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Milliárdosok nyomulnak az előválasztásokon az USA-ban

SERGE HALIMI

Barack Obama és Willard Mitt Romney is elköltött úgy egy milliárd dollárt

az  elnökválasztási  kampányra 2012-ben. A New York-i  milliárdos Donald

Trump  most  ahelyett,  hogy  egy  jelöltet  finanszírozna,  közvetlenül,  saját

maga  száll  ringbe:  „Évi  400  millió  dollár  a  jövedelmem, ez  nekem nem

jelent  nagy  kiadást.”[1]  Egy  másik  milliárdos  Ross  Perot  már  1992-ben

kijelentette,  hogy  megveszi  a  Fehér  Házat,  azért  hogy  visszaadja  az

amerikaiaknak. Ez az, amit a többség már nem engedhet meg magának.

Trump úr nagy valószínűséggel elbukik majd a választásokon, de legalább élőben figyelhetjük meg, hogyan

is működik a valóságban az amerikai választási rendszer. „Én egy üzletember vagyok. Amikor a jelöltek kérik,

akkor támogatom őket. Viszont ha két vagy három év múlva szükségem lesz valamire, akkor felhívom őket, és

állnak rendelkezésemre.” ─ mondotta Trump. Hillary Clinton, New York volt szenátorasszonya, aki demokrata

színekben indul az előválasztásokon, ugyancsak élt a lehetőséggel. „Kértem, hogy jöjjön el az esküvőmre és eljött.

Tudják miért? Mert pénzt fizettem be az alapítványába” – vallotta be Donald Trump, majd így folytatta: „Ahhoz,

hogy egy nem megvesztegethető elnökünk legyen, a nagy megvesztegetők közül kell választani valakit!”[2]

A  Legfelsőbb  Bíróság  határozata  2010-ben  eltörölte  a  legtöbb  korlátozást  a  politikai  adakozás

tárgykörében[3].  Azóta  az  óriásvagyonosok  minden gátlás  nélkül  hirdetik  a  politikai  preferenciáikat.  Sosem

indult még ennyi republikánus jelölt:  az idei tizenhét mindenképp csúcsot jelent. A New York Times erre  a

jelenségre a következő magyarázatot adta: „Majdnem mindegyik jelölt számíthat egy milliárdos támogatására. A

választási kampány tehát nem attól függ, hogy mennyi támogatást lesznek képesek a választóktól összegyűjteni”.

John Ellis Bush (becenevén „Jeb”) nyíltan beszélt a „kisadakozások” nagyságrendjéről és egyben jelentőségéről.

A legtöbb jelölt esetében ez kevesebb mint 200 dollár, de az ő esetében ez 25 000 dollár.

A Republikánus Pártnak legalább három nagyhatalmú, milliárdos „keresztapja”  van:  Charles és David

Koch, illetve Sheldon Adelson. A Koch fivérek, akik gyűlölik a szakszervezeteket, 889 millió dollárt szánnak a

jövő  évi  választásokra.  Ez  közel  annyi,  mint  amennyit  a  két  nagy  párt  előirányzott.  Úgy  tűnik  Wisconsin

kormányzójára Scott  Walkerre  tesznek, de  beidéztek  három másik  vetélytársat is,  akik  reménykednek, hogy

nekik is lehullik majd valami a morzsákból[4].

Scott Walker azt reméli, hogy sikerül magához csábítania Sheldon Adelsont is, aki egyébként az ország

nyolcadik  leggazdagabb embere,  és az  izraeli  miniszterelnök Benjamin Netanjahu[5]   lelkes  híve.  Két  évvel

ezelőtt Sheldon Adelson azt javasolta, hogy az Egyesült Államok ne tárgyaljon Irán vezetőivel, hanem inkább

nukleáris rakétákkal támadja meg az országot. A tizenhét republikánus jelölt nyilván nem feledte ezt a javaslatot,

amikor megbeszélésre ültek össze augusztus 6-án. Ennek eredményeként megtudhattuk: valamennyien ellenzik

a Washington és Teherán között nemrégiben megkötött megállapodást.

Fordította: Morva Judit
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[1] Mint Széles Gábor mondta volt a Magyar Hírlap és az Echos TV kapcsán: „Szerencsére megengedhetem

magamnak” (A fordító megjegyzése.)

[2] Ez is egy jól ismert magyar érvelés: ”Már megszedték magukat, ezért kevésbé mohók” (A ford. megj.)

[3] Robert W. McChesney és John Nichols: Aux Etats-Unis, médias, pouvoir et argent achévent leur fusion [Az

USA-ban befejeződött a média, a hatalom és a pénz egybeolvadása], Le Monde diplomatique, 2011. augusztus

[4] Marco Rubio, Ted Cruz és Rand Paul, Florida, Texas és Kentucky szenátorai.

[5] Serge Halimi: Netanyahou, président de la droite americaine? [Netanjahu, az amerikai jobboldal elnöke? Le

Monde diplomatique, 2015. március 4. www.monde-diplomatique.fr
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Kéz kezet mos, avagy Rasmussen „lovag” karrierje

Pierre Rimbert

Ki  vesz  meg  kit?  ─  ez  itt  a  kérdés,  különösen  az  üzleti  világban  és  a
politikában...  Az  egyszerű  kérdésben  megfogalmazott  gyanú  persze
ráirányíthatja a figyelmet a világban létrehozott szervezetek és intézmények
működésének feltételeire, de ha sikerül tökéletesen megválaszolni, akkor a
hierarchia kérdésében is tisztábban látunk.

Augusztus  elején  a  Bloomberg  egy  közleményben  bejelentette:  A
Goldman  Sachs  cégcsoport  alkalmazottként  foglalkoztatja  Anders  Fogh

Rasmussent, Dánia volt miniszterelnökét, a NATO volt vezetőjét. A cégcsoport azt reméli, hogy komoly kapcsolati
tőkével  rendelkező  új  embere  leküzdi  majd  azokat  a  politikai  akadályokat,  amelyekkel  a  banknak  kell
szembenéznie. A Goldman Sachs ugyanis 2014-ben bevásárolta magát egy köztulajdonban lévő energiaszolgáltató
dán vállalat tulajdonosai közé[1]─ írta a Bloomberg.

Tíz nappal a közlemény kibocsátása után egyetlen fontos francia média sem gondolta úgy, hogy a hírt
tovább kellene adnia, pedig az információ egyértelműen jelezte: a politika világa ismét hitelét vesztette.

