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Francia-amerikai kapcsolat: kezesbárány francia szocialisták

SERGE HALIMI

Molière, a címszereplőről elnevezett darabjának negyedik felvonásában, Don

Juan  fogadja  hitelezőjét,  Vasárnap  urat.  Úgy  dönt,  hogy  barátságának

legékesebb  kifejezéseivel  élve  fogja  elküldeni  a  kereskedőt,  mégpedig

anélkül, hogy egy fillért is fizetne neki. „Hát az igaz, annyi tisztességgel és

annyi szép szóval halmoz el,  hogy érkezésem sincs a pénzem kérni[1]."  ─

mondja Vasárnap úr.

2015.  június  24-én  Barack  Obama  elnök  valószínűleg  a  saját

udvariassági formuláit vette elő amikor újból megígérte François Hollande

elnöknek,  hogy nem fogja  többé lehallgatni  „nélkülözhetetlen partnerének” telefonbeszélgetéseit.  Vajon azért

mert  megijedt  egy  francia  büntetőeljárástól?  Vagy  egy  több  milliárd  eurós  bírságtól?  (Pl.  mint  amit  a

BNP-Paribas  fizetett  ki  az  amerikai  Kincstárnak…)  Esetleg  tartott  volna  az  Európával  kötendő

szabadkereskedelmi egyezmény felfüggesztésétől, vagy az Atlanti Szövetség megkérdőjelezésétől? Biztosan nem!

Egy amerikai elnöknek nincs kezesebb és veszélytelenebb partnere, mint egy francia szocialista politikus.

Amikor  napvilágra  került,  hogy  három  egymást  követő  francia  elnök  után  is  kémkedtek  az  amerikai

titkosszolgálatok,  akkor Stéphane Le Foll  kormányszóvivő csodálatra méltó  nyugodtsággal  reagált:  „Meg kell

őriznünk a mértéket ebben az egészben. Helyre kell tennünk a dolgokat. Nem azért vagyunk itt, hogy diplomáciai

szakítást  kezdeményezzünk,  ehhez  túl  szorosak  a  kapcsolataink.”  E  kijelentés  után  Le  Foll  elutazott

Washingtonba,  hogy  a  transzatlanti  óriáspiacról  tárgyaljon.  Valószínű,  hogy  amerikai  partnereinek nem volt

nehéz kitalálniuk, milyen álláspontot fog képviselni…

Jó tíz évvel korábban, mint azt a WikiLeaks dokumentumaiból megtudtuk, a szocialista párt több vezetője

is bejárt  az amerikai  nagykövetségre. George W. Bush megbízottjának Jacques Chirac elnökre panaszkodtak,

miszerint merev álláspontot foglalt el az iraki háború kérdésében. 2006. május 29-én Pierre Moscovici ─ aki

akkoriban a szocialista párt nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és az Európai Parlament elnökhelyettese

volt  ─ megígérte,  hogy a  következő szocialista  kormány Amerika-barátabb lesz,  mint  Dominique de Villepin

kormánya.  Néhány  nappal  később  François  Hollande  a  szocialista  párt  főtitkára  sajnálkozott  az  amerikai

nagykövet asszony előtt, hogy Chirac „ok nélkül akadályozta” Bush elnököt. Mindeközben Michel Rocard vezető

szocialista politikus, Franciaország 1991-ig hivatalban lévő miniszterelnöke, indulatosan fejtegette az amerikaiak

előtt, hogy mennyire dühös az iraki háborút elszántan ellenző Dominique de Villepin „ellentétes hatást kiváltó”

beszéde miatt.

A  szocialisták  Amerika-barátságára  még  ékesebb  példa  François  Mitterrand  és  George  H.  Bush  1981.

június 24-i találkozója, amikor Mitterand elmagyarázta az akkori amerikai elnökhelyettesnek, miért is nevezett ki

négy kommunistát a kormányába. „A kommunisták elfogadták, hogy megalázzam őket annak fejében, hogy négy

helyet kapnak a kormányban. (…) Ha nem felelnek meg, bármikor elküldhetem őket. (…) Hozzá lesznek kötve a

gazdaságpolitikámhoz,  így  tehát  társadalmi  mozgolódást  sem  szervezhetnek.”  Ronald  Reagan  jobb  keze  ezt

követően megnyugodva távozott:  „Magyarázatainak köszönhetően most már tisztábban látunk[2].”  ─ mondta

Mitterrandnak.

Alig két év múlva Reagan elnök végképp megnyugodhatott, amikor Párizs hazaküldött negyvenhét szovjet

diplomatát, akiket Franciaország elleni kémkedéssel vádoltak. „Az oroszoknak meg kell érteniük, hogy kemények
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vagyunk. Ahogy ezt megértik, rögtön minden jobban megy majd” – összegezte Mitterrand.

Ilyen  és  hasonló  példák  után  joggal  kérdezzük:  mit  várhatunk  a  szocialistáktól,  akár  a  lehallgatással

kapcsolatos francia-amerikai tárgyalásokban?

Fordította: Morva Judit

[1] Illyés Gyula fordításában, Franklin-Társulat Kiadó.

[2] Idézi Philip Short újságíró, aki végig tanulmányozta a találkozó hivatalos jegyzőkönyveit. Philip Short: François Mitterrand.

Portrait d’un ambigu [François Mitterrand. Egy ellenmondásos személy portréja], Nouveau Monde Editions, Párizs, 2015.
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Észak-Korea közelebbről

Kovács Gábor

A  nyugati  média  a  25  millió  lakosú  Koreai  Népi  Demokratikus  Köztársaságról

(KNDK) általában csak rosszat  vagy semmit  sem közöl.  A  világ egyik  legjobban

elzárt  országából  kiszivárgó  információkat  és  a  menekültek  ellenőrizhetetlen

történeteit  a  bulvársajtó  igyekszik  túldramatizálni.  Árnyaltabb  hangot  jelentett,

hogy a  közelmúltban két tekintélyes  lap,  a párizsi  Le Monde Diplomatique  és  a

londoni liberális Economist hosszabb tudósításban számolt be az ország helyzetéről

és az utca képében történt változásokról. A különböző nézeteket képviselő két újság

munkatársai azonban sokszor azonos következtetésre jutottak.

Martin  Bulard  francia  újságíró,  aki  az  idei  Tavaszi  Nemzetközi  Vásár  alkalmából  látogathatott  el  a

KNDK-ba megjegyezte, hogy az évtizede még szürkének látszó főváros, a 2,5 milliós Phenjan kiszínesedett. A nők

öltözete élénkebb és változatosabb lett. Az új épületek már nem az egykori szovjet stílust utánozzák és a régiek

egyhangú  külseje  is  megváltozott.  2011  decemberében  hatalomra  került  32  éves  Kim  Dzsong-un  jelszava:

„sebességet Phenjannak.” Az építési munkák többségét azonban a hadsereg alakulatai végzik, ami jelentős anyagi

megtakarítást jelent.

A kínai munkás bére tízszer nagyobb

Az  Economist  írása  hangsúlyozza,  hogy  Kim  megszállottan  támogatja  a  grandiózus  projekteket  (aquapark,

korcsolyapálya,  delfinárium, a Masik-hegyen épült  sípálya luxus szállodával  stb.),  amelyeket építés közben is

gyakran felkeres és „tanácsokat” ad a kivitelezőknek. A közelmúltban adták át a phenjani repülőtér impozáns új

terminálját, amelyre a hazai Air Koryo-n kívül csak az Air China repül. A menetrend szerinti forgalom azonban

alig  heti  másfél  tucat  járatot  jelent.  A  diplomata  negyed  közelében  egy  modern  városrész  létesült,  amit  a

külföldiek csak „Pyonghattan-nak” neveznek. A rohamos fejlesztést mutatja, hogy a főváros központjában egy új

földalatti bevásárló központ épült, ahol a tehetősek szűk rétege hazai és importcikket egyaránt megvásárolhat. A

kép azonban árnyaltabb,  mert  az  utcán járva vagy  a  metrón utazva gyakran lehet  rosszul  öltözött  és  súlyos

csomagokat cipelő emberekkel találkozni. A phenjaniak többsége láthatólag szerény körülmények között él.

Két elmaradhatatlan kísérője elvitte Martin Bulardot a Tedong-folyó partján lévő Kim Chek egyetemre,

ami tudomány és az új technológia legfontosabb intézménye. A tantermek internet kapcsolattal is rendelkező

számítógépekkel  voltak  felszerelve.  A  mesterképzésen  résztvevő  hallgatók,  bizonyos  feltételek  mellett

kapcsolódhatnak a világhálóra, de senkinek sem lehet saját e-mail címe.

A francia újságíró ellátogatott Vonszan kikötővárosba is. Az autóút rizsföldek mellett vezetett. A parasztok

főleg  kéziszerszámokkal,  ásóval  és  kapával  dolgoztak.  Az  újságíró  csak  néha  látott  kordét  húzó  ökröt  vagy

traktort.  A  földeken  diákok  is  tevékenykedtek,  akiknek  évenként  kétszer  kötelezően  10-15  napig  a

mezőgazdaságban kell segíteniük. A koreai falvak elmaradott infrastruktúrája, és a főleg emberi erővel végzett

munka éles kontrasztban van a Phenjanban valamint egy-két más városban történt kirakatszerű változásokkal. A

parasztok  2012  májusa  óta  az  egykori  magyar  háztájihoz  hasonlóan,  egy  általuk  megművelt  kis  földterület

termését  piacokon  is  értékesíthetik,  ami  elősegítette  az  ellátást  javítását.  A  mezőgazdaság  fejlődéséhez

hozzájárult,  hogy  a  műtrágya  beszerzése  némileg  könnyebbé  vált.  Az  országban  dolgozó  külföldi  szakértők

véleménye  szerint,  a  KNDK-ban  megszűnt  az  éhínség,  de  az  ENSZ  egy  korábbi  jelentése  a  lakosság

egyharmadának a krónikus alultápláltságát jelezte.

Martin Bulard találkozott  egy kínai  üzletemberrel,  aki  közös vállalkozásban egy minibusz összeszerelő

üzemet létesített Phenjan egyik külvárosában. Elmondta, hogy a közlekedés fejlesztése folyamatos igényt biztosít

a  gyárnak és  a  koreai  munkások kínai  társaiknál  sokkal  fegyelmezettebbek.  A dolgozók hat  munkanapon át

végzett napi nyolc órás munkáért harminc eurónak megfelelő bért kapnak havonta, amit hét euró biztosítás és
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élelmezési költségek (rizs) egészítenek ki. Egy azonos munkát végző kínai munkás bére viszont tízszer nagyobb,

ezért  az üzlet  kifizetődő és  gazdaságos.  A  vállalkozó bővítési  szándéka azonban megfelelő  külföldi  partnerek

hiányában egyelőre sikertelen maradt.

Ri Csol Sok, a Gazdasági Fejlesztési Szövetség alelnöke tájékoztatta a francia újságírót a gazdaság aktuális

helyzetéről.  2014.  májusi  párthatározat  szerint,  a  vállalatok  nagyobb  önállóságot  kaptak.  A  kormányzat  26

különleges  zónát  jelölt  ki  a  külföldi  befektetések  megkönnyítése  érdekében,  amelyeket  elsősorban  az

idegenforgalom, az elektronika, a gép- és élelmiszeripar ágazatokban várnak. A speciális övezetekben dolgozó

cégek jelentős vám- és adókedvezményt kaphatnak. Ri Csol Sok hangsúlyozta, hogy az új feladatok elvégzéséhez

nem  rendelkeznek  az  üzleti  kultúrában  felkészült  szakemberekkel,  ezért  a  Kim  Ir  Szen  Egyetemen  egy

gazdaságirányítással foglalkozó szakot létesítettek a múlt évben. Az alelnök kijelentette, hogy az USA ellenséges

kampánya miatt a KNDK-ról nagyon rossz kép alakult ki külföldön. Az országot sújtó nemzetközi embargóval

kapcsolatban, Ri Csol Sok azonban „elfelejtette’ megemlíteni, hogy ez a nukleáris fegyverekkel való kísérletek

miatt történt, amit a KNDK-val jó viszonyt ápoló Kína és Oroszország is elítél.

A donju, az „új osztály” a másodlagos gazdaságból él

A külföldi befektetők közül elsősorban a kínaiak vannak jelen és mintegy 52.000 munkás dolgozik a dél-koreai

vállalkozók által üzemeltetett Keszong ipari parkban. A mobiltelefon hálózatot az egyiptomi Orasco építette ki.

Nem hivatalos  adatok szerint,  a  külkereskedelmi  forgalom 2013-ban 7,3  milliárd dollár  értékű volt.  A  kínai

vállalatok 63, a dél-koreaiak 27 százalékot képviseltek az árucserében. Az import 4,1 százaléka származott az

Európai  Unió  tagállamaiból.  A  kormányzat  szándékai  ellenére  egyelőre  nem  sikerült  a  kínai  befolyást

csökkenteni.

Az Economist és más írások is foglalkoznak a donjuk (magyarul: a pénz mesterei) tevékenységével, ami az

új gazdagok elnevezése. A donjuk az 1994-98 közötti nagy éhínség idején jelentek meg először és szerepük az

elmúlt húsz évben lassan, de folyamatosan növekedett. A donju által képviselt másodlagos gazdaságot a rendszer

eltűri,  sőt együttműködik  az „új  osztály”  tagjaival.  A gazdag réteg tagjai  luxus életet  élnek,  saját  gépkocsival

rendelkeznek, magas kamatra pénzt kölcsönöznek, részt vesznek az ingatlan üzletekben és erősítik az építkezési

boomot.  Kitűnő  kormányzati  kapcsolatokkal  rendelkeznek  és  az  állami  vállalatokkal  közös  projekteket

valósítanak  meg.  Lehetőségeiket  azonban  korlátozza  nemzetközi  kapcsolataik  hiánya  és  az  ország

bankrendszerének elmaradottsága.

Észak-Koreába  irányuló  legális  és  illegális  forgalom  legfontosabb  kapuja  Dandong,  a  Yalu  határfolyó

melletti kínai város, ahol a kereskedők és a csempészek bonyolítják üzleteiket. Feletteseik elnézik, ha kínai vagy a

koreai határőrök és vámosok „elnézésük” miatt, egy kis mellékjövedelemhez jutnak. Időnként a koreai katonák is

bekapcsolódnak az üzletekbe és kínai kollegáikkal közvetlenül kereskednek.

            A régi gárda képviselőinek drasztikus eltávolítása után, Kim Dzsong-un megpróbál egyensúlyt
tartani a hadsereg igényeinek kielégítése és a gazdaság fejlesztése között. A nemzetközi szankciók mellett,  az
ország  krónikus  energia  hiánya  jelenti  a  fejlődés  legnagyobb  akadályát,  amin  csak  egy  megfontolt  nyitás
változtathat. A KNDK-ban átalakulás zajlik, aminek egyik jellemzője a kereskedői osztály megjelenése és a pénz
szerepének  növekvő  jelentősége.  Andrej  Lankov  Észak-Korea  szakértő,  egyetemi  tanár  szerint,  a  szocialista
elvekkel nehezen összeegyeztethető dinasztikus rendszer „egyre jobban eltávolodik az osztálynélküli társadalom
meghirdetett céljától”.

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

4 / 47 2015. 09. 17. 16:35



Görögország kapitulációja Európa veresége

JÁNISZ VÁRUFAKISZ

Tanulságok elkötelezett európaiak számára Görögország és hitelezőinek tárgyalásaiból

A  hat  hónapon át  tartó,  végeláthatatlanul  sok  tárgyalás  alatt  az  „egyedül
mindenki ellen” harcoló Görögország a szégyenpadra került. Ez alkalommal
az Európai Unió egy bosszúálló, hajlíthatatlan intézmény képét mutatta be,
időnként igencsak meglepő módon.

Az alábbi írásban az akkori görög pénzügyminiszter, a Sziriza Párt
(Syriza)  parlamenti  képviselője,  Jánisz  Várufakisz  újraértékeli  –  a
kifárasztásra játszó  tárgyalásos  háború különféle  epizódjain  keresztül  –  a

Brüsszel, Berlin és Athén között dúló ütközetet.

Mi is volt a gond Görögországgal?

2010-ben a görög állam nem volt képes finanszírozni az adósságát. Egyszerűen szólva fizetésképtelenné vált, s így
már nem fért  hozzá a  tőkepiacokhoz.  Annak érdekében, hogy ne menjenek csődbe a már különben is  sérült
francia és német nagybankok, amelyek felelőtlenül hiteleztek milliárdokat a felelőtlen görög kormányoknak, az
Európai  Unió úgy döntött,  hogy a  világtörténelem legnagyobb kölcsönét  adja  Görögországnak,  a  legnagyobb
fiskális konszolidáció (ismertebb nevén megszorítások) feltételével,  amely természetesen a nemzeti jövedelem
világcsúcsot  jelentő  esését  idézte  elő  –  a  legnagyobbat  az  1929-es  nagy  gazdasági  világválság  óta.  Ezzel  egy
negatív spirál indult el: erős defláció(1), amely a megszorítások közvetlen és azonnali következménye volt, ami
azután még tovább súlyosbította az adósságszolgálatot. Mindez egy súlyos humanitárius válságot idézett elő. Így
az  ország  képtelenné  vált  a  nemzeti  adósság  visszafizetésére,  vagyis  maga  az  adósság  gyakorlatilag
törleszthetetlenné vált.  Öt évig a trojka (azaz Görögország hivatalos hitelezői, a „trojka” vagyis a Nemzetközi
Valutaalap (IMF), az Európai Központi Bank (EKB)  és a hitelező tagállamokat képviselő Európai Bizottság)
elkötelezett  maradt  emellett  a  zsákutcás  stratégia  mellett,  amelyet  a  finanszírozók  ‘extend-and-pretend’(2)
címszóval illetnek, azaz egyre több pénzt kölcsönöznek a fizetésképtelen adósnak azért, hogy ne kelljen leírni a
rossz,  visszafizethetetlen  kölcsönt.  Minél  több  hitelező  követte  ezt  a  stratégiát,  annál  nagyobb  lett  a  görög
szociális gazdaság kára, s annál kevésbé vált reformálhatóvá Görögország, ugyanakkor tovább nőttek a hitelezők
potenciális  veszteségei.  Az  IMF  és  a  Bizottság  évről  évre  hiperbolikus  prognózisokban  jelezte  a  közelgő
fellendülést, egész addig, amíg 2013-ban már előre bejelentette a görög felépülést. Természetesen szalmaszálakba
kapaszkodtak. Például 2014-ben a hitelezők és az engedékeny görög kormány már örvendezett azon, hogy a reál
GDP  hét  év  óta  először,  piciny  növekedést  mutatott.  A  közelebbi  vizsgálatok  azonban  kimutatták,  hogy  a
„fordulatot”  statisztikai  csoda  okozta,  s  a  piaci  árakon  mért  GDP  (azaz  a  nominális  GDP)  továbbra  is  1,1
százalékkal visszaesett, ugyanakkor az árak ennél is gyorsabban, 1,8 százalékkal estek. Így az, ami lényegében a
mélyülő  depresszió  jele  volt,  vagyis  a  termelés  és  az  árak  csökkenése,  megtévesztő  módon  a  reál  GDP
növekedéseként jelent meg. (mivel a nominális GDP és az infláció is csökkent, így igazi szélsőséges esetként,
mind a számláló, mind a nevező negatív volt, a hányadosuk pedig, matematikailag pozitívvá vált – a statisztika
ezt jelezte örvendetesnek.)

Ennek leleplezésével nyert a januári választásokon radikális baloldali pártunk, a Sziriza. Ha a választók
elhitték  volna,  hogy  Görögország  gazdasági  teljesítménye  javul,  akkor  nem  nyertünk  volna.  Mandátumunk
egyértelműen arra szólt, hogy az ‘extend-and-pretend’ féle kölcsönöket és a hozzájuk kapcsolódó megszorításokat
leállítsuk,  mivel  ez  a  politika már  padlóra  küldte  a  görög  magángazdaságot.  Be  kellett  mutatnunk,  hogy  az
emberek  egyetértése  mellett  leszünk  képesek  végigvezetni  a  görög  társadalmat  a  szükséges  mély
reformfolyamatokon. Az első Eurogroup-ülésen (3), február 11-én, amelyen részt vettem, egy egyszerű üzenetet
tolmácsoltam: „Kormányunkban megbízható partnerre fognak találni. Az Eurogroup-pal azonos talajon három
platformos  politikával  akarjuk  kezelni  Görögország  gazdasági  betegségét:  (i)  a  hatékonyságot  növelő  és  a
korrupciót, az adóelkerülést, az oligarchákat és a járadékszerzést legyőző mély reformokkal; (ii) szilárd állami
finanszírozással,  kicsiny,  de  életképes  elsődleges  költségvetési  többlettel,  ami  nem  jelent  túl  nagy  terhet  a
magángazdaságra; valamint (iii) az adósság-szerkezetünk érezhető racionalizálásával, vagy profil-átalakításával
oly  módon,  hogy  az  életképes  elsődleges  költségvetési  többlet  konzisztens  legyen  a  hitelezőinknek  járó
törlesztéssel.”

