájk kirobbantásával
gyengítsék meg Oroszországot – ami azt jelzi, hogy Parvus mindenki másnál korábban felismerte Lenin központi
szerepét és hatását, de semmiképp sem jelenti, hogy ő lenne a felelős a bolsevikok győzelméért.

Parvus  a  háttérből  segítette  a  forradalmat,  amikor  megszervezte  harminchárom  forradalmár  hazaútját,
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kihasználva  az  ideiglenes  kormány  által  1917.  március  21-én  meghirdetett  általános  amnesztiát.  Az  utazás
nagydobra verése a Reich érdekének felelt meg: a háborús törvényekkel szembe menő manővert humanitárius
fellépésként, mint egy fogolycserét állították be. Ugyanakkor ez lehetőséget ad Leninnek, hogy nyíltan szakítson a
német szocialistákkal, akik támogatták saját országuk háborús erőfeszítéseit. De a „lövészárkok bolsevizmusa” –
a  párt  által  használt  kifejezés,  a  dezertálásokra,  a  támadás  megtagadására  és  a  tisztek  elleni  erőszakra –  a
háborúellenesség megnyilvánulása volt, és nem volt szüksége se az akkor még ismeretlen Leninre, se pedig a
német ügynökök aknamunkájára ahhoz, hogy elterjedjen és gyakorivá váljon.

A  kémügy  nem  fejeződött  be  1917-ben  és  az  összeesküvés  vádja  fel-felbukkan  az  idők  folyamán.  1998-ban
Jean-Charles  Deniau,  a  TF1  tévécsatornának  gyártott  dokumentumfilmje  orosz  és  német  dokumentumokat
felhasználva vádolja Lenint. 2007 decemberében a Spiegel újra publikálta a „Parvus-tervet”, amelyet a bolsevik
álnokság  új  tanúbizonyságaként  mutatott  be.  Akülügyi  levéltárak,  mivel  általában  nem  dúskálnak  az  orosz
politikai  erőkre  vonatkozó  dokumentumokban  –  bár  bizalmatlanok  –  állandóan  vásárolnak  ilyen  témájú
anyagokat. Így tele vannak ilyen kompromaty típusú, igazi hamis dokumentumokkal, amelyeket egyértelműen
kereskedelmi  célokkal  bányásznak  elő  rendszeresen.  Ezek  hozzájárulnak  a  Lenin-ellenes  kampányok
újraélesztéséhez, miközben elterelik a figyelmet a bolsevikellenes erők különböző stratégiai tévedéseiről. Ezek a
„dokumentum-felfedezések” nem állják ki  a történelmi kritikákat,  de a primitív antikommunizmus ma is  élő
jelenség, főleg azokban az országokban, ahol a második világháború után erős kommunista pártok léteztek.

A három évszázados királyi hatalom, majd a demokrácia, amely nem volt képes véget vetni a gyilkos háborúnak,
felélte a néptömegek minden belevetett hitét. Ennek ellenére még talán ma is kényelmesebb az összeesküvések
ősi titkaira hivatkozni, mint ezt elfogadni és elismerni. A háború által kiélezett osztályharc lehetővé tette, hogy a
szociáldemokrácia partvonalra szorult része vegye át a hatalmat. Október után még meg kellett hódítaniuk az
országot és teljes mértékben átalakítani a társadalmat.

A szerző a jelenkori történelem egyetemi docense a Strasbourgi Egyetemen. A La Grande Guerre oubliée. Russie,
1914-1918 [Az elfelejtett nagy háború – Oroszország 1914-1918], című könyv szerzője, Perrin, Párizs, 2014.

Fordította: Morva Judit
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Chile, 1970-1973: demokratikus szocializmus és neoliberalizmus

Zolcsák Attila

A  chilei  katonai  puccs  nem  pusztán  Chile,  hanem  a  világtörténelem

szempontjából is kiemelkedő fontosságú esemény volt. 1970 és 1973 között

páratlan  történelmi  események zajlottak  le  a  dél-amerikai  államban:  első

alkalommal  került  hatalomra  egy  fejlett  polgári  demokráciában  marxista

elnök  a  szocializmus  demokratikus  úton  való  megteremtésének

programjával;  majd  1973.  szeptember  11-e  után  egy  katonai  diktatúra

keretében a neoliberalizmus első színrelépése valósult meg.

Felmerül  a  kérdés,  Latin-Amerikán belül  miért  éppen Chilében történt  mindez?  A chilei  gazdaság,  az

iparnak köszönhetően, fejlettebb volt a szubkontinens átlagánál. A gazdasági szerkezettel összefüggésben állt a

társadalmi szerkezet eltérése. A chilei társadalom erősen urbánus, nem mezőgazdasági jellegű volt, nyugatias

városi  középrétegek  és  a  munkásosztály  kiemelkedő  súlyával.  A  politikai  szerkezetét  tekintve  Chile  stabil

prezidenciális demokrácia volt; a katonai diktatúra, illetve a katonai puccs nem volt jellemző.[1]

Az  1970-es  évek  folyamatainak  megértéséhez  az  1960-as  évekbe  kell  visszatekintenünk.  1964-ben  a

kereszténydemokrata  (DC)  Frei-kormány  került  hatalomra  több  mint  50  %-os  támogatottságot  élvező

reformprogramjával,  melyet  az  USA  és  az  általa  támogatott  „Szövetség  a  Haladásért”  a  kubai  forradalom

alternatívájaként  támogatott.  A  kormány  jelszava  „forradalom  a  szabadságban”  volt,  antiimperialista  és

antioligarchikus intézkedéseket hirdetve. 1970-re mindebből nagyon kevés valósult meg. A társadalmi ébredés

hatalomra juttatta a DC-t, de a többség csalódott a kormányban; ugyanakkor a kormány félbemaradt reformjai

katalizáló hatást váltottak ki. A DC ébresztette fel tehát a tömegeket; a földreform lassúságával elégedetlenek

például  az  évtized  végén  önkényes  földfoglalásokba  kezdtek.  A  radikalizálódás  az  1970-es  választásokon  az

baloldal  jelöltjét,  Salvador  Allendét  segítette  győzelemre;  a  DC programja szintén balra  tolódott;  a  második

helyhez azonban ez kevés volt, melyet a jobboldali Nemzeti Párt (PN) jelöltje szerzett meg.[2]

A  Népi  Egység  (UP)  győztes  koalícióját  6  párt  alkotta,  melyek  közül  a  Szocialista  Párt  és  a  Chilei

Kommunista  Párt  volt  a  legfontosabb.  Előbbi  párt  adta  a  koalíció  elnökét,  Salvador  Allendét  is.  Az  UP

programjának  elméleti  alapja  a  „szocializmus  chilei  útja”  volt,  mely  nagymértékben  merített  a  korszakban

megjelenő  dependencia-elméletből.  A  PS  mérsékelt  szárnya  és  a  PCCh  által  képviselt  verziója  szerint  a

szocializmus  chilei  megvalósítása  két  szakaszból  áll:  első  szakaszában  antiimperialista  és  antioligarchikus

programot  hirdetett  az  úgynevezett  „középosztály”  és  „nemzeti  burzsoázia”  részvételével  a  külföldi

monopóliumok és a hazai oligarchia ellen, melyet a második szakaszban a szocializmus építésére való áttérés

programja  követett  volna.  Formáját  tekintve  a  demokratikus  intézményrendszer  tiszteletben tartásán,  illetve

annak belülről történő átalakításán alapult; egy urbánus, demokratikus hagyományokkal bíró országban ez az út

reálisabbnak tűnt a kubainál.  Vagyis,  ha sikerül a társadalmi támogatást 50 % felé vinni,  akkor lehetséges a

szocializmus elérése a polgári intézményrendszer keretein belül. A baloldali munkásosztály azonban ehhez kevés,

ezért szükséges a középrétegek megnyerése, mely politikai téren a DC támogatásának megszerzését jelentette.

Mindez csak egy demokratikus intézményrendszert és jogokat tiszteletben tartó programmal és politikával volt

elképzelhető, vagyis az elmélet ezen a ponton kerek egészként zárult. A programnak volt három ki nem mondott

előfeltétele, melyek a chilei demokrácia „mítoszán” alapultak: az ellenzék, a fegyveres erők, és az UP saját hívei

egyaránt a fennálló rendszer törvényes keretei között fognak maradni, vagyis az UP teljesen felkészületlen volt

egy fegyveres összeütközésre.

Az  első  probléma  már  Allende  megválasztásánál  jelentkezett:  a  chilei  alkotmány  szerint  az  elnök
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megválasztásához a Kongresszus abszolút többségének jóváhagyására volt szükség, melyben az UP csak relatív

többséget  birtokolt.  A  választások  hírére  gazdasági  pánik  tört  ki,  a  baloldallal  szembeni  fegyveres  fellépés

kísérlete azonban támogatottság híján gyorsan elbukott; Schneider tábornok, a hadsereg főparancsnoka nem volt

hajlandó  fegyverrel  fellépni,  mely  döntéséért  az  életével  fizetett.[3]  A  DC  képviselői  végül  Allendére  adták

voksukat egy alkotmányos garanciastatútum fejében, melynek két legfontosabb pontja szerint: 1. az elnök nem

hoz létre külön fegyveres erőt (vagyis a hadsereg bármikor megállíthatja) 2. csak a fennálló törvények alapján

nyúl a tulajdonrendszerhez (államosítás illetve nacionalizálás korlátozása).

Politikai téren a kormány a részvételiség („participación”), vagyis a népi tömegek gazdasági-társadalmi és

politikai  kérdésekbe és a döntéshozatalba való  bevonását  szorgalmazta.  Az  UP 15000 választási  bizottságára

tekintettek  „magként”,  de  e  szerveződések  a  választások  után  lassan  elhaltak,  így  a  baloldal  döntéshozatali

centruma  továbbra  is  „felül”,  tehát  intézményi  szinten  maradt.  Törvényes  kitörési  pontot  az  alkotmány

megváltoztatására  egy  esetleges  népszavazás  megnyerése  biztosíthatott  volna,  vagyis  a  többség  szavazatának

megnyerése. Az Allende-kormánynak 1971 tavaszának helyhatósági választásain hajszállal, de sikerült elérnie az

abszolút többséget.[4] Népszavazás kiírására azonban sem ekkor, sem később nem került sor.

Politikai téren a középrétegek, és ennek megfelelően legfontosabb politikai képviseletük, a DC is kezdett

szembefordulni  a  kormánnyal.  Nem lehetett  tudni,  hogy a  „társadalmasítás”  hol  fog befejeződni;  a kormány

időnként  kisvállalatokat  is  kisajátított,  valamint  a  nagyon  erős  ellenséges  média  propagandájának

semlegesítésére sem fordított figyelmet, mely egy diktatórikus átalakulás veszélyét vetítette előre. Ha a kormány

kemény kézzel lépett fel, a „totalitarizmusért”, ha nem, a „káoszért” okolták. A középosztály az antiimperialista és

oligarchiaellenes  intézkedéseket  még  jó  szemmel  nézte,  de  a  szocialista  átalakulást  már  nagy  hányadában

elutasította; az „alkalmazott” megnevezés „munkás”-ra cserélését a középosztály kulturális sokként élte meg. A

kis- és középvállalatok, valamint a középosztály amerikai fogyasztási javak importjától való függőségét az UP

súlyosan  alábecsülte.  A  DC-n  belül  az  Allende-ellenes  szárny  került  vezető  pozícióba  1971  folyamán,  és

folyamatosan a jobboldal,  a  PN felé  kezdett közeledni.[5] Az UP mindössze a végrehajtó hatalmat tartotta a

kezében, mely egyre több konfrontációba keveredett a törvényhozó és a bírói  hatalommal,  melyek igyekeztek

gátat  szabni a további kisajátításoknak; az intézményi síkon zajló küzdelem e probléma körül  összpontosult.

Emellett a kormány az nagyipari munkásosztályra koncentrált: a kisvállalatok munkásaival kevésbé foglalkozott,

a nem ipari tevékenységet végző külvárosi lakosság, a parasztság, illetve a mapuche kisebbség érdekeivel szintén

nem. A földtörvény a 80 hektár feletti öntözött birtokokra vonatkozott, melyet sokan keveselltek. A földosztás a

korábbi  latifundiumokat  középbirtokká  redukálta,  de  a  kárpótlás,  a  teljes  korábbi  technikai  felszerelés  és

állatállomány  megtartása  életképesebbé  tette  őket;  a  reformföldeken  létrejött  paraszti  közösségek

(„asentamientos”)  felszerelés  híján,  illetve  a  feketepiacinál  jóval  alacsonyabb  állami  felvásárlási  árak  miatt

folyamatos válsággal küzdöttek, gyakorlatilag állami „fizetésből” élve, kiszolgáltatva a magánkereskedőknek és

szállítóknak.

Külső okok között az USA egyre ellenségesebb magatartását kell kiemelni, mely egyrészt a hitel illetve a

technológia importjának visszaesésében, valamint a chilei export ellehetetlenítésében nyilvánult meg; Allende

rendszerének „láthatatlan blokádjában”.[6] Nixon szavaival élve: „azt akarom, hogy üvöltsön a chilei gazdaság!”.

Mindez felbecsülhetetlen károkat okozott. Másodsorban egyre aktívabb pénzügyi és ideológiai támogatást kapott

mind a CIA, mind az amerikai multinacionális vállalatok részéről az UP ellenzéke – ez utóbbi megtervezésébe

társadalomtudósokat, pszichológusokat, reklámszakembereket is bevontak a Camelot-tervre építve; miután az

USA a kubai forradalom hatására felfedezte, hogy léteznek társadalmi osztályok, szociológiailag feltérképezte a

chilei társadalmat, egy esetleges baloldali fordulat elleni fellépés lehetőségeit kutatva. Ugyanezt a célt szolgálta a

„Politica”  fedőnevű szimulációs  modell  is,  mely  egy  „fiktív”  réztermelő országban kutatta annak lehetőségét,

hogyan lehet a középrétegeket a rendszer ellen fordítani; a modell egy katonai diktatúrában jelölte meg a kiutat,

melynek előfeltétele az elnök halála.[7] Az USA – Kissinger megfogalmazása szerint – mindenekelőtt attól tartott,
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hogy a chilei modell a nyugat-európai baloldalra is hatást gyakorol, és a következő „dominó” Franciaország és

Olaszország  lehet;  a  nyugat-európai  baloldal,  mely  alternatív  utat  keresett  a  szocializmus  felé,  valóban

érdeklődéssel figyelte a chilei kísérletet. Az USA semmiképpen nem engedhetett meg egy demokráciával párosuló

szocialista  modellt.  Fontos  kiemelni,  hogy  az  amerikai  tulajdon  államosítását  Kissinger  is  másodlagos

jelentőségűnek  tartotta.[8]  A  Szovjetunió,  Chile  támogatója,  gazdasági  téren  nem  tudta  az  USA-t  pótolni,

kérdéses, hogy egyáltalán mennyire akarta. Chile nem volt stratégiailag annyira fontos, mint Kuba; a 70-es évek

eleje  a  hidegháború  enyhülésének  a  korszaka  volt;  nem  kívánta  támogatását  az  1976-os  elnökválasztás

bizonytalan eredményétől függővé tenni; és nem utolsósorban, szintén tartott a chilei modell esetleges negatív

hatásaitól, csak nem Nyugat-, hanem Kelet-Közép-Európában – Allende mindössze 2 évvel a prágai tavasz után

került hatalomra.[9]

A  válság  a  baloldalon  belül  is  polarizálódást  váltott  ki.  Megerősödött  az  UP-n  belüli  radikalizmus

(„rupturismo”), mely kezdettől fogva szkeptikusan figyelte Allende kísérletét. Bírálatuk arra figyelmeztetett, hogy

a „békés átnövés” lehetetlen; ideig-óráig működhet, de a burzsoázia soha nem fog lemondani a magántulajdonról

erő  alkalmazása  nélkül,  valamint,  hogy  a  középrétegek  egésze  nem nyerhető  meg  egy  szocialista  átalakulás

számára. Az UP mérsékelt szárnyának elmélete a „szakaszos” forradalomról („gradualismo”) tehát eleve téves,

permanens  forradalomra  van  szükség,  mivel  a  burzsoázia  alkalmatlan  az  imperializmus  és  az  oligarchia

uralmának felszámolására. Az intézményrendszer átalakítása, annak tiszteletben tartása mellett, csapdahelyzetet

teremt;  minél  tovább  halad  a  kormány  a  szocializmus  felé,  szükségszerűen  annál  nagyobb  intézményi-  és

társadalmi ellenállásba fog ütközni, mely előbb-utóbb fegyveres harcba kell hogy torkolljon.