Hogy  tisztábban  lássunk,  érdemes  sorra  venni  Rasmussen  szakmai  karrierjének  állomásait.
Miniszterelnökként az adócsökkentés és az iraki háború híve volt, és 2009 áprilisában azért mondott le, hogy
elfoglalhassa a NATO főtitkári posztját. Amikor ez a megbízatása lejárt, akkor nemes egyszerűséggel Rasmussen
Global néven hozott létre egy tanácsadó irodát, melynek vezetőjeként előadások sorát tartja ─ alkalmanként és
alapdíjon számolva 40 000 dollárért. A gátlástalan lovag egy adókedvezményeiről híres andorrai hercegségben
jegyeztette  be  a cégét.[2] Azért van abban némi pikantéria, hogy egy  adóügyekért felelős volt miniszter  egy
adóparadicsomot kedvel, és a Wall Street szolgálatába szegődik el…

De nézzük a konkrét körülményeket. Ha a Goldman Sachs hirtelen szükségét érezte, hogy megvásároljon
egy volt dán miniszterelnököt, azt csupán azért tette, mert Koppenhágában felgerjedt a népharag a Goldman
Sachs ellen. Nem kevesebbel gyanúsítják az óriásbankot, mint hogy átverte az adófizetőket. 2014 elején, a dán
végrehajtó hatalom engedélyezi a banknak, hogy egy 18 százalékos részesedést vásároljon meg a Dong elnevezésű
köztulajdonban lévő energiaszolgáltató cégben. A döntés közfelháborodást okoz, és a projektet ellenzők közül hat
ekoszocialista miniszter lemond. 2014. március végén a dán sajtó széles körben megszellőzteti, hogy a vételár
jelentősen alulértékelt volt. Az ár meghatározásakor egy a Dong és a Goldman Sachs által is ismert szélerőmű
tervet nem vettek figyelembe. Ez már csak az adás-vételi szerződés megkötése után került nyilvánosságra. A hír
következtében a Dong részvényeinek ára ugrásszerűen megnőtt, a cég pedig jelentős profitot zsebelt be. Ekkor a
bankkal  szembeni  ellenérzések  Dániában  magasra  csaptak,  melynek  eredményeként  a  2014.  júniusi
választásokon elbukik a kormánykoalíció. Az  új  liberális kormány természetesen szeretné  minél  hamarabb a
szőnyeg alá söpörni a kínos ügyletet. Megígéri, hogy az adásvétellel kapcsolatos, addig nagyon bizalmasan kezelt
dokumentumok egy részét a parlamenti képviselők számára hozzáférhetővé teszi.

Most újabb vihar  van kibontakozóban. A Rasmussen által  hosszú évek alatt kialakított kéz  kezet mos
politikája, a szívességek és lekötelezettségek hálózata lehet hogy most kevés lesz ahhoz, hogy megvédje a nagy
magánbankot.  Pedig  a  jelenlegi  miniszterelnök  is  a  klán  tagja,  hiszen  pénzügyminisztere  volt  a  gátlástalan
lovagnak, a Goldman Sachs új tanácsadójának...

Fordította: Morva Judit

[1] Peter Levring: Goldman hires ex-NATO chief to guard $1.5 billion Danish stake [Goldman felvette a volt
NATO főtitkárt , hogy felügyelje 1,5 milliárdos dán részesedését], Bloomberg, 2015. augusztus 5.

[2] Tommy Hansen: Anger as ex-NATO head Rasmussen forges “tax-haven” career [Mérgelődés, amiért a volt
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NATO vezető “adóparadicsomi” karriert épít magának], Anadolu Agency, 2014. november 19.
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Ferenc pápa Kubában

Kovács Gábor

Szeptember  19-22  között  az  argentin  származású  katolikus  egyházfő

Kubában tartózkodott. II. János Pál 1998-ban és XVI. Benedek 2012-ben tett

havannai útját követően, ez a harmadik pápai vizit a szocialista orientációjú

országban. Havannai érkezésekor, Ferenc pápa a „megbékélésről” valamint

a „reményről” beszélt és tiszteletét fejezte ki Fidel Castro iránt. Raúl Castro

államfő  viszont  a  pápa  szerepét  hangsúlyozta  a  Kuba  és  az  USA  között

létrejött  párbeszédben,  de  elítélte  a  hazáját  évtizedek  óta  sújtó  amerikai

blokádot. Az előzetes programban nem szerepelt, de Jorge Mario Bergoglio otthonában felkereste a 89 éves Fidel

Castrót, aki felesége társaságában fogadta. A negyvenperces baráti hangulatú, főleg a környezetvédelmet érintő

beszélgetés során könyvekkel ajándékozták meg egymást.

A  szigetországban  és  Latin-Amerikában  nagy  médianyilvánosságot  kapott  a  látogatás,  amit  3  522

bebörtönzött személy szabadon bocsájtása előzött meg. A kubai út elsősorban egyházi esemény volt és egyes

nyugati  politikusok várakozása ellenére, a pápa egyetlen szóval  sem bírálta a rendszert. A program jelentős

eseménye volt a havannai Forradalom terén rendezett mise, amelyen közel ötszázezren vettek részt. A pápa

ellátogatott az El Cobre-i zarándokhelyre, majd Holguinba. Három misét tartott Kubában, amelyeken részt vetek

Raúl Castro államfő és más vezetők is. Santiago de Cubában találkozott az ország püspökeivel, ahonnan útja

következő állomására, az Egyesült Államokba repült.

A kubai látogatás előtt, a párizsi Le Monde Diplomatique szeptemberi számában figyelemre méltó elemzés

jelent  meg Ferenc  pápa tevékenységéről,  aki  tizenhárom évszázad  óta  Róma első,  nem európai  származású

érseke. Az egyházfő új stílust hozott a nehezen változó, konzervatív szervezetbe. 2013-ban tett brazíliai útja során

kijelentette, hogy „forradalmároknak kell  lennünk,” és hangsúlyozta az  egyháznak a szociális kérdések iránti

felelősségét. Fiatalok előtt Paraguayban azt mondta, hogy „változásokra van szükség”. Egy francia diplomata

szerint, „különösebb elővigyázat nélkül tabukat tört meg, és belerúgott a hangyabolyba”.

A pragmatikus pápa két év alatt mintegy száz államfőt fogadott a Vatikánban. Több esetben közvetíteni

próbált regionális vitákban, ami az egyházat fontos nemzetközi szereplővé tette. Elősegítette a közeledést az USA

és Kuba között. Megpróbálta csökkenteni a tengeri kijárat ügyében Bolívia és Chile között kialakult feszültséget.

Figyelemmel  kísérte  a  bogotai  kormány  és  a  kolumbiai  gerillák  (FARC)  képviselőinek  Havannában  folyó

tárgyalásait, akik közbenjárását kérték. A napokban létrejött létre béke-megállapodásban meghatározó szerepe

volt a kubai elnöknek is.

A pápa, aki jól ismerte a Buenos Aires-i nyomornegyedek életét nem politizál, „csak” az Evangéliumot

idézi. Mario Bergoglio szerint, Jézus ma elítélné a szegények kizsákmányolását, a környezet megkárosítását és a

gazdagság felhalmozását. Frei Betto brazil filozófus, a felszabadítás teológusa kijelentette, hogy Ferenc pápa nem

politikai  értelemben forradalmár,  hanem azért  mert  Jézus  tanításainak  alkalmazásával  forradalmasította  az

egyházat. A Le Monde Diplomatique idézi a pápának a bolíviai Santa Cruzban korábban elhangzott beszédét.