Néhány nappal korábban, február 5-én először látogattam meg a német pénzügyminisztert, Dr. Wolfgang
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Schäuble urat. Biztosítottam arról, hogy tőlünk olyan javaslatokat várhatnak, amelyek nemcsak az átlag görög
érdekeit veszik figyelembe, hanem az átlag európai – vagyis az átlag német, francia, szlovák, finn, spanyol stb –
érdekeit is szolgálják.

Nos, egyetlen nemes szándékunk sem találkozott az európai hatalmak érdekeivel. Erre az elkövetkező öt
hónap kemény tárgyalásai során kellett rájönnünk…

Sötét fenyegetések

Január 30-án, néhány nappal azután, hogy elvállaltam a Pénzügyminisztérium vezetését, az Eurogroup elnöke,
Jeroen  Dijsselbloem  úr  meglátogatott.  Néhány  percen  belül  rákérdezett,  mi  a  tervem  az  előző  kormánnyal
megkötött „egyetértési nyilatkozatról”, vagyis a „trojkával” aláírt memorandumról. Megmagyaráztam neki, hogy
kormányunkat azért választották meg, hogy az egyetértési nyilatkozatot újratárgyaljuk, azaz, lehetőséget fogunk
kérni, hogy újra áttekintsük a költségvetési és a reform-politikákat, amelyek az elmúlt öt évben olyan látványosan
sikertelennek bizonyultak, hiszen következményük az volt, hogy egyharmaddal csökkent a nemzeti jövedelem és
ezért az egész görög társadalom a reformok ellen fordult. Dijsselbloem kristálytiszta választ adott: „Ez nem fog
menni. Vagy tartjuk magunkat az egyetértési nyilatkozathoz, vagy összeomlik az egész program.” Más szavakkal,
vagy  elfogadjuk  azt  a  hibás  politikát,  amit  a  görög  kormányra  erőltettek,  és  aminek  megváltoztatására
választottak meg bennünket,  vagy bezárhatjuk a bankjainkat – ugyanis ez az,  amit egy „összeomló program”
konkrétan jelent, ha a tagállam nem jut ki a pénzpiacokra: az EKB nem finanszírozza tovább a bankokat, amelyek
bezárnak és ATM-jeik sem működnek tovább.

Egy induló, demokratikusan megválasztott kormány ilyen otromba megzsarolásának kísérlete nem volt
egyedi eset. A tizenegy nap múlva esedékes Eurogroup-ülésen megerősítést nyert az, ahogyan Dijsselbloem nem
vette figyelembe a legalapvetőbb demokratikus elveket, amikor Dr. Schäuble közvetlenül Michel Sapin úr után
szót emelt. A francia pénzügyminiszter a közös alapot kereste egyrészt az érvényben lévő egyetértési nyilatkozat,
másrészt amellett a jog mellett, hogy a görög nép az egyetértési nyilatkozat kulcskérdéseinek újratárgyalására
adott mandátumot kormányunknak. Dr. Schäuble azonban rövid úton elintézte Sapin úr ésszerű álláspontját,
amikor a pénzügyminiszterek többségének bólogatása mellett kijelentette: „Nem hagyhatjuk, hogy a választások
bármit  is  megváltoztassanak.”  Ugyanezen  az  Eurogroup-ülésnek  a  végén,  a  közös  nyilatkozat  szövegének
egyeztetésekor kértem, hogy a „módosított” szó kerüljön az „egyetértési  nyilatkozat” megjelölés elé egy olyan
mondatban,  amiben  kormányunknak  el  kell  köteleződnie  ez  iránt.  Dr.  Schäuble  ellenezte  a  „módosított
egyetértési nyilatkozatra” vonatkozó szövegemet, kiemelve, hogy az érvényes egyetértési nyilatkozat nem lehet
tárgyalás tárgya csak azért, mert új kormányt választottak Görögországban. Az ezt követő néhány órás holtpont
után  Dijsselbloem  úr  azonnali  „program-összeomlással”  fenyegetett  (ami  február  28-án  már  bank-bezárást
jelentett volna), ha ragaszkodom a „módosított” jelzőhöz.

Miniszterelnököm utasításai alapján aznap éjjel  az ülést úgy hagytam ott, hogy figyelmen kívül hagyva
Dijsselbloem  úr  fenyegetését,  nem  volt  egyeztetett  nyilatkozat.  Akkor  a  fenyegetés  üresnek  bizonyult,  de
hamarosan bosszú formájában újra megjelent.

Időről  időre  bank-bezárásokkal  fenyegettek  meg  minket,  ha  nem  erősítjük  meg  az  egyetértési
nyilatkozatot,  ami  pedig  minden  tekintetben  hibásnak  bizonyult  –  mind  makro-ökonómiai  szinten,  mind  a
mikro-ökonómiai hatékonyság növelésében, mind pedig a társadalom és a politika szintjén. Azt akarták, hogy
adjuk meg magunkat. Még azzal is megvádoltak, hogy „kioktatom” őket gazdaságtanból az Eurogroup ülésén,
azaz abban a testületben, ahol az eurozóna pénzügyminiszterei üléseznek!

És így zajlottak Görögország tárgyalásai a hitelezőkkel: sötét fenyegetések közepette, azzal a zsarolással,
hogy  a  bankjaink  bezárnak,  ha  eltérünk  az  egyetértési  nyilatkozattól.  Hogy  ez  a  fenyegetés  valós  volt,  már
kezdettől  tudtuk,  még akkor  is,  ha nem voltunk felkészülve  arra,  hogy  megadjuk magunkat,  és  végig abban
reménykedtünk, hogy az Európai Unió végül megváltoztatja az álláspontját.

Éppen  megválasztásunk  előtt  az  előző  kormány  –  összejátszva  a  Görög  Nemzeti  Bank  elnökével,  aki
korábban  pénzügyminisztere  volt  ugyanannak  a  kormánynak  –  figyelmeztetésül,  előidézett  egy  kisebb
bankcsődöt, egy hónappal azelőtt, hogy a választásokon hatalomra kerültünk. Néhány héttel a választások után az
EKB elkezdett  jeleket küldeni,  hogy tartósan leállítja a  görög bankrendszer likviditásának finanszírozását.  Az
Eurogroup-féle tárgyalásokhoz időzítve felerősítették a tőkék és a bankbetétek külföldre menekülését, mi pedig
figyelmeztettük Dijsselbloem urat, hogy ez a bankfiókok és az ATM-ek bezárásához vezethet.
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Majdnem zokogtam, amikor azt hallottam, hogy „Franciaország már nem a régi”

Amint  elkezdődtek  a  tárgyalások  szakértői  szinten,  a  legrosszabb  félelmeink  váltak  valóra.  A  hitelezők
nyilvánosan arról beszéltek, hogy félnek, miszerint nem kapják vissza a pénzüket és aggódnak a görög reformok
miatt. Valójában azonban csak kormányunk megalázásával törődtek és rá akartak bennünket kényszeríteni, hogy
vagy lemondunk, vagy megadjuk magunkat. Ezt a tárgyalási stratégiát folytatták, még azon az áron is, hogy a
hitelezők soha nem kapják vissza a pénzüket, amivel ugyanakkor veszélyeztették azokat a reform-céljainkat, amit
csak a Sziriza tud meggyőzően úgy elfogadtatni a görögökkel, hogy azt sajátjuknak érezzék. Kezdettől fogva időről
időre azt javasoltuk, hogy három, négy olyan jogszabályt léptetünk életbe, megállapodva az „intézményekkel”,
amelyek  szerint  például  intézkedéseket  hozunk  az  adóelkerülés  kezelésére,  az  adóhatóság  megvédésére  a
politikai  és  vállalati  befolyásolástól,  a  korrupció  kezelésére  a  közbeszerzéseknél,  az  igazságügyi  rendszer
megreformálására,  stb.  Válaszuk  állandóan  az  volt:  „Semmiképpen  ne  tegyék!”  Semmiféle  jogszabályt  ne
hozzunk mielőtt „az átfogó felülvizsgálat” be nem fejeződik.

A brüsszeli Eurogroup-üléseken azt kérték, mutassuk be az ÁFA-reformra vonatkozó terveinket. Mielőtt
azonban megállapodhattunk volna az ÁFÁ-ban, a trojka képviselői áttértek a nyugdíj-reformra. Azonban azonnal
badarságnak tartották a  javaslatainkat,  majd áttértek a privatizációra.  És  így tovább, biztosítva ezzel,  hogy a
tárgyalások egyik témáról a másikra ugorjanak, mielőtt bármiről megállapodhattunk volna, mielőtt bármelyik
témában komoly tárgyalásokat folytathattunk volna, olyan helyzetet teremtve így, mint amikor a macska a saját
farkát kergeti. A trojka képviselői hónapokig halogattak, ragaszkodva ahhoz, hogy mindenről tárgyaljunk, ami
végül is azt jelentette, hogy semmiről sem tárgyalunk.

Közben  anélkül,  hogy  ők  saját  javaslataikat  előterjesztették  volna,  s  miközben  a  tárgyalások
felfüggesztésével fenyegettek meg bennünket arra az esetre, ha a javaslatainkat nyilvánosságra hoznánk, ők a
sajtó  felé  azt  szivárogtatták  ki,  hogy  a  javaslataink  „gyengék”,  „rossz  elgondoláson  alapulnak”,  „nem
meggyőzőek”.  Abban  a  reményben,  hogy  valamikor  mégis  félúton  összetalálkozunk,  tovább  folytattuk  ezt  a
lehetetlen  folyamatot.  Az  érdemi  tárgyalások  legnagyobb  akadálya  talán  az  volt,  hogy  az  „intézmények”
álláspontja megosztott volt. Az IMF közel volt hozzánk az adósság átstruktúrálásában, de ragaszkodtak ahhoz,
hogy számoljuk fel  a  még megmaradt  munkajogi  védelmet,  még a  szellemi szabadfoglalkozásúak jogszabályi
védelmét is. Az Európai Bizottság ennél sokkal kedvezőbben állt hozzá a szociális és munkaügyi kérdésekhez,
viszont hallani sem akart az adósságszerkezet átalakításárról, sőt megtiltott minden tárgyalást erről. Az EKB-nak
is saját, külön elképzelése volt. Röviden: mindegyik intézmény saját vörös vonalat húzott és így mi ezeknek a
hálójába kerültünk.

Sőt, ami még ennél is rosszabb, a hitelezők „vertikálisan” sem egyeztették az álláspontjaikat. Az IMF és a
Bizottság  vezetőinek  álláspontja  különbözött  a  beosztott  csatalósaik  által  a  szakértői  tárgyalásokon  követett
iránytól.  A  német  és  osztrák  pénzügyminiszteri  tárgyalásokon  az  álláspontok  ellentmondásban  voltak  a
miniszterelnökségeik céljaival. A hitelezők álláspontjának „vertikális integrálása” egy külön „mission impossible”
lehetetlen feladatunk volt.

Talán a leginkább lehangoló élmény az volt, hogy tanúi lehettünk a Bizottság és néhány baráti, jószándékú
pénzügyminiszter megalázásának. Majdnem zokogtam, amikor a Bizottság és a francia kormány néhány magas
rangú vezetője azt mondta, hogy „A Bizottság alá kell vesse magát az Eurogroup elnöki összefoglalójának” vagy
hogy „Franciaország  már  nem a régi”.  És  akkor még megemlíthetem,  mekkora meglepetést  okozott,  amikor
június 8-án a német pénzügyminiszter, saját irodájában azt mondta nekem, hogy nincs javaslata az egész Európa
számára  óriási  költségekbe  kerülő  baleset  –  kilépés  az  eurozónából  –  elkerülésére.  Június  végére  a  trojka
csaknem minden követelésének beadtuk a derekunkat, kivéve, hogy továbbra is ragaszkodtunk egy enyhe adósság
átstruktúráláshoz, ami nem járt volna arcvesztéssel és csak kisebb adósság-átütemezést jelentett volna. Június
25-én  részt  vettem  a  számomra  utolsó  előtti  Eurogroup  ülésen,  ahol  a  trojka  ultimátumos  javaslatával
szembesültem.

Miután kilenctizednyire engedtünk a  trojkának, egy kis  elmozdulást  vártunk volna irányunkban,  hogy
lehetővé  váljon  valami  tisztességes  megállapodáshoz  hasonló.  Ehelyett  a  saját,  korábbi  álláspontjuktól  is
visszaléptek (pl. az ÁFA kérdésében). Világos, hogy azt akarták, hogy megadjuk magunkat olyan módon, ami
megalázásunkat  az  egész  világ  előtt  nyilvánvalóvá  teszi,  egy  olyan  egyezménnyel,  ami  ha  el  is  fogadjuk,
tönkreteszi  Görögország maradék szociális gazdaságát.  Egy látványos kapitulációt akartak, ami az egész világ
előtt nyilvánvalóvá teszi, hogy térdre kényszerítettek minket.
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Legyőzött barátok, legyőzött Európa

Másnap, Ciprasz kormányfő bejelentette, hogy a trojka ultimátumát a görög nép elé népszavazásra bocsátja. Egy
nappal  később,  június 27-én,  pénteken utoljára vettem részt az  Eurogroup ülésén.  Ez az  ülés  volt  az,  ami a
korábban bejelentett bank-bezárásokat megindította. Ez valamiféle büntetés volt azért, mert eléggé arcátlanul
meg mertük kérdezni az embereket. Ezen az ülésen Dijsselbloem elnök bejelentette, hogy összehív egy második
ülést  is  aznap estére  nélkülem,  azaz  anélkül,  hogy  Görögország  képviselve  legyen.  Tiltakoztam,  hogy  egyéni
döntésével nem zárhatja ki egy eurózóna tagország pénzügyminiszterét és jogi állásfoglalást kértem az ügyben.
Rövid szünet után a Titkárság állásfoglalása így szólt: „Az Eurogroup az európai alaptörvény alapján nem létezik.
Informális  csoport,  ezért  elnökének  döntései  nincsenek  jogilag  korlátozva.”  Szerintem ez  Európa  sírfelirata,
annak  az  Európának,  amiért  Adenauer,  De  Gaulle,  Brandt,  Giscard,  Schmidt,  Kohl,  Mitterrand  és  mások
dolgoztak. Annak az Európának, amire mindig is kiindulópontként, iránytűként gondoltam már tizenéves korom
óta.

Körülbelül egy hét múlva a bezárt bankok és a korrupt görög média rémhírterjesztése ellenére a görög nép
hangos  NEM-mel  felelt  a  népszavazáson.  Másnap  az  „Eurozóna  csúcsértekezlete”  válaszul  olyan  egyezséget
kényszerített  miniszterelnökünkre,  amit  a  görög  kormány  teljes  fegyverletételeként  lehet  csak jellemezni.  És
milyen fegyvert szegeztek ellenünk? Görögország illegális kizárását az eurozónából.

Bárki  bármit is  gondol kormányunkról, ez az epizód az európai történelembe úgy vonul be, mint az a
pillanat, amikor a hivatalos Európa semmilyen Alapszerződésben nem legalizált intézményeinek és módszereinek
segítségével  (pl.  Eurogroup,  „Eurozóna  tagállamainak  kormányfői  értekezlete”,  kizárással  fenyegetés  az
eurozónából)  hatalmas  csapást  mért  arra  az  álomra,  hogy  egy  valóban  demokratikus  Európai  Unió
megvalósulhasson. Görögország kapitulált, de az európai projektet rombolták le.

A régió egyetlen népének se kelljen soha, a félelem árnyékában tárgyalnia!

Fordította: Kleinheincz Ferenc

1 A gazdasági tevékenység, az árak, a bérek és a beruházások csökkenése.

2 ’Hosszabbítsd meg és színlelj’ vagyis csinálj úgy, mintha hihető lenne, hogy majd visszafizetik az adósságot.

3 Az eurozóna tizenkilenc országának pénzügyminiszteri találkozója
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Kultúripar – Virtuális zene, valós pénz

David Commeillas

Az okostelefonok elterjedésével, anélkül lehet, legálisan lehet zenét hallgatni, hogy

azt le kellene tölteni a saját gépre. Itt a kínálat minősége és a nyereség igazságos

elosztása  okoz  problémát.  A  lemezcégek  és  a  művészek  illetve  a  különböző

művészek közötti felosztást kell majd tisztába tenni.

A  Nemzetközi  Lemezipari  Szövetség  (IFPI)  szerint  2014-ben  a  zenéből

származó világszintű üzleti  forgalom (15 milliárd dollár) igazságosan oszlott  el  a

digitális piac és a fizikai eladások között[1].

Miközben a legális letöltések száma folyamatosan csökken (-8 %), addig a

streamingek (vagyis a letöltéssel ellentétben a folyamatos internetes zenehallgatások) száma szédítő gyorsasággal

növekszik: az előfizetésekből származó bevételek öt év alatt meghatszorozódtak, év végére pedig elérték az 1,6

milliárd  dollárt.  A  Lemezkiadók  Országos  Szakszervezete  (SNEP)  jelzi,  hogy  Franciaországban  két  millióan

vannak azok, akik legalább egy audiostreaming felületre előfizettek, ami mindössze egy év alatt 39 százalékos

növekedést jelent. E számok megvilágítják a veszélyesen hanyatló zeneipar horizontját. De vajon kik ennek az

átrendeződésnek az igazi nyertesei?

Az, hogy az internetes zenehallgatás ilyen méreteket öltött, leginkább az okostelefon-eladások látványos

növekedésének köszönhető, ugyanis a francia lakosság már több mint kétharmada rendelkezik okostelefonnal. A

telefonszolgáltatók kivétel nélkül olyan előfizetési csomagokat kínálnak, amelyek a partner streaming felületekre

való előfizetést is tartalmazzák. Ez az előrelépés az olyan igen népszerű szolgáltatások javulásának is köszönhető,

mint a Spotify vagy a Deezer. Havi 9,99 euróért[2]  az internetfelhasználók nem csak óriási mennyiségű és jó

hangminőségű katalógusokhoz  kapnak hozzáférést,  hanem a művekkel  és  az  előadókkal  kapcsoltban komoly

szerkesztői anyagokhoz is (interjúk, hírek, stb). Ezentúl olyan könnyű lesz előfizetni a zenére, mint az áramra:

csak rá kell kattintani a virtuális kapcsolóra, hogy millió és millió zeneszámhoz legyen hozzáférésünk. A francia

Deezer, amely nyolcvan másik országban is jelen van és az országos piac vezetője, harmincöt millió zeneszámhoz

biztosít hozzáférést.

Míg a közvélemény szemében a legális letöltés erényes tevékenységként jelenik meg, addig a streamingről

valamiféle  kétes  etikájú  gyakorlat  képe  alakult  ki:  a  streamingnek  köszönhetően  játszi  könnyedséggel  lehet

hozzáférni a művekhez, amiért cserébe a zenészek csak nevetséges javadalmazásban részesülnek. A helyzettel

kapcsolatban számos  művész többé-kevésbé  erélyesen  hangot  is  adott  nemtetszésének.  Így  többek  között  az

izlandi Björk, az angol Radiohead nevű banda, az amerikai Taylor Swift a silány javadalmazáson felháborodva

úgy döntöttek, hogy legújabb albumukat nem adják ki a streaming oldalaknak. 2015 júniusában Geoff Barrow, a

Portishead angol  banda tagja  kijelentette,  hogy becslései  szerint harmincnégy millió  meghallgatásból csupán

1700 font, körülbelül 2435 euró jövedelmet könyvelhettek el.