1972 augusztusában a kormány kiigazítást  hajtott végre;  részben feloldotta az árak állami megkötését,

abban a  reményben,  hogy az  árak  egyszeri  megugrása megnövekedett  vásárlóerő csökkenéséhez  fog  vezetni;

ehelyett  a  krízis  azonban elmélyült.  1972 októberében a teherautó-tulajdonosok sztrájkjával  ért  tetőpontjára,

melyhez a középosztály több csoportja is csatlakozott. Eleinte gazdasági követeléseket fogalmaztak meg, majd

nyílt politikai harcot a kormány lemondása érdekében; a sztrájk szervezésében a CIA is részvett. Jelentős részben

leállt a szállítás, a kereskedelem és a menedzsment sztrájkjának köszönhetően a termelés szintén, mely az ország

megbénulását jelentette; a kormány sikertelenül próbált tárgyalások útján úrrá lenni a válságon.

A középrétegek sztrájkja azonban ellenreakciót váltottak ki a munkásosztályból és a népi rétegekből. A

jelenség „Poder Popular”, vagyis „Népi Hatalom” néven vált ismertté. A munkásosztály a „részvételiség” elvétől a

„teljes  ellenőrzés”  elve  felé  lépett  tovább,  vagyis  –  részben  –  emancipálódott  a  kormány  alól.  Ahogy  az

államhatalom megbénult,  úgy  erősödött  a spontán önszerveződés.  Az UP-kormány nem tudta,  hogyan álljon

hozzá a váratlan fejleményhez; a „Poder Popular”-ra való támaszkodás ugyanis az intézményes keretekből való

kilépést  jelentette  volna.  Végül  Allende  a  hadsereg  kormányba  való  bevonása  mellett  döntött.  A  kormány

megmenekült,  viszont  a  hadsereg  jelenléte  lehetetlenné  tette  a  továbblépést  a  szocializmus felé.  A  hadsereg

bevonása  megkönnyítette  a  válság  tüneti,  de  lehetetlenné  tette  a  mélyreható  kezelését.  Összegzésként

elmondhatjuk, hogy a „felülről induló” forradalom katalizált egy „alulról jövőt”, mely az előbbi céljait kívánta

támogatni, de oly módon, hogy eszközrendszerét használva – gyárak megszállása, stb. – már túlmutatott rajta. Az

UP a népi mozgalom katalizátorából annak követőjévé, sőt, kerékkötőjévé vált.[10]

Mindezeket követően a kormány igyekezett megállapodni a középosztállyal  és a DC-vel; ennek szerves

része az elfoglalt gyárak visszaadása volt a Millas-terv keretében, mely az első gyakorlati törést jelentette az UP-n

belül. A probléma lényege a „Poder Popular” megítélése volt: alárendelt, nyomásgyakorló- és kiegészítő jelleggel

bír,  vagy önálló  szerveződés?  A mérsékeltek  (Chilei  Kommunista  Párt,  illetve  Allende)  fontosnak tartották  a

„Poder Popular” megjelenését, de annak csak kiegészítő, passzív szerepet szánva. A radikálisok (Szocialista Párt

többsége) szintén az UP-kormány és az Kongresszust uraló ellenzék közötti harcot látták fő törésvonalnak, de úgy

vélték,  hogy  a  „Poder  Popular”  nem  passzív,  hanem  aktív  részvevő:  nyomást  gyakorolhat,  radikalizálva  a
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kormányt. Az UP-n kívüli baloldal (Forradalmi Baloldali Mozgalom, MIR) ennél is tovább ment. A törésvonalat a

„Poder Popular”, illetve a teljes fennálló intézményrendszer közöttiként feltételezték. Ha a nép képes volt kezébe

venni a termelést, az elosztást, a szállítást – Santiago egyes kerületeiben jobb volt az ellátás a sztrájk alatt, mint

utána – akkor mi szükség van egyáltalán az intézményrendszer átalakítására? 1917-es példa alapján úgy vélték, a

„Poder Popular” a „kettős hatalom” embriója, melynek célja a teljes fennálló intézményrendszer felszámolása –

beleértve az UP-kormányt is. Ennek az elvnek a támogatottsága azonban minimális volt. [11]

1973 elején az ország a parlamenti választásokra készült. A DC és a PN koalíciót hozott létre az UP-vel

szemben.  Céljuk  a  kétharmados  többség  megszerzése  volt,  ugyanis  a  chilei  alkotmány  szerint  kétharmados

többséggel a Kongresszus leválthatta az elnököt. A gigászi, amerikai forrásokból fedezett kampány, és a növekvő

gazdasági problémák ellenére 1973 márciusában az UP 43.9%-t kapott. Az ellenzék nem válthatta le a kormányt;

a baloldal nem hódította meg a törvényhozást. Nyilvánvalóvá vált, hogy 1976-ig demokratikus eszközökkel nem

lehet leváltani Allendét. Az ellenzéki törvényhozás és a végrehajtó hatalom között állandóvá vált a harc: az előbbi

által  elfogadott  alkotmánymódosítás  1971  októberéig  annullálta  a  tulajdon  kisajátításokat,  garantálva  a

kereskedelem és a szállítás szabadságát.[12]  Ez a „szocializmus chilei útjának” befejezését jelentette volna, így

Allende nem volt hajlandó kihirdetni, hanem az Alkotmánybírósághoz fordult, mely azonban nem foglalt állást. A

konszenzusra épülő demokratikus intézményrendszer a végletekig polarizálódott politikai közegben képtelen volt

betölteni feladatát; azonban azt is lehetetlenné tette, hogy az egyik fél a másik fölé kerekedjen; mind az UP-n,

mind  az  ellenzéken  belül  megerősödött  az  addigi  intézményrendszerrel  való  radikális  szakítást  hirdető

csoport.[13]

1973. június 29-én került sor a „tanquetazo” néven ismert puccskísérletre, mely során lázadó katonák egy

csoportja megkísérelte elfoglalni az elnöki rezidenciát, a „La Moneda” palotát. Allende a hadsereg kormányhű

alakulatait szólította fel cselekvésre; a munkásosztályt a munkahelyek elfoglalására, és készenlétre hívta fel, de

ellenállásra  nem adott  utasítást.  A  Kongresszus  és  az  ellenzék  a  puccskísérlet  órái  alatt  hallgatott.  Végül  a

hadsereg főparancsnokának, Prats-nak a személyes közbelépésével sikerült megfékezni a lázadást.[14]

Politikai síkon a baloldal nem tudta az átmeneti győzelmet kihasználni. Az UP-n belüli mérsékeltek és

radikálisok  álláspontja  távolabb  került  egymástól,  mint  valaha.  „Konszolidálódni,  hogy  előreléphessünk”  –

mondták az előbbiek. A radikálisok jelszava az „előre kell lépni, hogy konszolidálódhassunk” volt. A baloldali

tömegmozgalommal karöltve „kemény kezet” követeltek, javasolva, hogy a puccskísérletre hivatkozva a kormány

szabaduljon meg a hadseregen és az államrendszeren belüli ellenzéktől, és vegye kezébe az ország irányítását a

„Poder  Popular”  támogatásával.  Noha az  UP mérsékeltjei,  és  maga Allende észrevehetően közelebb került  a

„Poder Popular”-hoz, áttörésre nem került sor. Augusztusban az UP belső ellenzéke kezdett a szélsőbaloldali MIR

álláspontjához közeledni; a „Poder Popular” „váltsa fel” a tehetetlen kormányt; a PS és a MIR kísérletet tett a

„Poder Popular” már nem csak helyi (1972 októberéig),  regionális  (1972 októberétől), hanem országos szintű

megszervezésére. Allende és a mérsékeltek ezzel szemben a győzelmet megegyezésre kívánták felhasználni. A

DC-nek  tett  gesztusként  utasítást  adtak  a  megszállt  gyárak  visszaszolgáltatására,  a  hadsereg  bevonására  a

kormányba, azonban ezek nem vezettek eredményre.  A baloldal  két  szárnya megbénította egymást:  az egyik

szárny  a  veszélyt,  a  másik  a  lehetőségeket  mérte  fel  rosszul.  A  DC-vel  folyó  tárgyalások  augusztusra  újfent

kudarcba fulladtak.[15]

Az ellenzék teljes  eszköztárát  felvonultatta:  a  szélsőjobboldal  sorozatos  merényleteket  hajtott  végre;  a

hadsereg fegyverek után kutatva lerohanta az elfoglalt gyárakat (felmérve a terepet is), nem találva egyébként

szinte semmit; a teherautó-tulajdonosok és a különböző szakmai szervezetek ismét sztrájkba léptek; a média

választási csalásról, és „kommunista diktatúráról” harsogott. Végül a Kongresszus augusztus 22-én kimondta,

hogy  a  kormány  megsértette  az  alkotmányt.[16]  Prats,  a  hadsereg  parancsnoka  lemondott,  helyére  Allende

Augusto Pinochetet nevezte ki. Ez a két döntés szabaddá tette az utat a katonai puccs előtt. A kormány, melyet a

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

24 / 64 2015.07.15. 13:00



Kongresszus  alkotmánysértőnek  nevezett,  már  nem tárgyalhatott  senkivel;  a  forradalmi  út  sem volt  immár

lehetséges, mert a munkások felfegyverzésére tett bármilyen kísérlet a hadsereg azonnali fellépéséhez vezetett

volna. A kormány tehetetlensége komoly demoralizáló hatást gyakorolt a tömegekre, elégedetlenséget váltva ki;

az Allende megválasztásának 3. évfordulóján (szeptember 4.) tartott kormánypárti tömegmegmozduláson már

százezrek követeltek fegyvert. Az UP egyszerre próbált megfelelni a demokratikus kapitalista intézményrendszer

szabályainak, és a radikalizálódó antikapitalista tömegek elvárásainak, míg végül  egyik sem sikerült.  Allende

végső megoldásként népszavazás kiírásáról döntött: a kérdés arról szólt, kitöltse-e elnöki mandátumát 1976-ig?

Ennek bejelentését, Pinochet tábornok javaslatára azonban szeptember 11-e utánra halasztotta…

A szeptember 11-ei katonai puccs első lépéseként a hadsereg a tömegkommunikációt, a közszolgáltatásokat

és az infrastruktúrát, vagyis a repülőtereket, a hidakat, a határátkelőket és a fontos közlekedési csomópontokat

vonta ellenőrzése alá; mindez megakadályozta a mozgósítás lehetőségét a kormány részéről. Ezt követően került

sor a döntő támadásra a La Moneda ellen, ahol maga Allende elnök is életét vesztette.[17] Harmadik lépésként, az

elnöki palota elfoglalása után a külvárosok, és az ipari övezetek megszállására került sor, szórványos harcok árán.

A  kormány  már  az  első  órákban  megbénult,  a  „Poder  Popular”  fegyvertelen  volt.  Szimbolikus  egy  csapat

kormánypárti tisztiiskolás esete: felvonultak a lázadók ellen, elhaladva egy megszállt gyár mellett, ahol munkások

ezrei fegyverekre és katonailag képzett vezetőkre vártak. Az, hogy a két csoport nem vett tudomást egymásról,

szimbolikusan mutatja az állam és a népi mozgalom közötti távolságot.

Az UP vereségének oka azóta  is  viták tárgya:  1.  jobboldali  és liberális  értékelés  szerint  a  „chilei  út” a

bizonyíték  arra,  hogy  a  szocializmus  demokratikus  úton  lehetetlen,  illetve  hogy  csak  diktatórikus  változata

képzelhető el. Ez az úgynevezett „Zeta terven” alapult, mely szerint Allende alternatív fegyveres erőt szervezett –

10 ezer chilei és 10 ezer kubai gerillából –, szeptember 19-én, a fordulatra készülve. A „tervben” eleve jelenlevő

logikai ellentmondásokon túl felmerül a kérdés, mit csinált ez a 20 ezer állítólagos fegyveres szeptember 11-én? A

hadsereg vezetőinek és ellenzékieknek családostól való lemészárlásáról készült állítólagos halállisták (100-500

ezer fő!) kommentárt se érdemelnek: 1973 után „státuszszimbólummá” vált a rajtuk való szereplés. Az idegen

megszállás „veszélye” (feltehetően kubai-szovjet) szintén eléggé valószínűtlennek hat. Noha mind a CIA, mind a

Junta  több  egykori  vezetője  igazolta,  hogy  hamisítványról  van  szó,  az  említett  dokumentum  mindmáig  a

jobboldali  mítoszok alapját  képezi.  2.  „Káoszba döntötte  Chilét”:  Chilét  egyrészt  az USA döntötte káoszba:  a

gazdasági nyomáson túl az Allende elleni propagandára a Nixon kormányzat többet költött egy főre vetítve mint a

saját  újraválasztására,  másrészt  az  általa  finanszírozott  ellenzék:  az  ellenzéki  Kongresszus  például  fizetési

kötelezettségeket rótt ki a kormányra, anélkül, hogy a szükséges forrásokat megadta volna, ezáltal mesterséges

deficitet idézve elő. 3. „Nem tartotta be a demokrácia szabályait, nem is demokratikus úton jutott hatalomra”:

Chilében mindössze két elnök került ezt megelőzően több mint 50%-os támogatottsággal hatalomra; az 1973-as

„választási csalás” lehetőségét erősen csökkenti az a tény, hogy az UP pont a hadseregre bízta annak felügyeletét.

A  demokrácia  szabályait  a  másik  oldal  nem  tartotta  be:  nem merték  vállalni  az  Allende  által  meghirdetett

népszavazást, az 1976-os választásokról nem is beszélve. 4. „Pinochet szükséges rossz volt, hiszen felvirágoztatta

Chilét”:  az  1973-1989 közötti  korszak  mutatói  alulmúlják  a  latin-amerikai  átlagot;  ez  legfeljebb  az  1985-től

kezdődő  periódusra  igaz.  A „csoda”  hatásai  a  felső  10%-ot  érintették;  egyedül  a  redisztribúció  mértéke  volt

páratlan.  Másrészt a réz államosítása – ez a puccs után is a chilei  állam kezében maradt -, az Allende alatti

egyszeri lakásépítési hullám, az energetikai stb. beruházások 1973 után is érvényesek maradtak, szerves részét

képezve a „gazdasági csodának”.  Pinochet  első három éve után Chile rosszabb helyzetben volt,  mint  Allende

három éve után, csak éppen nem volt, aki puccsot hajtott volna végre. Továbbá mind 1976-ban, mind 1982-ben

Chile mélyebb krízisbe zuhant, mint 1973-ban; ha megdőlt volna a rendszer, ma vajon hogyan emlékeznénk a

neoliberalizmusra…?

Noha a puccsra úgyszólván mindenki számított, a következményeit kevesen becsülték fel. A Junta nem

egyszerűen  az  UP  kormányát  mozdította  el,  hanem  visszamenőleg  is  felszámolta  a  demokratikus
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intézményrendszert Chilében. Logikája alapján a „Poder Popular” nem született volna meg Allende kormánya

nélkül;  Allende  kormánya  pedig  nem  született  volna  meg  a  hagyományos  demokratikus  intézményrendszer

nélkül.  Ahhoz  tehát,  hogy  csírájában  sikerüljön  megakadályozni  az  1970-1973  közötti  események

megismétlődését,  gyökeresen  fel  kell  számolni  azon  körülményeket,  melyek  lehetővé  tették.  Ezt  követően

megszűntek a pártok, a Kongresszus, a szakszervezetek és a munkásmozgalmi szervezetek. Az USA és vállalatai

kárpótlásban  részesültek,  eltörölték  az  UP  kormány  kisajátításait  és  szociális  intézkedéseit,  de  még  a

DC-kormány reformjait is.