Kijelentette, hogy elsősorban a szegények, a tőkés társadalom kisemmizettei, a megfélemlített parasztok és az

elnyomott  őslakósok  állnak  figyelmének  a  középpontjában.  Ferenc  pápa  nem  akadályozza,  hogy

együttműködjenek olyan népi mozgalmakkal, amelyek eltérő nézeteket hirdetnek.

A katolikus egyház szoros kapcsolatban állt az 1959-ben megbuktatott Batista rendszerrel, ezért a kubai

forradalom győzelme után, az állam korlátozta a vallási szervezetek tevékenységét. A nyolcvanas évek végétől
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változott a helyzet és egy toleránsabb politika érvényesült. 1986-ban a Kubai Kommunista Párt a keresztény

felszabadítás teológiáját „a szegények iránti őszinte elköteleződésnek” ismerte el és ettől kezdve számos vallási

misszió nyílt  az  országban. 1992-ben módosították az  alkotmányt és az  „ateista állam” helyett,  a  „szekuláris

állam” szerepel az alaptörvényben. Kuba és a Vatikán között a kapcsolatok soha sem szakadtak meg, de pozitív

fordulatot jelentett Fidel Castro 1996-ban II. János pápával történt római találkozása.

Ferenc pápa egy Santiago de Cubában történt beszélgetés során kijelentette, „köszönet a kubaiaknak, hogy

ezekben a napokban otthon éreztem magam, mert egy családhoz tartozunk”. No comment!
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Mozi – Amikor az olasz western a forradalomról szólt

Daniel Paris-Clavel

A  politikai  tisztánlátás  filmbeli  megjelenítésének  egyik  formája  a  60-as  években  az  olasz

„spagetti-western”  volt,  mely alapjaiban újította  meg  a  kiürült  és kifáradt  amerikai  western

műfaját.  A  60-as  évek  forrongó  politikai  klímájában  született  új  filmes  stílus  lerombolta

Amerika  alapításának  nagy  mítoszát.  Az  olasz  rendezők  mellőzték  az  álságos  hollywoodi

társadalomábrázolást,  és egy nyers,  dokumentált realizmust hoztak a  filmvászonra.  A műfaj

későbbi  változatában,  az  un.  „Zapata-western”-ben a  mexikói  forradalom  adta  a  történetek

hátterét.  A filmek hősei ─ a  fehér yankeek helyett a  Rio Grande-tól délre született sötétbörű

parasztok  ─  baloldali  politikai  üzeneteket  fogalmaztak  meg.  A  drasztikus  jeleneteket  sem

nélkülöző realista  műfaj széles közönségsikert aratott,  csak a  kritikusok fanyalogtak.  Pedig  a

Zapata-western a néptömegek önfelszabadításáról szólt, és ilyen értelemben ma sem veszített

aktualitásából…

Sergio  Leone  1964-ben  rendezett  filmje,  az  Egy  maréknyi  dollárért[1],  stílus-

forradalmat  robbantott  ki  a  westernek  műfajában.  Az  akkor  még  fiatal  rendező  a  nyers

realizmus és a szatíra eszközeivel élt a múltat idealizáló amerikai westernekkel szemben. Népies szórakozást és egyben politikai

mintát kínált közönségének abban az Olaszországban, amely szinte kettészakadva létezett az északi régiók gazdagsága, és a déliek

szegénysége között.  Miközben nagyszabású ünnepségeket rendeztek Itália egyesítésének 100. évfordulója alkalmából, az ország

csendben araszolt a 70-es, 80-as évek terrorizmussal és elnyomással jellemzett időszaka felé[2]. Ekkor (1966-ban) jelent meg a

később „Zapata-western”-nek elnevezett első film, azEgy golyó a tábornoknak[3], Damiano Damiani rendezésében. A történet az

1910-es mexikói forradalmak idején játszódik, és elmeséli egy helyi bandavezér El Chuncho (Gian Maria Volonte), és egy érzelmes

yankee, El Niño (Lou Castel) találkozását. Az amerikai buzdítja a bandavezért (egyben lázadó szegénylegényt), hogy kötelezze el

magát a forradalom mellett… Az amerikai így akar közel kerülni a forradalom vezetőjéhez, hogy aztán megölhesse. Megbízójaként

a háttérben egy elmozdíthatatlan diktátor, Porfirio Diaz áll.

Damiani  alkotása  egyértelműen  utal  Emiliano  Zapata  és  Pancho  Villa  meggyilkolására,  de  a  film  valós  témája  az

amerikaiak beavatkozása más országok életébe. A filmbeli lázadók egyike ki is mondja: az USA hol ide, hol oda áll. „Támogatja a

forradalmat,  majd az ellenforradalmat is ─ ahogy azt érdekei diktálják.”  A film alaphangját a  főhős szegénylegény és a  helyi

földbirtokos közötti párbeszéd adja meg: „Azért akarsz megölni, mert gazdag vagyok?” Erre a válasz: „Nem uram, hanem mert mi

szegények  vagyunk.”  Egyértelmű  az  utalás  a  dél-amerikai  és  dél-olasz  társadalmat  egyaránt  feszítő  konfliktusra:  a  dél

szegénységére és az észak gazdagságára.  A dél-olaszok ugyanabban reménykedtek,  mint a latin-amerikaiak: a  nagybirtokosok

kezén lévő földek felosztásában, ami az ígéretek ellenére soha nem következett be. A mexikói és olasz zászló hasonlósága segít

felismerni a párhuzamot.

Damiani  filmjében a  lázadó szegénylegény  (avagy  bandita)  sorozatosan olyan helyzetbe  keveredik,  amely lassanként

felébreszti az osztályöntudatát. A jelleme és a gondolkodása lépésről lépésre fejlődik: végül a nép érdeke fontosabb lesz számára,

mint a nyerészkedési vágy. Több hasonló filmben, így a Tepepa, a hős bitang-ban[4] (rendezte Giulio Petroni), a Zsoldos-ban[5],

(Sergio Corbucci filmje), vagy az Egy marék dimanit-ban (r: Sergio Leone), a főszereplő gringo[6] pénzéhes és cinikus ember,

vagy jobb esetben kiábrándult, de ügyesen mesterkedik, ezért a mexikói felnéz rá. Persze csak addig, amíg észre nem veszi, hogy

megvezették.  Ez  az  alaphelyzet  a  régi  jól  bevált  narratívák  egyike:  szembeállít  két  helyzetértékelést,  két  világlátást  és  két

osztályszempontot. Jól bemutatja a csupasz valóságot, amelyben az elnyomottaknak nincs más lehetőségük, mint összefogni és

együtt harcolni.

Az Egy golyót a tábornoknak  politikai  üzenete egyértelmű,  és ezt a  szereplők kiválasztása  is  megerősíti:  Gian Maria

Volonté az Olasz Kommunista Párt tagja, aki több politikai thriller-ben is szerepelt, így Elio Pietri 1970-es filmjében (Vizsgálat

egy minden gyanú felett álló polgár ügyében[7]  ),  vagy az 1972-es Francesco Rosi rendezte, és Cannesban Arany Pálma díjat

nyert Mattei-ügyben. Lou Castelt, a szélső baloldali színész-aktivistát pedig 1972-ben kiutasították Olaszországból. Castel több

olyan filmben is játszott, ami baloldali politikai üzenetet hordozott. Ilyen volt például Marco Bellocchio Öklök a zsebben[8] (1965),

vagy Carlo Lizzani 1967-es Nyugodjék békében![9] című filmje, amelyben Pier Paolo Pasolini játszotta a forradalmi pap szerepét.