A művészek csupán 0,46 euró centet kapnak

Ugyanezen okokból kifolyólag az amerikai  rapper és vállalkozó, Jay Z azon nem titkolt szándékkal, hogy egy

„igazságosabb  piacot  hozzon  létre[3]”,  szerény  56  millió  dollárért  (kicsit  több  mint  51  milliárd  euróért)

megvásárolta a norvég Tidal nevű oldalt. A 2015 márciusában tartott nyitókonferencia után, amelyen jelen volt

Kanye West, Madonna és a Daft Punk is, a teljes rocksajtó, a közösségi hálók és a zenei világ apraja-nagyja a

multimilliomos sztárokon gúnyolódott,  akik saját  elmondásuk szerint  a streaming miatt  hatalmas összegeket

veszítenek,  viszont  a  Tidal  majd  mindent  megváltoztat.  Ugyanakkor  nem  biztos,  hogy  Jay  Z  azon  ígérete,

miszerint a bevétel 75 százalékát a művészek és producerek fogják megkapni, nem állja meg helyét és nem nyer

végül  létjogot.  Ha  sikerül  nyereségessé  tennie  vállalkozását,  valószínűleg  a  konkurenciát  is  a  hozzá  való

igazodásra kötelezheti.  
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A művészegyesületek Franciaországban is tüntetnek, és a független lemezgyártók az oldalak és a piacvezető

vállalatok közötti  megállapodások nagyobb átláthatóságát követelik.  Vajon a  Warnernek vagy a Universalnak

arányaiban többet fizetnek, mint a kisebb lemezkiadóknak? Ez az egyetlen kérdés, amelyre Simon Baldeyrou, a

Deezer  France  igazgatója  nem  volt  hajlandó  válaszolni  interjúnk  során.  A  független  kiadók  szervezetbe

tömörültek: „Az olyan egységeken keresztül tömörültünk csoportba mint a Merlin[4], jelzi Stéphanie Schmitz a

Harmonia  Mundi-tól.  Így  lehetővé  vált  számunkra,  hogy  a  feltételekről  [százalékokról]  tárgyaljunk,  erre

egyedül nem lett volna esélyünk, és ez a rendszer jól működik.” Habár a streaming felületek nem szívesen vallják

be, sokszor alá kell vetniük magukat a piacvezető vállalatok akaratának, mivel a létük erősen függ a katalógusok

kihasználtságától.

Franciaországban a zenészek és előadóművészek jogainak érvényesítéséért küzdő civil szervezet (Adami)

nemrég egy prospektuson a  következőt  hirdette:  „Osztozzunk igazságosan a  digitális  világ  gyümölcsein”  (Le

Monde, 2014. november 4.). Ha hinni lehet a szlogen mellett lévő infógrafikának, egy 9,99 eurós előfizetésnél a

művészek csupán 0,46 euró centet tehetnek zsebre, míg az oldal és a producer 6,54 eurón osztoznak, a maradékot

pedig a szociális járulék, az ÁFA, stb teszik ki.  

A streaming oldal valójában nettó bevételének átlagosan kétharmadát utalja át a lemezkiadónak, aki aztán

a szerződéses megállapodás szerint fizeti ki a művészeket. Vagyis inkább a művészek a lemezkiadók között kötött

szerződések  körül  kellene  kutakodni,  ugyanis  a  lemezkiadók  nem  nagyon  igyekeznek  az  új  digitális

gyakorlatokhoz  igazodni.  Az  Adami  Pierre  Lescure  2013.  májusi  és  Christian  Phéline  2013.  decemberi

jelentésének következtetéseire emlékeztet az online zene értékfelosztásáról: mind a ketten sajnálatosnak vélik,

hogy a lemezkiadók nem hajlandóak csökkenteni haszonrésükön. Habár napjainkban a lemezek nagy része fizikai

és digitális formában is megjelenik, a második esetében nincsenek előállítási, tárolási és szállítási költségek – a

lemezkiadónak tehát nagyobb százalékot kellene juttatniuk a művésznek.

Majdnem mindegyik streaming oldalon az a gyakorlat, hogy a nem előfizető felhasználóknak egy centet

sem  kell  fizetniük  a  zeneszámok  meghallgatásáért,  amennyiben  engedélyezik  a  reklámok  megjelenését  a

zeneszámok között. Ez a gazdasági modell azonban sem a streaming felületek, sem a producerek, sem a művészek

szempontjából  nem  életképes,  a  hirdetők  a  vártnál  kevesebbet  fizetnek,  a  hallgatók  viszont  ezt  részesítik

előnyben.  Az  Ipsos  egyik  felmérése  szerint  az  elmúlt  félév  során  Franciaországban a  hallgatók  35  százaléka

használta az ingyenes streaming szolgáltatásokat, és csupán 16 százalékuk a fizető szolgáltatásokat.  

Ezenfelül a streaming felületek az előfizetésekből származó bevételeket a meghallgatott blokkok arányában

osztják  szét:  ha  egy  énekes  egymaga  a  lejátszások  2  százalékát  tudhatja  magáénak,  lemezkiadója  az  oldal

bevételének  2  százalékát  fogja  megkapni.  Így  gyakorlatilag  a  legaktívabb  felhasználók  döntenek  az  osztalék

szétosztásáról  az  alkalmi  felhasználók  kárára,  pedig  mindenki  ugyanannyit  fizet  az  előfizetésért.  Ha  egy

internetfelhasználó például csak a rumbát szereti és három vagy négy szám napi hallgatására fizet elő, havi 9,99

eurós  befektetése  nem  csak  az  általa  kedvelt  kubai  virtuózokhoz  fog  kerülni,  hanem  a  pop-  és  rapsztárok

bankszámlája  is  hízni  fog,  akiket  egyesek  egyfolytában  hallgatnak.  Alexis  Poncelet  a  független  Wagram

lemezkiadótól úgy véli, hogy „valószínű, ezzel a módszerrel a kicsik piaci részesedését beszippantják a nagyok.

Egy másik megoldás az lenne, hogy az előfizető által fizetett összeget annak függvényében osztják el, hogy mit

hallgat”.  

Az internet óriásai

Ugyanakkor  nem bizonyított,  hogy  ezek  az  óriás  zenegyűjtemények felkeltik  a  zenekedvelők érdeklődését.  A

streaming oldalakon manapság ugyanis olyan hasonló kínálattal találkozhatunk, mint régen a Fnac és a Virgin

Megastore (nagy könyvesboltok – a szerk.) polcain. Az árak, a minőség (letöltési sebesség, hangminőség, stb.), és

főleg a lejátszási listák szinte semmiben sem térnek el.

Egy  másik  oldal,  a  francia  Qobuz  hosszú  ideje  nem  csak  kiváló  hangminőséget  biztosít,  de  különös

figyelmet fordít a jazzre, a komolyzenére, és HD minőségű letöltési opcióval is kiegészítette szolgáltatásait. A

Qobuz alapítója, Yves Reisel állítja, hogy: „Amikor egy albumot nem pusztán mint egy netre feldobott terméket,
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hanem mint művet mutatnak be,  a közönség könnyebben elfogadja,  hogy fizetnie kell  a zenéért.”  A  Qobuz

azonban rendszeresen csőd közeli  helyzetbe kerül és  a  túléléshez minden évben kénytelen új  pénzforrásokat

felkutatni és híveit adakozásra kérni. 2014 augusztusában csődvédelmet kért maga ellen[5]. Eközben az internet

óriásai helyezkedni kezdtek az ígéretes piaci üresedés betöltéséért. A YouTube ezen a télen tesztelte Music Key

elnevezésű oldalának csaknem végleges változatát. Az Amazon bevezette a Prime Music-ot, az Apple éppen most

indította el az Apple Music-ot, amelyet nem sokára az Apple számítógépekbe és telefonokba is integrálni fog.  

A streaming háború valószínűleg csak tovább fogja erősíteni a zenei listákon, a playlisteken megjelenő

„ajánlás” gyakorlatának uralmát. A Deezer France igazgatója szerint nem annyira a választás, mint inkább az

adott tanács minősége a meghatározó: „Mi nem csak egy óriási zenegép vagyunk, hanem a felhasználóknak

leginkább megfelelő zeneszolgáltató, ismerjük a felhasználók ízlését és mi tudjuk a legjobban elkalauzolni őket

a katalógusunkban. Az algoritmusokat és emberi közbelépést is felhasználó ajánlási rendszerünk különlegessé

tesz  bennünket.”  Ezek  az  algoritmusok  a  felhasználó  által  legutoljára  meghallgatott  számok,  csatlakozási

módjának és szokásainak (mit szeret hallgatni reggel vagy este) függvényében ajánlásokat tesz. A felhasználók

személyes profiljukon stílus, hangulat és előadók szerint rendezhetik playlistjeiket.

Jean-Charles Mariani, a Universal digitális osztályának vezetője a következőket mondta el: „A Spotify-on

az emberek 60 százaléka hallgat meg úgy egy számot, hogy egy playlistben keresget” – amelyet vagy maga az

oldal hozott létre, vagy a felhasználók. A lejátszási listák olyan jelentőségre tettek szert, hogy a Universal 2014

szeptemberében úgy döntött, megalapítja a Digster elnevezésű digitális márkát, egy olyan hibrid eszközt, amely a

különböző streaming felületeken átfogó listákat készít. A piacvezető vállalat párizsi irodáiban két embert is teljes

munkaidőben foglalkoztatnak abból a célból, hogy létrehozzák a Digster tematikus listáit:  „tavaszi  hangulat”,

„Jazz  @  munkában”,  Zene  &  mozi”,  stb.  A  Forgotify.com  elnevezésű  oldal  azokat  a  Spotify-on  elérhető

zeneszámokat gyűjti össze, amelyeket még egyszer sem hallgattak meg. Már négy milliónál tart…

Fordította: Lipták-Pikó Judit

[1] „Jelentés a digitális zenéről – 2015”, IFPI, London, és a SNEP éves mérlege, Franciaország.

[2] Egy prémium előfizetés ára a legfontosabb streaming felületekre.

[3] „Jay Z a Tidal-ról, Jimmy Iovine-ról és a zeneipar szabálykönyvének újraírásáról”, Billboard.com, 2015. március 30.

[4] www.merlinnetwork.org

[5] Aude Fredouelle, „Csődvédelem alatt a Qobuz: ’4 hónapunk maradt, hogy pénzt szerezzünk’”. Journaldunet, 2014. augusztus

29.
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Ordo-liberalizmus, a német Európa-ideológia alapjai

François Denord, Rachel Knaebel és Pierre Rimbert

„Közel áll hozzám a háború utáni német ordo-liberalizmus”– jelentette ki az Európai Tanács

elnöke, Donald Tusk,  a görög ügy kapcsán. A nyolc évtizeddel ezelőtt, a Rajna túlsó partján

született ideológia, a neoliberalizmus európai válfajának hatása egyre erősebb.

„Ha  valakinek  szüksége  lenne  még  egy  bizonyítékra  arról,  hogy  mennyire  veszélyesek  a

népszavazások  a  mai  demokráciák  működésére,  akkor  tessék,  itt  van!”  –  füstölgött  a  Der

Spiegel hetilap 2015. július 6-i internetes oldala, a görög referendum eredményét közzétéve. A

teljes  meglepetést  Németországban  a  görögök  egyértelmű  „nem”  válasza  okozta,  ami  a

gazdaság,  sőt  szélesebb  értelemben  a  közügyek  két,  homlokegyenest  ellentétes  felfogását

tükrözte. Az ütközés frontális volt.

Az első megközelítés szerint, amit az akkori görög vezetők képviseltek, a kormányzást

alapvetően  politikai  alapokon  kell  vinni.  A  nép  szavazata  elsőbbséget  élvez  az  „írott

szabályokkal” szemben és ennek alapján a választott hatalom megváltoztathatja a különböző intézkedéseket és szabályokat. A

második nézet ennek éppen a fordítottja, eszerint a kormány tevékenységét szigorúan a társadalmi szabályok, normák precíz

követésének  kell  megszabnia.  A  politikusok  azt  teszik,  amit  jónak  gondolnak,  de  a  megszabott  keretek  között,  amely  így

ténylegesen kívül esik a demokratikus tanácskozás körén. A német pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble ezt a nézetet testesíti

meg. „Számára a szabályok szentek” – mondja volt görög partnere, Jánisz Varifákisz.

Ennek  az  alig  ismert  német  ideológiának  a  neve:  ordo-liberalizmus.  Mint  az  angolszász  „laissez-faire”  hívei,  az

ordo-liberálisok sem kedvelik, hogy az állam eltorzítsa a piaci erők hatását. De az angolszászokkal ellentétben, úgy ítélik meg,

hogy a szabad verseny nem képes spontán módon fejlődni. Ezért az államnak kell megszerveznie a jogi, a technikai, a társadalmi,

az erkölcsi és a kulturális piaci kereteket. És be kell tartatnia a szabályokat.

Ez  az  „ordo-politika”  (Ordnungspolitik  –  azaz  rendpolitika  -  a  szerk.)  Ennek  a  liberális  beavatkozási  politikának  a

története  nyolcvan  évvel  ezelőtt,  a  két  háború  közötti  ideológiai  útkeresés  ötletgazdag  időszakában  kezdődött.  2012

szeptemberében Wolfgang Schäuble, a gazdasági válság következményeiről elmélkedve a következő bizalmas közlésre ragadtatta

magát: „Freiburgban születtem. Ott született meg az, amit ma freiburgi iskolának neveznek. Ez az ordo-liberalizmus és Walter

Eucken hazája[1] .”

Freiburg im Breisgau, jómódú város a Fekete-erdő hegyeinek lábánál, nincs messze a Strasbourgi katedrálistól, sem pedig

a  svájci  páncélszekrényektől.  A  katolikus  és  konzervatív  fellegvárban  az  1929-cel  kezdődő  gazdasági  válság  ugyanazzal  a

következménnyel  járt,  mint  máshol:  az  1933  márciusi  választások  a  náci  pártot  teszik  meg  győztesnek  a  szavazatok  36

százalékával. Miközben a weimari köztársaság haldoklik, három egyetemi tanár a jövőn gondolkodik. Walter Eucken (1891-1950)

közgazdász,  aki  szakterülete  filozófiai  alapjait  akarja  megújítani.  Franz  Böhm  (1895-1977)  és  Hans  Grossmann-Doerth

(1894-1944), mint jogászok, a monopóliumok és a kartellek okozta problémákat boncolgatják[2]. Találkozásukból egy különös

szellemi produktum született. Hárman együtt kidolgoztak egy programot, a „rend” (Ordnung) fogalmának kutatására, amit a

gazdasági rendszer és a társadalmi játékszabályok közös értelmezéseként fogtak fel. Megítélésük szerint egy erős államra van

szükség a kartellek semlegesítéséért és azért, hogy a gazdasági háború ne fajuljon el, „Az államnak tudatosan kell kialakítania a

rendszert, az intézményes kereteket, azt a rendet, amelyben a gazdaság működik. De magukat a gazdasági folyamatokat viszont

nem szabad, hogy az állam igazgassa”– írja Eucken [3].

A társadalomban, mint a kolostorban, a fegyelmező

rendnek kell uralkodni

A hagyományos liberálisokkal szemben, az ordo-liberálisok sem a piacot, sem a magántulajdont nem tekintik „természet adta

jelenségnek”,  hanem az  emberi  tevékenység  eredményének,  és  éppen ezért  azt  törékenynek  tartják.  A versenyt,  ha  az  nem

működik, az államnak kell helyreállítania. Ezen kívül mindehhez kedvező környezetet is kell teremtenie: a munkások képzésével,

az  infrastruktúra  kiépítésével,  a  megtakarítások  ösztönzésével,  a  tulajdonra,  a  szerződésekre,  a  jogdíjakra,  stb.  vonatkozó

törvények  megalkotásával.  A  keret  és  a  folyamat  közé  ékelődik  be  a  pénz.  Eucken  intellektuális  végrendeletében  (A

gazdaságpolitika alapjai, 1952.) kiemeli a „monetáris politika elsőbbségét” és azt is, hogy ennek érdekében ki kell vonni a politikai

és populáris nyomás hatóköréből. Egy jó „monetáris rendszer” szerinte nemcsak az inflációt képes elkerülni, hanem „hasonlóan a
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versenyhez” a lehető legautomatikusabban is tud működni”. Úgy gondolja, ez csak akkor nem működik, ha a monetáris politika

felelőseit  „az  érdekcsoportokkal  és  a  közvéleménnyel  szembeni  tudatlanság  és  gyengeség[4] ”  eltérítik  a  szent  céltól:  a

stabilitástól.

Közben Freiburgban, az ordo-liberálisok kicsi csapata kibővül. Hírük lassan túljut a városfalakon. Főleg két közgazdász,

Wilhelm  Röpke  (1899-1966)  és  Alexander  Rüstow  (1885-1963)  munkáira  vannak  hatással,  akik  történelmi  és  szociológiai

vonatkozásokkal  kibővítik  a  témakört  –  meg  egy  nagy  adag  konzervativizmussal.  Ellenzékbe  kerülnek  a  náci  rendszerrel.

Szerintük a válság központja nem a gazdaság maga, hanem a társadalmi rend szétesése, amit viszont a „laissez-faire” váltott ki. A

modernizáció egy elidegenedettproletár réteget, egy túlméretezett államot és egy kollektivista buzgalmat hozott létre. A „tömeg

lázadásával” szemben Röpke az „elit lázadására” hív fel[5]. Úgy gondolja, a munkásoknak vissza kell adni elveszett becsületüket,

be kell illeszteni őket olyan, természetes alapú, demokrácia előtti közösségekbe, mint a család, az egyház, a helyi közösségek, és

egyszer és mindenkorra el kell törölni a sok zavart okozó egyenlőség eszméjét.

A liberalizmus oltára előtti áldozással – írja Rüstow – „megtagadtuk a fokozatosság általános elvét, és helyére a hamis és

téves  egyenlőség,  illetve  a  részleges  és  elégtelen  testvériség  ideálokat  emeltük.  Pedig  úgy,  ahogy  a  kis  családban,  úgy  a

nagycsaládban is  a  testvérek  közötti  kapcsolat  kevésbé fontos,  mint  a  szülő-gyerek  kapcsolat,  amely  biztosítja  a  generációk

egymásutániságát  és a kulturális  hagyományok fennmaradását[6] ”.  A keresztény kultúrában nevelkedett  Röpke és  Rüstow,

hasonlóan freiburgi barátaikhoz, a rend fogalmát emelik ki és ennek a Szent Ágoston-i értelmezést adják: egy fegyelmező rend,

amely megszervezi, rendbe teszi a közösség életét.

Az  ordo-liberalizmus  lendületes  fejlődése  beilleszkedik  a  liberális  tézisek  1930-as  években  tapasztalt  nemzetközi

megújulási áramlatába, amelyet neoliberalizmusnak neveznek. Ebben a keretben az „ordók” szemben állnak a „laisser-faire” iránt

nosztalgiákat ápolókkal – ezek között van mindenekelőtt Ludwig von Mises és tanítványa, Friedrich Hayek – akik szerint „semmi

lényegeset nem szükséges kritizálni és változtatni a hagyományos liberalizmuson” – füstölög Rüstow. [7] ”.

Ahogy a bíró sem vesz részt a játékban, az állam is ki

van zárva az arénából

Az 1930-as évek vége felé, az ordo-liberális úttörők még jelentéktelen kis csapatot alkotnak csak. A náci Németországban alig

találnak követőkre, még akkor is, ha többen közülük részt vesznek a rendszer gazdasági tanácsadói köreiben. Ez az esete például

Ludwig  Erhardnak  (1897-1977)  és  Alfred  Müller-Armacknak  (1901-1978),  a  tulajdonosok  érdekeit  képviselő  két

köztisztviselőnek, akik később kiváló karriert futnak be, és akik 1941-ben találkoznak először „egy együttműködés során, amelyet

a náci állam könnyűiparának felvirágzásáért folytatnak[8] ”. Alig született meg az „ordo-liberalizmus” – mint azt François Bilger

közgazdász megjegyzi – „bizonyos értelemben emigrációba kényszerült vagy másképp kifejezve, leszorult a katakombákba. A két

legfontosabb német  liberális  Röpke és  Rüstow a  nemzeti-szocializmus megérkezésekor kivándorlásra  kényszerült.  A többiek

pedig csak úgy folytathatták az oktatási vagy más tevékenységeiket, hogy elveik egy részét elhallgatták.”[9]

A  nácizmus  bukása  azonban  a  siker  eljövetelének  időszaka.  Nyugat-Németországban  azzal  ellentétben,  ami

Franciaországban,  Olaszországban  vagy  Nagy-Britanniában  történt,  az  újjáépítés  inkább  liberális  és  nem  szociáldemokrata

alapokon történt.  A legerősebb megszálló hatalom, az USA,  nem engedi meg az államosításokat,  amelyeket  pedig a  többség

akart[10]. Helyette egy nyitott gazdaság létrehozását támogatta, amely kiválóan befogadta az amerikai exportot, miközben az új

szövetségesnek elengedték nemzetközi adósságainak a felét[11].

Ezek a feltételek kedveznek 1948-1949-től egy olyan rendszer kiépítésének, amely összeolvasztja az ordó-liberalizmust és

a  keresztény  elveket,  egy  „szociális  piacgazdaságban”.  A  kifejezés  sikeres  lesz,  de  megtévesztő:  „Szociális  jellege  –mint  azt

1948-ben Müller-Armack,  a kifejezés kitalálója megjegyzi – abban áll, hogy képes tömegesen és sokféle fogyasztási terméket

rendelkezésre bocsátani úgy, hogy azok árát, a keresleten keresztül a fogyasztók képesek befolyásolni.”[12] . A verseny okozta

egyenlőtlenségeket  egy  sor  rendelkezés  hivatott  tompítani:  a  Bismarck-féle  társadalombiztosítási  rendszer  fenntartása,  a

jövedelemadók, a szociális bérlakások, a kisvállalkozások támogatása, stb., stb. Röviden, a „szociális” kifejezés itt azt jelenti, hogy

a piacgazdaság csak akkor működik, ha az állam a piaci működés igényeinek megfelelő társadalmat hoz létre és tart fenn. A

háború utáni Németország a neoliberalizmus életnagyságú kísérleti telepe lesz.