A  puccs  hosszú  távú  következménye  a  neoliberalizmus  győzelme  volt  Chilében.  Chilét  több-kevesebb

alappal gyakran emlegetik a neoliberalizmus „kísérleti terepeként”, ahol Milton Friedman és chilei tanítványai, a

„chicagói fiúk” elsőként kísérletezték ki gazdaságpolitikájukat a gyakorlatban. A Pinochet rendszer fő célja az

1970 és  1973  közötti  társadalmi-gazdasági  változások  visszafordítása  volt.  A  tömeges  „társadalmi”  tulajdont

ugyanolyan tömegesen privatizálta; a rendkívül megerősödött munkásmozgalmi szervezeteket ugyanolyan erővel

felszámolta; a komoly szociális reformokat hasonló eréllyel építette le; a kialakult forradalmi öntudatot minden

eszközzel a magánfogyasztó tudatával igyekezett helyettesíteni. A junta rendeletei „simára döngölték a talajt”, így

Chile, más országokkal összevetve, alkalmasabbá vált a neoliberalizmus befogadására.

Összegezve a következő folyamatot láthatjuk magunk előtt: a gazdasági fejlődés megrekedése megmozdítja

a társadalom jelentős szektorait, hatalomra juttatva a kereszténydemokrata kormányt. A kormány nem képes

megoldani  a  problémákat,  viszont  akarva-akaratlanul  katalizálja  az  őt  hatalomra  juttató  társadalmi  erőket,

melyek egy határozottabb baloldali alternatíva, az UP mellé állnak. Az UP az első sikerek után ugyancsak nem

képes előrelépni, viszont a „felülről jövő forradalom” ismételten és tovább radikalizálja az őt korábban hatalomra

juttató társadalmi mozgalmat,  mely végül túllép rajta.  Ezen a ponton, ahol  már a rendszer alapjai  kezdenek

veszélybe kerülni, jön a reakció; radikális forradalmi folyamattal hasonlóan radikális ellenforradalmi folyamat

kerül szembe, mely az előbbi gyökeres felszámolásába torkollott.
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[1] Kerekes, 46-54.old. Az erős elnöki hatalom tradíciója azonban – a demokratikus hagyományok erős jelenléte

ellenére – megkönnyítette a diktatórikus fordulatot. Valenzuela, 20.old

[2] Allende (UP) 36.3%, Alessandri (PN) 34.9%, Tomic (DC) 27.8%. Garretón-Mouilán.

[3]  Megemlítendő,  hogy  mind  a  választási  kampányban  (pénzügyi-  és  propagandatámogatás),  mind  a

megválasztás körüli vitában (képviselők lefizetése), mind az említett összeesküvés szálaiban és a bankpánikban

aktív szerepet vállalt a CIA. Nixon szavaival: „Azt akarom, hogy üvöltsön a chilei gazdaság”. Garcés, 76-83.old.

[4] UP 49.8%, mely a szövetségesének számító Unión Socialista Popular szavazataival elérte az 50.86%-ot. A DC

26.21%-ot, a PN 18.53%-ot kapott. Garretón-Mouilán.

[5] A Frei-kormány korábbi miniszterének, Zujovicnak a meggyilkolása 1971 júniusában a DC jobbszárnyát

erősítette; figyelmezető jel volt, hogy a valparaisói időközi választáson a PN-nel közös jelöltet állítottak, aki meg

is nyerte a választást. Vitale. Az, hogy a DC-ből kiszakadt egy kisebb baloldali csoport (IC), nem volt képes

változtatni az erőviszonyokon. A kormány a Zujovic meggyilkolását követő zavargások elfojtására a hadsereget

vetette be, visszaparancsolva a felsorakozó munkásokat; a kormányerők megbízott parancsnoka Augusto

Pinochet volt. Garcés, 162, 203-208.old.

[6] Egy 100 ezer dollár értékű technikai felszerelésből álló amerikai szállítmány elmaradása például több millió

dollárral vetette vissza a bányászati ágazat hozamát. Altamirano, 171.old A Frei-korszak évi – átlag 300 milliós

amerikai hitelkerete 1972-re 30 millióra esett vissza. Valenzuela, 159.old.

[7] Bővebben a „la Spiral” című dokumentumfilm foglalkozik a jelenséggel. Az amerikai ITT 18 pontból álló terve

az Allende-kormány megdöntésére már 1972-ben kiszivárgott. Garcés, 254-256.old. Megemlítendő, hogy az

amerikai-chilei kapcsolatok a katonai együttműködés területén azonban tovább erősödtek. Smirnow, 195.old.

[8] Kissinger továbbá egy „vörös” puccskísérletet, illetve a radikális baloldal provokálását is szükségesnek

tartotta, mint egy esetleges puccs legitimációs alapját. Garces, 92.old, 176.old.

[9] Bővebben Uljanova.

[10] Eszmélet, 105.szám

[11] Rodríguez, 158.old ,

[12] Kerekes, 159.old. A törvény Hamilton-Fuentealba törvényként ismert, melyet a DC képviselői terjesztettek

be.

[13] Ugyanakkor a baloldali radikálisok helyesen hívták fel a figyelmet arra, hogy az 1960-as évek latin-amerikai

baloldali rendszerek elleni katonai puccsai mérsékelt vezetőket is eltávolítottak a hatalomból. A szélsőbal

jelenléte ok volt vagy pusztán ürügy? Garces.

[14] Annak oka, hogy az elnök a hadsereghez fordult, egy érdekes jelenettel világítható meg. Miután a

kormánypárti tömegek elözönlötték az utcákat, Allende hitetlenkedve kérdezte: „Azt akarjátok mondani, hogy ez

a rengeteg ember még egy pofont se osztott ki?” Kries, 18. old

[15] A DC többek között követelte a „jogállam helyreállítását”; ennek elfogadása a kormány részéről egyet

jelentett volna annak elismerésével, hogy korábban megsértette. Bruna 244-247.old. Noha az UP és a DC

mérsékeltjei hajlottak volna a megegyezésre, ez a szélsőségesek miatt nehéz feladat volt; azonban nem az UP,

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

27 / 64 2015.07.15. 13:00



hanem a DC radikális szárnya tette lehetetlenné. Valenzuela, 207-208.old.

[16] Garcés, 325.old. A baloldali munkásszervezetek lefegyverzésére irányuló katonai fellépés alapján nem

alaptalan kijelentés, hogy puccs más 1973 nyarán kezdetét vette.

[17] Az, hogy öngyilkosságot követett el, vagy megölték, sokáig vitatott kérdés volt. A hívei szerint fegyverrel a

kézben esett el – ez a verzió megfelelt ezen oldal politikai érdekeinek. A Junta szerint öngyilkos lett – vagyis a

demokratikusan megválasztott elnök vére nem tapad a kezükhöz – ez az állásfoglalás a legitimáció szempontjából

tűnik fontosnak.
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Egy lehordott zsúrnadrág

Balázs Gábor

"Ír vagyok. Működésképtelen családokról, nyomorúságos,
szeretettelen életekről, betegségekről, öregségről, télről,

szürke éghajlatról, unalomról és esőről írok."
(Enrique Vila-Matas: Dublineszk, Budapest: Magvető, 2014, 133.)

Ritka,  hogy  egy  magyar  nyelvű  társadalomkritikai  könyv  olvasásának  ilyen  nagy

várakozással  és  lelkesedéssel  kezdjünk  neki,  mint  a  Békés  Márton-Böcskei  Balázs

szerzőpáros  „Ki!”  című  művének  (Budapest:  L’Harmattan,  2015.)  Örömteli

várakozásunk  oka  az  volt,  hogy  a  könyv  megjelenését  követő  kritikai  hangokból  a

szívünkhöz és az eszünkhöz oly közel álló ultrabaloldali  kritikai elmélet egyértelmű

hatását  véltük kihallani.  Az  elolvasást  követő  mélységes  csalódás  már kevésbé volt

lelkesítő. Szomorúan konstatáltuk, hogy milyen reakciós semmitmondás lesz a „szinte

teljesen  eseménytelen,  hézagosságában  is  méltóságteljesen  lassú  áradású”  magyar

társadalomkritikai irodalomból.

A  Békés-Böcskei  páros  által  jegyzett  munka  szerkezetében,  stílusában,

legfontosabb gondolati elemeiben a francia Comité invisible és a − vele valószínűleg

azonos  szerzőket  takaró  −  Tiqquncímű  folyóirat  munkáinak  egyértelmű,  ám  sajnos  kevéssé  megértett-

megemésztett átvétele. Kritikánk főleg erről, azaz a kritikai elmélet bázisáról szól. 

Ahogy mondani  szokás:  bizonyos könyvek ne kerüljenek rossz kezekbe.Végtelenül  udvarias emberként

nem kiáltunk egyértelműen plágiumot. A durva átvétel azonban néha egészen abszurd a szerzőpáros által jegyzett

munkában.  Álljon  itt  néhány  példa.  Előbb  idézek  a  könyvből,  majd  utána  zárójelben  az  eredeti  francia

szövegekből:

− „Háború van” („Békében élünk. Fegyveres békében – amely éppen alkalmas arra, hogy eltakarja előlünk a

zajló polgárháborút”. Vagy: „Egy új háborúról beszélünk. A partizánok egy új generációjáról. Nem lesz sem

front, sem egyenruha, sem döntő ütközet”) Kétségtelen, hogy a könyv néhány fejezete, (pl. a háborús taktikáról,

és  a  partizánokról  szóló  része),  a  Tiqqun folyóirat  „Introduction  à  la  guerre  civile[1]”  c.  esszéjének  lényegi

átvétele.

− „A metropolisz... pusztán áramlás”. („A métropolisz... a dolgok és a létezők folyamatos áramlása”.) A könyv

metropoliszról szóló fejezete nem más, mint az „Eljövendő felkelés” című munka „negyedik körének” plagizálása. 

− „Önmagában groteszk,  hogy az abszurd és a hihetetlen hírek árulják el  a legtöbbet  korunkról” („Ez  a  kor

jeleskedik a groteszk helyzetekben....”).

− „A helyzet tarthatatlan, a magyarázatok védhetetlenek” („A jelenből nincs kiút... a felkínált javaslatok távolról

sincsenek már a felmerülő problémák szintjén”).

− „Hol itt, hol ott kell felbukkanunk” („Ott állunk harcban ahol éppen vagyunk”).

Még folytathatnánk a sort, de inkább hagyjuk. A könyv fő témája a mostani apokaliptikus idők leírása, mai

világunk  állapotának  pontos  tudatosítása  valamiféle  Budapest-anzikszban.  (Mi  sem lenne  logikusabb,  ha  az

emberek nem törődnének bele a nyálcsorgatós jövőbe; világunk, városunk brutális szétesésébe.)
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Budapest maga a csalárdság...

A könyv amúgy stílusában sokat köszönhet az ultrabaloldali munkáknak, azok meg persze a szituacionistáknak.

Nekünk semmi bajunk ezzel a végletekig magabiztos, kiáltványszerű, szentenciózus stílussal, sőt...  A gondunk

csak az lehet, hogy a stílus jellemzői − jelentésükből kiforgatott szójátékok, érdekességek − alig lelhetők fel a

szövegben, amelyek pedig a műfaj sármját adják. Ahol pedig vannak, ott jobb volna ha nem lennének… (Pl. „ez a

könyv több mint szöveg, kevesebb mint tett. Tettlegesség”…)

A könyv legjobb részei azok, amelyek eredetiek. Szerintünk a Budapest-fejezet tényleg nagyon jó, tele ilyen

szép mondatokkal: „Budapest maga a csalárdság... Ma Budapest nem magában hisz, hanem abban amivé válhat,

ha  nem  önmagát  adja...  A  városrendezési  elvek  nem  a  budapesti,  hanem  a  globális  versenyképességi

szempontokat tükrözik... Ma Budapestnek nem lehet hinni. Nem mond igazat.” Hát igen…

Néhol  persze  kételkedtem,  hogy  a  szerzők  vajon  egészen pontosan  értik-e,  amit  idézni  méltóztatnak:

például  az  action  directé  (sic...)  nem  valamiféle  „nagyvárosi  proletárerőszakot”  jelent,  hanem  egyszerűen  a

munkásosztály közvetlen, közvetítők nélküli cselekvését. (Az action directe csak a reakciós burzsoázia szótárában

jelenti az erőszakot − egyébként ott is az egyéni terrorra használják, nem a proletárerőszakra.) A lényegesebb

dolgokra meg persze még visszatérünk. 

A másik komoly értékkel bíró fejezet az 1956-ról szóló rész. Az 56-os proletárforradalom (ez nem a mi

koncepciónk, hanem a szerzőké!) ábrázolása mint a peremvárosok és a centrum harcáé mérsékelten eredeti. A

szerzők forrása persze a Párizsi Kommün és annak leírása , de maga a szöveg mint hommage  igen szép. Ami

viszont utána jön, az a könyv egyik mélypontja. Valamiféle összevissza fecsegés (nyilván a Tiqqun  hatására) a

városi partizánharcról, és Deleuze-Guattari félig megemésztett gondolatai a nomadizmusról, plusz Carl Schmitt!

(Vous pouvez l’imaginer...). Nevetségesen hat a két szerzőtől az is, hogy a partizánt „politikai-társadalmi aktorrá,

a  világforradalom  hordozójává  tették.  („Ez  Leninnel  kezdődött  és  Maoval  teljesedett  ki...  Azt  hittük  ez  a

proletariátus, de hát mindig tanul az ember”.)

És innen csak lejjebb és egyre lejjebb.

A forradalom-felkelésről szóló fejezetek, amelyek nyilván a fentebb említett ultrabaloldali munkák erős

hatását  tükrözik,  ilyen  kifejezéseket  tartalmaznak:  „vissza  kell  támadnunk”,  „ennyi  volt,  rátok  rontunk”,

„csapatban törünk be, hirtelen jön majd a lerohanás”, „fegyverbe!” stb. E kifejezések olvastán nem tekinthetünk

el attól, hogy a szerzők nem anonim mozgalmárok, hanem közvetlenül a jobboldali és a baloldali mainstream

élvonalban  szereplő  közírói,  sőt  egyenesen  média-szereplői!  Az  egész  itt  válik  rém  nevetségessé.  Ahonnan

szerzőink másolták ezt a könyvet (főként a mondanivalóját és a stílusát), ott eredetileg „terrorista szervezkedés”

miatt indult eljárás a szerzők ellen. (Sőt nem csak ellenük, hanem az őket megjelentető kiadó ellen is.) Ott a

szerzők  nem  TV-stúdiók  média-politológusai,  hanem   anonimitásba  rejtőző  mozgalmárok,  akiket  ebből  a

névtelenségből a francia terrorelhárítás húzott ki… Sokat mondó, hogy a Tiqqun egyik tagja hat hónapot töltött

előzetes letartóztatásban, a vádat pedig most újították fel ellene...

A Terror Házában értelmiségiek dolgoznak

Itt meg Békés Márton és Böcskei Balázs tollán úgy tűnik, egy igazi felkelés készül... Itt együtt van „Che” és Carl

Schmitt  valami  röhejes  partizán-kiskátéban...  Most  mit  mondjunk?  Kérdezzük  meg,  hogy   hol  osztják  a

Kalasokat? A DEMOS-székházban? Vagy egyenesen a Terror Házából a kiállítási anyagokból?  Melyik politológus
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konferencián lehet hozzájuk jutni? A TEK kopogtatni fog a következő Schmitt Mária-konferencián, hogy azt a

nyakkendős srácot a pódiumról, bizonyos Békés Mártont őrizetbe vegye? Persze hogy nem. Ez a dolog egyszerűen

komolytalan.

Nincs semmi összefüggés a szerzők élete és a könyv szövege között.  De ha ez a szöveg komoly,  akkor

mennyire lehet majd őket komolyan venni egy Fritz Tamással közös konferencián, vagy egy Vágó Istvánnal közös

TV műsorban? Semennyire? Nevetséges az a póz, amit ez a két jobb sorsra érdemes fiatalember magára vett.

Némi meglepetéssel fedeztük fel, hogy Böcskei Balázsnak új ellenségei vannak: „a budapesti újbaloldal,

vagy úgy általában az új baloldal” (sic!), valamint a „posztliberális aktivizmus” erői. Nekünk nincs ezzel bajunk,

de  vajon  tudják  ezt  az  ATV-stúdiójában?  Szóba  kerül  ez  a  baloldal  jövőjéről  szóló  nagyon  tudományos

konferenciákon, vagy a politológus vándorgyűléseken? A könyvben megfogalmazott gondolatok kissé meglepőek

egy olyan „baloldali” szerzőtől, aki eddigi közírói pályafutását arra tette fel, hogy a ma már túlzott veszélyt nem

jelentő óbaloldallal vívja rém érdekes csatáit. (Persze csak a hazai liberális lapokban, mint egy igazi férfi, „aki

hazajött a háborúból”.)