Az  Egy  golyót a  tábornoknak  forgatókönyve  mögött  egy egészen kiemelkedő forgatókönyvíró  áll,  Franco Solinas.  A
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Szardíniai  születésű  kommunista  aktivista,  munkás,  diák,  majd  újságíró  és  regényíró,  készítette  az  1968-as  Gillo

Pontecorvo  rendezte  Az  algíri  csata[10]  forgatókönyvét,  amit  Franciaországban  betiltottak  és  ennek  ellenére  nyerte  meg

Velencében  az  Arany  Oroszlán  díjat.  Ugyanez  a  rendező-forgatókönyvíró  páros  készítette  el  1969-ben  a  Tűz!-Queimada

lázadóit[11],  amelyben a karibi szigetek gyarmatosítását veszik górcső alá. Solinas írta a Zsoldos forgatókönyvét is, amit végül

Sergio  Corbucci  rendezett  meg  1968-ban.  Ebben Franco Nero játssza  Polák,  a  zsoldos  szerepét,  aki  eladja  magát  a  lehető

legmagasabb  áron a  fellázadt szegénylegények csapatának.  A  filmbeli  Polák megkérdezi  a  munkakörülmények miatt  lázadó

bányászt Pacót (Tony Musante), hogy neki mit jelent a forradalom...  Paco erre ezt válaszolja:  „Elkergetni a tulajdonosokat, és

elvenni a pénzüket”. Mikor a bányászt letartóztatják, kijelenti: „ha elvesszük a gazdagok pénzét és a szegényeknek adjuk, az nem

lesz népszerű akció… a gazdagok körében!” Az ilyen és hasonló mondatok jól mutatják a film politikai irányultságát.

Még a  humort sem  nélkülöző ágyjelenetben is  tetten érhető egyfajta  baloldali  üzenet.  Paco meztelenül  alvó barátnője

mellett magyaráztatja magának Polákkal a társadalmi különbségek lényegét: „Képzeld el, hogy a gazdagok a felső rész, azaz a fej,

a szegények pedig az alsó rész, a fenék. A forradalom azt jelenti, hogy ezt a két részt szeretnénk ugyanarra a szintre összehozni. De

ez lehetetlen, mert a fej és a fenék között ott van a hát.” A filozófiára érzékeny Paco, megsimogatja szerelmese fenekét és bejelenti:

„Hát ha választani kell, akkor én maradok a szegényekkel.”

Sergio Corbucci a Zsoldos után megrendezi az Egy kincskereső Mexikóban című vígjátékot, ahol Franco Nero játssza a

svéd fegyverkereskedőt,  aki belefut a  forradalmárok vezetőjébe,  a  Che Guevara  kinézetű Tomás Miliánba.  A sokoldalú kubai

színész lett később a zapata-westernek sztárja. Milián többnyire olyan lumpenproletárokat alakít, akik ugyan végtelenül szegények,

de leleményesek, talpraesettek, és időnként ügyeskedők. Ő játssza a főszerepet Sergio Sollima 1967-es Szemtől szembe-ben[12]

című filmjében, melyben a rendező keserű gondolatait fejti ki az erőszakról, ami előbb utóbb fasizmust szül. (Kevésbé köztudott,

de  sok olasz filmes személyesen is  harcolt  a  fasizmus  ellen:  Sergio  Sollima  és  Giulio Petroni  például  maga  is  részt  vett  az

Ellenállásban.)

Míg  a  legtöbb  olasz  western filmes  a  baloldalért  lelkesedik,  addig  Sergio Leone már  a  politikai  kiábrándultságát  is

megfogalmazza. 1971-ben készült el Egy marék dinamit című filmje, melyben a két főszereplő egy csodálatos nyereséget ígérő

bankot készül kirabolni, ám a helyszínen csak politikai foglyokat találnak. A film egyik főszereplője John, az ír forradalmár és

tűzszerész,  a  másik Juan, a  mexikói csavargó,  aki saját magát is meglepve forradalmi vezető lesz az események sodrában.  A

politikai foglyok egyike így oktatja ki az ír gringót: „Nehogy már te tanítsd meg nekem hogy mi a forradalom, nagyon is jól tudom

hogyan tör ki! Úgy, hogy akik tudnak könyveket olvasni felkeresik azokat a szegényeket, akik nem tudnak, és azt mondják nekik:

„itt változások kellenek!”  És a  szegényemberek megcsinálják a  változást.  Majd ezután az írástudók leülnek egy asztal köré és

beszélgetnek, eszegetnek… Ezalatt mit csinálnak a szegényemberek? Meghalnak!” Ez a forgatás alatt improvizált jelenet jól tükrözi

a rendező politikai kiábrándultságát, de a szereplők személyiségének filmbeli átalakulása is ezt támasztja alá. Juan, a mexikói

lázadó az emancipáció eszméje felé halad, míg az időközben barátjává vált ír a nihilizmus felé. A kiégett ír aktivistának végül már

csak a robbantások képesek eloszlatni a spleenjét. Ez egyértelmű utalás egyes szélsőbalos csoportok (pl. az 1970-be létrejött Vörös

Brigádok) előre menekülési akcióira, így felfoghatjuk az akkori olasz politikai helyzet kritikájaként is.  Abban az időszakban az

olasz állam szervezeteibe beépültek olyan titkos hálózatok mint a  Gladio,  amit a  CIA támogatott.  Sztrájkok sora és forrongás

jellemezte  egész  Dél-Olaszországot,  miközben  a  milánói  Piázza  Fontanánál  neofasiszta  csoportoknak  tulajdonított  gyilkos

merényletre került sor.

Az Egy marék dinamit egyébként szorosan követi a zapata-westernek hagyományát. Egy sor utalást találhatunk benne a

fasizmusra:  így  arra  az  1944.  márciusi  tömegmészárlásra,  amelyben  335  túszt  végeztek  ki  a  Róma  melletti  Ardeatini

barlangoknál.

Miután Sergio Leone megfújta a  szakaszhatárt jelző sípot,  a spagetti-western a  humor felé mozdult el.  A Mi közünk a

forradalomhoz? című filmben (1972) Sergio Corbucci már keserédes komédiát mutat be a társadalmi remények eltűnéséről. A

film Vittorio Gassmanra játékára épül: egy színész és egy pap (Paolo Villagio) a forradalmi vihar közepén találja magát. A zapata-

western ebben az időszakban lehetőséget adott Solinasnak,  Sollimának és Corbuccinak,  hogy könnyű szórakoztatásba keverve

adjanak valamiféle dialektikus értékelést a társadalom helyzetéről.