A kísérlet vezetőjét Ludwig Erhardnak hívják, aki az amerikai és az angol megszállási zóna gazdasági igazgatója, majd

Konrad  Adenauer  idején,  1949-1963-ig  gazdasági  miniszter  és  végül  1963-1966-ig  kancellár.  Ennek  a  háború  idején  az

ordo-liberális elvekre átállt közgazdásznak az irányítása alatt vezették be a „gazdasági csodának” nevezett strukturális reformokat,

így az árak felszabadítását, a „Deutschemark” létrehozását 1948. június 20-án, ami a nép közös emlékezetében az újjáalapítás

emblémájaként maradt fenn.
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A  nyitás  a  nemzetközi  szabad  kereskedelem  és  a  privatizációk  felé  Erhard  kezdeményezésére  történt,  aki  szerette

tevékenységét az alábbi metaforával összegezni: „Ahogy a bíró sem vesz részt a játékban, az állam is ki van zárva az arénából.

Minden jó futballmeccsben egy állandó elem van: azok a játékszabályok, amelyek ezt a játékot határozzák meg. Az én liberális

politikám célja,  ezeknek a játékszabályoknak a kialakítása.”[13] .  Az  iparban 1951-52-ben bevezetett  közös  vállalatirányítási

modellt  pedig  Adenauer  kancellár  és  a  szakszervezetek  nyomására  fogadta  csak  el,  akik  ebben  lehetőséget  láttak  a  bérek

stagnálásának kompenzálására.

Eucken  javaslataival  egyetértve,  Erhard  sem  lelkesedett  azért,  hogy  a  gazdasági  visszaesések  idején  állami

beavatkozásokkal élénkítsék a konjunktúrát. „Attól tartott, hogy egy konjunktúraélénkítő politika, amely minden mást háttérbe

szorítva a teljes foglalkoztatás megteremtését tűzi ki célul, a monetáris stabilitás és az egyéni felelősségvállalás rovására képes

csak megvalósulni” – magyarázta egyik követője, a Bundesbank, a német központi bank későbbi elnöke, Hans Tietmeyer[14].

Jólét mindenkinek

Az ordo-politika megdicsőülése 1957-re esik,  amikor Erhard két  meghatározó törvényt is  elfogadtat:  az  egyik a  Bundesbank

függetlensége,  a  másik a  verseny korlátozását  tiltó törvény.  Monetáris  stabilitás  és  torzításmentes konkurencia:  „A szociális

piacgazdaság  modellje  azt  jelenti  –  mint  azt  Christophe Strassel  francia  magas  rangú  közhivatalnok  értékeli  –,  hogy  e  két

közpolitikát, egyszerűen kivonják a demokratikus viták köréből.”[15].

A gazdasági miniszter természetesen nem egyedül döntött. Erhard már 1948-tól ordo-liberális szakértőkkel veszi körül

magát,  mint  Böhm,  Eucken  vagy  Müller-Armack,  akik  fontos  pozíciókat  foglalnak  el  az  amerikai-angol  megszállók  által

fenntartott  Tudományos  Tanácsban.  A gazdasági  minisztérium az ő kizárólagos  területük  lesz.  De az ordo-politika  sok más

csatornán keresztül  is  megtelepedett.  Az  Ordo  nevű  elméleti  folyóirat  első  száma  például  1948  augusztusában  jelent  meg.

1953-ban egy olyan szervezet alakult, amelynek a szociális piacgazdaság ideológiájának a terjesztése volt a célja, ami egyébként

minden gátlás és korlát nélkül jutott be a sajtóba, így nevezetesen a Frankfurter Allgemeine Zeitung-ba. Vagy a katolikus ipari

tőkések mozgalma, a Die Waage (a mérleg), a „szociális egyenlőség előnyeinek terjesztéséért” jött létre, és amely – a parlamenti

választások leple alatt –, majd tíz évig finanszírozta a közvéleményt megdolgozó kampányokat.[16]

Az ordo-liberális ideológia végül is a parlamentben éri el  a legváratlanabb sikert.  A szociális piacgazdaság fogalma és

ennek jelmondata „Jólét mindenkinek” lehetővé teszi a fiatal Németországi Kereszténydemokrata Uniónak (CDU), hogy a saját

területén válaszoljon a szociáldemokratáknak. Elfogadva az ordo-politikát, a párt már 1949-től egy olyan társadalmat vizionál,

ahol  „a rend, a szabadság és a vállalások betartásán keresztül valósul meg, amely a valós piaci verseny és a monopóliumok

ellenőrzésével hozza létre a „szociális gazdaságot.”[17].

A Szociáldemokrata Párt (SPD) néhány ideológusa sem marad érzéketlen ezekre a szirénhangokra. 1955-ben Karl Schiller

kiadja „Szocializmus és verseny” című tanulmányát, amelyben ott van a híres mottó: „Versenyt, amennyire csak lehet – tervezést,

amennyire csak szükséges!”.  Ezt  a  nézőpontot  veszi  át  maga az  SPD is,  amikor 1959 novemberében a  nagy elvi  fordulatot

végrehajtja Bad Godesbergben, ahol a képviselők többsége elfogadja a magántulajdonban lévő termelőeszközök és a piacgazdaság

vitathatatlan  jótéteményeit.  Egy  ilyen  „aggiornamento”  nem  lett  volna  lehetséges,  ha  az  ordo-liberalizmus  a  maga  nyers

formájában akart volna megtelepedni a német társadalomban. A gyakorlatban, a szociális piacgazdaság egy hibrid, amely keveri

Euckent és Bismarckot, a Freiburgban kialakított „írott (könyvelési) szabályok” elméletét és a 19. század végén, a nagybajszú

kancellár által bevezetett társadalombiztosítást.

Erhard bukása 1966-ben egy inflexiós pont a társadalom életében, amit  jól  kiemel a szociáldemokrata Willy Brandt

hatalomra jutása 1969-ben. Az ordo és a bismarcki hatások mellé felzárkózik a keynesi gazdaságpolitika:  közép távú tervezés,

béremelések, a közös vállalatirányítás megerősítése, beruházások az oktatásba és az egészségügybe. A Szövetségi Köztársaság az

1970-80-as  években  így  áll  össze  „német  modellé”,  amely  fennen  hirdeti  a  szociális  piacgazdaságot,  de  e  mellé  egy  sor

hagyományos állami beavatkozást is beépít.

Az  1982-es  kormányváltás  a  kereszténydemokrata  Helmut  Kohlnak  nyújt  lehetőséget  a  szociáldemokrata  időszak

lezárására.  Az  ideológiai  mérleg  megint  a  régi  irányba  leng  ki:  a  költségvetési  egyensúlyt  kell  újra  helyreállítani.  De  az

országegyesítés az 1990-es években megakadályozza, hogy vissza lehessen térni az ordo-liberális alapokhoz. Végül az 1998-ban

beiktatott szociáldemokrata Gerhard Schrödernek jut az a feladat, hogy az 1950-es években kialakított rendet helyreállítsa, a

munkatörvénykönyv szabályainak felhígításával és a társadalombiztosítás meggyengítésével. Az általa hozott intézkedéseket a mai

kancellár, Angela Merkel is jóváhagyja, aki egyébként 2014 januárjában kijelentette: „A szociális piacgazdaság jóval több, mint

egy gazdasági és társadalmi rend. Az elvei időtlenek.”.
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Az ordo a piacgazdaság politikája

Nyolcvan évvel az alapítása után, az ordo-liberalizmus olyan intézményekben is fennmaradt, mint az 1957-ben alapított Kartell-

ellenes  Hivatal,  vagy  a  Monopóliumok  Bizottsága,  amely  a  kormány  tanácsadójaként  szerepel  versenykérdésekben,  vagy  a

2010-ben létrehozott Stabilitási Tanács, amely a nulla deficit „aranyszabályt” felügyeli szövetségi szinten és a tartományokban. De

Németországban a gazdasági és politikai vitákat is alapvetően meghatározza az ordo-ideológia, ahhoz hasonlóan mint egy közös

kulturális alap, amit mindenki ért és ismer, de a maga módján alkalmaz. A konzervatívaktól és a liberálisoktól egészen az SPD-ig

és a Zöldekig, sőt az Alternative für Deutschland-ig (AfD, amelynek az egyik alapítója, a közgazdász Joachim Strabatty, Müller-

Armack helyettese volt Kölnben)[18]

Anémet pártok tagjai közt ma is sok híve van Euckennek. Mindegyik leleplezi az ellenfeleik által „rosszul” értelmezett

hagyományokat.  „Én egy ordo-liberális  vagyok,  de baloldali”  biztosít  minket Gerhard Schick,  aki  2005  óta  zöld parlamenti

képviselő. A közgazdaság doktora és a Walter-Eucken Intézet volt kutatója, „semmiképp sem nevezné magát neoliberálisnak”. „A

Zöldeknél teljes az egyetértés a szociális piacgazdaság kifejezés körül, még akkor is, ha mi ehhez hozzá tesszük az ökológiai

elvárásokat  is.  Egyetértek az ordo-liberálisokkal  abban,  hogy a piac ellenőrzése szükséges.  Szerintem fontos,  hogy az  állam

lefektesse a szabályokat, ahhoz hogy a verseny működjön” – mondja.

Az évek során egy sor politikai áramlat is kialakult, amelyek a több állami beavatkozást támogatják. „Nincs szó egy zárt

szigorú  elméletről”  magyarázza  Ralf  Fücks,  a  befolyásos  Heinrich-Böll  zöld  alapítvány  igazgatója.  Az  ordo-liberális  elv  a

„felelősségről”, igazolja a pénzpiac szabályozását és az ökológiai adókat, de azt is, miszerint ellenezzük, hogy az európai adósságot

közös  adósságként kezeljük.  Az ordo-liberalizmus egy harmadik út a laisser-faire és az állami tulajdon (etatizmus) között  –

véleményezi a Grünen volt vezetője. A zöldek szerint ez egy nagyon előnyös álláspont, „mert lehetővé teszi, hogy elhatárolódjunk

a hagyományos baloldaltól és a neoliberálisoktól is”.

Herbert Schui, a Die Linke (radikális baloldal) képviselője 2005 és 2010 között és a közgazdaság volt professzora kiemeli,

hogy a „szociális piacgazdaság egy sugalló fogalom. A háború után hozták létre annak érdekében, hogy a lakosságot eltérítsék a

szocialista elképzelésektől.  „Annyira sikeres lett,  hogy még a baloldalon is vannak, akik bedőlnek neki.  Egy legitim, elismert

ugyanakkor  képlékeny  hivatkozás,  de  teljesen  elfogadott,  kötődik  az  újjáalapításhoz,  egy  kicsit  hasonló,  mint  a  Gaullizmus

Franciaországban.” Az Általános Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) 1996-ban fogadta el. „A szociális piacgazdaság magas

szintű anyagi jólétet hozott létre” és „történelmi léptékű haladást képvisel a vadkapitalizmushoz képest” – mondta ki a szervezet

az  azóta  sem  módosított  alapprogramjában.  Miközben  elismeri,  hogy  ez  a  rendszer  „nem  akadályozta  meg  se  a  tömeges

munkanélküliséget, se az erőforrások elherdálását és nem hozott létre társadalmi egyenlőséget sem”.

Miközben a német baloldal egy része az ordo-liberalizmusban az állami beavatkozás egy formáját látja, amely szembe

állítható a neoliberalizmussal, ezt a tőkések egy szigorúan liberális piacgazdaságként értelmezik. Egy sor, ez utóbbi nézetet valló

szervezet, sokszínű elemzésekkel támasztja alá az ordo-liberális álláspontot. A Kezdeményezés egy Új Szociális Piacgazdaságért

elnevezésű  „think-tank”,  melynek  régebben  Hans  Tietmeyer  volt  az  elnöke,  aktívan  érvel  azért,  hogy  ne  adjanak  állami

támogatásokat a megújuló energiák bevezetéséhez, illetve a vagyonadó és a 2015-ben bevezetett minimumbér ellen. A Cselekvési

Közösség a Szociális Piacgazdaságért hatvan évvel a létrehozása után még mindig károkat okoz. Újabban a Jénai Szövetség a

Szociális Piacgazdaság Megújításáért minden évben díjat oszt ki a Ordnungspolitik elméleti innovációért, miközben a Kronberger

Kreis, egy a piacgazdaságot terjesztő közgazdászkör arra büszke, hogy ők a tanácsadói a kormánynak és készen leszállítják az

„elkerülhetetlen reformok elméleti alapjait”. Az ordo-politikának még az egyházon belül is vannak aktív támogatói, Reinhard

Marx München püspöke és a német Püspöki Konferencia elnöke személyében.

De  az  ordo-politika  legbefolyásosabb  támogatója  nem más,  mint  a  Gazdasági  Szakértők  Német  Tanácsa,  amit  még

1963-ban Erhard hozott  létre,  hogy a kormányt segítse.  Az  öt  tagból  egyedül  Peter  Bofinger  keynesi  szemléletű,  aki  a  The

Economist, 2015. május 9-i számában így panaszkodott: „Akármi is a téma, mindig egyedül állok néggyel szemben”. A társai

alapvetően „gyakorlatias” álláspontot képviselnek. „Ismerjük az ordo-politikai elvek előnyeit, de ha közelebbről vizsgáljuk, akkor

sokszínűbb a kép” – magyarázza például Lars Feld,  az egyik „bölcs”, aki a freiburgi egyetem professzora és a Walter-Eucken

Intézet  elnöke.  „Az  ordo-liberalizmus  önmagában  nem  kötelezően  megszorítás  párti.  2008-ban  a  gazdasági  tanácsban  a

kollégámmal, Clemens Fuesttel azt javasoltuk a kormánynak, hogy egy komoly konjunkturális csomagot vessen be a pénzügyi

válság utáni újjáéledés elősegítésére. De hozzátettük, ha attól tartanak, hogy ezek az intézkedések később a piaci refinanszírozást

megdrágítják, akkor iktassanak be eladósodást korlátozó intézkedéseket” – vagyis a költségvetési aranyszabályt azért tartsák be.

A kormány elfogadta és szó szerint betartotta mind a két javaslatot. „Mint német, nem értem, miért merevedett le ennyire

országomban a gazdasági gondolkodás” vallja be az ordo-liberalizmusra specializálódott közgazdász Ralf Ptak.

Az ordo és az Unió
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A németországi  „ordo-ideológia”  az  elméleti  alapokhoz  csak  többé-kevésbé hű  megvalósulásán túl,  a  maga  tisztaságában az

Európai Unió struktúráiban jött létre. A „Maastricht-i keretek egy az egyben az ordo-liberalizmus központi elveit és a szociális

piacgazdaságot  tükrözik”  –  ismeri  el  gond  nélkül  Jens  Weidmann,  a  Bundesbank  elnöke[19]. A  2009-től  érvényben  lévő

Lisszaboni  Egyezmény  2.3  cikke,  egy  felhívás  –  „az  európai  fenntartható  fejlődésért,  amely  a  kiegyensúlyozott  gazdasági

növekedésre, az árstabilitásra, és a magas versenyképességű szociális piacgazdaságra épül...” – akár Erhard megfogalmazása is

lehetne.

És ez nem véletlen: az Európai Bizottság első elnökétől, Walter Hallsteintől (1958-1967) kezdve Hans von der Groebenen

keresztül, aki 1958-1967-ig volt a versenypolitikai biztos, Müller-Armack-ig az uniós szerződések német tárgyaló megbízottjáig,

szinte minden német, aki részt vett a Közös Piac kialakításában, elfogadta Eucken téziseit.

A szélre szorulva, az európai intézmények magas rangú tisztviselői  újból megvalósították európai szinten, a megszállt

Szövetségi Köztársaságban Erhard és szakértői bizottságának stratégiáját: egy, a legitimitást nélkülöző szervezet szereplőiként,

arra koncentráltak, hogy kialakítsák a verseny és a monetáris stabilitás jogi kereteit. A hidegháború valós hatalmi tényezői ezt

hagyták, hiszen szerintük ezek a célok csak másodlagos jelentőségűek voltak.

Ennek ellenére sem volt biztos, hogy az „ordok” fognak győzni. Az 1950-es években, az európai építmény két nagyon is

különböző elméleti alapra épült fel. Az egyik, a francia, az állami beavatkozás és a tervezés alapjain, széles körben alkalmazott

kivételeket, nyújtott állami támogatásokat a verseny keretei között (ilyen a közös agrárpolitika és a nemzeti védelem a kiemelt

ágazatoknak vagy cégeknek). Az európai belső piacban egy protekcionista védelmet látnak a világ szabadkereskedelmi rendjével

szemben. A másik, az ordo-liberális, nem csak arra szorítja rá a partner országokat, hogy kiépítsenek egy közös és egységes piacot,

hanem arra is, hogy leépítsék a „szabad világgal” szembeni vámhatárokat. Erhard kancellár, már 1956-tól egy nagy transzatlanti

piac kialakítása érdekében szólal fel[20].

Az 1960 és 70-es években uralkodó francia modell nem volt képes ellenállni az nemzetközi kereskedelem szabályzásának

leépítésének, deregulálásának, amely megköveteli a szigorú költségvetést és a versenyképességet. Párizs vereségének szimbolikus

megjelenését 1983. március 23-ára tehetjük, amikor François Mitterrand elnök lemond a politikai szakítás végrehajtásáról, amire

pedig megválasztották és helyette úgy dönt, hogy továbbra is hozzá köti a Francia Frankot az Európai Monetáris Rendszerhez és

Németországhoz.  Ez  a  döntés  azt  hozza magával,  hogy a  baloldalnak  kell  megvalósítania  a  megszorító  politikákat  és  ennek

szimbolikus hatását ahhoz hasonlíthatjuk, ahogy most júliusban Alekszisz Ciprász kénytelen elfogadni a megszorításokat. „Két cél

között ingadozom – vallotta be Mitterrand 1983. február 19-én. Az egyik az európai építmény folytatása, a másik a szociális

igazságosság.”[21] Ehhez hasonló alternatívát  állítottak a görög vezető elé is, bár meg kell  mondani,  hogy Kohl kancellár és

Jacques Delors – akkori francia gazdasági miniszter – nyomásgyakorlását hasonlítani sem lehet az Athén ellen intézet elvadult

ultimátumokhoz.

Huszonöt évvel a Berlini fal leomlása után, az „ordo” elmélet ma is átitatja az Versenypolitikai Főigazgatóság tisztviselőit

és több európai biztost is, így a belga Karel van Miert-tet, aki 1998-ban a Ludwig Erhard díj kitüntetettje volt, vagy az olasz

Mario  Montit.  De  az  ordo-liberalizmus  bevehetetlen  főhadiszállása  Frankfurtban  van.  „Az  Európai  Központi  Bank  (EKB)

monetáris  építménye  alapvetően  kötődik  az  „ordo-liberalizmus  elveihez”,  ismeri  el  az  intézmény  jelenlegi  elnöke,  Mario

Draghi.[22] Működésében, a demokratikus intézményektől való függetlenségében vagy hogy egyetlen célja az árak stabilitásának

fenntartása, az EKB a Bundesbankot plagizálja.  2003.  szeptember 19-én a  Les Echos  úgy köszöntötte  az  akkor távozó EKB

elnököt, Jean-Claude Trichet-ét – aki pedig magas rangú francia köztisztviselő volt az ennek megfelelő tanulmányi háttérrel –

mint „annak a szellemi irányzatnak és gyakorlatnak a leghitelesebb képviselőjét, amit a Bundesbank testesített meg, 1948-as

alapítása óta és egészen az euró bevezetéséig”.

Harcosok híján mára a harcok megszűntek. Európában, a népszuverenitás visszahúzódása jól láthatóvá teszi a brüsszeli

irodákban és a frankfurti tornyokban türelmesen kiépített automatikus irányítási rendszerek szerkezetét: a demokráciát kikerülve

elhelyezett mutatókat (a híres 3 százalékos hiányt), a 2012 márciusában bevezetett német „aranyszabályt”, amely korlátozza a

tagállami  költségvetési  hiányt.  Tíz  nappal  a  görög  népszavazás  után  Hans-Werner  Sinn,  a  Rajnán  túli  legbefolyásosabb

közgazdász,  a  pénzügyminiszter  tanácsadója  és  az  ortodoxia  hajlíthatatlan  képviselője  a  következőket  mondta  nekünk:  „Az

európai válság kizárja a keynesi  receptek alkalmazását.  Ez nem speciálisan ordo-liberális  álláspont,  ez egyszerűen gazdasági

kényszerűség.” Az Eucken-féle keretek vasráccsá alakultak át.