A  dolog  már-már  paranoiába  fordul  egy-egy  ilyen  mondattól:  „a  liberális-önmegvalósító  ideológiában

tobzódó önmegvalósító,  felhalmozó és  szabados  középosztályi  elitek”  stb...  Atyaúristen!  Ha most  eltekintünk

attól, hogy kik mondják ezt, akkor is bűzös pedigréje van az ilyen dumáknak. A két szerző közül az egyiknek

éppenséggel bánthatná az orrát.

Egyébként  ezek  a  szabados  elitek  „a  szubkultúra  vonatkozásában  nem  osztályban,  hanem

osztálynélküliségben gondolkodtak”. Tudják: „a szabadság nem szabadosság”. (Forrás: a mandiner.hu valamely

„társadalomtudós”  hozzászólója...)  Ha  már  a  Terror  Házából  is  aszondják  nekünk,  akkor:  gondolkodjunk

osztályban elvtársak!

Ráadásul a könyv fő mondanivalója a wikifelhő meg a lájkolás ostorozása, no meg a romkocsma-kultúra

cseszegetése.  (Mintha  a  klasszikus,  lepusztult  nem  romkocsmák  olyan  jók  lettek  volna  anno...)  Néhol  a

posztmodern pengellérre állítása egyszerű nevetségességbe fordul. Ki  iszik „zsályabort” meg „mézeskalács ízű

lattét”? Mi nem ismerünk ilyeneket, a szerzők biztos igen, de hát igazából az a gond amit ez a két melankolikus

srác  magáról  ír.  „Mindenki  valamilyen  manager”  −  írják.  Most  mondjuk  azt,  hogy  mi  meg  ismerünk

radikáliskodó  politológusokat,  akik  intézetigazgatók,  meg  vezető  elemzők  valahol?  A  „libertárius  hacker

előbb-utóbb IT-cégvezető lesz” – aszondják. Mi meg azt kérdezzük, hogy egy szélsőbalos meg egy szélsőjobbos

vidéki  srácból  egyaránt  budapesti  média-politológus  lesz?  Meg  aztán  itt  van  ez  a  „jól  értesült  értelmiségi”

ostorozás.  Eddig  úgy  hittük,  hogy  a  Terror  Házában  meg  a  Magyar  Tudományos  Akadémián  értelmiségiek

dolgoznak. A szerzőink is azok, akkor most mi a helyzet? Mindez üres pózolás? Várhatjuk a kivonulásukat („Ki!”

ugyebár...). „Ki!” – de honnan és hová? Végül is a könyvből épp ez nem derül ki! Ez az apró hiátus egyáltalán nem

véletlen…

Békés Márton fejtegetése a szerzők számára oly fontos szituacionistákról, több mint beszédes. Számára ők

a  „fogyasztói  társadalom  kritikusai”,  ezzel  szemben  a  szituacionisták  a  tőkés  rendszer  ellenségei  voltak,

lerombolásának teoretikus és gyakorlati harcosai. Eléggé nem mindegy, ugye… Innentől kezdve erősen kérdéses,

hogy a könyvben idézett néminemű (igen dicséretes!) szituacionista szövegeket vajon szerzőink értik-e igazán,

vagy ugyanolyan üres póz ez, mint az egész könyv... Hiszen manapság azért már nagyon kínos Debord-t mint

valami  a  reklámokat  ostorozó  média-filozófust  beállítani  −  ahogy  azt  a  könyvben  teszik.  Nagyon  üdvös  a

Gerusija-idézet is „az önmagát értékesítő tőke késő kapitalista áramlásairól”. De a Gerusija tagjai (szerzőinkkel

szemben)  eléggé  komolyan  veszik  a  kapitalizmus-kritikát:  azaz  esetükben  itt  nem egyszerűen  a  metropolisz

textúrájáról  van  szó,  hanem  a  tőkés  rendszerről.  Aki  nem  akar  beszélni  erről  (miként  a  két  szerző),  az

természetesen ne beszéljen, de ez a radikális pózolás így inkább zavaró és idegesítő.
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A technológia veszélyességéről szóló fejezet viszont − tartalmát tekintve − öreg mint az országút. Itt is

ugyanaz  a  probléma jön elő:  szerzőink  szerint  a  kapitalizmusban a  technikai  fejlesztések  vetnek fel  „uralmi

lehetőségeket”, vagy épp ezek vezetnek „abszolutisztikus gyakorlathoz”. Szerintünk meg magának a tőkének a

logikája  vezet  ide.  Fel  sem merül  Békésben és  Böcskeiben,  hogy  nem a  posztmodern,  vagy  a  „technológiai

akármik” vetik az emberi létezés teljességét a gazdasági imperatívuszok uralma alá, hanem maga a tőkés rendszer

és annak logikája, az érték értékesülésének folyamata.

Szerzőink  munkája  persze  több  tekintetben  is  trendi:  a  félig  megértett  szituacionista  divat  mellett

közhelynek  számít  „’68”  felemlegetése,  a  posztmaterializmusnak,  mint  a  „posztmodern  kapitalizmus”

szálláscsinálójának  a  leírása.  Fiatalság-kultusz,  nomadizmus,  kapcsolatok  és  tulajdonságok  nélküli  emberek

(Deleuze persze), és több minden. Ezekkel szemben áll a régi jó modernitás, ahol még tudták ez emberek „ki

honnan jön és merre tart”, a ”tudatos osztályok társadalma” − ahogy erről szerzőink lamentálnak.

Bár  a  könyvnek  van egy  jobbos  szerzője  is,  ez  a  mostani  populista  konzervatív  baloldal  két  alapvető

jellemzővel bír: csitt a kapitalizmusról, a tőkés rendszerről, a politikai gazdaságtanról. Jellemző, hogy a szerzőink

által plagizált francia munkákból két dolgot nem vettek át: a munkáról és a gazdaságról szóló részeket – azaz a

lényeget. Ehelyett szerepel benne a nép, a „common decency” dicsőítése, amelyet megmérgezett a posztmodern

kognitív  „azistentudjamilyen”  kapitalizmus.  A  könyvben  Budapest  kapcsán  valami  teljesen  érthetetlen

nosztalgiával  jellemzik  a  kilencvenes,  de  talán  még  inkább a  nyolcvanas  éveket,  amikor  még  olyan igazi  és

szörnyű volt az élet… Ma meg csak a Facebook, a Google meg a rozé-fröccs…

A punk mozgalom épp a lakótelepek ELLEN jött létre!!!

A könyv a millió külföldi idézet ellenére mélységesen provinciális. A szerzők szerint a világ (Budapest) azért ilyen

szörnyű hely, mert valamiféle gonosz emberek ilyen szörnyűvé tették. Valakik összeesküdtek a nép (Budapest

lakosai)  ellen.  Mi  más lehetne  az  ellenszer,  mint  visszatérés  a  munkásosztályhoz,  a  konzervatív  baloldaliság

kemény, de tisztességes világához, a nyolcvanas évekhez, amikor még igazi volt az élet, tisztességesek voltak a

vagányok és létezett betyárbecsület. („Cinóber meg az Eldorádó”). Megjegyzendő, hogy az alapforrás itt is francia,

de mivel nem olvasható angolul, szerzőink nem ismerik Jean-Claude Michéa esszéjét a liberális civilizációról.

(„L’Empire  du moindre mal:  Essai  sur  la  civilisation libérale[2]”)  A  proli-bukolikában és  a  nyolcvanas  évek

nosztalgiában nyakig merült punk-pólós srácok ezt írják: „Itt élet volt, kemény, terhes, bűnös és szenvedélyes

élet”. Írják ezt hangsúlyozottan vidékiként, mert ugye a pesti az olyan hipszter-féle… De akkor kiknek a szövege

ez? Számukra a munkás Újpest, „a túlsóság”... Ez az anarcho-barbarizmus, avagy konzervatív antikapitalizmus

amúgy divatban van, de attól még reakciós nosztalgia csupán. Valójában a zsályabor, a Google és a rozé-fröccs

kritikájától igen könnyen juthatunk el a pénzügyi kapitalizmus ostorozásáig. Ez a vörös-barna kísértet végig ott

lebeg  a  könyv  felett,  aligha  véletlenül.  Ilyen  kifejezések  tömkelegével  találkozunk  a  könyvben:  „a  nagyon

modernek”, az „egyfelől-másfelől nemzedék”, „nincs igazságfelmutatás” stb. Vajon kiknek a szótárából valók ezek

a blődségek?

Ha komolyan vehetnénk ezt a könyvet, akkor azt mondhatnánk, hogy valamiféle morális lázadást hordoz.

Minden jelenkori felkelés elsősorban erkölcsi lázadás az Occupy-tól a Podemoson át a legkülönbözőbb városi

felkelésekig.  A  jogos  morális  felháborodás  nem  rejtheti  el  azonban  előlünk,  hogy  a  tőkés  rendszer  nem

egyszerűen  csak  igazságtalan,  melyben  az  igazságtalanságok  száma  szemmel  láthatóam  exponenciálisan

emelkedik, hanem önpusztító, és az irracionalitás kvintesszenciája. (Értve ez alatt olyan apróságot is, mint a világ

és az emberiség.)

A könyvben, ahol a munkáslét dicsőítésének beszédes tényei mellett némi kapitalizmuskritikát kapunk, legfeljebb

egy kis manipulációról esik szó. Az is csak úgy hogy: „itt-ott előfordul”. Úgy tűnik, szerzőink a mai kor divatjának
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behódolva  visszasírják  a  modernizmust.  Nekünk  itt  a  provincián  már  csak  annyi  jutott  az  ultrabaloldali

radikalizmusból,  hogy:  vissza  a  lakótelepeket!  Békés  Márton  a  könyvről  szóló  interjújában  erre  hivatkozik:

„hiszen a lakótelepekről jött a punk-mozgalom!” Térden állva könyörögöm lázadó szerzőnknek, vegye már észre:

a punk mozgalom − több más mellett − épp a lakótelepek ELLEN jött létre!!

Nehezen tudnánk elképzelni − bár a szerzők ezt teszik −, hogy a „rendszer” a legkülönbözőbb technológiai

kütyük, és más csábítási eszközök révén próbálja megszerettetni magát. (Affluent society  – ugyi…) A szerzők

ugyanakkor nem beszélnek a „rendszer”-ről, sem a tőkéről és a munkáról, semmi ilyesmiről. De hát akkor mi

ellen lázadunk fel? Az lenne a lázadás, hogy kiborogatjuk a hipszterek rozé-fröccseit? Azon borongunk, hogy anno

milyen jó  volt  az  igazi  fehér  kenyér?  (Miként  szerzőink  teszik.)  A  kalács  hamisságát  átkozók pozőrök,  vagy

legalábbis alig tudják hol élnek. A jó öreg autoritarizmus előtt szemmel láthatólag nagyon szép napok állnak.

Korbács jön és nem kenyér! A szerzők amit nagy dérrel-dúrral lelepleznek, már régen le van leplezve! Mindenki

tudja, hogy az ózonlyukat a tőkés rendszer okozza. A gond abban áll, hogy senki nem teszi azt, amit tenni kéne…

Legviccesebb, hogy a  munkásosztályt  sirató szövegek leginkább éppen azokban az óbaloldali  lapokban

lennének  népszerűek,  amelyeket  a  szerzők  egyike  oly  bőséges  posztmodern  kioktatásban  részesített  –  egy

brosúrával és egy divattal ezelőtt. A dolog néhol tényleg szürreális. A bőséges Tar Sándor idézetek a „pettyes

korsókat”  visszasíró,  hipszter-üldöző,  Terror  Házi  konferencia-huligánoktól  arra  szolgálnak,  hogy  ilyeneket

írjanak:  „a  külvárosi  kocsmák...  mentsvárak,  a  vitális  ellenállás  edzőtermei”.  Ez  nyilvánvaló  őrültség.  Két

szerzőnk jobban lenézi az általuk istenített szegény prolikat, mint az általuk bírált „liberális posztaktivisták”.

Nyilván  ennek  a  nosztalgiának  is  el  kellett  jönnie  egyszer,  de  ez  nem  változtat  hamisságán  és

veszélyességén. Attól még, hogy ellenfeleink − mondjuk a kapitalizmus és a liberális demokrácia hívei − utálnak

valamit (jelen esetben a nyolcvanas éveket, a munkás-romantikát, a Józsefváros nosztalgiát), még nem biztos

hogy igazunk is van. A mai szubjektivitás kíméletlen leleplezése vajon miért vezetne ehhez a rémes nosztalgiához?

Kínos  és  nevetséges  a   könyv  férfiakról,  avagy  inkább  „a  férfi”-ról  szóló  fejezete.  Ebben  ilyeneket

olvashatunk: „a férfiak ma eltávolodtak a nemes bosszú, a felállás intézményétől...” „Egy férfi kész a harcra, tudja:

egyszer el  kell  menni.  Mindig erre készül.  Tudja,  kevés tisztább és felszabadítóbb mondat van, mint hogy: a

férfiak hazajöttek a háborúból...” Aztán: ez a bizonyos férfi „szorított és szűkített ruhák nélkül is képes egyben

tartani testét és jellemzőjét, söréhez nem igényel rózsaszín szívószálat...” Végül egy „gyöngyszem”: az igazi férfi

„nem  misztifikálja  tehetetlenségét,  megveti  a  városból  vagy  a  társadalomból  való  nem  vallásos  (poszt)hippi

kivonulást, nem kér a puhaság szexizmusából, kérlelhetetlen akarat vezérli.”

Ha minden az átkozott baloldal hibája…

Nem is folytatjuk, bár ők folytatták még oldalakon keresztül. Őszintén szólva mi csak vártuk-vártuk, hogy mikor

nevetnek ki a szerzők a sorok közül. Hülyikék, ez csak détournement vagy irónia, semmi komoly! Úgy tűnik, ők

azonban mindezt komolyan gondolják: mi meg évek óta nem olvastunk ekkora értelmetlen baromságot, még csak

nem is macsó fájdalmas butaságot. 

A könyv végén a „katona-munkásokról” szóló oldalak még ennél is bizarrabbak. Mint írják: „a katona testet

keres és ölbe veszi azokat, forrókat, eleveneket és megzabolázhatatlanokat, és megváltásra nyitottakat... A katona

tudja, Isten a szeretet.” (Tanulság: nem tanácsos olyan emberrel könyvet írni, akinek még nem tűnt fel,  hogy

véget ért a középkor...)

Mert persze megfoghatjuk ellenségeink kezét és elénekelhetjük együtt a Dead Kennedy’s-t, de azért nem

árt  ha  leszögezzük:  a  „konzervatív”  politikai  jelző   jelentése  némileg  megváltozott  a  múlthoz  képest.  Sok
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tekintetben nem rossz dolog megvédeni (konzerválni, megőrizni) minimális életfeltételeinket. De még ez esetben

sem számíthatjuk szövetségeink közé a magukat „konzervatívnak” nevező embereket. Mert nem nagyon léteznek

olyan konzervatívok, akik (legalábbis ha minimális koherenciát kívánnak őrizni elveikkel) akár csak valamiféle

rózsaszín  baloskodó  értelemben  fegyvertársaink  lennének.  A  baloldalt  számtalan  kritika  érheti,  akár  a

szélsőbaloldalt  is  (szerzőinknek ez  terra incognita),  az  életünk teljes  gyarmatosítása  és  kretenizációja  elleni

kritika  és  ellenállás  mégiscsak  azoktól  érkezik,  akik  magukat  valamilyen  értelemben  „baloldalinak”  vallják.

Kéretik ezt nem elfelejteni!  

Ha  minden  az  átkozott  baloldal  hibája,  akkor  hogyan  magyarázzuk  meg,  hogy  noha  a  tőkének  ez  a

liberális-multikulti-hipszter-elitista-„akármicsodadenemjó” baloldal felelne meg a legjobban, mégis mindenütt a

legkeményebb, legreakciósabb (szélső)jobboldal van helyzetben? Minden a „baloldal” hibája? („Baloldal”, vulgo

magyar szóhasználattal…)

Mert az  is igen nyilvánvaló, hogy ha a szerzőink által is joggal ostorozott mostani „baloldal” dumája csak a

posztmodern kapitalizmus lélekölő zsarnokságának legitimálását szolgálja, akkor az is igaz, hogy ez a kritika nem

érinti  a  tőkés  rendszer  alapjait  −  éppen ezért  gyakran reakciós-autoriter  irányokba  mutat.  A  könyv  egy-két

fejezete ugyanígy…

A könyv egyik kritikusa úgy vélekedik, hogy nem is kell az egészet olyan véresen komolyan venni. Ez a

munka nem társadalomkritika, hanem irodalmi mű. Nekünk az irodalmi érték iránt vannak kételyeink, de legyen:

a könyv kétségtelenül kellemes olvasmány, mely alighanem Békés Márton szép stílusának áldásos hatása. (Békés

szintén  remek  stílusú  előző  könyve  az  „Utolsó  felkelés”  is  köszönhet  annyit  az  „Eljövendő  felkelés”  című

munkának, mint  Schmitt Pál a bolgár embernek...)