A népből jött hősök akciófilmes jelenetekbe kevert politikai utalásai elérték a széles közönséget, a siker egyértelmű volt, de

ez nem  mindenkinek tetszett.  A  kritikusok általában fanyalogtak,  és  lenézték  a  műfajt.  Hivatkoztak a  filmekben bemutatott

riasztóan  zord,  kemény  világra,  a  drasztikusan erőszakos  jelenetekre,  meg  arra,  hogy  az  alkotók  és  a  forgalmazók  csak  a

nézőszámra figyelnek. Pedig anélkül hogy e filmek rendezőit paternalista népnevelőnek tartanánk, a zapata-western alapvetően a

néptömegek önfelszabadításáról szól. És ez ma sem veszített semmit az aktualitásából!
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A szerző Daniel Paris-Clavel, a ChériBibi című lap alapítója és szerkesztője (www.cheribibi.net ).

Fordította: Morva Judit

[1] Eredeti olasz címe: Per un pugno di dollari (olasz) francia címe Pour une poignée de dollars, magyarul pedig Egy maréknyi

dollárért

[2] Az 1960-1980 közötti éveket, a korrupt hatalom, az emberrablások, a bombatámadások és robbantások jellemezték.

[3] Eredeti olasz címe: El chuncho, quien sabe ? francia címe El Chuncho, magyarul pedig Egy golyó a tábornoknak

[4] Eredeti olasz címe: Tepepa, francia címe pedig Trois pour un massacre, magyarul pedig Tepepa, a hős bitang

[5] Eredeti olasz címe: El mercenario. Francia címe Le Mercenaire, magyarul pedig A zsoldos  

[6] Az észak-amerikaiak spanyol gúnyneve – a ford.

[7] Eredeti olasz címe:Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Francia címe Enquête sur un citoyen au-dessus de

tout soupçon, magyarul pedig Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében

[8] Eredeti olasz címe: I pugni in tasca.Francia címe Les Poings dans les poches, magyarul pedig Öklök a zsebben

[9] Eredeti olasz címe: Requiescant francia címe Tue et fais ta prière!, magyarul pedig Nyugodjék békében! 

[10] Eredeti olasz címe: La Battaglia di Algeri francia címe La Bataille d'Alger magyarul Az algíri csata, és érdekes lehet az arab

címe is: الجزائر معركة

[11] Eredeti olasz és francia címe is Queimada, míg magyarul a Tűz!-Queimada lázadói címmel forgalmazták.

[12] Eredeti olasz címe: Faccia a faccia. Francia címe Le Dernier face-à-face, magyarul pedig Szemtől szembe
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A Parlament demokratikusabbá teszi az Uniót?

Susan Watkins

Amikor bírálattal illetik az Európai Uniót a demokrácia hiánya miatt vagy
pénzügyes  szóhasználattal  a  demokratikus  deficit  miatt,  az  unió  hívei
általában  egy  kész  válasszal  szolgálnak:  a  Parlament  jelentőségére,  az
„együttdöntési”  mechanizmus  kulcsszerepére  hivatkoznak.  Minden  olyan
alkalommal,  amikor  megerősítik  a  Bizottság  jogkörét,  azonnal  lelkesen
ünneplik a Parlament szerepét is.

Az  „együttdöntésnek”  az  a  meghirdetett  célja,  hogy  létrehozza  a
konszenzust a Bizottság (amely  egyedül  jogosult európai  direktívákat  és szabályokat javasolni),  a  Parlament
(amely  csak  módosíthatja  azokat)  és  végül  a  Tanács  (államközi  szervezet,  amely  a  valós  döntési  jogkörrel
rendelkezik)  között.  A  Parlament szerepe  a  valóságban két  opcióra  korlátozódik:  vagy  elfogadásra  alkalmas
módosításokat javasol, vagy tudomásul veszi, hogy mellőzik a javaslatait.    

Ami a munkáltatói érdekeknek kedvez…

Az „együttdöntés” élén a két nagy politikai csoport, az Európai Néppárt (EPP, jobbközép), valamint a Szocialisták
és Demokraták Haladó Szövetsége  (S&D, balközép) vezetősége  áll.  Közösen kényelmes többségük van, ezért
mindent, amit ez a két csoport támogat, automatikusan megszavaznak. A csoportvezetők részvételével tartott
konferencia  az  igazi  parlamenti  döntések  központja.  Itt  rögzítik  a  húsz  parlamenti  bizottság  (halászati,
állattenyésztési, versenyképességi, pénzügyi, gazdasági, stb.) üléseinek időpontját, és megszerkesztik a Bizottság
direktíváihoz fűzött módosítási javaslatokat. Ez a szereposztás nem kerülte el a figyelmét a multinacionális cégek
lobbistáinak sem, sőt kisebb mértékben ugyan, de a szakszervezetek és a nem kormányzati szervek (NGO-k)
számára is fontos lett.    

Ha a parlamenti bizottságok egyetértenek egy módosítás megfogalmazásával, akkor annak minden esélye
megvan rá, hogy a Parlament elfogadja. A pártvezetők a Bizottság és az Európai Tanács elé  terjesztik, végső
jóváhagyásra. Ez a működési mód egyébként azon alapul, hogy mindenki tudja:  hogyan éljen vele. Ellentétes
álláspont esetén az egyetlen lehetséges stratégia az időhúzás lenne, az ülések megnyújtásával. (Ám erre nem
nagyon kerül sor ebben a jól nevelt kis társaságban.)

Amennyiben olyan új politikai erők jelennek meg a Parlamentben, mint a baloldal és a zöldek az 1980-as
években,  vagy  az  euroszkeptikusok  1990.  környékén,  akkor  pénzt,  irodákat  és  személyzetet  ajánlanak  fel
számukra. Miért is? Bár szerepük arányos a létszámukkal, arra akarják őket ösztönözni, hogy vegyenek részt a
politikai  játékban. A semlegesítés és a depolitizálás hatására a sorból kilógó lázadók csendesen felszívódnak.
Vagyis:  a politikai álláspont láthatóan technikai  problémává sorvad a parlamenti  mechanizmusban. (Ezen az
olasz értelmiségi Antonio Gramsci például csak nevetett volna[1].)

Az 1990-es években megkísérelték megkerülni az „együttdöntés” fenti mechanizmusát, és egy erőteljesebb
politikai koncepció alapján kezdtek el dolgozni. A balközép ekkor egy szűk, hatvanfős előnnyel rendelkezett a
Néppárttal szemben. A csoport vezetői, a francia szocialista Jean-Pierre Cot, akit 1994-ben a brit munkáspárti
Pauline  Green  követett,  megpróbálták  mozgósítani  a  Parlament  „haladó  többségét”  egy  szociális  Európa
érdekében, amely a dolgozók jogait védelmezné. Azonban a maastrichti szerződés konvergencia-kritériumainak
belső logikájába, amely automatikusan a munkáltatói érdekeknek kedvez, gátolta ezt a szándékot. A balközép
semmiféle  kézzelfogható  eredményt  nem  ért  el.  Amikor  pedig  pártjaik  hatalomra  jutottak  az  Egyesült
Királyságban  és  Németországban,  a  „szociális  Európa”  építésének  tervét  egyértelműen  takarékra  tették  az
Európai Parlamentben.  