A szerzők szociológusok. François Denord a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS - Nemzeti Tudományos Kutatási

Központ  )  kutatója,  míg  Rachel  Knaebel  Berlinben  élő  újságíró.  Pierre  Rimbert,  újságíró,  a  Le  Monde  diplomatique

igazgatóságának tagja.

Morva Judit fordítása

Jegyzetek:

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

16 / 47 2015. 09. 17. 16:35



[1] Wolfgang Schäuble, 2012. szeptember 5-i frankfurti felszólalása.

[2] David J. Gerber: Constitutionalizing the economy: German neo-liberalism,

competition law and the “new” Europe », The American Journal of Comparative Law, vol. 42, n° 1, Berkeley, 1994.

[3] Idézi Siegfried G. Karsten: Eucken’s “social market economy” and its test in post-war West Germany, The American Journal

of Economics and Sociology, vol. 44, n° 2, Hoboken (New Jersey), 1985.

[4] Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr, Tübingen, 1952.

[5] Jean Solchany: Wilhelm Röpke, l’autre Hayek [Wilhelm Röpke, a másik Hayek], Publications de la Sorbonne, Paris, 2015.

[6] Centre international d’études pour la rénovation du libéralisme (CIRL) [Nemzetközi Tudományos Központ a Liberalizmus

Megújjításáért], A Walter Lippmann szeminárium üléseinek beszámolói, Editions de Médicis, Paris, 1939.

[7] Ibid.

[8] Patricia Commun: La conversion de Ludwig Erhard à l’ordolibéralisme (1930-1950) [ Ludwig Erhard átállása az

ordo-liberalizmusra (1930-1950)], a Patricia Commun (szerk.), L’Ordolibéralisme allemand. Aux sources de l’économie sociale de

marché [A német ordo-liberalizmus. A szociális piacgazdaság eredete], Cirac, Cergy-Pontoise, 2003.

[9] François Bilger: La Pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine [A mai Németország liberális gazdasági

elvei], LGDJ, Paris, 1964.

[10] Werner Abelshauser: Les nationalisations n’auront pas lieu [Az államosításokra nem kerül sor], Le Mouvement social, n°

134, 1986. január-március.

[11] Renaud Lambert: Dette publique, un siècle de bras de fer [Államadósság, egy évszázados kötélhúzás], Le Monde

diplomatique, 2015. március.

[12] Alfred Müller-Armack, újra kiadva Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Haupt, Bern, 1981.

[13] Ludwig Erhard: La Prospérité pour tous [Jólét mindenkinek], Plon, Párizs, 1959.

[14] Hans Tietmeyer: Economie sociale de marché et stabilité monétaire [Szociális piacgazdaság és monetáris stabilitás],

Economica, Párizs, 1999.

[15] Christophe Strassel: La France, l’Europe et le modèle allemand [Franciaország, Európa és a német modell], Hérodote, Párizs,

n° 4, 2013.

[16] Ralf Ptak: Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft, Leske+Budrich, Opladen, 2004.

[17] André Piettre: L’Economie allemande contemporaine (Allemagne occidentale) [A mai német gazdaság(Nyugat-

Németország)], 1945-1952, Médicis, Párizs, 1952.

[18] Dominique Vidal: A droite, du nouveau [Jobboldalon új helyzet van], Le Monde diplomatique, 2015. május.

[19] Conferencia Walter-Eucken Intézetben, Fribourg-en-Brisgau, 11 février 2013.

[20] Lásd a transzatlanti óriáspiacról kialakított cikkgyűjteményt: www.monde-

diplomatique.fr/dossier/GMT

[21] Jacques Attali: Verbatim I, Fayard, Párizs, 1993.

[22] Mario Draghi Jeruzsálemben tartott konferenciája 2013. június 18.

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

17 / 47 2015. 09. 17. 16:35



Migrációról másképpen

Havránek Ferenc

Másképpen, szándékom szerint átfogóbban, a maga teljességében próbálok

erről  véleményt  alkotni,  véleményt  és  nem  ítéletet.  Mivel  „pártunk  és

kormányunk” ill. az ő ellenzéke sikeresen átpolitizálta, magyar belpolitikává

tette ezt  a sajnálatos folyamatot, megosztva ezzel a lakosságot.  Fontosnak

tartom  előre  leszögezni  a  saját  véleményemet.  Nem  értek  egyet  sem  az

emigrációval, sem a migrációval! Számomra elfogadhatatlan, hogy több 100

ezer magyar emigrál gazdasági okokból, zömében az EU fejlett országaiba,

de  azért  nem  elhanyagolható  számban  célpont  az  USA,  Kanada  és  Ausztrália  is.  Véleményem  szerint  az  a

kormány  (a  „színétől”  függetlenül)  amely  nem  tud  polgárainak  tisztes  megélhetést  biztosító  körülményeket

teremteni hazájukban, az méltatlan a bizalomra, alkalmatlan a kormányzásra!

A migrációt nem szabad úgy kezelni, aszerint megítélni, ahogy most a mindennapokban találkozunk egy

szűk részletével.  Különösen nem szabad képmutató,  hazug módon kezelni,  azt  mondani,  hogy a  „migránsok

elveszik  a  munkát  a  magyarok  elől”  ebből  egy  szó  sem  igaz!  A  hatályos  magyar  jogszabályok  szerint  erre

lehetőségük sincs! Ez nem a valóság, ez a politikai halandzsa része. A fontos az, amiről nem beszélünk.

Nem beszélünk a migráció okairól, főképp nem az okozóiról. Vegyük sorra. Az első Koszovó. Korábban

Jugoszlávia  tagköztársasága,  migráció hazánk felé  0! A NATO országok,  élükön annak vezető hatalmával,  az

USA-val, egyszer csak rájöttek és rábírták a soknemzetiségű ország lakóit, hogy szabaduljanak az „elnyomásból”,

legyenek önállóak, ennek bombázással és egyéb módon is nyomatékot adtak. Mint „szabadságszerető” ország

ebből hazánk sem maradhatott ki. Az akkori honvédelmi államtitkár nyilatkozata szerint 10.000 db fegyvert és 12

millió lőszert szállítottunk a „szabadságért” harcolóknak. Ez a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekmény!

Így jött létre hazánk közvetlen támogatásával az egyébként önállóan életképtelen Koszovó. Koszovót, mint

önálló  államot  hazánk  másodikként  ismerte  el!  Nos,  Koszovó  valóban életképtelen  és  megindult  a  tömeges

migráció, mi pedig valahogy feledni akarjuk, hogy ennek egyik okozói éppen mi vagyunk.

A második a sorban a Líbiai Szocialista Népköztársaság. Az, hogy Kadhafi diktátor volt, gondolom senki

nem vitatja, de bizonyosan nem az egyetlen és nem az utolsó! Líbia olyan szociális rendszert működtetett, ami a

világon  szinte  egyedülálló  volt,  tehette,  megvolt  hozzá  az  olaja.  Nos,  ezt  az  elnyomást  két  NATO-beli

fegyvertársunk, Anglia és Franciaország, légi támogatásával a helyi(?) „szabadságharcosok” megdöntötték. Mint

NATO tagország ez ellen szót emelhettünk volna, de nem tettük, nyilván mert egyetértettünk. Líbiában azóta

polgárháború dúl, havonta többen halnak meg, mint a diktátor működése alatt összesen, de az olaj legalább jó

kezekben van. És van migráció! De ha nem, emeltünk szót a kiváltó ok miatt, miért tiltakozunk a következmények

ellen?

A harmadik a Szíriai Arab Köztársaság. Itt is a líbiai receptet próbálták alkalmazni, csak itt van egy kis

gond, itt ugyanis a „szovjet időkből” fennmaradt egy ma már orosz bérletben működő kikötő és az oroszok nem

tűrik  a  bombázást.  De  minden  más  eszközt  felhasználva  egész  Szíriát  feldúlták  és  ma  már  elszabadult

polgárháborút indítottak el. Ez a migráció oka, tudomásom szerint hazánk sem a NATO-ban sem az EU-ban nem

tiltakozott, tehát elfogadta a migráció kiváltó okait, akkor bizony el kell fogadni a migrációt is. Korábban ez a két

ország hazánk jelentős kereskedelmi partnere volt!

Még két ország,  amely a  migránsok zömét  adja.  Afganisztán és  Irak.  Ezekben az  országokban magyar

„békefenntartók” őrzik a békét a NATO kontingens részeként. Aki onnan menekül, az a mi katonáink elől is vagy

a békefenntartás sikertelensége miatt menekül. Többek közt miattunk emigrál, így kell fogadni őket!

Ha  valaki  még  emlékszik  a  Szovjetunió  korábban  megtámadta  Afganisztánt.  Akkor  a  NATO  a  mai

ellenségeit támogatta és képezte ki, Bin Laden hazafi, nemzeti hős volt az amerikai újságokban, és még valami: a

szovjetek nem vittek oda bennünket, pedig a Varsói Szerződés alapján megtehették volna! Egyébként korábban
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Irak  is  kereskedelmi  partnerünk  volt,  még  Hódmezővásárhelyen  gyártott  zöldségtermelő  gépsorokat  is

szállítottunk ki és jó néhány szakemberünk is dolgozott nálunk.

Tehát  ítéljük  el  a  migrációt,  de  csak  akkor,  ha  nem vettünk  részt  sem aktívan  sem passzívan  annak

kialakításában, ha nem mi hoztuk létre! A demokráciát mi csak akkor exportáljuk, ha itthon már megteremtettük,

addig ne. Most és sajnos még sokáig ne mi tanítsuk a demokráciát, előbb tanuljuk meg.

Új hír, hogy a NATO keretében 50 db USA harckocsi és személyzete érkezik hazánkba. Minek is? Egy

ország kivételével szomszédjaink EU tagok vagy tagjelöltek, 3 kivételével NATO tagok. Ha ebből kivonjuk az 1

tagjelöltet  és  az  1  semleges  országot,  marad  1,  azaz  egy  ország.  Ha  ezek a  harckocsik  átlépik  annak az  egy

országnak a határát jönni fognak a migránsok. Akkor majd újra csodálkozunk?

A szerző, Havránek Ferenc az Európai Baloldal - Munkáspárt 2006 alelnöke.
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Európa, amit már nem akarunk többé

SERGE HALIMI

Egy  fiatal,  új  energiákkal  induló  mozgalom úgy  gondolta,  hogy  átalakítja

nemzetét,  és  egyben felébreszti  az  öreg kontinenst  is.  Az Eurogroup és  a

Nemzetközi Valutaalap (IMF) rögvest legyűrték ezt az éledő reményt.

Azon a sokkhatáson túl, amit az európai uniós projekt hívei éreznek, három

tanulságot vonhatunk le ebből. Először is, észre kell venni, hogy miközben

Németország képes minden ellensúly nélkül érvényesíteni az akaratát és a

rögeszméit, úgy maga az Unió lényegileg alakult át erősen autoriter intézménnyé. Másodszor pedig ma az Unió

olyan közösség, amely a béke ígéretére épült ugyan, de még a közelmúlt leggyilkosabb eseményeiből sem képes

leszűrni a történelmi tanulságokat, mivel jelenleg csak annak van jelentősége, hogy elítélje azokat, akik nehezen

tudják  törleszteni  az  adósságaikat,  és  azokat,  akik  egyértelműen  kiállnak  az  adósok  érdekében,  illetve  akik

felszólalnak  az  adósságtörlesztés  ellen.  Végül  harmadszor  sokan  elfeledték  már,  hogy  az  Unió  mondhatni

„császármetszéssel” született, mégis arról álmodoznak, hogy az Unió egy sikeres kísérlet lehet a nemzeti keretek

meghaladására és a demokrácia megújulására.

Eredetileg  –  a  Kelet-Nyugat  ütközésének  mellékhatásaként  –,  az  európai  integráció  komoly  anyagi

előnyöket biztosított az állampolgárok számára. Közvetlenül a háború után, az Unió kiépítésének tervét az USA

támogatta, mivel egyrészt a saját termékeinek keresett és talált piacokat, másrészt a további szovjet terjeszkedést

akarta meggátolni. Washington nagyon is jól megértette, hogyha a „szabadnak” mondott világ hatékonyan akarja

versenyre hívni a „demokratikus” köztársaságokat (a Varsói Szerződés tagállamait), akkor a szíveket és a lelkeket

kell  meggyőznie, és ehhez bizonyítania kell szociális érzékenységét.  Amióta nem létezik a stratégiailag fontos

biztosítókötél, vagyis a szovjet ellenpólus, az Uniót úgy vezetik, mint egy bank igazgatótanácsát.

Ha tisztességes társaságban folyik a kártyacsata

A  hidegháború  egyes  szereplői,  mint  ahogy  a  NATO  (Észak-  Atlanti  Szövetség  szervezete)  is,  túlélték  a  Fal

leomlását úgy, hogy más kontinenseken, más fekete bárányok elpusztítását találták ki maguknak. Sőt, az európai

intézmények  is  más  ellenséget  határoztak  meg.  A  béke  és  a  stabilitás,  amelyre  fennhangon  és  állandóan

hivatkoznak,  ma  a  népek  sorának  politikai  semlegesítését,  és  az  eddig  még  létező  nemzeti  szuverenitás

lefegyverzését teszik szükségessé. Ezért az integráció erőltetett menetben folytatódik, a politikai kérdéseket pedig

a szerződésekkel temetik el jó mélyre, és rendületlenül folytatják a föderációs tervet. A vállalkozás nem új: a

görög példa csak megmutatja, milyen szélsőséges erőszakot képesek is alkalmazni ehhez manapság.

„Végül  is,  hány hadosztálya van a Pápának?” – kérdezte provokatívan Sztálin,  amikor elutasította egy

francia  vezető  kérését,  hogy  ugyan  legyen  már  tekintettel  a  legfelsőbb  vallási  vezető  érzékenységére.  Nem

kétséges:  nyolc  évtizeddel  később,  az  Eurogroup  tagállamai  ehhez  hasonlóan  gondolkodnak  Görögországgal

kapcsolatban is. Mivel úgy ítélték meg, hogy az ügyeiket zavaró kormány nem lesz képes megvédeni magát, ezért

próbálták megingatni azzal, hogy kikényszerítették a bankok bezárását, és minden erővel akadályozták az import

áruk beszerzését.

Elvileg  annak  az  Uniónak  a  tagállamai,  amelyek  ugyanazon  intézmények  részesei,  és  hozzájárulnak

ugyanannak a parlamentnek a megválasztásához, mi több, ugyanazt a pénzt használják, ezek között az országok

között  nem  szabadna,  hogy  a  kapcsolatokat  ily  fondorlatok  és  rosszindulatú  intrikák  jellemezzék.  Pedig  a

vitathatatlan  erőfölényre  támaszkodva,  az  Eurogroup  tagállamai  Németországgal  az  élen  a  legyengült

Görögországra egy olyan diktátumot róttak ki,  amelyről mindenki elismeri,  hogy súlyosbítani fogja az ország

bajait. A történet élesen rávilágít az európai „rossz kivitelezés” mélységeire[i].

Januárban, amikor a Sziriza megnyerte a választásokat, a baloldali pártnak (majdnem) minden kérdésben
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igaza volt.  Például  abban, amikor rámutatott,  hogy a  görög gazdaság összeomlása a  hol  a szocialisták,  hol  a

jobboldal által vezetett kormányok kivéreztetési politikájának a következménye. Igaza volt, amikor azzal érvelt,

hogy egy szétesett termelő szektorral egyetlen állam sem lenne képes felépülni, ráadásul közben egyre többet kell

törlesztenie a hitelezőinek. Igaza volt, amikor arra emlékeztetett, hogy egy demokráciában a szuverenitás a népet

illeti  meg,  és  a  népet  gyakorlatilag  megfosztják  a  szuverenitásától,  ha  függetlenül  a  döntésétől,  ugyanazt  a

politikát kell tovább folytatnia.

Ez három legyőzhetetlen adu – persze csak akkor, ha tisztességes társaságban folyik a kártyacsata. Az

európai intézményekben azonban, ahol a Szirizásokat déli marxistáknak kiáltották ki, akik annyira elszakadtak a

valóságtól, hogy képesek megkérdőjelezni a német ideológia alapján kiépített gazdasági posztulátumokat, úgy

tűnik, ez a három adu a hangoztatók ellen fordult. Az igazság és a meggyőződés fegyvere ilyen esetekben teljesen

hatástalan.

Mit ér az érveinket kifejteni egy kivégző osztag előtt? A „tárgyalások” hónapjai alatt, amelyeken részt vett

Jánisz Varufákisz görög pénzügyminiszter is. Azt vette észre, hogy kollégái merőn nézik, mintha azt gondolnák:

„Igaza van abban, amit kifejt, de mi ennek ellenére le fogjuk gyűrni magukat[ii]”.

Ugyanakkor,  a  német  projekt  átmeneti  sikere,  miszerint  Görögországot  az  Eurogroup védnöksége  alá

veszik, részben annak a túlzottan optimista elképzelésnek a kudarca is, amelyet az athéni baloldal többsége a

kezdetektől  képviselt,  amikor  azt  remélték,  hogy  meg  tudják  változtatni  az  Uniót[iii].  Azt  remélték,  hogy

Franciaország és Olaszország vezetői segítenek majd nekik túllépni a német jobboldal monetarista rögeszméjén.

Azt remélték, hogy az Unió népei, amelyeknek szintén elegük van a megszorításokból, nyomást gyakorolnak majd

a kormányaikra a keynesi gazdaságpolitika újraélesztése érdekében. Görögország előőrsi szerepben képzelte el

magát  az  öreg  kontinensen.  Reménykedtek,  hogy  ez  a  váltás  elképzelhető  az  eurózónán  belül,  így  nem  is

gondolkoztak alternatívákban, és nem dolgoztak ki semmilyen B tervet sem. Hittek benne, hogy egy gyenge utalás

az „orosz lehetőségre” geopolitikai okokból arra készteti majd az USA-t, hogy visszatartja Berlin „ütésre emelt”

kezét. Ki kell mondani, hogy sose tűnt úgy, hogy ezek a remények, vagy akár csak egy is közülük valóra válhattak

volna. Tankok ellen nem lehet papírgalacsinokkal harcolni.

A görög vezetők bűnéül róhatjuk fel naivitásukat, amikor azt hitték, hogy az ország hitelezői figyelembe

veszik majd a nép és különösen a görög fiatalok demokratikus döntését. Épp fordítva: a január 25-i parlamenti

választások, majd a július 5-i népszavazás felháborodást és elképedést váltottak ki Berlinben és szövetségeseinél.

Nekik más céljuk már nem is maradt,  minthogy megbüntessék a lázadókat és azokat,  akik követnék őket.  A

fegyverletétel már nem is elég, de bocsánatot is kell  kérnie (Athén elismerte, hogy gazdaságpolitikai döntései

miatt partnerei elveszítették a bizalmukat), sőt kárpótlást kell fizetnie: a privatizálásra szánt köztulajdont – ez

nagyságrendben a görög nemzeti termék értékének negyede – a hitelezők javára zárolják. Attól tartunk, François

Hollande  „felbecsülhetetlen  segítséget”  nyújtott  Görögországnak,  amikor  elérte,  hogy  a  zálogolt  összeget  ne

Luxemburgban kelljen elhelyezni.

Az ügylet tehát, úgy tűnik lezárult, mindenki felsóhajthat és megkönnyebbülhet. A nyertesek pedig bőszen

állítják, hogy elhiszik: Görögország fizetni fog.

Fizetni fog-e Görögország?