Igen,  tekintsük  mindezt  a  szerző  irodalmi  munkássága  részének.  Ezzel  mindenki  jobban  jár,  mintha

valamiféle forradalmi műnek, komolyan vehető társadalomkritikai munkának kezelnénk az egészet − ahogy azt

egy másik kritikus írta.

Mert a forradalom nem játékszer: „Le rouge et noir, c’est du lourd, ca pèse” − kéretik komolyan venni. Ha

már a kétségbeesés elérte az ATV-stúdióit és a Terror Házát, annál jobb. De hát ez nem a ti témátok, nem a ti

stílusotok srácok! Nagy rátok ez a kabát. Keressetek magatoknak új hobbit.

[1] Bevezetés a polgárháborúba.

[2] A kevésbé rossz Birodalom: Tanulmány a liberális civilizációról
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A valóság határait feszegetve

Evelyne Pieiller

„Két történelem van, a hazug, hivatalos, és a másik, az eltitkolt, amiből azonban
kiderülnek az események igazi okai.” – ezt Honoré de Balzac állítja Az  elveszett
illúziókban[1] (1837-1843). A mondás később híressé vált és Balzac tényleg meg volt
győződve arról, hogy a világ valóban így működik. Olyannyira, hogy létrehozza A
Vörös Ló egyesületet, amelynek az volt a célja, hogy őt magát és barátait az irodalmi
élet vezető posztjaira bejuttassa. A regényei mind arról árulkodnak, hogy nagyon is
hitt  az  árnyéktevékenységekben:  nemcsak  azok,  amelyek  közvetlenül  az
összeesküvésekről szólnak (A homályos ügy[2], vagy A tizenhármak története[3]),
de  azok  is,  amelyek  nagyon  pontos  képet  adnak  egy-egy  társadalmi  réteg
működéséről.

A csodálatos Elveszett illúziók színre viszi egy nagyon ambiciózus, bölcsész fiatalember kudarcát, aki –
hogy híres és gazdag legyen –, kész volt minden árulásra. Balzac úgy aposztrofálta ezt, hogy egy „valóban igaz
történetet” mutat be. A csinos Lucient az utolsó pillanatban egy rejtélyes apát menti meg, aki mint Mephisto, azt
ígéri neki,  hogy minden vágya teljesül. Carlos Herrera (ismertebb nevén Vautrin), egy szabadult fegyenc, aki
sokakat ismer, és sok titkot tud, ezen keresztül pedig képes manipulálni a sajtót, a pénzvilágot, vagyis röviden a
hatalmat. Nem véletlen, hogy végül rendőrfőnök lesz belőle. A meseszerű élettörténet Eugène-François Vidocq-ot
(1775-1857)  idézi,  aki  fegyencből  lett  a  bűnügyi  rendőrség  megalapítója.  Ez  messze nem egyszerű anekdota,
hanem mély, szimbolikus jelentést hordoz. Hiszen a hatalom eredete alapkérdés szinte az egész 19. században, és
mindig feltételezik a titkos erők játékát.

Kik csinálják a történelmet?

Minden a francia forradalom okozta rácsodálkozással kezdődik, amely megtörte a világ megszokott rendjét, és
addig alig-alig elképzelhető új lehetőségeket nyitott meg. De ami ezután következett, az zavarba ejtette az embert:
a forradalom örökségét felszámolták, a Három Dicsőséges (1830) és az 1848-as köztársaság keltette reményeket
elárulták. A század folyamán, a népakaratot (vagy annak a középrétegnek az akaratát, akik azt gondolták, többé-
kevésbé képviselik a népet), rendszeresen kisajátítják. De akkor végül is ki csinálja a történelmet? Ki az ura a
politikának? A kollektív  képzelet  egy  addig kevéssé használatos  formában fejezi  ki  az  ezekből  a  kérdésekből
fakadó szorongást. A regényben[4], különösen annak népies változatában, amely széles olvasóközönséghez szól,
nem használja az irodalmi nyelvezet „nemességét”, és gyakran folytatólagos regényként jelenik meg a sajtóban.
Sajátos  magyarázatot  ad a  kérdésre:  ami  ilyen meglepő fordulatokra  készteti  az  események folyását,  azok a
háttérben tevékenykedő összeesküvők. Mint például a szabadkőművesek, akikről jól tudott, hogy kapcsolatban
állnak a forradalommal.

Az összeesküvések nagy híve, aki ragályos hatással van a korabeli közvéleményre, az Alexandre Dumas. Az
Egy  orvos  emlékiratai[5]  (1846-1852)  regényciklusában  Cagliostro  alakját  idézi  fel.  A  Láthatatlanok
társaságának vezetőjét szinte emberfeletti képességekkel ruházza fel, aki azon mesterkedik, hogy megdöntse a
királyságot: „Türelmes leszek – mondogatta –, mint maga az Isten. Az én végzetemet, meg az önét ugyanúgy a
tenyeremen hordozom, mint a világ sorsát.”

George Sand (Rudolstadt grófnő[6], 1843), Eugène Sue  (A bolygó zsidó[7], 1844-1845),  amelyben egy
„jezsuita  összeesküvésről”  szól  a  történet,  de  Paul  Féval,  vagy  még  inkább  Ponson  du  Terrail  ugyanezt  a
tendenciát képviselik. Teljesen mindegy a szerzők politikai állásfoglalása: hogy royalisták vagy köztársaságiak. A
közelmúlt történelmének eseményeit szerintük csakis illegalitásba vonult szereplők, gyakran kivételes képességű
férfiak,  titkos  szekták  vezetőinek  beavatkozása  mentén  érthetjük  meg  –  ez  különben  „a  valóságban”  is  így
történik,  hiszen  például  a  Saint-Simoniak  a  társadalom átalakítására  szövetkeztek,  egy  aktív,  ügyes,  egyben
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vallásos elit vezetése alatt. A valóságban a titkos egyesületek és különféle összeesküvések tényleg léteznek, sőt
virulnak ekkoriban,  így  például  az  1820-as  években a  Carbonari  mozgalom,  amely  Itália  felszabadítására  és
egységesítésére szerveződött, vagy éppenséggel testvére, a francia Charbonnerie mozgalom, amelyben szintén a
19. század elején, a restauráció ellen szövetkeztek – amit a kimeríthetetlen Dumas[8] a Párizs mohikánjaiban
(1854-55) mesélt el. De a közösség képzeletének ilyetén kikristályosodása a konspirációk befogadására teret nyújt
a „köztársaság” iránti vágy megjelenítésének is, ahol az egyenlőség nevében a nép, a tömeg kap hatalmat: az
álarcot viselő hatalmasok mögé már egy új arisztokráciát képzelnek el.

Létezik egy eltitkolt valóság?

Ez a többértelmű elképzelés,  ahol gyakran az emberfeletti ember is szerepet kap, minden zavaros történelmi
időszakban feléled, különösen, amikor az uralkodó rend veszélybe kerül – vagy veszélyessé válik. Így a két háború
között, a régi nagy birodalmak megszűnése (az oszmán és az osztrák-magyar birodalom), az elképesztő októberi
forradalom, majd  a  fasizmus és  a  nácizmus megerősödése idején  rengeteg  sikeres  kémtörténet  jelenik  meg,
amelyekben a felforgatók, a manipulált vagy manipuláló egyének, illetve csoportok játsszák a főszerepet. A népi
irodalom, és az akkoriban születő film azt jelenítik, hogy az emberek többsége erősen gyanakszik, miszerint a
demokrácia hátterében létezik egy eltitkolt valóság.

A reakciós szerzők vagy a baloldali érzékenységű szerzők által bemutatott valóság erősen különböző. Hogy
Nagy-Britanniánál  maradjunk,  sok  Agatha  Christie-regény  a  nép  rendíthetetlen  megvetéséről  tanúskodik.  A
Nagy Négyesben[9] (1927) például négy rendkívül intelligens férfi szövetkezik, hogy uralkodjanak a világban:
„Az általános lázadozás, a munkások zavargásai (…), vannak emberek (…) akik azt mondják, e mögött olyan erő
áll, amely semmi mást nem akar, mint hogy a civilizációnk darabokra hulljon.”. Végül a négyes ármányait egy
náluk is ragyogóbb intelligencia, Hercule Poirot győzi le, nem pedig a kormányerők.

Graham Greene regényeinek gyakran készült filmváltozata is. A történetei így a Merénylet[10] (1936) vagy
még inkább a csodálatos bajkeverő Eric Ambler (Sötét határ[11],  1936; Sírfelirat egy kémnek[12], 1938)[13],
olyan történeteket  találnak  ki,  amelyekben az  előzőekkel  szemben a  rend  őrei  esküsznek össze  –  egy  olyan
eltorzult  korrupt  rend  képviselői,  amelyben  a  nyíltan  meghirdetett  elvekkel  szemben  egészen  más  érdekek
érvényesülnek, és amely a vörös veszedelemmel szemben a szélső jobboldalt támogatja. Ezekben a történetekben
a hős már egy hétköznapi ember,  aki  belekeveredik egy hazug történetbe, és próbálja kibogozni,  mi miért  is
történik. Az összeesküvés itt felfedi az alapvetően eltorzult demokrácia valós döntéseinek a mozgatórugóit, és
amelyről Aldous Huxley (1932) a Szép új világban[14] egy különösen lehangoló változatot mutat be.

A kémregények megjelenése az ártatlanság korának végét jelzik. A demokrácia egy illúzión alapul: csak a
naivak hihetnek benne, azok, akik nem veszik észre, hogy a valódi főszereplők a tömeg fölött léteznek, vagy azok,
akik elhiszik, hogy a nyíltan hirdetett értékrend képes semlegesíteni az emancipáció (politika) és az uralkodás
(társadalom) között feszülő ellenmondást. A Hirosima utáni évek, a hidegháború, a mccarthyzmus, és a gyarmati
függetlenségi háborúk meghosszabbítják az illúzió korát, és közben felerősítik a cinizmust és az elitizmust: Jean
Bruce OSS117 sorozata (1949), James Bond (1953) és más S.A.S. (1965) krimik hősei mind jó helyre született,
kiemelkedő képességekkel megáldott szakemberek, mint ahogy a valóságos politika is szakértők dolgává vált –
ezek motorja az árulás, a kettős játék és a gyilkosság[15]. Az igazságot sosem jó feltárni az egyszerű lelkek előtt: a
szabad világban és a másikban (mindegy, milyen formát ölt) végül is mindenütt manipulálnak és gyilkolnak. Az
eszmények elhalványultak.

Meg kell mondani, az egész korszak elég zavaros: a fiatal, elegáns, a brit titkosszolgálatnál tevékenykedő
„cambridge-i kémek”, akik igazából a Szovjetuniónak dolgoznak, a Watergate botrány, a meglehetősen rejtélyes
Kennedy-gyilkosság és akkor még semmit sem szóltunk a sztálini perekről, szinte lehetetlen a világot kettős, a
jó-rossz, a demokrácia-totalitárius rendszer, stb felosztásaként látni. John Le Carré szürke, melankolikus kémje,
aki idegenkedik minden bizonyosságtól (Ébresztő a halottaknak[16], 1961) épp ezt a világot meséli el nekünk,
miközben  jóval  korábban,  1948-ban  George  Orwell  1984-ében  az  állami  összeesküvést  úgy  írja  le,  ahogy
hihetetlen módon a jövőben megvalósult.
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Megszületett a sci-fi, az igazság végképp elveszett

Lett légyen bármilyen téma, nukleáris energia, űrhódítás, pszichedelikus anyagok – a tudomány a hétköznapi
észlelést támadja. Ugyanezekben az évtizedekben, az 1950-70-es években jelenik meg a science-fiction, mint az a
forma, amely képes megjeleníteni a modern világunkra jellemző összeesküvési lehetőségeket. Nem azt mutatja
meg,  több-kevesebb  kritikai  felhanggal,  ahogy  a  mezei  állampolgárokat  távol  tartják  a  politikától,  hanem
kétségesnek  mutatja  még  azt  is,  hogy  hihessünk  egy  igazság  létezésében.  Megszámlálhatatlan  film  készült,
amelyekben  földönkívüliek  özönlik  el  a  Földet[17],  aztán  egy  amerikai  tévésorozatban,  a  Támadásban[18]
(1967-1968) hirtelen azt mutatják, hogy az idegen bolygóról érkező földönkívüliek már gyarmatosítani akarják
bolygónkat, s hogy az egyetlen emberi lényt, aki ezt megértette, bolondnak tartják.

Ugyanazokban az  években,  a  felülmúlhatatlan,  brit  The Prisoner  sorozatban  pedig  egy  volt  kém,  egy
kedves  kis  faluban  hátramaradva,  a  memóriáját  és  identitását  ért  technikai-vegyi  támadások  ellen  harcol.
Megvédeni emberi lényünket az elembertelenedéstől: ekkoriban, amikor az ellen-kultúra és a lázadás berobban
az életünkbe, az összeesküvésnek már nem politikai, hanem filozófiai tétje lesz.

Húsz évvel később az összes téma még erőteljesebben jelenik meg, és meglepően divatossá válik. Ha a
sikerüket  vesszük  figyelembe,  akkor  kettő  kiválik  a  masszából,  azt  mutatva,  hogy  különösen  megfelelnek  a
korszakot jellemző aggodalmakra: a filozófiai gondolatokra és arra a hipotézisre, miszerint a világ urai egy szektát
alkotnak.  Akkoriban  a  következő  problémával  kellett  szembenézni:  „nehéz  összeegyeztetni  a  konkrétan
tapasztaltakat a globalizált tőke racionálisnak elfogadott felfogásával[19]”, amely (mármint a globalizált tőke) az
adatáramlás, az anyagi bázisát vesztette pénzforgalom és a magát szinte önállósító globális információs hálózat
csapdájába esett volna.

Ez Philip K. Dick sci-fi író sikerének korszaka, aki már a Kizökkent időben[20], 1959-ben ezt írta: „A világ,
amit megtapasztalunk, nem a valós világ, hanem valami más, egy fél-igazság, nota bene beetetés.” A külvilág már
nem megbízható, de ráadásul a belső világunkban is kételkedünk. A K. Dick könyveiből vett adaptációk vagy a
történeteinek hatására készült filmek elöntik a képernyőket mindenütt: a Szárnyas fejvadász[21]  (1982), Az
emlékmás[22] (1990), Különvélemény[23] (2002), A felejtés bére[24] (2003), stb.

A K Dick-féle „összeesküvések világát” David Cronenberg az Életjáték[25]  (1999) című filmje mellett –
ahol  egy videó játék szintén a földönkívüliek életveszélyes beavatkozását  vizionálja – a Wachowski testvérek
Matrix (1999) filmje mutatja talán legjobban be. Az emberi lények többségének fogalma sincs arról, hogy egy
virtuális világban élnek; csak néhány lázadozó ismeri az igazságot, a valódi világ elpusztult, s a „gépek” vették át
az uralmat.  De senki sem tudhatja,  hogy egy másik „program” viszont az „igazságot” tárja-e fel.  Lehet,  hogy
mindenütt  minden csak egy „hipotézis”.  Mint azt Alain Badiou[26]  mondja,  ez  a film már Platon eljövetelét
készíti elő…

Az Illuminati és társai

A metafizikus  kétségekkel  párhuzamosan újra  kibontakoznak az  államok erőtlensége  miatt  megélt  érzéseket
megjelenítve azok a történetek, amelyek szerint a valódi hatalom illegalitásban marad, rejtve az állampolgárok
elöl,  mégpedig  néhány kiválasztott  személy  kezében összpontosulva,  s  ez  az  Illuminati.  Különös,  hogy a  19.
században népszerű Megvilágosodottak újra felbukkannak: egy ezoterikus szervezet, amely a háttérből igazgatja a
világot. De a Megvilágosodottak általában a világ javára, az emberiség fejlődése érdekében tevékenykedtek, míg
mai párjuk, az Illuminati-k rosszindulatúak, mert csak a teljes uralmat akarják, a New World Order-t  a saját
javukra. Mint azt egyes rapperek megfogalmazzák, mindenütt ott vannak a hatalom árnyékában: „Obama csak az
Új Világrend bábja” (ahogy ezt Professor Griff, vagy a Public Enemy énekli). Úgy tartják, mind részei a titkos
csoportoknak John Kerry, George Bush, Tony Blair, Elisabeth” (Rockin’ Squat). Vagy ahogy Keny Arkana francia
előadó rappeli világgá: „Képzeld el, hogyan hazudnak nekünk századok és századok óta/ Néhány, felettünk álló
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csoport ismeri a receptet/ Az élet titkát, de nem azt, amit nekünk mesélnek”.