A  zöldek  viszont  akkor  gyengültek  meg,  amikor  megvédték  a  korrupcióval  vádolt,  de  a  balközéphez
tartozó biztosokat. Az 1999 márciusában bekövetkező botrány nyomán a Jacques Santer által elnökölt Bizottság
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le  is  mondott.  Az  1999-es  választásokon  a  Néppárt  megerősítette  pozícióit  a  Parlamentben,  és  2004-ben
visszatért a Nagy Koalíció. Ezt úgy mutatták be, mint a legjobb eszközt a parlament „újra kormányozhatóságára”.
(Ez volt az uniós intézmények egyik magas rangú funkcionáriusának sokatmondó kifejezése[2].)

Sérelem az európai jogrendben

Ahogy a nagy pártok politikai programjai már majdnem teljesen hasonlóvá váltak, a tagállamok parlamentjei
fokozatosan egyre hermetikusabban bezárultak a lakosság követeléseivel szemben. Ebben élen járt az Európai
Parlament  is:  működési  mechanizmusát  sűrű  homályba  borította,  saját  „felelősségét”  kizárólag  az  európai
intézményekkel szemben gyakorolta, az állampolgárokkal kapcsolatban még csak nem is észlelte. Ezért törekszik
egyebek között arra, hogy egyetértésre, a helyi zsargon szerint konszenzusra jusson a Bizottsággal és a Tanáccsal,
hiszen ez az egyetlen módja, hogy módosító javaslatait elfogadtassa. A politikai csoportok vezetőinek soha nem
kell beszámolni saját pártjuk aktivistái előtt: nem lehet őket visszahívni, képviselői helyük garantált. Röviden,
egy olyan rendszer alakult ki, amely sokkal jobban hasonlított a XIX. századi notabilitások pártjaira, mint a XX.
század tömegpártjaira.

A Parlamentnek az  eurozóna válsága idején játszott  szerepe  tökéletesen mutatja ezt  a fajta  változást.
Akkoriban ─ miként jelenleg is ─ a nagykoalíciót Joseph Daul és Martin Schulz vezette. Mindketten sürgősséggel
kérték és kapták meg a Parlamenttől azt a felhatalmazást, amely egy rendkívül autokrata hatalomgyakorlás felé
nyitotta meg az utat, és segítette egy sor botrányos intézkedés elfogadását. Eközben úgy mutatták be magukat,
mint  a  nép  védelmezőit,  akik  elítélnek  bizonyos  hibás  direktívákat,  és  kiállnak  a  bankárok  bónuszainak
korlátozása mellett. A parancsvégrehajtásra berendezkedett sajtóban ez az attitűd bátor kiállásként jelent meg.

Az  Európai  Parlament  fontos  intézmény:  751  képviselője  van,  Brüsszelben  egymillió  négyzetméter
területet  foglal  el,  és  körülbelül  10  000  funkcionáriust,  tanácsadót  és fordítót  foglalkoztat.  Miután minden
hivatalhoz hasonlóan jelentős bürokratikus területet halmozott fel, alapvetően saját adminisztratív hatáskörének
és  befolyásának  további  növelésével  van  elfoglalva.  Ezekre  hatalmas energiát  fordít.  Az  alkotmányos  ügyek
bizottságában tevékenykedő rutinos funkcionáriusok csapatának nincs is más dolga, mint ezeket biztosítani. Nem
véletlen, hogy működésüknek alig van visszhangja.  

A válság kezdete, és Európa autokratikus fordulata óta a Parlament úgy mutatkozik be, mint az egyetlen
legitim  szereplő,  amely  kompenzálja  a  „trojka”[3]  túlhatalmát,  a  Bizottság  megerősödését,  és  a  sajátos
előjogokkal rendelkező német kancellár alkotmányellenes kiemelkedését.

A Parlament szerepének növelésére 2014-ben nyílt egy kiváló lehetőség, abban a kampányban, amelynek
az volt a célja, hogy Jean-Claude Junckert jelöljék a Bizottság elnöki tisztségére. Az európai jogrendet ritkán éri
ilyen sérelem. A szerződések előírják, hogy a Bizottság elnökének megválasztása a Tanács jogköre; a Parlament
vagy elfogadja a döntést, vagy vétót emel és elutasítja. A Parlament politikai csoportjainak vezetői azonban ─ egy
Spitzenkandidaten  („favorit”)  rendszer  alapján  ─  maguk  akarták  megválasztani  a  Bizottság  elnökét.  Úgy
tekintették, hogy annak a csoportnak a jelöltje a legalkalmasabb, amely a legtöbb szavazatot kapja a 2014-es
választásokon. A balközép (Martin Schulz), a liberális (Guy Verhofstadt) és a zöldek (Daniel Cohn-Bendit) is
határozott támogatást nyújtottak Junckernek, a Néppárt fölénye előre el volt döntve.

Juncker szégyene…

2014 márciusában a Néppárt előzetes választásra gyűlt össze Dublinban, ahol Junckert jelölték a Bizottság elnöki
tisztségére. Ez kétségtelenül egy régi barátnak adott jutalom volt. A klientúrás politikának ez a kiváló képviselője
vezette az Eurocsoportot a válság idején, és közel húsz éven keresztül töltötte be a luxemburgi nagyhercegség
miniszterelnöki posztját. Utóbbi tevékenységét a laza pénzügyi politika jellemezte, de Juncker arról is híres volt,
hogy a társasági adó alól felmentéseket osztogatott a multinacionális cégeknek. 2013 júliusában Junckernek le
kellett mondania, mert azzal vádolták, hogy fedezte a luxemburgi állami hírszerző szolgálat (SREL)  botrányait:
az illegális lehallgatásokat, a bizalmas információk kereskedelmi célzatú kiszivárogtatását. A korrupció-sorozat a
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valamikori Gladio-ügyre[4] emlékeztetett. A leleplezések, egy luxemburgi parlamenti vizsgálatot követően, 2013.
elején  kerültek  nyilvánosságra,  egy  másik  üggyel  együtt.  (Utóbbi  vádlottjai  fiatal  rendőrtisztek  voltak,  akik
belekeveredtek a Bommeleeër[5]-botrányba.)

A 2014. májusi  választások után nagy volt  a bizonytalanság. Fittyet hányva az  európai  szerződésekre,
mindenkit  az  a  kérdés  foglalkoztatott:  sikerül-e  a  Parlamentnek  áterőszakolni  a  saját  jelöltjét?  A  legfőbb
döntéshozó személye persze egy pillanatig sem volt kétséges. A 2011-ben született európai rendszer keretében
eldőlt: egyedül a német kancellár dönthet a Néppárt favoritját illetően. Az ő szava számított, amikor elfogadták a
Néppárt  kissé  megroggyant Spitzenkandidat–ját.  Amikor  Junckert  megválasztották  a  legjelentősebb európai
intézmény fejének, az európai média alig szólt valamit. Egyetlen újságíró sem lepődött meg azon, hogy Angéla
Merkel szava a törvény erejével bír az Unió központjában.