„Németország  fizetni  fog.”  Ezt  súgta  Georges  Clemenceau  fülébe  pénzügyminisztere,  Louis  Klotz  az  első

világháború végén. Ez a mondat azoknak a francia betéteseknek lett úgymond a mentsvára, akik a nagy vérengzés

idején  Kincstárjegyeket  vásároltak.  Ők  még  jól  emlékeztek  az  1870-es  háborúra,  amikor  Franciaország  a

Bismarck  által  követelt  teljes  kártérítést  kifizette,  pedig  az  több  volt,  mint  amennyibe  a  háború  került

Németországnak. (Ez volt  az előzménye annak, hogy Raymond Poincaré miniszterelnök,  amikor megelégelte,

hogy a  Versailles-i  Szerződés[iv]  értelmében járó német  kártalanítást  nem kapja  meg, 1923 januárjában úgy

döntött, megszállja a Ruhr-vidéket.)
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A brit közgazdász John Maynard Keynes viszont azonnal megértette ennek a megalázási politikának és

zálogkövetelésnek a feleslegességét: Németország, mint ma Görögország, azért nem fizet, mert egyszerűen nem

képes rá.  Csak a  kereskedelmi  mérleg  esetleges  többlete  teheti  lehetővé  az  óriási  adósság  visszafizetését.  De

Franciaország  megtagadta a  német  konkurens  gazdasági  újjáélesztését,  ami  pedig  lehetővé  tette  volna,  hogy

„fizessen”,  de persze  azt  is,  hogy újra  megfinanszírozza a  hadseregét,  ami  azzal  a  kockázattal  járt,  hogy egy

harmadik  gyilkos  fordulóra  kerülhet  sor.  A  görög  baloldal  gazdasági  sikerének nem lettek  volna  azért  ilyen

drámai  következményei  Európa  népeire.  De  kiderült  volna  világosan,  hogy  az  Unió  vezetői  által  követett

megszorítási politika indoklása nem áll meg…

Úgy egy évvel a zálogjogok kikényszerítése után, Poincaré kénytelen volt 20 százalékkal emelni az adókat,

hogy finanszírozni tudja a Ruhr-vidék megszállásának költségeit. Egy jobboldali vezetőnek, aki mindig fennen

hirdette,  mennyire  ellenzi  az  adókat,  és  hogy  Németország  fizetni  fog,  a  helyzet  fonáksága  furcsán  keserű

pirulaként  hathatott.  Az  ezt  követő  választásokat  Poincaré  elvesztette,  és  az  új  miniszterelnök  kivonult  a

Ruhr-vidékről.  Ma  még  senki  sem  képzeli  azt,  hogy  akárcsak  egyetlen  uniós  tagországban  is  ilyen  súlyos

következményei  lennének  annak,  hogy  Görögországot  legyűrték  annak  érdekében,  hogy  fizesse  a  következő

lejáratkor  is  azt  az  adósságot,  amelyről  még  a  Nemzetközi  Valutalap  (IMF)  is  megállapította,  hogy

„fenntarthatatlan”.

Viszont a könyörtelen büntető hadjárat már most is arra kényszerítette az Eurogroup tagországait, hogy

júliusban háromszor annyi (úgy 90 milliárd eurónyi)  finanszírozást vállaljanak,  mint amennyire öt hónappal

korábban lett volna szükség. Időközben ugyanis a görög gazdaság likviditási helyzete tovább romlott[v]. A német

pénzügyminiszter  Wolfgang Schäuble  szigora majdnem annyiba kerül,  mint  Pointcaré-é  hajdanán.  De  Athén

végeláthatatlan megalázása például szolgál a későbbiekben megjelenő makacskodóknak – ki következik? Madrid,

Róma, Párizs?

A büntető hadjárat emlékeztetni fogja őket a „Juncker-elméletre”, amit az Európai Bizottság elnöke alig

négy  nappal  a  görög  baloldal  választási  sikere  után  fogalmazott  meg:  „A  demokratikus  választások  nem

irányulhatnak az európai szerződések ellen
[vi]

.”

Szegények a szegények ellen?

Egy ágy nem túl keskeny ahhoz, hogy tizenkilencen álmodjanak benne? Kikényszeríteni alig néhány év alatt, hogy

ugyanazt a pénzt használják Ausztriában és Ciprusban, Luxemburgban és Spanyolországban, mégpedig olyan

népek, amelyeknek se a történelme, se a politikai kultúrája, de még az életszínvonala sem azonos, sőt, sem a

barátaik nem ugyanazok, pláne a nyelvük – ez egy majdnem birodalmi vállalkozás volt. Hogy lenne képes egy

tagállam  a  vitáknak  és  demokratikus  döntéseknek  alávetett  önálló  gazdaság-  és  szociális  politikát  folytatni,

miközben a pénzügyi mechanizmusok minden szabályozása rajta kívül dől el? És hogy lenne elképzelhető az,

hogy olyan népek, akik annak előtte nem is ismerték egymást, hirtelen szolidárisak legyenek, mondjuk úgy, ahogy

Florida és Montana lakói  ma szolidárisak egymással? Minden egyetlen feltételezésen nyugodott:  az erőltetett

menetben kikényszerített föderalizmus majd közel hozza egymáshoz Európa népeit. Ellenkezőleg. Tizenöt évvel

az euró megszületése után, az ellenségesség sosem látott méreteket ölt.

Annyira, hogy június 27-én, amikor Alekszisz Ciprász miniszterelnök bejelentette a népszavazást, akkor

majdhogynem  hadüzenet  típusú  megfogalmazással  élt.  Becsmérelte  az  Eurogroup  javaslatát,  amely

„ultimátumként feszül a görög demokrácia ellen”. És megvádolta egyes partnereit, hogy „meg akarják alázni az

egész népet”. A görögök erőteljesen támogatják kormányukat, a németek pedig szorosan összefognak és kiállnak

egy  épp  ellentétes  követelés  mögé.  Vajon  lehet-e  továbbra  is  közös  a  sorsuk  anélkül,  hogy  családon  belüli

erőszakra kerülne sor?

De nemcsak Athén és Berlin ellenséges egymással. „Nem akarunk német gyarmat lenni” – erősködik a

spanyol Podemos vezetője, Pablo Iglesias. „Azt mondom Németországnak: ennyi  elég! Megalázni  egy európai

partnert,  ez  elképzelhetetlen!”  –  vallja  az  olasz  miniszterelnök,  Matteo  Renzi,  aki  pedig  ebben  az  ügyben
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feltűnően diszkrét maradt.

„A mediterrán országokban és bizonyos mértékig Franciaországban is – figyelmeztet a német szociológus,

Wolfgang Streeck –, „Németországot ma jobban utálják, mint valaha 1945 óta. (…) A gazdasági és pénzügyi Unió,

amelynek véglegesítenie kellett volna az európai egységet, most a teljes szétszakadást okozhatja
[vii]

.”

A görögök ellenséges érzelmeket váltanak ki.  „Ha az Eurogroup úgy működne, mint egy demokratikus

parlament, akkor már kívül lennél, mert a partnereid többsége ezt kívánja”, zárta le a vitát Ciprásznak címezve,

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke
[viii]

. És egy jól ismert konzervatív működési mód szerint, amit

most a nemzetek szintjén is megfigyelhettünk, a legszegényebb államokat arra biztatták, hogy egymást – és főleg

a náluk szegényebbet – kölcsönösen azzal vádolják, hogy a többiek kárára élősködnek. Az észt oktatási miniszter

így morgolódott a görögök ellen: „Túl keveset tettetek, vagy túl lassan, és végtelenül kevesebbet, mint Észtország.

Mi sokkal többet szenvedtünk, mint Görögország, de nem álltunk le siránkozni, hanem tettük a dolgunkat
[ix]

.” A

szlovákok szerint viszont a görög nyugdíjak igenis túl magasak, ugyanakkor ehhez a cseh pénzügyminiszter pedig

nagyvonalúan  azt  teszi  hozzá,  hogy  Görögországnak  „végre  csődbe  kellene  mennie,  hogy  tisztuljon  a  terep”
[x]

.Pierre Moscovici francia szocialista, a gazdasági- és pénzügyek uniós biztosa pedig úgy zárta a maga módján

ezt a szociális nyári fesztivált, hogy gyakran és nagy élvezettel felemlegette minden mikrofonba, amit csak a szája

elé  tettek,  a  következő  anekdotát:  „Az  Eurogroup  egyik  ülésén,  egy  litván  szocialista  miniszter  azt  mondta

Várufakisznak: „Nagyon tetszetős és szimpatikus javaslat, hogy fel akarják emelni 40 százalékkal a minimumbért,

ami  már  így  is  kétszer  olyan  magas,  mint  nálunk.  De  ezt  Önök  a  mi  általunk  nyújtott  hitelből  akarják

finanszírozni, vagyis adósságból!” Ez bizony nagyon ütős érv
[xi]

!” Nagyon ütős még akkor is, ha tudjuk, hogy

Moscovici  pártja  alig  14  hónappal  ezelőtt  bejelentette:  „Egy  olyan  Európa  hívei  vagyunk,  amely  megvédi  a

dolgozókat. A szociális fejlődés Európáját támogatjuk és nem a szociális leépítés Európáját.”

Félő, hogy tovább erősítik a föderalizmust

2015. július 7-én, az Európai Tanács találkozóján, több állam és kormányfő jelezte Ciprásznak, hogy bosszúsak

miatta: „Nem bírjuk tovább! Hónapok óta csak Görögországról beszélnek! Döntésre kell jutni végre. Ha nem vagy

képes dönteni, majd mi döntünk helyetted
[xii]

.” És így is történt néhány nappal később. Vajon ezt nem lehet máris

a föderalizmus (bár egy kicsit erőteljes) megjelenéseként értékelni? Mindenesetre „haladnunk kell”, vonta le a

végszót az idei július 14-i megemlékezésen Hollande államelnök. Haladni,  no de mégis, milyen irányba? Hát

csakis  a  szokott  úton:  „gazdasági  kormányzás”,  „költségvetést  adni  az  eurózónának”,  „konvergencia

Németországgal”.  Mert  ugyebár  az  Unióban,  ha  egy  gyógymód  erőteljesen  lerontja  a  beteg  gazdasági  vagy

demokratikus  egészségét,  akkor  megduplázzák  a  dózist.  Mivel,  mint  azt  a  francia  államelnök  mondja  „az

eurózóna  képes  volt  megerősíteni  a  belső  kohézióját  a  görög  üggyel”,  és  „a  körülmények  megkövetelik  a

gyorsítást”
[xiii]

.

Egyre több baloldali és szakszervezeti aktivista szerint viszont épp fordítva van: jobb lenne leállni és egy

kicsit gondolkozni. Még azok is, akik attól tartanak, hogy az eurózóna elhagyása az európai projekt szétesését és a

nacionalizmusok feléledését okozhatja, azt mondják, a görög válság iskolapéldája annak, hogy amikor valójában

nem létezik egy európai nép, a közös pénz frontálisan szembe megy a népszuverenitással. Egyáltalán nem gátolja

a szélsőjobb megerősödését, sőt, az alapvető igazság eltussolása csak megerősíti őket minden, a demokráciára

való hivatkozással szemben. És hogyan is képzelhetjük, hogy a közös pénz egyszer majd a társadalmi haladást

szolgálja,  ha  elolvastuk  az  Eurogroup  tagállamai  által  egyhangúan  elfogadott  és  Ciprásznak  a  baloldali

miniszterelnöknek  megküldött  előírásokat,  amelyek  egy  kőkemény  neoliberális  politika  megvalósítására

kötelezik.

A történelem során, Görögország már többször felvetett egyetemes, nagy problémákat. Ez alkalommal azt

mutatta meg, milyen az az Európa, amit már nem akarunk többé.
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Az arab nők a nyugati és az iszlám fundamentalista elnyomás között

Sahar Khalifeh

Közismert, hogy az arab, de a más kultúrákban is az asszony a gyengébb nem. A

„másik” nem, a „nem-egyenlő” nem – a nem, amelyik nem örökölhet, vagy nem

viheti  tovább  a  család  nevét,  a  nem,  amelyik  legalább  annyira  hozhat

gyermekáldást,  amennyire  borzasztó  szégyent  is.  A  családba,  ahová  születtem,

zokogásba és  könnyekbe hajló  csalódással  fogadtak.  Mindenki  fiút  várt,  és  nagy

döbbenetükre lány voltam. Ugyanis az ötödik lány voltam a sorban, ami egyben az

ötödik  csalódást  jelentette,  vagy  ahogyan  anyám  gondolta,  az  ötödik  vereséget.

Eltérően nagybátyám feleségétől, aki tíz kitűnő fiúcskát szült, az anyám vesztes volt,

az  áldás nélküli  asszony.  Anyám szebb volt,  intelligensebb és  méltóságteljesebb,

mint nagybátyám felesége, vagy akár más asszonyok a családban. Ennek ellenére

mindenki úgy tekintett rá, mint a legkevésbé termékenyre, aki értékes gyümölcsöt

nem tud hozni.

Ezeket az előítéleteket és felfogásokat örököltem. Gyermekkorom óta hallottam, amint azt mondták, hogy

mi,  a  család  lányai,  a  szomszédság  lányai,  és  a  világ  valamennyi  lánya  csupán  tehetetlen,  gyámoltalan,  a

természettől sújtott nem, a tartósan gyenge nem vagyunk.

És  egyszer  csak  néhány  hónapja  a  húgom  felfedezte,  hogy  én  vagyok  a  Khalifeh  család  –  egy  törzs-

nagyságú család – egyetlen tagja, akinek a neve benne van a palesztin enciklopédiában. Megkönnyebbült sóhajjal

tette hozzá: „Nem apánkat, nem a bátyánkat, nem is a nagybátyánkat a tíz csodálatos fiával, sőt, egyetlen férfi

családtagunkat sem említi az enciklopédia, csak Téged!”

A változás kezdete

Mint arab nő, én is különböző stációkon estem át. Áramlatok alakítottak át engem is, s a változások terjesztője is

voltam. Még a legkonzervatívabb arab családokban is a nők már iskolába járnak. Ha tanulnak, tanárok, orvosok,

mérnökök, gyógyszerészek, írók, újságírók, zenészek és művészek lesznek. Sok asszonyt már nélkülözhetetlennek

tartanak, erősebbnek, kreatívabbnak és fontosabbnak, mint a férfiakat. A dolgok megváltoztak.

De ha a nyugati médiában látom magunkat csadorba borított szörnyű teremtményekként, bőr-álarcban, a

fátyol  mögé  rejtett  háremhölgyekként,  elképedve  kérdem,  miért  látnak  minket  ebbe  az  egyetlen  valóságba

rögzítve,  egyetlen  sztereotípiában?  Azt  gondolják,  hogy  másként  lettünk  teremtve,  mint  a  többi  nő,  s  nem

vagyunk képesek a változásra?

Amikor még gyerek voltam, egy tanárom állandóan a „változás” szót különböző hangsúllyal, és más-más

értelemben emlegette, amikor a társadalmi igazságosságról beszélt, vagy az arab javak tisztességes elosztásáról,

avagy az arab nők helyzetéről, meg az elavult arab kormányzatokról. Mindenki, aki ismerte ezt a tanárt, tisztelte

és  becsülte.  A  fiatalok  hozzá  hasonlóak  szerettek  volna  lenni,  az  idősebbek  pedig  mindent  elkövettek,  hogy

elrejtsék, amikor a rendőrség vadászott rá.

Tizenéves koromban felfedeztem, hogy nagyrabecsült  tanárom nem az egyedüli  volt,  aki  változásról és

igazságról  beszélt.  Legtöbb  tanult  emberünk  hitt  és  beszélt  ilyen  hitekről  és  gondolatokról.  Rájöttem,  hogy

tanáromhoz  hasonló  felvilágosult  embereink  ezreit  üldözi  a  rendőrség,  vagy  a  nyugati  hatalmak  –  a  britek,

franciák, és később az amerikaiak által támogatott és pénzelt kormányok börtöneiben sínylődnek.

Ha a változásokat emlegetjük, mi, arabok, emlékszünk még a nagy nacionalista vezetőre, Gamal Abdul

Nasszerre, aki bátorított erre minket. Az egyenlőségről, testvériségről és társadalmi igazságosságról szóló tüzes és

mozgósító  beszédei  mellett  a  tömeget  lelkesítette,  ugyanakkor  önbecsülést  adott,  amikor  a  Szuezi-csatorna

államosításával hatalmas csapást mért azon idők két legnagyobb gyarmatosító hatalmára, Nagy-Britanniára és
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Franciaországra. A két állam haragja csúcsára ért, amikor szövetségesükkel, Izraellel együtt 1956-ban katonai

kampányt indítottak Nasszer megdöntésére, sikertelenül – Nasszer még erősebben, és még nagyobb befolyással

került ki belőle.

Nasszer politikája az arab világ egyesítésére – felélesztve azt, ami a Közel-Keletet az első világháború után
a ma is létező kicsiny, könnyen uralható államokra osztó Sykes-Picot Egyezmény előtt volt – Nyugaton félelmet
és aggodalmat keltett. Féltek egy erős, független arab állam megteremtése miatt, ami képes lett volna a nyugati
hatalmak kizsákmányolásának és manipulációjának véget vetni, és veszélyeztette volna szövetségesüket, Izraelt.
Igazából emiatt rohant ki a nyugati média Nasszer ellen, arab Hitlernek és fasisztának nevezve.

Már a változásban

Ennek ellenére az ötvenes és hatvanas évek az arab nacionalizmus aranykorszaka volt. Az arab utcák pezsegtek az

élettől,  és  az  emberek  az  átalakulásban  reménykedtek.  Viszonyunk  a  hagyományos  társadalmi-politikai

rendszerekhez  forradalmi  és  erősen  kritikus  volt.  Irodalmunk,  színházunk,  dalaink,  zenéink  és  mindennapi

beszédstílusunk,  a  felszabadulás  és  a  társadalmi  igazságosság  témáját  tükrözte.  Beáramlott  kultúránkba  a

világirodalom. Könyvesboltjainkban, meg az utcai árusoknál megtalálható volt az egzisztencialista, a szocialista, a

fekete, és minden olyan irodalom, ami a felszabadulást, a forradalmat és a változást hirdette.

A felszabadulás és a változás szelleme mindenkit áthatott, beleértve az írástudatlan parasztokat is. És a

nőket  is.  Elkezdtek  az  utcán  fátyol  nélkül  járni,  fiatal  nők  tízezrével  végezték  el  az  egyetemet.  Néhányan

politikával kezdtek foglalkozni, és politikai pártok tagjaivá váltak. A nők nemcsak a fátylaikat vették le, de idővel

ujjatlan ruhát,  sőt miniszoknyát is  felvettek.  Nem fogják elhinni, de rock-and-rollt  táncoltunk és tviszteltünk

annak ellenére, hogy gyűlöltük a Nyugatot. Úgy akartunk élni, mint a Nyugat, de anélkül, hogy uralkodnának

rajtunk és irányítanának bennünket.

Ez az egész álomszerű légkör megszakadt, amikor Izrael, a Nyugat támogatásával 1967-ben mégis legyőzte

Nasszert.  A  vereség  nemzeti  mozgalmunk és  szocialista  hitünk  végét  jelentette.  Az  amerikaiak  és  regionális

szövetségeseik kaptak az alkalmon, és erősen támogatták a baloldali liberális nacionalizmustól való elszakadást

az iszlamistákat támogatva. Dollármilliókat öltek bele ebbe. A korábban a tömegek által teljesen figyelmen kívül

hagyott Muzulmán Testvériség egyre inkább erőre kapott. Ami a mi régiónkban a 70-es és 80-as években történt,

hasonló volt ahhoz, ami Afganisztánban történt, miután az amerikaiak az iszlamistákat – köztük Bin Ladent – a

kommunisták megdöntésében támogatták.

Miután  kényeztették  és  táplálták  –  „mudzsaheddineknek”  és  „szabadságharcosoknak”  nevezve  őket  –,

Amerika elkezdte „terroristának” címkézni őket, s Európa követte ezt.

Palesztinában az izraeliek az amerikai modellt másolták le. Bátorították az iszlamistákat, hogy szálljanak

szembe  a  PFSZ-ben tömörülő  nacionalista  és  szocialista  erőkkel.  Míg  a  PFSZ  baloldali  és  liberális  vezetőit,

aktivistáit üldözték, zaklatták és meggyilkolták, az iszlamisták szabad kezet kaptak, hogy azt tegyenek a nőkkel és

az  egész  társadalommal,  amit  csak  akarnak.  Az  izraeliek  még  az  oktatási  helyek  elosztásában  is  előnyben

részesítették őket. Ők aztán először százával, majd később ezrével – nők és férfiak egyaránt – beszivárogtak az

oktatási  rendszerünkbe.  Így  az  iszlamisták  több  hatalomra  tettek  szert  azáltal,  hogy  a  diákokat  már  korán

befolyásolni tudták. Amint az iszlamisták biztos pozícióba kerültek, erőiket a Nyugat és Izrael ellen fordították.

Erejük kikristályosodott.

Ami segítette őket, hogy ezt a helyzetet elérjék, az nemcsak a nacionalisták és a szocialisták veresége volt,

de ezt még tovább mélyítette a szovjet tömb összeomlása is. Sikerükhöz hozzájárult a mi oldalunkon a rossz

igazgatás, és sok korrupt vezető tehetségtelensége is.

Az arab nők

Tekintsük most  az  arab nők helyzetét,  és  azt  a  kettős  elnyomást,  amelyet  Keletről  és  Nyugatról  is  egyaránt

elszenvednek.  Amint  arra  korábban  már  rámutattam,  a  nyugati  médiában  –  újságokban,  magazinokban,
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tévériportokban, mozikban, akadémiai tanulmányokban – az arab nőket olyan teremtményekként mutatják be,

illetve jellemzik, akik tetőtől talpig be vannak borítva, s képtelenek a fekete csador és a fátyol alatt lélegezni, vagy

akár  gondolkodni,  szemük  csak  ritkán  látszik,  szinte  árnyakként,  boszorkányokként,  netán  félelmes

szellemekként lebegnek a légüres térben.