Az Illuminati-féle őrület, és a vele párhuzamosan felbukkant Fantasy, a Dan Brown – Da Vinci-kód[27]
(2003)  és  főleg  Angyalok  és  Démonok[28] (2000)  féle  összeesküvések  sikereinek  hullámain  eveznek.  Bár
bekerültek  a  dalokba,  sőt  a  videó  játékokba  is  (Grand  Theft  Auto),  de  igazi  terepük  a  szociális  háló,  ahol
lebuktatják a „beavatottakat”,  akiket  bizonyos jelek árulnak el:  a  háromszög,  vagy például  egy  szarvas-patás
sátáni, mai nevén metál villás köszöntés… Tiszta értelmezési őrület ez, ahol keveredik a dollár, a nép, Bilderberg,
és sok más minden, gyakran érintőlegesen az antiszemitizmus is.

Ha  rákeresünk  az  „Illuminati”-ra  491  000  találatot  kapunk  a  Google  francia  nyelvű  oldalán
(összehasonlításul  a  „görög  adósságra”  keresve  csak  281  000  találat  van).  Az  ezoterikus  könyvek  eladása
2013-ban 50 százalékkal nőtt (a Kiadók Szakszervezetének adatai szerint). Dan Brown gyengécske regényeit 200
millió példányban adták el, na, mindez nem tölti el az ember szívét örömmel. Pedig nem lehetetlen felismerni,
hogy ez a megfejtési őrület, akármilyen leegyszerűsített is, mind visszavezethető arra, hogy meg kellene találni az
igazságot, s a valódi értelmét mai bolond világunknak, és helyreállítani azt a századokon átívelő életfilozófiát,
amely értelmet ad a számunkra ismert eseményeknek.

Ez a frenetikus keresés elvezethet minket a bűnbakokhoz, vagy talán ahhoz is, hogy tiltakozzunk, amikor a
közösség vagyonát néhányan maguknak sajátítják ki…
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Balkán: a Nyugat és Oroszország között húzódó új harcvonal?

Jean-Arnault Dérens és Laurent Geslin

Ukrajna  után  vajon a  Balkán válik  a  nyugat  és  kelet  összecsapásának  új

színterévé?  Oroszország  újra  befektet  a  térségben,  és  nem  csupán

kereskedelmi,  hanem  geopolitikai  megfontolásoktól  is  vezérelve.  Habár

Moszkva továbbra is  fenntartja  a  régióban hagyományos  nyomásgyakorló

szerepét,  nem sokat  várhat  az egyre inkább az Európai  Unió felé  forduló

térségtől.

Szerbia,  Koszovó, Montenegró és Macedónia vajon egy,  a Nyugatot

Oroszországtól  elválasztó  harcvonalon  helyezkedne  el?  Ezt  állította  John

Kerry  amerikai  külügyminiszter  február  24-én  a  Szenátus  külügyi  tanácsa  előtt.  Azonban  nem  ő,  hanem

Oroszország volt  az  első,  aki  párhuzamot vont Ukrajna és a  Balkán között.  Moszkva érvei,  amelyekkel  2014

márciusában a Krím-félsziget elcsatolását támasztotta alá, kísértetiesen hasonlítottak a NATO azon, 1999-ben

hangoztatott  érveire,  amelyekkel  a maradék Jugoszlávia ellen végrehajtott  légitámadásait  indokolta:  mindkét

esetben, állítása szerint, az esetleges humanitárius katasztrófa megakadályozásának érdekében cselekedtek.

A  2015.  február  7-én  Münchenben  tartott  Biztonsági  Konferencia  során  Szergej  Lavrov  orosz

külügyminiszter  felelevenítette  ezt  a  párhuzamot  és  felhívta  arra  a  figyelmet,  hogy  „míg  Koszovóban  nem

tartottak  népszavazást  az  önrendelkezésről”,  addig  a  Krímben igen.  Így  a  Krím elszakadása,  majd annak az

Oroszországi Föderációhoz való csatolása elviekben inkább megfelel a nemzetközi jognak, mint a Koszovó által

kikiáltott függetlenség1.

Szerb-orosz humanitárius központ

Ebben a kontextusban a rendkívüli  helyzetekkel  foglalkozó,  Szerbia déli  részén, Nišben található szerb-orosz

humanitárius  központ  csak  tovább  szítja  a  vitákat  és  kételyeket.  A  Vlagyimir  Pucskov2  katasztrófavédelmi

miniszterhelyettes által 2012-ben felavatott központ 2014 óta egy régi számítástechnikai gyárépületben kapott

helyet,  a  helyi  repülőtér  kifutópályáitól  pár  száz  méterre.  Egy  tucatnyi  tűzoltóautó  és  terepjáró  parkol  a

gyárudvaron. A raktárakban, mint egy katonai díszbemutatón, szép sorban állnak az elektromos generátorok,

takarók,  sátrak  és  gyógyszeres  ládák.  A kicsit  arrébb  található  ultramodern kommunikációs  teremben pedig

követni lehet a szárazföldi műveleteket, ugyanis közvetlen kapcsolat van kiépítve Belgráddal és Moszkvával.    

A központban, ahol mintegy negyven állandó alkalmazott dolgozik, nyílt kapukkal várják az újságírókat:

cél  a teljes  átláthatóság.  „Ez egy kísérleti  program. Ez az  első  ilyen fajta központ az Oroszországi  Föderáció

határain kívül”, jelenti ki Viktor Szafjanov, a központ igazgatója. Szentpétervárott a civil lakosság biztonságért

volt  felelős,  „2012-ben  pedig  egy  nemzetközi  küldetést  vezetett  Afganisztánban”,  s  nem takargatja  „katonai

tapasztalatait”  sem.  A  központ  2014  májusában  bizonyítékot  tett  hasznosságáról:  az  orosz  segélycsapatok

érkeztek először a helyszínre, amikor katasztrofális méretű áradás zúdult Bosznia-Hercegovinára és Szerbiára.  

Egyesek azonban továbbra is kételkednek. Vajon a központ nem csupán álca, amely igazából egy hírszerző

és kémcsoportot rejt? Némelyek csak az „orosz Camp Bondsteel”-nek hívják, utalva a Koszovóban létrehozott

amerikai  katonai  bázisra,  ahol  összesen  hétezer  katona  állomásozik.  Lehetetlen  megtudni,  hogy  a  (valós)

humanitárius  funkció  mögött  nem rejtőznek-e  más  funkciók  is.  Egy  dolog  azonban  biztos:  az  Oroszországi

Föderáció Katasztrófavédelmi Minisztériuma és a Szerb Belügyminisztérium gyámsága alatt működő központ

mutatja,  hogy Oroszország milyen stratégiai fontosságot  tulajdonít Szerbiának, és nagyobb általánosságban a
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Balkánnak.  „Ez  a  központ egy  orosz  politikai  szándékból  született.  A Kreml  kezdeményezte  a megalapítását,

erősíti meg az információkat a központ 2008-ban való létrehozásáról szóló egyezményt aláíró Boris Tadić volt

szerb  elnök.  Ugyanakkor  mindig is  egyértelmű volt,  hogy katonai  tevékenységeknek nem fog otthont  adni  a

létesítmény.”

Két egymást követő elnöksége alatt (2004-2012) Boris Tadić Szerbiát az európai integráció útjára vezette, s

ezzel egy időben szorosabbra fűzte kapcsolatait Oroszországgal. „Ugyanúgy normalizálni akartam kapcsolatainkat

Moszkvával, mint az Egyesült Államokkal vagy Kínával, mindezt úgy, hogy legfontosabb célunk mindvégig az

Európai Unió maradjon”, magyarázza. Elnöksége alatt, 2012. március 1-jén kapta meg Szerbia az Európai Unió

hivatalos  tagjelölti  státuszát.  Ugyanezen  időszak  alatt  Oroszország  szerezte  meg  a  szerb  energiapiac

kulcspozícióit. 2008. december 24-én Tadić elnök Moszkvában aláírta a monopolhelyzetben lévő szerb állami

olajvállalt  (Naftna  Industrija  Srbije,  NIS)  tőkéjének  51  százalékát  az  orosz  gázóriás  Gazpromnak  eladó

szerződést3. Az adásvétel összege – 400 millió euró – az elemzők által becsült árnak csupán harmada-ötöde4. A

megállapodás domináns pozíciót biztosít  az oroszoknak mind a szénhidrogén-szállítás,  mind a belső elosztás

terén.

Tomislav Nikolić,  a  szélsőjobboldali  nacionalista,  hagyományosan oroszbarát  Szerb Haladó Párt (SNS)

jelöltje  győztesen került  ki  Tadić-tyal  szemben a  2012.  május  6-ai  elnökválasztáson.  Ezután az  SNS a  2014

márciusában  tartott  előrehozott  országgyűlési  választásokon  megszerezte  a  szavazatok  abszolút  többségét.

2008-ban a párt életében meglepő Európa-barát fordulat következett be. Habár Belgrád és Moszkva továbbra is

szoros kapcsolatokat ápol egymással, Aleksandar Vučić, az ország új első embere egyre nyugat-barátabb politikai

irányvonalat diktál. Ez az új irányvonal, amelyről nem tudni, hogy szilárd meggyőződésen alapul, vagy csupán

puszta opportunizmus, idővel akár meg is törheti Szerbia katonai semlegességének szent sérthetetlenségét.

Az európai partnerei által sürgetett szerb kormány azonban visszautasította az Oroszország ellen irányuló

szankciók  bevezetését  saját  gazdasági  érdekeinek  és  a  két  ország  között  hagyományosan  fennálló  baráti

kapcsolatok nevében. Az Amerika-barát Jelena Milić, a belgrádi Euroatlanti Tanulmányok Központjának (CEAS)

igazgatónője  úgy  véli,  hogy  „az  európai  integráció  folytatásával  Szerbia  mozgástere  le  fog  csökkenni.

Külpolitikáját egyre inkább az Unióéhoz kell majd igazítania”. Igaz,  itt  még nem tartunk, Belgrád pedig még

mindig hisz abban, hogy egyensúlyozni tud az ukrán válság által kettészakított világban.

A Déli Áramlat sorsa

A szomszédos Szlovénia és Horvátország sem vágott el minden kapcsolatot Moszkvával: 2014 végén orosz és

szlovén üzletemberek találkozót tartottak Ljubljanában. Egy 2015 februárjában tartott orosz-horvát gazdasági

fórum pedig  szintén  heves  vitákat  szült  az  érvényben lévő  nemzetközi  embargó  miatt.  A  két  európai  uniós

tagország ugyan alkalmazza az Oroszországra kivetett szankciókat, azonban meglehetősen kelletlenül. Eredetileg

a  MOL  el  akarta  adni  a  Rosneft  orosz  olajóriásnak  a  horvát  INA  (Industria  Nafte)  vállalatban  birtokolt

részvényeit, a tranzakciót azonban 2014 elején brüsszeli utasításra blokkolták, amely csak tovább súlyosbította a

horvát  olajiparban  addig  is  fennálló  krízishelyzetet.  Az  orosz  gazdasági  érdekek  az  energia  területén

koncentrálódnak  tehát  a  régióban,  a  másfajta  kereskedelmi  tevékenységek  háttérbe  szorulnak.  Így  a  régió

országainak elsődleges gazdasági partnere Oroszországot jócskán megelőzve továbbra is az Európai Unió marad.  

Vlagyimir Putyin 2014. október 16-án Belgrádban tett látogatása alkalmat adhatott volna a szerb-orosz

barátság ünneplésének. Hogy az orosz elnököt tehessék meg a Tito tábornok halála óta rendezett legnagyobb

katonai  felvonulás  díszvendégének,  még  a  Belgrád  felszabadításának  70.  évfordulójára  szervezett  ünnepség

hivatalos  dátumát  is  előrébb  hozták  pár  nappal.  Az  ünnepnap  viszont  rosszul  sült  el,  ugyanis  Szerbia

visszautasította azt  az orosz kérést,  hogy a niš-i  humanitárius központ valamennyi alkalmazottja diplomáciai
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státuszt kapjon. Válaszul az orosz elnök elhárította Vučić kérését, amikor 200 millió euró engedményt kért egy

gázszámlára.  Hat  héttel  később,  december  1-jén,  Oroszország  bejelentette,  hogy  eláll  a  Déli  Áramlat

gázvezetékprojekttől, amely lehetővé tette volna Európa orosz gázzal való ellátását Ukrajna megkerülésével5.  

Ezt  a  döntést  mindenek előtt  az  magyarázza,  hogy miután a  2014.  október  5-én tartott  országgyűlési

választások  során  újból  Bojko  Boriszov,  a  jobboldal  bajnoka  került  hatalomra,  Bulgária,  uniós  nyomásra,

visszautasította, hogy országának területén keresztül vezessék a gázvezetéket.  Bulgáriában a jobb- és baloldal

közötti  különbség alapvetően az energetikai kérdésekhez és az Oroszországgal, illetve az Egyesült Államokkal

ápolt kapcsolatokhoz való hozzáállásból fakad. Boriszov nem sokkal választási  győzelme után nagy pompával

fogadta John Kerry amerikai külügyminisztert, és bejelentette Bulgária elköteleződését a nagy transzatlanti piac

mellett, illetve a palagáz felderítések folytatását (bár a bolgár törvények még tiltják a hidraulikus törési technika

alkalmazását).  John  Kerry  megígérte,  hogy  az  Egyesült  Államok  segít  Bulgáriának  „elérni  az  energetikai

függetlenséget” – egy szóval, segít függetlenné válni Oroszországtól.

Azon  országok  számára,  amelyeken  keresztül  vezetett  volna  a  Déli  Áramlat  –  Bulgária,  Szerbia  és

Magyarország, elágazással Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Szlovénia felé – a terv feladása rossz hír, még

akkor  is,  ha  a  görög-török  határon  húzódó  gázvezetékprojekt  (Török  Áramlat)  nagyrészt  a  helyébe  léphet.

Milorad Dodik,  a  Boszniai  Szerb Köztársaság (Bosznia-Hercegovina szerbek lakta része)  elnöke az építkezési

tervek  visszavonásával  keletkezett  károkat  mintegy  egymilliárd  euróra  becsüli6.  A  legjelentősebb  orosz

befektetések  itt  is  az  energiaszektort  érintik.  2007-ben  a  kormány  a  Naftna  industrija  RS  (NIRS)  csoport

részvényeinek  65  százalékát  engedte  át  a  Njeftegazinkor  vállalatnak,  amelynek  így  két  finomító  és  egy

benzinkútlánc került az irányítása alá. Valójában „az ország legsikeresebb privatizációja” gyorsan katasztrófába

fulladt annak előremozdítója, Milorad Dodik szerint. A finomítók által  termelt veszteségek egyre csak nőttek,

mivel  az  oroszok  sosem  fektették  be  a  megígért  összegeket  azok  modernizálására.  A  Njeftegazinkor  40

százalékban  az  orosz  Zarubezhneft  állami  vállalat  tulajdonában  áll,  a  maradék  60  százalék  pedig  három

ismeretlen személy kezében van. A Boszniai Szerb Köztársaságban azonban sokan úgy vélik, hogy annak valódi

tulajdonosa nem más, mint a köztársaság első embere7.  