A kancellár döntését nem az motiválta, hogy a német nemzeti érdekeket megvédje. Döntését sokkal inkább
a saját pártjának, a Kereszténydemokrata Uniónak (a CDU-nak) a helyzete  magyarázta. Németországban egy
ideológiai koalíció (amely a Springer sajtókonszerntől a szociáldemokratákon át a frankfurti iskoláig és Jürgen
Habermasig terjed) tudtára adta, hogy botrányos lenne, ha a posztot nem Juncker kapná meg. Ami Habermast
illeti,  keményen  kiállt  a  szégyenbe  került  Juncker  mellé,  és  kijelentette,  hogy  az  „európai  terv  halálát
jelentené”[6], ha nem nevezik ki a Bizottság elnökének. Miután megszondázta a véleményeket, Merkel a saját
politikai  irányvonalát ehhez  illesztette, majd learatva a Springer-csoport kampányának gyümölcseit, közösen
felszentelték Junckert.

Ezután került sor a féltve őrzött dokumentumok publikálására, amelyek részletezték a Luxemburg által,
Juncker  hozzájárulásával  adott  több  milliárd  dolláros  adókedvezményeket  az  Európában  működő
transznacionális vállalatoknak. A képviselők többsége mindezek ellenére, rezzenéstelen arccal szavazott bizalmat
neki. „Juncker a mi elnökünk”, jelentette ki Martin Schulz, mielőtt őt pedig a Parlament elnökévé választották
volna.

Német hatalmi túlsúly

Szemben  áll  a  józan  ésszel  ha  azt  állítjuk,  hogy  a  Parlamentnek  ez  a  törvényen  kívüli  hatalma  növeli  a
demokratizálódást. Juncker nem felelős az európai választók előtt, sőt, még a jobbközépre szavazó választók előtt
sem. Csak annak felel, aki kinevezte: a német kancellárnak. Az új Bizottságon belül Wolfgang Schäuble német
pénzügyminiszter  elgondolásait  tükrözi  több  minden:  a  pozíciók  elosztásának  tapasztalata[7],  valamint  a
különleges  alelnökök  posztjainak  autoriter  létrehozása.  Az  új  Bizottság  szinte  valamennyi  tagja  a  durva
megszorító politika védelmezője.

Az Alekszisz Ciprasz vezette baloldalnak kétszer is meg kellett volna gondolnia, mielőtt legitimálta ezt az
egész választási hadműveletet. Részt venni a választási folyamatban, és nemzetek közötti szolidaritást gyakorolni,
egy dolog. Egészen más hitelesíteni egy hibás gondolatot, hogy a Parlament demokratikusabbá tenné az Uniót. Ez
egyszerűen nem igaz. Mivel a Parlament működését teljesen az „együttdöntési” folyamat köré szervezik, ezzel
megfosztják Európát attól, amelyre minden demokráciának szüksége van: az ellenzéktől...

A szerző, Susan Watkins, a New Left Review (London) főszerkesztője, ahol ennek a cikknek egy hosszabb
változata jelent meg 2014 novemberében.

Fordította: Hrabák András

[1] Antonio Gramsci írt a „passzív” forradalomról, melynek révén az uralkodó osztályok magukba olvasztják az
általuk uralt tömegek egyes képviselőit, hogy elnémítsák az elégedetlenséget.

[2]Julian Priestley és Stephen Clark: Europe’s Parliament: People, Places, Politics [Európai Parlament:
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Emberek, helyek, politika], John Harper Publishing, London, 2012.

[3] Európai Központi Bank (EKB), az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

[4] Gladio volt a neve annak a titkos európai hadseregnek, amelyet 1948-ban a NATO hozott létre.

[5]Bommeleeër: luxemburgi kifejezés, amely „bombagyártót” jelent. Lásd: Luxpol: What led to early elections in
Luxembourg? [Mi vezetett idő előtti választásokhoz Luxemburgban], 2013. július 17., luxpol.wordpress.com

[6]Jürgen Habermas: Europa wird direkt ins Herz getroffen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2014. május 29.

[7] Lásd Vicky Cann: De si confortable pantoufles bruxelloises [Kényelmes brüsszeli papucsok] cikkét a Le

Monde diplomatique magyar kiadásának 2015. májusi számában. http://www.magyardiplo.hu/index.php

/archivum/2015-januar/194-2015-majus/1889-kenyelmes-brusszeli-papucsok
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Ki győzött Portugáliában?

Kovács Gábor

Az  Ibériai-félsziget  kisebbik  államában  október  4-én  parlamenti

választásokat tartottak, amelyen a lakosság véleményt nyilvánított hatalmon

lévő  jobbközép  pártkoalíció  négyéves  tevékenységéről,  a  neoliberális

”reformokról”. 2011-ben Portugália a nemzetközi pénzügyi szervezetektől 76

milliárd  euró  értékű  hitelt  vett  fel.  A  trojka  (Európai  Bizottság,  Európai

Központi  Bank és a Nemzetközi  Valutaalap) ezért súlyos megszorításokat

követelt. A diktátum miatt, a kormány csökkentette az állami alkalmazottak

fizetését  és  emelte  a  nyugdíjkorhatárt.  Az  általános  forgalmi  adót  23

százalékra növelték. Mintegy tízmilliárd értékű állami vagyont privatizáltak.

A  munkanélküliek  száma 1,2 millió,  akiknek  a  fele  nem részesül  szociális  ellátásban.  A 10,5  milliós  ország

lakosságának mintegy negyede a szegénységi küszöb alatt él. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt az elmúlt

években mintegy 480.000 személy, főleg fiatalok hagyták el az országot. A köztartozások elérik a Bruttó Nemzeti

Össztermék (GNP) 130 százalékát.

Brüsszel  és a liberális média megpróbálja elhitetni, hogy a portugálok bizalmat szavaztak a trojka „jó

tanulójának” tartott, Pedro Passos Coelho által vezetett kabinetnek. Az eredmény azonban mást mutat. A 230

tagú parlamentbe bejutott pártok mandátumai (zárójelben a 2011. évi választás eredménye) a következők:

A jobb közép irányzatú PSD/CDS (a Szociáldemokrata és a Néppárt közös listája): 104 (124), a balközép

Szocialista Párt (PS): 85 (74), Baloldali Blokk (BE): 19 (8), a kommunisták által vezetett Egyesült Demokratikus

Koalíció  (CDU):  17  (16)  és  PAN:  1  mandátum.  Négy  további  hely  a  tengerentúlról  beérkezett  szavazatok

megoszlásától függ. A részvétel 56,9 százalék volt.

A jobboldali  erők vereséget szenvedtek és az  előző választáshoz  képest több mint félmillió szavazattal

kevesebbet kaptak. PDS/CDS ugyan a legnagyobb pártszövetség maradt, de elvesztette parlamenti többségét és az

ellenzéki pártok viszont megerősödtek. A Baloldali Blokk (BE) érte el legnagyobb sikert és az ország harmadik

politika  erejévé  vált.  A  szocialisták,  a  BE  és  a  Demokratikus  Koalíció  képviselőinek  száma  meghaladja  a

parlamenti  többséghez  szükséghez  116  mandátumot,  de  a  pártok  közötti  ellentétek  miatt  egy  „baloldali”

koalíciónak  kevés  a  valószínűsége.  PS  és  a  BE  együttesen  ugyanannyi  képviselővel  rendelkezik,  mint  a

kormánypártok.