Azt  a ruhát,  amibe burkolóznak a nők,  s  amit más asszonyokhoz hasonlóan én is  hordok, egyszerűen

„iszlám viseletnek” nevezik. Határozottan állítom, hogy ez sem nem iszlám, sem nem arab ruha. Az iszlám viselet,

amennyire én tudom, nyugati találmány és a nyugati imperializmus hatásának esetlen manifesztációja.

Ez nevetséges, ugye? Ki hiszi ezt? Hogy a hidzsáb nyugati találmány lenne? Miért, nem volt a hidzsáb

mindig is az arab kultúra része? Nézzék csak meg: Szűz Mária feje be van burkolva, és abaja, azaz csador fedi

szent testét tetőtől talpig. Nos, hát, kétezer év, vagy még több idő óta a hidzsáb eszerint az Önök kultúrájának

része volt.

Felfedés és modernizáció

Hogy őszinte legyek, bevallom, úgy emlékszem, az anyám is hordott hidzsábot, de nem olyat, amit ma „iszlám

viseletnek” hívnak. Amit az anyám hordott – és az is a török uralom vagy az oszmán kultúra megjelenítése volt –,

az egy átlátszó, vékony fátyolszövet volt, fekete színű, ami fedte az arcát és a haját. De lazán terült rá, át tudott

látni  rajta,  és  lélegezni  is.  Egyebekben a ruházata  egy szerény szoknya volt,  ami  a  térdéig ért,  és  kiskabátja

kiemelte keblét és  a derekát – vagyis jelentősen másként  öltözött,  mint amit manapság „iszlám ruházatnak”

hívnak, s ami ma a nők testét abszolút alaktalan zsákká, hosszú rönkfává, füstoszloppá alakítja.

Az ötvenes évek elején az anyám, és generációjának legtöbb asszonya, levetette fátylát – ezt úgy hívták,

hogy szufur, azaz felfedés. Többé nem viselte a kiskabátját, és vagy kosztümben járt, vagy rövid ujjú ruhában, s

alkalmazkodott az akkori divathoz, legyen az akár a rövid haj, vagy ruháinak színe és szabása. Úgy mutatkozott,

mint bármelyik középosztálybeli asszony a legtöbb arab városban, vagy akár a kevésbé tehetősek is a kisebb

városokban. Bárki, aki  megnézi  a nagy arab énekesnő, Umm Kulthum, vagy mások video-felvételeit abból az

időből,  meggyőződhet  arról,  hogy  egyetlen  nő  sem visel  a  közönség  között  olyasmit,  mint  amit  ma „iszlám

viseletnek” hívnak.

Abban az időben, vagyis az 50-es, 60-as, 70-es és a korai 80-as években a mindenféle osztályba tartozó
arab nők a legtöbb arab városban olyan ruhát hordtak, mint amilyet most én: nem volt rajtuk fejkendő, csador
vagy abaja, sem fátyol, sem burka. Csak a falusi parasztasszonyok hordták a tradicionális ruhát, olyasmit, mint
amit Szűz Mária hordott kétezer évvel ezelőtt.

Az  anyám  rögtön  azután  szabadult  meg  a  fátylától,  amikor  Palesztina  nagy  részét  megszállta  Izrael
1948-ban. Ez a megszállás politikai és gazdasági katasztrófát jelentett, amit olyan társadalmi megmozdulások
követtek,  amik  sok  és  sokféle  értéket,  meg  régi  hagyományt  eltöröltek,  beleértve  a  fátyol  viselését,  a  nők
mozgásának korlátozását az utcán, az iskolákban és a munkában.

Ez a katasztrófa közvetlenül érintette a nőket, mivel a romló gazdasági helyzet miatt sok ezer család – akik
hazájukat, házaikat, földjeiket, és sokan még a férjeiket is elvesztették a háborúban – arra kényszerült, hogy a nők
elmenjenek  tanulni  és  dolgozni.  Az  oktatás  lehetővé  tette  számukra,  hogy  az  Öböl-menti  országokban
dolgozzanak, így segítve családjaikat.  Fivéreiknek, nővéreiknek fedezhették a tanulását, hogy azok orvosokká,
mérnökökké, ügyvédekké válhassanak.

Tanúi lehettünk, hogy több ezernyi tanult palesztin lány külföldre fejkendő nélkül utazott, s ott a saját
lábukra állva éltek. Szerényen és hajadonon tették ezt, de családjuk és a társdalom nagy becsben tartotta őket,
mert az alacsony jövedelmű családok családfenntartóivá váltak. Ezt a helyzetet Örökség (The Inheritance) című
regényemben írtam le. Ahogy telt az idő, nem csupán elfogadottá vált, hanem örömmel vették, hogy ezek a fiatal
nők húgaik  tanulmányait  finanszírozták  az  arab egyetemeken (Egyiptomban,  Szíriában és  Libanonban),  ami
lehetővé tette, hogy diplomásként, szakemberekként térjenek haza.

Ezek  az  elismert  munkakörökben  dolgozó  fiatal  nők  képzettek,  bátrak  és  a  világra  nyitottak  voltak.
Feminista  és  társadalmi  egyenjogúságot  követelő  mozgalmakat  indítottak,  annak  ellenére,  hogy  a  feminista
mozgalmakról  és  gondolatokról  ismereteink  csupán  néhány  olyan  úttörő  nő  egyiptomi  lapokban  megjelent
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írására korlátozódtak, mint amilyen Amina al-Sa'id, Suhair al-Qalamawi és Durriya Shafiq, de akiknek cikkei
igazából nem lépték túl a családtervezés, a korai házasság, a többnejűség, és más, hasonló könnyedebb témákat.

A fundamentalisták szervezkedései

Az  Izraeltől  elszenvedett  1967-es  vereségünk  után  a  diktatórikus,  szocialista-ellenes,  anti-liberális  arab
kormányok Amerika támogatásával  összefogtak a  iszlám fundamentalista  csoportokkal,  akiket igen bőkezűen
támogattak is. Például mindazok, akik az ún. iszlám ruházatot hordták, havi fizetést kaptak ezért (tizenöt jordán
dinárt a férfiak, tízet a nők). A férfiak esetében ez a ruházat egy rövid disdasából vagy dzsellabijából, valamint
bőr szandálból állt, s borotválatlan szakállat jelentett. A nőknél ez egy vastag fejkendőt, és egy hosszú, sötét színű
ruhát jelentett, ami a lábujjakig ért. A megajándékozottak ingyenesen kaptak imaláncot, plusz egy dísz-kiadású
Koránt, valamint egy szép imaszőnyeget.

Ezek az iszlám szervezetek először a fiatalokra koncentráltak, akik bebizonyították vezetésre érettségüket,
és  olyan  helyzetben  voltak,  hogy  másokat  is  befolyásoltak.  Az  otthon  élő  nőket  is  el  akarták  érni,  ezért
megbeszéléseket és csoportokat szerveztek a házaknál. Azután a figyelmük a mecsetek, iskolák és egyetemek felé
fordult. Mindez az USA-hoz hűséges arab rezsimek pénzügyi és egyéb segítségével zajlott le. Ezeket a rezsimeket
az USA irányította, mégpedig az USA terveit követve abban a reményben, hogy ez az iszlám elem visszatartja arab
társadalmunktól a szocialista gondolatokat és a haladó projekteket, ami emancipációt követel minden területen,
kezdve  a  Nyugat  befolyásolásától  való  szabaduláson  túl  egészen  társadalmunk  alkotó  energiáinak
felszabadításáig.

Azonban az iszlám fundamentalisták segítsége nem korlátozódott a ruházat biztosítására, a havi fizetségre
és találkozóhelyek biztosítására. Termékeny talajt készítettek elő az iskolák alsó és felső tagozataiban. A tanítók
kiválasztásában iszlamista férfiakat és nőket részesítettek előnyben, feladatuk a fiatal tanulók és diákok olyan
befolyásolása volt,  hogy a fundamentalista  ideológia váljon a gyerekek lelkének és  gondolkodásának részévé.
Ezen  túl  a  fiatalok  képzést  kaptak  katonai  ismeretekből  és  harcművészetből  az  arab  sivatagokban felállított
táborokban, Afganisztánban és Pakisztánban.

Eléggé abszurd módon az USA és szövetségesei  csak akkor vették észre ennek a csapdának veszélyeit,
miután  a  varázslat  a  varázsló  ellen  fordult,  és  az  iszlám  fundamentalista  szervezetek  szigorú  iszlamista,  a
Nyugattal ellenséges rezsimek felállításával fenyegettek.

Következmények

Jelenleg fenyegető szellemi, társadalmi és politikai káoszban élünk. A dolgok kisiklottak és kétoldali fenyegetés
között élünk,  s  nem tudjuk,  melyik a kegyetlenebb. Az egyik oldalon áll  a  Nyugat,  amelynek ármánykodása,
kizsákmányolása  és  gyarmatosítása  már  ismert  a  számunkra,  a  másik  oldalon  az  iszlám  fundamentalista
mozgalmak állnak,  akik olyan újításokkal „áldottak meg” bennünket,  ami visszavet minket az elnyomás és  a
hárem időszakába. Itt van tehát a szabad, liberális, szekuláris, tudományos, de egyben gyarmatosító Nyugat, ott
pedig annak az iszlámnak a rugalmatlansága,  ami a Nyugat és gondolkodása elleni  ellenállásra szólít  fel,  de
szemben áll a tudománnyal, a modernitással, a feminista és szocialista emancipációval.

A  szellemi,  társadalmi  és  politikai  káosz  nem csak  minket  érint,  de  átterjedt  a  Nyugatra  is,  úgyhogy
asszonyaink csadorban és lefátyolozott arccal olyan jelenséggé váltak, ami valljuk meg: félelmet és borzadást kelt
a nyugati országokban. Olyannyira, hogy néhány országban törvény tiltja az iszlám öltözet viselését, és az olyan
nőket, akik ilyet viselnek, nem engedik többé belépni az iskolákba és a hivatalokba.

A  nyugatiak  azt  is  kezdik  már  hinni,  hogy  minden  arab  és  muzulmán  egyaránt  merev,  fanatikus  és
szellemileg  zárt  – éppúgy,  mint  az  iszlám fundamentalisták  –  elfelejtve,  vagy tagadva,  hogy ez  a  mozgalom
eredetileg a Nyugat és reakciós szövetségeseinek gyermeke volt, s amelyet demokratikus, világi és tudományos
gondolkodásunk ellen indítottak, s persze a nők ellen is. A Nyugat most új és igen rasszista előítéletekkel zaklat
bennünket,  önkényesen és felületesen egybemosva minden arabot,  muszlimot és keresztényt,  minket vádolva
azzal, amiért saját magát vádolhatná.

„Már ott vagyunk köztetek”

Ami engem illet, én minden szűklátókörűen és egoista módon gondolkodónak azt mondom, hogy mi közelebb
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vagyunk hozzátok, mint ahogy gondoljátok, vagy el tudjátok képzelni. Nem hangzik el újra és újra, hogy a világ
egy kis globális falu lett? Most emberi hullámként a partjaitokon át jövünk hozzátok. Bármit is találtok ki, hogy
megakadályozzátok a bevándorlást, és bárhogy erősítitek meg az ellenőrzést, mi megtaláljuk az utat hozzátok,
legyőzzük a korlátokat, és elfogadtatjuk veletek a jelenlétünket.

Már ott is vagyunk köztetek. Nem tagadhatjátok le a jelenlétünket, mert ott vagyunk mögöttetek, előttetek,
és részévé váltunk a környezeteknek.

Semmiképpen nem akarom a nyugati embereket feldühíteni. Csak az ügyemet akarom kézzelfoghatóan és
szemléletesen megvédeni. Szeretném, ha a nyugati hallgatóságom azt érezné, amit én érzek, félje azt, amitől én
félek, s legyen tudatában annak, hogy a gyarmatosító hatalmaik mit tesznek velem, velünk. Fájdalmas felismerés
ez.

Amikor az arab nőiséget burkával takart nőként ábrázolják, akkor csendben azt is kimondják, hogy én, a
feminista  írónő,  és  hozzám  hasonlóan  több-ezernyi  tanult  nő,  valamint  milliónyi  arab  nő  –  muszlimok  és
keresztények – minden arab országban olyanok, mint az a burkás nő: sötét arc, lehorgasztott fej, akinek nincs
agya, nem tud beszélni és formátlan. És ez nem igaz, mivel a burkába burkolózó nő látványa a hozzám hasonló
nőket is félelemmel és rémülettel tölti el. Félünk, hogy egy napon kinyúl egy kéz abból a képből, a burkás nő
képéből, s a lányomat, unokáimat és engem is egy sötét arab rezsimhez húz, akit a Nyugat tervei és politikája tart
sötétben, hogy maradjunk olyanok, amilyenek voltunk, és amilyenek most vagyunk az elmékben: csupán arab
olajmezők a nyugati piacon.

Epilógus

Vajon elhitték-e Önök, amikor azt kezdtem mondani, hogy nincs állandóan rögzített, és igaz valóság? Nos, ez

valójában nem igaz,  irodalmian kifejezve,  csupán írói  fogás volt.  Csak fel  akartam hívni  a figyelmüket,  hogy

vessék le előítéleteiket, s hogy megvilágítsak bizonyos dolgokat. Analógiaként emlékeztetném Önöket Cézanne

felismerésére a változó fényről...

Remélem, megbocsátják nekem ezt az apró turpisságot, és továbbra is kedvelnek, függetlenül attól, hogy

mi a színünk, mi a fényünk, a látásunk és a szemléletünk.

A szerző, Sahar Khalifeh palesztin írónő.

Fordította: Kleinheincz Ferenc
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

Egyes francia írók gyakran használnak olyan nőnemű állatneveket, amelyek ismeretlenek a francia köznyelvben
(a rossignol[3]). Ilyen Colette-nél és Giraudoux-nál az écureuille [nősténymókus], Michel Tournier-nál az une
éléphante vagy Maurice Genevoix-nál (sőt, már Alfred de Musset-nél[4] is) a merlette [nőstény feketerigó][5].
nőnemű alakját pl. Émile Littré híres szótára szerint is legfeljebb tréfásan lehet használni

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

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

Hímneműek

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

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

A  gyűjtőnév,  illetve  fajtanév  általában  hímnemű  (pl.  bovidé  [páros  ujjú  patás  kérődző(k)],  bovin
[szarvasmarha(félék)], insectemammifère [emlős], serpent  [kígyó] stb.), kivéve ha a nőstény valamilyen oknál
fogva fontosabb a hímnél: pl. vache [tehén], abeille [méh], poule [tyúk], chèvre [kecske] stb. [rovar],

A  franciában  általános  szabály,  hogy  a  szó  nőnemű  alakját  a  hímnemű  formából  képezzük.  Mindez  az
állatnevekre is érvényes. Ennek ellenére előfordul, hogy nem a nőnemű szóalak keletkezett a hímnemű formából,
hanem megfordítva,  a hímnemű a nőneműből, mint ahogyan a dindon  [hímpulyka] a dinde  [nősténypulyka]
szóból vagy a tourtereau [hímgerle, gerlefióka] a tourterelle [nősténygerle] szóból stb.

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

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

a. Néma -e toldalékkal

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

b. -esse/-ette/-onne nőnemképző toldalékkal

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

c. A szóvégi mássalhangzó megkettőzésével plusz néma -e-vel

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

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

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

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

canard  –  cane  [hímkacsa  –  nősténykacsa];  dindon  –  dinde  [pulykakakas  –  pulykatyúk];  mulet  –  mule
[hímöszvér – nőstényöszvér]; loup-cervier – loup-cerve [hímhiúz – nőstényhiúz]; chevreau – chevrette [hímgida
–  nősténygida];  chevreuil  –  chevrette  [hím  őz  –  nőstény  őz];  perroquet  –  perruche  [hímpapagáj  -
nősténypapagáj]; lévrier – levrette [hímagár – nőstényagár]; moineau – moinelle* [hímveréb- nőstényveréb];
maquereau – maquerelle [hím makréla – nősténymakréla]; oiseau – oisellepouliche-t sokan a poulin nőnemének
hiszik, holott a szónak a poulain-nél idősebb, de még fiatal kanca a jelentése); [hímmadár – nősténymadár] stb. (A
hímnemű

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

A  franciának  a  nőstény  meg  a  hím  megkülönböztetésére  a  morfológiai-grammatikai  eszközök  (vagyis
nőnemképző toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is. Külön szó jelöli a nőstényt az alábbi
esetekben:  singe – guenon  [hímmajom – nősténymajom];  bélier – brebis  [(tenyész)kos – anyajuh];  bouc  –
chèvre[9] [kecskebak – nősténykecske]; cerf – biche [hímszarvas – szarvasünő]; coq – poule [kakas – tyúk];
étalon – jument  [csődör – kanca]; jars – oie  [gúnár – (nőstény)liba, lúd]; lièvre[10]  – hasematou – chatte
[kandúr – nősténymacska]; sanglier – laie [hímvaddisznó – nőstény vaddisznó, vademse]; toreau – vache [bika
– tehén]; verrat – truie [kan disznó – emse] stb. [hím (kan) vadnyúl – nőstény vadnyúl];

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

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

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

II. A kicsinyek neve

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

-eau

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

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

-ette

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

-et

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

-ot

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

Az állat kicsinyét jelentő szó többféle helyesírással vagy eltérő toldalékkal, esetleg toldalékkal és külön szóval is
előfordul: merleau – merlot – merlesse [rigófióka], canette – canneton [kacsafióka], girafeau – girafon [kis
zsiráf], ânon – bourricot [csacsi], baleineau – baleinon [kis bálna], agneau – agnelet [] stb. Főleg a háziállatok
terén sok a konkurrens alakváltozat, pl. a kecskegida esetében: bicot, biquet, biquette, cabri, chevreau, chevrette
stb. A vadászati és mezőgazdasági szaknyelv különösen sok szinonímát, alakváltozatot ismer, amelyeknek jó része
teljesen ismeretlen a köznyelvben.

Megjegyzendő, hogy a bécasseau nem(csak) ’szalonkafióka’, ’szalonkacsibe’, hanem a szalonkafélék családjába
tartozó ’sárjáró’ (Limicola falcinellus). Nemkülönben puceron nem a puce [bolha] kicsinye, hanem másik rovar
[levéltetű], ahogyan a moucheron sem a mouche kicsinye, vagyis nem ’apró légy’, hanem ’muslica’.

A  kifejlett  egyednek  és  kicsinyének  megkülönböztetésére  a  franciának  a  morfológiai-grammatikai  eszközök
(vagyis a toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is. Egyes állatok kicsinyeit a francia külön
szóval jelöli: marcassin [vadmalac], guenuchepoulin [csikó], un faon [őzgida], pouliche [fiatal kanca], poussin
[kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard [anyjától elválasztott kisborjú], asticot [légylárva],
stb. Egyes esetekben jelölhetők a bébé  szóval is  az állat kicsinyei:  bébé phoque  [fókabébi] stb.  [kölyökmajom],
[borjúüsző],

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

Az Aiglon [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel írva, II. Napóleonnak, Napóleon fiának (1811–1832) ragadványneve,
amit Edmond Rostand azonos című verses darabja (1900) tett híressé (az elnevezés azonban nem tőle, hanem
Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851-es államcsíny után keletkezett verseiben). Végül – vigyázat! –
a minou [kiscica] tabuszó, ’női nemi szervet’[11] is jelent; ismételve viszont (minou ! minou !) a cica hívószava.

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
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szerepel: ”Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe !...
mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien ![14]” [Persze, ugrálhat az ember a székén mint egy kecskegida,
és szajkózhatja, hogy Európa, Európa, Európa, de ezzel még semmire se jutunk.]