„Az orosz érv alapvető fontosságú marad Milorad Dodik számára” magyarázza Tanja Topić a Friedrich

Erbert alapítvány Banja Luka-i irodájának vezetője. Dodik minden egyes választás előtt orosz projektekkel és

hitelekkel hiteget. Szüksége van rá, hogy megmutassa Bosznia szerb közvéleményének, hogy továbbra is Moszkva

szövetségese marad.  Habár  e  hitelek  soha  nem érkeznek meg,  hatással  vannak a  szarajevói  hatóságokkal,  a

Brüsszellel és a Belgráddal kialakított erőviszonyokra.” A még mindig megosztott Bosznia Hercegovinában Banja

Luka  évek  óta  hangoztatja,  hogy  nem  elképzelhetetlen  egy  önrendelkezési  népszavazás  kiírása:  ezzel  Dodik

megemelhetné a politikai téteket és megelőzhetne minden, az ország központosítására irányuló szándékot és a

daytoni  békeszerződésnek  (1995)  köszönhetően  létrejött  területi  egységek  legitimitásának  kétségbevonását.

Dodik  számára  a  Krímben  kiírt  népszavazás  égből  hullott  szerencse  volt,  amely  felébresztette  azon  nyugati

félelmeket, hogy ő is hasonló konzultációt kezdeményez, amelyet Moszkva azonnal elismerne, és ezzel aláírná

Bosznia-Hercegovina halálos ítéletét…

Vajon  e  kedvező  kapcsolatok  fenntartásának  ellenére  Vlagyimir  Putyinnak  tényleg  szándékában  áll

kiterjeszteni Délkelet-Európára egy, a Nyugattal konfrontálódó politikát? Úgy látszik, ezt gondolják a legfelsőbb

amerikai  vezetők. Christine Wormuth külügyminiszter-helyettes 2015 februárjában kijelentette a Kongresszus

biztonsági tanácsának meghallgatásán, hogy Oroszország „azon kis  országokra fordíthatja  figyelmét,  amelyek

még mindig nem tagjai a NATO-nak, így keltve instabilitást”.

Korrupció és oligarchák

Függetlenségének 2006-os kikiáltása óta Montenegró különleges helyzetbe került. Míg vezetői az európaiságukat
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és atlantizmusukat hirdetik, addig az ország számos orosz befektetőt vonzott magához. A Putyinhoz közeli Oleg

Deripaska  oligarcha  2005-ben  felvásárolta  a  podgoricai  alumínium  kombinátot  (KAP).  Így  az

„alumíniumkirálynak” sikerült megkaparintania az ország legfontosabb vállalatát, majd további befektetéseket

ígért, amelyek aztán nem valósultak meg. A KAP azóta csődbe ment, Deripaska pedig beperelte a montenegrói

államot, ez persze nem akadályozza meg abban, hogy tovább folytassa befektetői tevékenységét, például a Porto

Montenegro marina, az Adriai-tenger egyik legfényűzőbb jachtkikötője kapcsán, amelyet a régi Tivat hadikikötő

helyén építettek fel. Mint ahogy az Montenegróban gyakran előfordul, igen nehéz megállapítani a tőke valódi

összetételét, de a hivatalos befektetők mellett „strómanjain keresztül minden valószínűség szerint köztük van

Milo Dukanivoć”, állítja Dejan Mijović gazdasági elemző.

Ez a fajta stratégia valószínűleg minden ingatlanprojektben megfigyelhető, amelyek az utóbbi tíz évben

teljesen  elcsúfították  a  montenegrói  tengerpartot.  A  budvai  Splendid  szálloda  például  hivatalosan  a  Lewitt

Finance Montenegro tulajdonában áll, amely ahhoz a Viktor Ivanenkohoz köthető, aki a Szovjetunió szétesésekor

a KGB vezetője volt. Ivanenko milliárdos vagyonra tett szert és megalapította a Menatep bankot, majd a hírhedt

Yukos nevű olajvállalatot. Amikor Putyin elhatározta, hogy leszámol a Yukos tulajdonosaival és börtönbe juttatta

Mikhail Kodorovskit, csak Ivanenko maradt érintetlen. „A legtöbben még most is Viktor tábornoknak szólítják. Ő

a fő összekötő Podgorica politikai  vezetői, a montenegrói alvilág, az orosz maffia és a hírszerzési  szolgálatok

között”, írta meg már 2005-ben a Monitor montenegrói hetilap.

Úgy tűnik, a Dukanović családnak szintén tulajdonosi része van a Splendidben. Dukanović, a montenegrói

Kommunista  Liga  (SKCG) utódpártjának,  a  Szocialisták  Demokratikus  Pártjának (DPS)  a  vezetője.  1989 óta

felváltva  tölti  be  a  miniszterelnöki  és  a  köztársasági  elnöki  posztot.  Testvére,  Aleksandar  vezeti  az  ország

legnagyobb magánbankját.  Nővérük,  Ana Kolarević,  befolyásos  vállalati  jogász  kapta  az  ország privatizációja

során zajlott legnagyobb ügyeket, mindeközben számos családi ingatlant átírtak a miniszterelnök fiának nevére.

A  montenegrói  vezetők,  az  oligarchák  és  az  orosz  titkosszolgálat  között  fennálló  szoros  kapcsolatok

1990-re  nyúlnak  vissza,  amikor  a  Szerbiára  is  érvényes  nemzetközi  szankciókkal  sújtott  Montenegró  csak  a

nagyméretű cigarettacsempészetnek köszönhetően tudott  talpon maradni.  Mindezen strukturális  kapcsolatok

ellenére  úgy  tűnt,  Oroszországot  nem  érinti  rosszul  Montenegró  Nyugat  felé  való  közeledése,  amely  azóta

következett be, hogy Dukanović 1997-ben szakított szerb mesterével, Szlobodan Miloseviccsel. Legalábbis így tűnt

egészen tavalyig.  

Ugyanis  2014.  május  22-e  óta  Montenegró  foganatosította  az  Európai  Unió  szankcióit.  „Az  orosz

befektetők elhagyják  az  országot.  A  négyzetméterárak  2014  utolsó  negyedévében máris  15  százalékkal  estek

vissza, ez a csökkenés pedig várhatóan folytatódni fog 2015-ben”, sajnálkozik Ivan Dasić, a Montenegro Prospects

ingatlanközvetítő  igazgatója.  Miután  az  orosz  befektetések  30százalékkal  csökkentek  2013-ban,  a  rubel

gyengülése  csak  felgyorsította  a  moszkvai  kliensek  menekülését  az  országból,  akiknek  vásárlóereje  igencsak

visszaesett. A Moszkva és Montenegró közötti szakítás vajon tényleg megtörtént vagy csak színjáték az egész?

Nem lenne hasznosabb Oroszország számára, ha inkább trójai falóként használná ezt a kis országot az Európai

Unió és a NATO struktúráin belül?

2010  decemberétől  Montenegró  hivatalosan  is  az  Európai  Unió  tagjelölt  országa,  és  a  NATO-hoz  is

csatlakozni szeretne. 2014 tavaszán azonban elutasították a jelentkezését, a hivatalos indoklás szerint azért, mert

túl magas a korrupció és a szervezett bűnözés aránya az országban, de valószínűbb, hogy inkább azért, mert

tömegével  vannak  jelen  moszkvai  ügynökök.  Az  ellenzéki  Nebojsa  Medojević  szerint  „huszonöt-ötven

montenegrói ügynöknek lehetnek kapcsolatai Oroszországgal8”. Leginkább a volt jugoszláv hadsereg tisztjeiről

van szó, akiket 2006-ban betagoztak az új montenegrói hadseregbe.

Montenegró NATO-hoz való csatlakozása újra elő fog kerülni az elkövetkező hónapokban, és Podgoricának
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meg  kell  majd  erősítenie  csatlakozási  szándékát  egy  országgyűlési  szavazással  vagy  népszavazással.  A

közvélemény továbbra is nagyon megosztott, de Zeljko Ivanović, a Vijesti ellenzéki napilap igazgatója meg van

győződve arról, hogy Dukanović a népszavazást fogja választani: „A csatlakozás kérdése szét fogja robbantani az

ellenzéket, amelynek egy része nyugatbarát, másik része pedig hagyományosan oroszbarát. Egyébiránt, a téteket

túldramatizálva,  a  hatalom  megint  rájátszhat  majd  az  európai  félelmekre,  a  nyugati  irány  védelmezőjének

szerepében tetszelegve az „orosz medvével” szemben. Ezzel újra szabad kezet nyerne a korrupció és a szervezett

bűnözés.”

A hidegháborút idéző légkörben minden megengedettnek tűnik, amíg az hasznos a hatalom számára… A

Balkán olyan potentátjai mint Dukanović és Dodik remekül ki tudják játszani a nemzetközi  feszültségeket és

rivalizálásokat saját hatalmuk megszilárdítására. Az olyan újoncok mint Vučić azt hiszik, hogy sikeresek lehetnek,

amennyiben hintapolitikát folytatnak a két tábor között. A történelem azonban azt mutatja, hogy a balkáni népek

csak parasztként szolgálhatnak a nagyhatalmak sakkjátszmájában.

Fordította: Lipták-Pikó Judit
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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];
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rat – ratte*  [hím- és nősténypatkány]; hérisson – hérissonne* [hím sün – nőstény sün]; pigeon – pigeonne
[hímgalamb - nősténygalamb];

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

e. Mássalhangzó plusz néma -e hozzáadásával

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

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

canard  –  cane  [hímkacsa  –  nősténykacsa];  dindon  –  dinde  [pulykakakas  –  pulykatyúk];  mulet  –  mule
[hímöszvér – nőstényöszvér]; 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
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Az  állatok  kicsinyeinek  neve  mindig  hímnemű;  ez  a  hímnem  azonban  független  az  állat  nemétől,  és  afféle
„semlegesnemként”  a  hím- és  nőnemű egyedet  egyformán magában foglalja  (csak az  -ette  kicsinyítő  képzős
állatnevek nőneműek). A kicsinyek nevét a francia általában toldalékkal képezi: ezek közül a kicsinyítő képzők
közül  az  -eau  és  -on képző a  leggyakoribb,  de ritkábban az  -ette,  -et-ot  is  előfordul.  Megjegyzendő,  hogy  a
kicsinyítő képzős alak egyszerre jelöli  az utódot meg a fiatal egyedet, tehát a fauconneau  és  az  nemcsak  ’fiatal
sólymot’, hanem ’sólyomfiókát’ is jelent.

-eau

chevreau  [kecskegida],  lionceau  [kisoroszlán],  éléphanteau  [kiselefánt],  baleineau  [bálnabébi],  cigogneau
[gólyafióka], bisonneau [kisbölény], chevreau [kecskegida], dindonneau [pulykafióka], faisandeau [fácánfióka],
girafeau [kiszsiráf], lapereauléopardeau [leopárdkölyök], lézardeau [kis gyík], merleau [rigófióka], hirondeau
[fecskefióka],  louveteauperdreau  [fogolyfióka],  delphineau  [kisdelfin],  pigeonneau  [galambfióka],  pintadeau
[gyöngytyúk csibéje], renardeau [rókakölyök], tourtereau [gerlefióka], souriceau [kisegér], cailleteau [fürjfióka],
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
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szóval jelöli: marcassin [vadmalac], guenuchepoulin [csikó], un faon [őzgida], pouliche [fiatal kanca], poussin
[kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard [anyjától elválasztott kisborjú], asticot [légylárva],
stb. Egyes esetekben jelölhetők a bébé  szóval is az állat kicsinyei: bébé phoque  [fókabébi] stb.  [kölyökmajom],
[borjúüsző],

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

Az Aiglon [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel írva, II. Napóleonnak, Napóleon fiának (1811–1832) ragadványneve,
amit Edmond Rostand azonos című verses darabja (1900) tett híressé (az elnevezés azonban nem tőle, hanem
Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851-es államcsíny után keletkezett verseiben). Végül – vigyázat! –
a minou [kiscica] tabuszó, ’női nemi szervet’[11] is jelent; ismételve viszont (minou ! minou !) a cica hívószava.

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,
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nagyon  jól  hallom,  hogy  mit  mondsz.]  Les  manifestants  braillaient  des  slogans  [A  tüntetők  jelszavakat
üvöltöztek.] ● (kisbaba) sír Ce bébé braille sans arrêt [Állandóan bőg ez a baba.]

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

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

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

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

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

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

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]
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Cochon [disznó] groin-groin [röf röf]

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

Poule [tyúk] cot cot codac, cotcotcodet [kot-kot-kotkodács]

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

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

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

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

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

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

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

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

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

lapin  m. lapinou  [nyúl] Mon (petit/gros) lapin,  mon p’tit  lapinou mon lapin chéri ; mon vieux lapin Nő
férfinak, férfi nőnek, felnőtt gyereknek. Egyik legelterjedtebb becéző szó. Gyakori, de vigyázni kell  vele, mert
akárcsak a chatte-nak meg a minou-nak, a lapin szónak is van szexuális konnotációja.

loup m. loulou [farkas] Mon (petit/gros/grand) loup Férfi nőnek, házastársak között (mindig hímnemben!)
Felnőtt gyereknek. Allez, mes petits loups, dépêchez-vous ! Ma loute ; ma louloute Főleg nőnek vagy gyereknek.
„Mon bon louloup” (Balzac Mme Hanskának írt levelében szóvégi p-vel írja, de a mai franciára p nélküli írásmód
jellemző).

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

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

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

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

piou-piou m. [pipi] Felnőtt gyereknek, gyakran többes számban (kötőjellel vagy kötőjel nélkül). Mes (petits)
pioux-pioux

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

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.

À suivre/Folytatjuk
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[1] A cikkhez nagy segítséget adott a neves belga lexikográfus, Henri Van Hoof „Un bestiaire linguistique – ou les
animaux dans les images du français et de l’anglais” c. háromrészes közleménye, l. Translators' Journal, vol. 47,
n° 3, 2002, p. 403-427.; vol. 51, n° 3, 2006, p. 570-584.; vol. 52, n° 3, 2007, p. 542-555.

[2] Brehm Alfréd, Az állatok világa egy kötetben, átdolgozta Rapajcs Raymund, Budapest, Maceanas Reprint-
sorozat, 1990, IX. o.

[3] Littré ezt a példamondatot idézi: „Le miracle est qu’un rossignol fasse un rossignolet à sa rossignole et non
pas à une fauvette.” VOLTAIRE. A továbbiakban a ritkább alakváltozatokat csillaggal jelezzük.

[4] L. az író Histoire d’un merle blanc c. novelláját.

[5] L. Maurice Grevisse, Le bon usage, 12eme édition, Duculot, 1993, 789. o.

[6] rhinocère, rhinocéron

[7] A tourtereau m. nemcsak a hímet, hanem a gerle kicsinyét is jelöli.

[8] Napóleon idejében az aigle szó zászlót, lobogót is jelentett, mint ahogyan Victor Hugo Expiation [Vezeklés] c.
versében (1853) is (l. „jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles…”).

[9] A köznyelvben a bique is elterjedt.

[10] A lièvre [hím vadnyúl] helyett a francia vadász-szaknyelv a bouquin szót is sűrűn használja.

[11] A Bárdosi-Szabó szótárban és a Pálfy Miklós-féle szótárban „csak” cica.

[12] L. Larousse gastronomique, Paris, Larousse, 1997, 952. o.

[13] L. Ádám Péter, Francia-magyar kulturális szótár, Budapest, Corvina, 2004, 154. o.

[14]  A  mondat  abból  az  interjúból  való,  amelyet  a  francia  köztársasági  elnök  1965.  december  14-én  az
elnökválasztás második fordulója előtt adott.

[15] Erről l. Bárdosi-Karakai, A francia nyelv lexikona, Budapest, Corvina kiadó, 1996, 19–21 o.

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

Hogy hány káromkodást ismer a francia, csaknem lehetetlen
megmondani.  Pierre  Enckell  Dictionnaire  des  jurons  c.
hézagpótló  szótára[iii]  nem  kevesebb,  mint  750  szócikket
tartalmaz. Persze, ennek a 750 káromkodásnak csak elenyésző

része  eleven  a  mai  köznyelvben;  bár  az  is  igaz,  hogy  az  elavultnak  tekintett  káromkodások  sem  teljesen
ismeretlenek a franciák előtt, hála azoknak a klasszikus irodalmi műveknek, amelyek megőrizték őket. Érdekes,
hogy  időnként  az  irodalminak  tekintett  és  a  mai  köznyelvből  kikopott  káromkodások  is  fel-felbukkannak  a
nyomtatott sajtóban, és korántsem csak a Canard enchaîné-féle vicclapok, hanem nagyon is  komoly újságok
hasábjain[iv]. Mi több, az sem megy ritkaságszámba, hogy a nagyszülők nemzedékével szorosabb kapcsolatban
levő  fiatalok  újra  bedobják  a  köztudatba  az  idősebb  nemzedék  egy-egy  elavultnak  vélt  káromkodását  (mint
például a scrogneugneu-t).

Ami a köznyelvből kikopott káromkodásokat illeti, érdekes, hogy az 1600 előtti szentségelések úgyszólván kivétel
nélkül eltűntek a nyelvből, ami annyit jelent, hogy az irodalmi nyelvben megőrzött káromkodások egytől egyig
1600  utániak.  (Különösen  sok  példát  találunk  a  káromkodásra  Molière-nél,  valamint  Alexandre  Dumas
regényeiben.) A merde szó, amelyet kiváltságos hely illet meg a káromkodások sorában, először a XIII. századi
Róka-regényben bukkan fel, de a XVI. században Rabelais, a XVII.-ben Scarron, sőt, Voltaire sem rühelli tollára
venni – ezután jó egy évszázadra eltűnik a francia szövegekből, bár sok adat utal búvópatakszerű jelenlétére.
Végül,  jó  egy  évszázados  lappangás  után,  szinte  vulkánszerűen  tör  felszínre  a  csiszoltan  választékos  stílusú
Gustave Flaubert levelezésében, hogy azután – már a XX. században – egyik leggyakoribb szitok- és indulatszója
legyen  a  modern  francia  köznyelvnek.  „Ezzel  az  öt  betűs  szóval  –  írja  a  költő  Jacques  Réda  –  ma  szinte
mindenhol találkozhat az ember, olyan gyakori lett, hogy minden kapcsolatát elvesztette anyagi referenciájával.”

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

Az mindenképp közös a káromkodásokban, hogy mindegyik erős feszültség, intenzíven átélt – nemritkán negatív
–  érzelem  szülötte.  Mivel  a  káromkodáson  igen  nagy  az  érzelmi  nyomaték,  hamar  elkophat,  elgyöngülhet,
elhasználódhat.  Ezt  a  folyamatot  ellensúlyozza  a  káromkodások  nyomatékosítása.  Ennek  két  módja  van:  a
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.
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Ami a káromkodások magyar ekvivalenciáit illeti, egy kicsit zavarban vagyok. Egyáltalán nem könnyű ugyanis egy
francia káromkodást valamelyik hazaival megfeleltetni. Ha valahol, itt bizony nincsenek egzakt ekvivalenciák.
Elég belenézni a hazai  szótárakba, rögtön látni,  mennyire reménytelen vállalkozás a francia káromkodásokat
valamilyen ízesebb hazai káromkodással megfeleltetni. Ennek nemcsak az lehet az oka, hogy nem egy magyar
káromkodás már teljesen kikopott a nyelvből; az is sokat nyomhat a latban, hogy a káromkodás mindig mélyen
be van ágyazva a szövegkörnyezetbe, és jelentését is legtöbbször ettől kapja. Másrészt, sok magyar káromkodás
jelentése  nagyon  közel  áll  egymáshoz,  ahogyan  nem  egy  francia  káromkodás  is  szabadon  felcserélhető  egy
másikkal...

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

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

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

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

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

bon sang bon sang de bon sang, bon sang de bon sang de bon sang, sacré bon sang, satané bon sang, sacré
mille bon sang de bon dieu (méltatlankodás, felháborodás, bosszúság kifejezésére; előtagként is: bon sang de
misère) Mais de quoi as-tu peur, bon sang ! Bon sang ! vous n’écoutez jamais ! „Bon sang, la belle fille ! Siffle
admirativement mon compagnon.” (L. Malet) „Ah que n’ai-je vécu, bon sang ! / Entre quatorze et quinze cent.”
(G. Brassens)

bordel  sacré  bordel  (de  merde),  bordel  de  bordel,  tonnerre  de  bordel,  bordel  de  Dieu,  bordel  de  merde
(méltatlankodás, felháborodás kifejezésére, használható magában is, összetételben is, nagyon gyakori, felkiáltó
mondat bevezetésére is) Qu’est-ce que c’est encore, bordel de dieu ?! Bordel, que tu es belle ! Bordel, je t’ai dit
mille fois de fermer la porte ! „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu ! Je veux savoir ! Je veux savoir !”
(M. Aymé) „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu, c’est-y pas malheureux de voir ça.” (Drieu La
Rochelle) „Bordel de bon Dieu de nom de Dieu de merde” (L.-F. Céline) „Mais, bordel, où c’est qu’j’ai mis mon
flingue ?” (Renaud)

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

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

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

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

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

crotte crotte ! crotte de crotte, crotte de bique ! (egy kicsit gyerekes; türelmetlenség bosszúság kifejezésére, a
>merde>flûte, >zut) „Crotte. Une heure. Qu’est-ce que je vais faire en attendant.”  (R. Queneau) Crotte  de
crotte ! Pour une fois que tout marchait sur des roulettes, nous avons la guigne ! enyhébb változata, szinonimái:

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

diable cent diables,  cinq cent diable,  mille  diables,  mort d’un diable,  mort de tous les  diables,  mordiable,
tonnerre de diable, que diable, grand diable, tonnerre du diable, tous les diables, sang du diable, ventrediable
(irodalmi, de a csiszoltabb beszédben is előfordul. Enyhébb változata a >diantre) Diable, c’est un peu chère ! Où
diable est-il caché ? Que diable veut dire tout ça ? „Que diable allait-il faire dans cette galère ?” (Molière)

diantre que diantre (a >diable enyhébb változata; régies és irodalmi; csodálkozást fejez ki, de nyomatékosíthat
kérdő mondatot is) Diantre ! Et il s’en est tiré sans une égratignure ? ’A kutyafáját! És minden sérülés nélkül
megúszta?’  Et comment diantre  pensez-vous  réussir  ?  ’És  hogy a  pitvarba  szeretné  a  dolgot  sikerre  vinni?’
Dépêchez-vous que diantre ! Diantre, que c’est cher ! „Comment diantre se trouvait-il que Tartarin de Tarascon
n'eût jamais quitté Tarascon ?” (Daudet) Jelzőként is használható, de prepozícióval: c’est un diantre d’homme
’furcsa, különös egy ember’...

Dieu nom de Dieu, triple Dieu, ventre Dieu, mille Dieux, milliard de Dieux, vingt Dieux, foutredieu (ritka),
grand Dieu de Dieu de tous les Dieux, sacré nom de Dieu, bon Dieu de bon Dieu (gyakori) „Nom de Dieu de
merde, c’est quand même trop con !” (J. Laurent)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pétard mille pétards, nom d’un pétard, pétard de dieu, pétard de nom de dieu, sacredieu pétard, pétard de
pétard de pétard (bosszúság, ingerültség, csodálkozás kifejezésére; önállóan is használható, de összetételekben
gyakoribb; durvának és közönségesnek számít) Ça tombe des cordes, pétard ! On pourra pas sortir; „Nom d’un
pétard, est-ce beau!” (Flaubert)

peuchère pechère, péchère (meglepetés, elérzékenyülés, csodálkozás, csodálat vagy a sajnálkozás kifejezésére)
„La Sainte Vierge, peuchère, elle n’en a eu qu’un [c’est-à-dire enfant] et regarde un peu les ennuis qu’il lui a
fait!” (M. Pagnol)

punaise  (a  >putain  enyhébb  szinonimája;  harag,  türelmetlenség  kifejezésére)  Punaise!  Cette  affaire
commence à m’énerver !

purée  purée  de  purée  de  purée  (a  >putain  enyhébb,  szalonképesebb  változata;  határozott  névelővel  is;
kifejezhet haraggal vegyes – néha örömteli – meglepetést, de türelmetlenséget is; de prepozícióval összefűzött
összetételben is használatos)

putain putain de bordel,  putain de merde Oh, putain !  (nagyon durva;  ritkábban csodálat  és elégedettség,
gyakrabban düh, bosszúság kifejezésére; a kiejtésben néha ’tain-né is rövidülhet; a >punaise meg a >merde
szinonimája; de-vel kapcsolódó előtagként is, bosszúság, düh kifejezésére) Quel putain de temps ! Oh ! Putain !
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)
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saperlotte (régies; >saperlipopette) Mais dépêche-toi, saperlotte !

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

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

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

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

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

ventrebleu ventre-bleu (régies,  harag,  meglepetés kifejezésére,  főleg XVII.  századi szövegekben gyakori,  de
később is előfordul) Ventrebleu, la coquine m’a berné ! „Ventrebleu, je vous avalerais…” (A. de Musset)

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

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

A  francia  káromkodásokat  lehet  többféleképpen  is  osztályozni.  Pierre  Enckell  például  tematikus  rendezést
választott,  vagyis tartalom szerint sorolta őket (1)  a vallással (Istennel,  a szentekkel,  illetve az ördöggel stb.)
kapcsolatos,  (2)  az  élő  (személyek,  állatok),  valamint  (3)  élettelen  referenciát  tartalmazó  káromkodások
kategóriájába[xi].  De elképzelhetők más osztályozások is. Mint például a nyelvi szintek szerinti kategorizálás,
amely  pontosan  megadná,  hogy  egy-egy  káromkodás  milyen  stílusrétegben,  milyen  nyelvi  és  társadalmi
környezetben  használható.  És  elképzelhető  olyan  rendszerezés  is,  amely  a  kifejezendő  érzelmek  szerint
csoportosítaná  a  káromkodásokat,  pontosan  jelezve,  hogy  az  ingerült,  dühös,  felháborodott  vagy  csalódott
nyelvhasználó milyen – gyönge, középerős vagy erős – káromkodások közt választhat, ha alkalomadtán hangot
akar adni indulatainak.

Mert akárhogyan is, káromkodni muszáj! A kételkedőknek ajánlom, nézzenek bele három angol kutatóorvos, R.
Stephens, J. Atkins és A. Kingston Swearing as a response to pain c. tanulmányába, amely egy komoly orvosi
szaklapban látott napvilágot[xii]. A tanulmányból kiderül, hogy a káromkodást „az agykéreg meghatározott része
irányítja, ez tiltja és ellenőrzi a használatukat. Mindamellett, bizonyos esetekben, amikor trauma ér minket, vagy
heves fájdalommal kell szembenéznünk, hirtelen felnyílik a nyelvi jólneveltség agyi zára, és a bennünk szunnyadó
ösztönös  trágárság  felszínre  tör.  A  nyelvi  parancsnak  ez  a  megszegése  rendkívül  erős  emócióval  jár,  ami  a
fájdalomérzést jelentősen enyhíti.” A szentségelés tehát lehet fájdalomcsillapító is, és  mint minden gyógyszer
csak körültekintéssel és mértéktartással alkalmazható, máskülönben erejét veszti, hatástalanná válik. Mint annyi
másban, itt is a mértékletesség, az arányérzék meg a jó ízlés az irányadó.

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !
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[i] Paris, coll. Le Livre de Poche, 1994, 361. o.

[ii] À Ernest Chevalier [Croisset] Dimanche, 15 juin [1845]

[iii] Paris, Presses Universitaires de France, 2004.

[iv] Mint pl. a mille pétards, a sapristi vagy a saperlipopette.

[v] Problèmes de linguistique générale, Paris, Édition de Minuit, tome II, 256. o.

[vi] Ezeket a káromkodás-fűzéreket nevezi a francia un chapelet d’injures-nek.

[vii]Molière, Dom Juan, coll. Nouveau classiques illustrés Hachette, Paris, 1976, II. felvonás, első jelenet, 36–41.
o. Természetesen az eufemisztikus formákat használják.

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

[ix] IV. Henrik gyóntatópapjának nevéből: Coton atya (1564–1626) a legenda szerint arra kérte a királyt, hogy
Isten neve helyett az övével káromkodjon.

[x] A szó azt a nyílást jelöli a régi hajók oldalában, amelyeken kikandikál az ágyúcső vége. Míg a sabord  hn
mindig négyzet alapú és üvegezetlen nyílás, az hublot hn (hajóablak) kör-alakú és mindig üvegezett.

[xi] Pierre Enckell, id. mű, 21–24. o.

[xii] Neuroreport, 2009 20 (12), 1056–1060. o.

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

Általában csak a festők „színvilágáról” szokás beszélni.
Holott  megvan  a  nyelveknek  is  a  maguk  „színvilága”.  A
franciáé  különösen  gazdag.  Nemcsak  mert  viszonylag  sok
szava és nyelvi eszköze van a legkülönbözőbb színárnyalatok
kifejezésére, azért is, mert a színnevek sok jelzős szerkezetnek
és idiómának lehetnek alkotóelemei.

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

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

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

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

Hamletben),   Blanche-Neige  (Hófehérke),  le  Vert-Galant  (IV.  Henrik  kedveskedő ragadványneve)
4
.  Az  előre

helyezett szinnév a költői nyelvben sem megy ritkaságszámba: "Enfants, voici les boeufs qui passent, / Cachez
vos rouges tabliers !" (V. Hugo, Odes et ballades)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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’)
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kifejezéssel lehet körülírni (pl. un bleu tirant sur le violet). A toldalék a nőnemű alakhoz járul (a vert esetében a
szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

Az -âtre végződésű színnevek összetételekben is előfordulhatnak, pl. gris noirâtre (feketés szürke), gris
brunâtre (barnás szürke), blanc jaunâtre (sárgás fehér). Az -âtre képzős színnevekkel, amelyek erősen pejoratív
jelentésűek, gyakran találkozni az irodalmi nyelvben: J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre – olvassuk
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)
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VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel
8
: brun-roux, brun-rouge, bleu-vert, vert-jaune, gris-bleu,

gris-blanc, gris-jaune;

(2) A színnévnek bizonyos árnyalatot vagy színt felidéző főnévvel vagy főnévi csoporttal való helyettesítése:
des yeux noisette (mogyoróbarna szempár), des cheveux poivre et sel (őszbe csavarodó haj), des gants beurre
frais (vajszínű kesztyű), des chemisettes marron (gesztenyebarna blúz), un tissu feuille morte (avarszínű szövet),
une robe cuisse-de-nymphe (hússzínű ruha), des rubans gorge-de-pigeon (galambszürke szalag) stb. stb.

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

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

(4) Előfordul, és nem is ritkán, hogy a jelzői funkcióban álló főnév prepozíció nélkül áll a színnév mellett:

jaune paille (szalmasárga), bleu ciel (égszínkék), bleu horizon (égszínkék
10

), bleu ardoise, gris anthracite, jaune
citron (citromsárga), jaune pipi, rouge sang (vérpiros), gris ardoise (palaszürke), gris tourterelle, vert bouteille,

vert tilleul, vert pistache (pisztácia-zöld), vert épinard (spenótzöld), vert pomme, (almazöld) stb
11

.

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

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

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

feulle-morte  (avarszínű),  garance  (tulipiros)
12

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

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

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

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

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

3  Ma  főleg  vendéglők,  éttermek  neveként  (leginkább  Bretagne-ban).  A  hófehér  hermelin  az  1532-ig  önálló
Bretagne-nak volt a jelképe. A bretagne-i hercegség jelszava (Plutôt la mort que la souillure ’Inkább meghalni
mint hogy folt essen a becsületen’) is erre az állatra céloz: a legenda szerint egy vadászok elől menekülő hermelin
megállt egy sáros patak előtt, és inkább a halált  választotta,  csakhogy a prémjét be ne sározza.  Ugyancsak a
legenda szerint Anne de Bretagne (1477–1514) is tanúja volt az esetnek, és parancsot is adott, hogy az állatot
azonnal engedjék szabadon. La blanche hermine – Gilles Servat 1970-ben született híres dalának címe.

4 A kifejezés, amelynek 'öregedő, de még ereje teljében levő férfi' az eredeti jelentése, ma IV. Henriknek azt a
bronz lovasszobrát jelöli, amely az île de la Cité alsó csücskében áll.

5 A griser-nek ezt a jelentését nem ismeri sem Pálfy Miklós Francia-Magyar szótára (Grimm Kiadó, Szeged,
2006), sem Bárdosi Vilmos és Szabó Dávid francia-magyar kéziszótára (Akadémiai kiadó, 2007).

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
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használt nőnemű főnévhez (pl. gyümölcsnévhez) társul: framboise foncée, fraise claire stb.
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