III. Állathangot kifejező francia igék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

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

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

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

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

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
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szerelmespár

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

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

A  francia  ugyan  nem  különösebben  gazdag  hangutánzó  szavakban,  az  állathangokat  azonban  ez  a  nyelv  is
megpróbálja visszaadni, bár nem feltétlenül ugyanolyan hangalakkal, mint a magyar; nyilván azért nem, mert a
francia a saját artikulációs rendszerének megfelelően (és ezért a magyar fültől eltérően) hallja az állathangokat:

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

Chien [kutya] (h)ouaf (h)ouaf, ouah ouah, wouf wouf [vau vau]

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

Canard [kacsa] coin coin [háp-háp]

Cochon [disznó] groin-groin [röf röf]

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

Poule [tyúk] cot cot codac, cotcotcodet [kot-kot-kotkodács]

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

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

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

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

agneau m. [bárány] Általában többes számban, kizárólag felnőtt gyereknek: mes petits agneaux [báránykáim]
Tous au lit, mes petits agneaux ! Egy-kettő, báránykáim, nyomás lefeküdni!

biche f. bichette, bibiche [szarvasünő] pl. ma (petite) biche ; férfi nőnek, esetleg nő nőnek vagy gyereknek. A
beszélt nyelvben nagyon gyakori. Mais ce soir tu voulais aller au cinéma, ma biche. De hát, drága szívem, ma
este moziba akartál menni. Allez, bibiche, vas-y, c’est ton tour.

biquet  f.  [(kecske)gida]  l.  biquette  ironikusan  (testvérek  közt  pl.),  esetleg  feltőtt  gyereknek  vagy  nála
fiatalabbnak (irónia nélkül) Birtokos névmás nélkül is. Nincs nagy különbség a hímnemű és nőnemű alak között
(mindkettő használható erősen affektív, pl.  szülő-gyerek kapcsolatban), bár a nőnemű forma ritkább. Nagyon
gyakori. Alors, mon biquet, t’as fait tes devoirs ? Pauvre biquet! T’as très mal ? Felnőtt kislánynak. Alors, ma
biquette, tu as bien travaillé ?

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

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

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

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

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

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

lapin  m. lapinou  [nyúl]  Mon (petit/gros)  lapin,  mon p’tit  lapinou mon lapin chéri ;  mon vieux lapin Nő
férfinak, férfi nőnek,  felnőtt gyereknek. Egyik legelterjedtebb becéző szó. Gyakori, de vigyázni kell  vele, mert
akárcsak a chatte-nak meg a minou-nak, a lapin szónak is van szexuális konnotációja.

loup m. loulou [farkas] Mon (petit/gros/grand) loup  Férfi nőnek, házastársak között (mindig hímnemben!)
Felnőtt gyereknek. Allez, mes petits loups, dépêchez-vous ! Ma loute ; ma louloute Főleg nőnek vagy gyereknek.
„Mon bon louloup” (Balzac Mme Hanskának írt levelében szóvégi p-vel írja, de a mai franciára p nélküli írásmód
jellemző).

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

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

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

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

piou-piou m. [pipi] Felnőtt gyereknek, gyakran többes számban (kötőjellel vagy kötőjel nélkül). Mes (petits)
pioux-pioux

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

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

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

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

Ádám Péter

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

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

(Rabelais, Gargantua[i])

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec
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ce grand mot on se console de toutes les

misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

(G. Flaubert, Correspondance)[ii]

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

Hogy hány káromkodást ismer a francia, csaknem lehetetlen
megmondani.  Pierre  Enckell  Dictionnaire  des  jurons  c.
hézagpótló  szótára[iii]  nem  kevesebb,  mint  750  szócikket
tartalmaz. Persze, ennek a 750 káromkodásnak csak elenyésző

része  eleven  a  mai  köznyelvben;  bár  az  is  igaz,  hogy  az  elavultnak  tekintett  káromkodások  sem  teljesen
ismeretlenek a franciák előtt, hála azoknak a klasszikus irodalmi műveknek, amelyek megőrizték őket. Érdekes,
hogy  időnként  az  irodalminak  tekintett  és  a  mai  köznyelvből  kikopott  káromkodások  is  fel-felbukkannak  a
nyomtatott  sajtóban, és korántsem csak a Canard enchaîné-féle  vicclapok, hanem nagyon is komoly újságok
hasábjain[iv]. Mi több, az sem megy ritkaságszámba, hogy a nagyszülők nemzedékével szorosabb kapcsolatban
levő  fiatalok  újra  bedobják  a  köztudatba  az  idősebb  nemzedék  egy-egy  elavultnak  vélt  káromkodását  (mint
például a scrogneugneu-t).

Ami a köznyelvből kikopott káromkodásokat illeti, érdekes, hogy az 1600 előtti szentségelések úgyszólván kivétel
nélkül eltűntek a nyelvből, ami annyit jelent, hogy az irodalmi nyelvben megőrzött káromkodások egytől egyig
1600  utániak.  (Különösen  sok  példát  találunk  a  káromkodásra  Molière-nél,  valamint  Alexandre  Dumas
regényeiben.) A merde szó, amelyet kiváltságos hely illet meg a káromkodások sorában, először a XIII. századi
Róka-regényben bukkan fel, de a XVI. században Rabelais, a XVII.-ben Scarron, sőt, Voltaire sem rühelli tollára
venni – ezután jó egy évszázadra eltűnik a francia szövegekből, bár sok adat utal búvópatakszerű jelenlétére.
Végül,  jó  egy  évszázados  lappangás  után,  szinte  vulkánszerűen tör  felszínre  a  csiszoltan  választékos  stílusú
Gustave Flaubert levelezésében, hogy azután – már a XX. században – egyik leggyakoribb szitok- és indulatszója
legyen  a  modern  francia  köznyelvnek.  „Ezzel  az  öt  betűs  szóval  –  írja  a  költő  Jacques  Réda  –  ma  szinte
mindenhol találkozhat az ember, olyan gyakori lett, hogy minden kapcsolatát elvesztette anyagi referenciájával.”

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

Az mindenképp közös a káromkodásokban, hogy mindegyik erős feszültség, intenzíven átélt – nemritkán negatív
–  érzelem  szülötte.  Mivel  a  káromkodáson  igen  nagy  az  érzelmi  nyomaték,  hamar  elkophat,  elgyöngülhet,
elhasználódhat.  Ezt  a  folyamatot  ellensúlyozza  a  káromkodások  nyomatékosítása.  Ennek  két  módja  van:  a
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

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

38 / 47 2015. 09. 17. 16:35



ritka, hogy – mint tic de langage – erejét vesztve csak a beszédet tarkító, ha ugyan nem tagoló rossz szokássá
válik. A putain például a nem túl választékos köznyelvben ugyanúgy tagolhatja a mondatot, mint a vessző, mi
több, játszhat ugyanolyan szerepet is, mint írott nyelvben a felkiáltójel.

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

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

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

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

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

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

bon sang bon sang de bon sang, bon sang de bon sang de bon sang, sacré bon sang, satané bon sang, sacré
mille bon sang de bon dieu (méltatlankodás, felháborodás, bosszúság kifejezésére; előtagként is: bon sang de
misère) Mais de quoi as-tu peur, bon sang ! Bon sang ! vous n’écoutez jamais ! „Bon sang, la belle fille ! Siffle
admirativement mon compagnon.” (L. Malet) „Ah que n’ai-je vécu, bon sang ! / Entre quatorze et quinze cent.”
(G. Brassens)

bordel  sacré  bordel  (de  merde),  bordel  de  bordel,  tonnerre  de  bordel,  bordel  de  Dieu,  bordel  de  merde
(méltatlankodás, felháborodás kifejezésére, használható magában is, összetételben is, nagyon gyakori, felkiáltó
mondat bevezetésére is) Qu’est-ce que c’est encore, bordel de dieu ?! Bordel, que tu es belle ! Bordel, je t’ai dit
mille fois de fermer la porte ! „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu ! Je veux savoir ! Je veux savoir !”
(M. Aymé) „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu, c’est-y pas malheureux de voir ça.” (Drieu La
Rochelle) „Bordel de bon Dieu de nom de Dieu de merde” (L.-F. Céline) „Mais, bordel, où c’est qu’j’ai mis mon
flingue ?” (Renaud)

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

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

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

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

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

crotte crotte ! crotte de crotte, crotte de bique ! (egy kicsit gyerekes; türelmetlenség bosszúság kifejezésére, a
>merde>flûte, >zut) „Crotte. Une heure. Qu’est-ce que je vais faire en attendant.” (R. Queneau) Crotte de
crotte ! Pour une fois que tout marchait sur des roulettes, nous avons la guigne ! enyhébb változata, szinonimái:

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

diable cent  diables,  cinq cent  diable,  mille  diables,  mort  d’un diable,  mort  de tous les  diables,  mordiable,
tonnerre de diable, que diable, grand diable, tonnerre du diable, tous les diables, sang du diable, ventrediable
(irodalmi, de a csiszoltabb beszédben is előfordul. Enyhébb változata a >diantre) Diable, c’est un peu chère ! Où
diable est-il caché ? Que diable veut dire tout ça ? „Que diable allait-il faire dans cette galère ?” (Molière)

diantre que diantre (a >diable enyhébb változata; régies és irodalmi; csodálkozást fejez ki, de nyomatékosíthat
kérdő mondatot is) Diantre ! Et il s’en est tiré sans une égratignure ? ’A kutyafáját! És minden sérülés nélkül
megúszta?’  Et comment  diantre  pensez-vous réussir  ?  ’És  hogy a  pitvarba szeretné a  dolgot  sikerre  vinni?’
Dépêchez-vous que diantre ! Diantre, que c’est cher ! „Comment diantre se trouvait-il que Tartarin de Tarascon
n'eût jamais quitté Tarascon ?” (Daudet) Jelzőként is használható, de prepozícióval: c’est un diantre d’homme
’furcsa, különös egy ember’...

Dieu nom de Dieu, triple Dieu, ventre Dieu, mille Dieux, milliard de Dieux, vingt Dieux, foutredieu (ritka),
grand Dieu de Dieu de tous les Dieux, sacré nom de Dieu, bon Dieu de bon Dieu (gyakori) „Nom de Dieu de
merde, c’est quand même trop con !” (J. Laurent)

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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qu’est-ce que tu fais, nom de Dieu ! Nom de Dieu, quelle saleté !

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

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

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

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

pétard mille pétards, nom d’un pétard, pétard de dieu, pétard de nom de dieu, sacredieu pétard, pétard de
pétard de pétard (bosszúság, ingerültség, csodálkozás kifejezésére; önállóan is használható, de összetételekben
gyakoribb; durvának és közönségesnek számít) Ça tombe des cordes, pétard ! On pourra pas sortir; „Nom d’un
pétard, est-ce beau!” (Flaubert)

peuchère pechère, péchère (meglepetés, elérzékenyülés, csodálkozás, csodálat vagy a sajnálkozás kifejezésére)
„La Sainte Vierge, peuchère, elle n’en a eu qu’un [c’est-à-dire enfant] et regarde un peu les ennuis qu’il lui a
fait!” (M. Pagnol)

punaise  (a  >putain  enyhébb  szinonimája;  harag,  türelmetlenség  kifejezésére)  Punaise!  Cette  affaire
commence à m’énerver !

purée  purée  de  purée  de  purée  (a  >putain  enyhébb,  szalonképesebb  változata;  határozott  névelővel  is;
kifejezhet haraggal vegyes – néha örömteli – meglepetést, de türelmetlenséget is; de prepozícióval összefűzött
összetételben is használatos)

putain putain de bordel,  putain de merde Oh, putain !  (nagyon durva;  ritkábban csodálat  és  elégedettség,
gyakrabban düh, bosszúság kifejezésére; a kiejtésben néha ’tain-né is rövidülhet; a >punaise meg a >merde
szinonimája; de-vel kapcsolódó előtagként is, bosszúság, düh kifejezésére) Quel putain de temps ! Oh ! Putain !
ça, c’est du sport ! „Il prit une outre en peau, la leva au-dessus de sa tête, et laissa couler un jet mince sur ses
dents à peine entrouvertes. – Ah ! Putain ! fit-il.” (P. Mac Orlan)

sabord[x] triple sabords, mille sabords, mille milliards de mille sabords (kalandregényekből ismert matróz-
káromkodás; az Hergé-féle Tintin képregény-sorozat Haddock kapitánya is sűrűn használja) „C’est  fini,  mille
millions de sabords ?” (J. Anouilh) >Tonnerre de Brest

sacrebleu crébleu  (türelmetlenség,  csodálkozás  kifejezésére,  esetleg  kijelentés,  közlés  nyomatékosítására)
Laissez-moi tranquille, sacrebleu !

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

saperlotte (régies; >saperlipopette) Mais dépêche-toi, saperlotte !

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

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

tonnerre de Brest mille tonnerres de Brest, sacré tonnerre de Brest (a Tintin képregény-sorozatból ismert
Haddock kapitány kedvelt káromkodása) >sabords
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tonnerre de Dieu tonnerre de foutre, mille tonnerres (gyakori, főleg dühöt és fenyegetést fejez ki) „Tonnerre
de Dieu, n’allons pas fumer sur le tonneau de poudre,  citoyens !” (Balzac) „…je vous prêche la patience,  la
modération, mille tionnerres ! et vous ne m’écoutez pas, ventrebleu !” (Labiche) Jelzőként: „Ah ! Ces tonnerres
de Dieu de femmes !” (Zola)

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

ventrebleu ventre-bleu (régies,  harag,  meglepetés  kifejezésére,  főleg XVII.  századi  szövegekben gyakori,  de
később is előfordul) Ventrebleu, la coquine m’a berné ! „Ventrebleu, je vous avalerais…” (A. de Musset)

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

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

A  francia  káromkodásokat  lehet  többféleképpen  is  osztályozni.  Pierre  Enckell  például  tematikus  rendezést
választott,  vagyis tartalom szerint sorolta őket (1) a vallással  (Istennel,  a szentekkel,  illetve az ördöggel stb.)
kapcsolatos,  (2)  az  élő  (személyek,  állatok),  valamint  (3)  élettelen  referenciát  tartalmazó  káromkodások
kategóriájába[xi]. De elképzelhetők más osztályozások is. Mint például a nyelvi szintek szerinti kategorizálás,
amely  pontosan  megadná,  hogy  egy-egy  káromkodás  milyen  stílusrétegben,  milyen  nyelvi  és  társadalmi
környezetben  használható.  És  elképzelhető  olyan  rendszerezés  is,  amely  a  kifejezendő  érzelmek  szerint
csoportosítaná  a  káromkodásokat,  pontosan  jelezve,  hogy  az  ingerült,  dühös,  felháborodott  vagy  csalódott
nyelvhasználó milyen – gyönge, középerős vagy erős – káromkodások közt választhat, ha alkalomadtán hangot
akar adni indulatainak.

Mert akárhogyan is, káromkodni muszáj! A kételkedőknek ajánlom, nézzenek bele három angol kutatóorvos, R.
Stephens, J. Atkins és A. Kingston Swearing as a response to pain c. tanulmányába, amely egy komoly orvosi
szaklapban látott napvilágot[xii]. A tanulmányból kiderül, hogy a káromkodást „az agykéreg meghatározott része
irányítja, ez tiltja és ellenőrzi a használatukat. Mindamellett, bizonyos esetekben, amikor trauma ér minket, vagy
heves fájdalommal kell szembenéznünk, hirtelen felnyílik a nyelvi jólneveltség agyi zára, és a bennünk szunnyadó
ösztönös  trágárság  felszínre  tör.  A  nyelvi  parancsnak  ez  a  megszegése  rendkívül  erős  emócióval  jár,  ami  a
fájdalomérzést jelentősen enyhíti.”  A szentségelés tehát lehet fájdalomcsillapító is, és mint minden gyógyszer
csak körültekintéssel és mértéktartással alkalmazható, máskülönben erejét veszti, hatástalanná válik. Mint annyi
másban, itt is a mértékletesség, az arányérzék meg a jó ízlés az irányadó.

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !

[i] Paris, coll. Le Livre de Poche, 1994, 361. o.

[ii] À Ernest Chevalier [Croisset] Dimanche, 15 juin [1845]

[iii] Paris, Presses Universitaires de France, 2004.

[iv] Mint pl. a mille pétards, a sapristi vagy a saperlipopette.

[v] Problèmes de linguistique générale, Paris, Édition de Minuit, tome II, 256. o.

[vi] Ezeket a káromkodás-fűzéreket nevezi a francia un chapelet d’injures-nek.

[vii]Molière, Dom Juan, coll. Nouveau classiques illustrés Hachette, Paris, 1976, II. felvonás, első jelenet, 36–41.
o. Természetesen az eufemisztikus formákat használják.

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

[ix] IV. Henrik gyóntatópapjának nevéből: Coton atya (1564–1626) a legenda szerint arra kérte a királyt, hogy
Isten neve helyett az övével káromkodjon.

[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.
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[xi] Pierre Enckell, id. mű, 21–24. o.

[xii] Neuroreport, 2009 20 (12), 1056–1060. o.

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

Általában csak a festők „színvilágáról” szokás beszélni.
Holott  megvan  a  nyelveknek  is  a  maguk  „színvilága”.  A
franciáé  különösen  gazdag.  Nemcsak  mert  viszonylag  sok
szava és nyelvi eszköze van a legkülönbözőbb színárnyalatok
kifejezésére, azért is, mert a színnevek sok jelzős szerkezetnek
és idiómának lehetnek alkotóelemei.

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

kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna  tehén’  vache

marron, ’barna szem’ des yeux marron, 'egy pár barna cipő'
une paire de chaussures marron, de: Le grand brun que tu as

remarqué hier, c’était mon frère, ’a magas barna hajú fiú, akit tegnap láttál, a testvérem’, une belle brune ’csinos
barna lány’.]

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

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

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

Hamletben),   Blanche-Neige  (Hófehérke),  le  Vert-Galant  (IV.  Henrik  kedveskedő ragadványneve)
4
.  Az  előre

helyezett szinnév a költői nyelvben sem megy ritkaságszámba: "Enfants, voici les boeufs qui passent, / Cachez
vos rouges tabliers !" (V. Hugo, Odes et ballades)

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

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

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

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

43 / 47 2015. 09. 17. 16:35



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

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

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

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

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

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

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

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

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

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

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’
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pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

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

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

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

rougeaud, rougeaude – (un visage rougeaud)

VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel
8
: brun-roux, brun-rouge, bleu-vert, vert-jaune, gris-bleu,

gris-blanc, gris-jaune;

(2) A színnévnek bizonyos árnyalatot vagy színt felidéző főnévvel vagy főnévi csoporttal való helyettesítése:
des yeux noisette (mogyoróbarna szempár), des cheveux poivre et sel (őszbe csavarodó haj), des gants beurre
frais (vajszínű kesztyű), des chemisettes marron (gesztenyebarna blúz), un tissu feuille morte (avarszínű szövet),
une robe cuisse-de-nymphe (hússzínű ruha), des rubans gorge-de-pigeon (galambszürke szalag) stb. stb.

(3) Hozzátehetünk a színnévhez jelzői funkciót betöltő de elöljárós főnevet is: blanc d’argent (ezüstfehér),
bleu  de  nuit  (mélykék,  sötétkék),  noir  de  velours,  brun  de  cachou,  brun de  noix  (dióbarna),  noir  de  suie
(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).
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(6) Az intenzitást fokozó vagy gyengítő jelzős szókapcsolattal.  Az intenzitás gyengítésére a cassé,  clair,
éteint, délavé,  mate,  pâle,  terne, terni az erősítésére az brillant,  chaud, éclatant,  foncé,  obscure,  sombre,  vif
használatos leggyakrabban (de a flamboyant, rutilant és a voyant is elképzelhető): blanc cassé (törtfehér), bleu
pâle  (halványkék),  rouge  sombre  (sötétpiros),  vert  foncé  (sötétzöld),  vert  clair  (világos  zöld),  vert  pâle
(halványzöld) stb.

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

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

feulle-morte  (avarszínű),  garance  (tulipiros)
12

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

Ezt a nagyon gazdag szókészletet főleg a festékboltokban, illetve (gondoljunk csak az autókarosszériák,
bútor-szövetek,  ajakrúzsok  és  körömlakkok  színmegnevezéseire)  a  kereskedelemben  és  a  divat  világában
használják. Emellett rengeteg olyan fantázianévvel is találkozunk, amit sokszor hiába keresünk a szótárakban. Ha
például  bemegyünk egy  francia  illatszerboltba,  és  megnézzük,  milyen  rózsaszín  körömlakk (vernis  à  ongle)
kapható, ilyen árnyalatokat találunk: rose caprice, rose éclat, rose fou, rose passion, rose satin, rose tendre, rose
turbulent, rose de Venise etc. Az Yves Saint-Laurent márkájú rúzsokon például mostanában ilyen színjelölések
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.
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7 L. douceâtre (édeskés), follâtre vagy folâtre (bolondos), blondâtre (piszkos szőke), bellâtre (bájgúnár).

8 Az et  kötőszóval összekapcsolt  két színnév viszont nem színárnyalatot, hanem két különböző szín együttes
jelenlétét fejezi ki, pl. des films en noir et blanc ’fekete-fehér filmek’.

9 Írják kötőjellel is: vert-de-gris. Ilyen színű volt a hitleri német hadsereg egyenruhája.

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

11 A jelzői funkcióban álló főnév nemritkán kötőjellel kapcsolódik a színnévhez: gris-fer (acélszürke), gris-perle
stb.

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

13  Amint  látható,  egyeztet  a  francia  akkor,  amikor  a  jelzői  bővítmény  nem színnévhez,  hanem színnévként
használt nőnemű főnévhez (pl. gyümölcsnévhez) társul: framboise foncée, fraise claire stb.
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