Különböző  radikális  baloldali  szervetek  egyesüléséből  1999-ben  alakult  Baloldali  Blokk  a  spanyol

Podemoshoz  és  a  görög  Szirizához  hasonló  politikát  folytat.  Tagszervezete  az  Európai  Baloldali  Pártnak.

Programjában  a  demokratikus  szocializmus,  az  antikapitalizmus,  és  az  eurokriticizmus  szerepel.  Catarina

Martins  a  BE  koordinátora  a  választások  után  kijelentette,  hogy  „a  portugálok  elutasították  a  további

megszorításokat  és  a  változásra  szavaztak”.  Martins  hangsúlyozta,  hogy  csökkenteni  kell  a  szegénységet  és

növelni  a  minimál  bért.  Követelte,  hogy  a  kormány  biztosítsa  a  nyugdíjak  stabilitását.  A  Baloldali  Blokk

szükségesnek tartja a hitelek átütemezését, az oktatás és az egészségügy színvonalának a javítását.

A szocialisták vártnál gyengébb szereplésének fő oka, hogy 2007-2011 között hatalmon lévő José Socrates

kabinet kezdte el a megszorításokat és a választók nem felejtették el a szocialisták korrupciós botrányait sem.

António Costa a PS főtitkára nehéz  helyzetbe került, mert ha támogatják a kormányt, akkor szimpatizánsaik

jelentős része Baloldali Blokk jelöltjeire fog szavazni a jövőben. Helena Roseta szocialista képviselő szerint, abba

kellene hagyni az 1975 óta folytatott politikát, a radikális baloldaltól és a kommunistáktól való elzárkózást. A
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lázadó szocialisták azonnali pártkongresszust és Costa távozását követelik.

Anibal  Cavaco  Silva  elnök  már  megbízást  adott  Coelhonak  „a  stabilitást  megőrző”  kormány

megalakítására.  Ha  a  megszorításokat  folytatni  kívánó  politikust  a  parlament  leszavazza,  az  államfőnek  hat

hónapon belül új választásokat kell kiírnia. A baloldali pártok várható elutasítása miatt, ennek a forgatókönyvnek

van a legnagyobb valószínűsége.
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Kapuk, falak, ellenőrző pontok ─ megalázási ceremónia Gázában

Abaher El-Sakka

Izrael  2004-ben  kezdte  építeni  azt  a  falat,  amellyel  megpróbálta

feltartóztatni,  avagy  távol  tartani  a  Gáza  és  Ciszjordánia  felől  érkező

palesztin lakosságot. A Nemzetközi Bíróság még abban az évben felszólította

Izrael  államot,  hogy  azonnali  hatállyal  hagyjon  fel  a  határerődítmény

építésével.  Ennek  ellenére  folytatták  a  falépítést,  sőt  Izrael  egyre

felszereltebb és rafináltabb technikai gátakkal gyakorolja a hatalmát, a határt

pedig ma is odateszi, ahova akarja. Ciszjordánia területe ma szétszaggatott,

szétdarabolt parcellákból áll.

Palesztinában  élni,  annyit  tesz,  mint  megszokni,  hogy  bármelyik  pillanatban  megállíthatnak.  Az  un.

ellenőrző pontok, avagy kapuk gyakorta emberi tragédiák helyszínei, ahol embereket lőnek le, terhes asszonyok

vesztik el a csecsemőjüket, vagy betegek halnak meg a túl hosszú várakozás miatt. Ezeken a pontokon figyelhető

meg igazán a megszálló hatalom működése. A humanitárius szervezetek időszakonként több mint 500 ellenőrző

pontot  számolnak  össze.  Vannak  köztük  állandó,  ideiglenes,  mobil,  szezonális  stb.  kapuk,  néhány  közülük

„nemzetközi” (pl. Gáza és Izrael között). Jellegüket természetesen a gyarmatosító határozza meg. Vannak olyan

kapuk,  amelyek  egyszerűen  Ciszjordániát  darabolják  fel  sok  egymástól  elkülönített  egységre,  három  nem

folytonos zónára. Az első biztonsági szempontból a Palesztin Hatóság felügyelete alatt működik, a második közös,

míg a  harmadik  Izrael  állam ellenőrzése  alatt  áll.  Ez  a  felosztás csupán fiktív  hatalmat biztosít  a  Palesztin

hatóságnak, mivel a gyakorlatban az izraeli katonaság és rendőrség bármikor, bárhol felállíthat militarizált mobil

kapukat. (Mint azt Al-Bireh-ben, a Ramallah-i palesztin elnöki székhelytől néhány száz méterre tették.)

Ezek a checkpoint-ok vagy ellenőrző pontok, egy  tudatos politika eredményei, amelyben a „másikról”

kialakított látásmód minden árnyalatát megfigyelhetjük. A Michel Foucault által leírt „biopolitika” testet öltött

megvalósulásai  az  ide  telepített  akadályok:  modern  technikai  eszközök,  forgókapuk,  szkennerek,  amelyek

hatalmi eszközként is értelmezhetők az ember idomításában és fizikai ellenőrzésében.

Ezek  a  kapuk  szimbolizálják,  testesítik  meg  Izrael  hatalmát  a  palesztinok  fölött.  Vannak  izraeli

állampolgárok (az 1948-as palesztinok), kelet-jeruzsálemi, ciszjordániai és gázai lakosok, sőt külföldiek is, akik a

száműzetésből tértek vissza a szülőhelyükre. Számukra több száz ki- és belépési engedély létezik a gyakorlatban.

Ez azonban a hatalom legrafináltabb önkényeskedéseinek sorozatát teszi lehetővé. Valamiféle kollektív büntetés

célzatával megtiltják például, hogy egyes személyek és csoportok ilyen-olyan régiókból átlépjenek más régiókba,

vagy épp beléphetnek, de vissza már nem. A különböző ellenőrző pontokon különböző társadalmi csoportok

léphetnek át. A hivatalosságokra más vonatkozik, mint a félhivatalosságokra, és más a VIP kártyás egyénekre,

vagy  az  üzletemberekre.  Az  ellenőrzőpontokon  egyértelműen  megvalósul  a  palesztinok  közötti

megkülönböztetés, a gyarmatosítók által megszabott gyakorlat szerint.

A  kapuk  megnyitása  az  ott  szolgálatban lévő  katonáktól  függ.  A szisztematikus  és állandó  megalázás

részeként  a  palesztinokat  különféle  kihallgatásoknak  vetik  alá,  saját  területeiken  is.  Bármi  megtörténhet:

megütnek, letartóztathatnak, vagy előállíthatnak, csupán mert nem tetszik a képed az ügyeletes katonának. A

várakozás lehet  hogy  öt  percig,  de  lehet  hogy  órákig  tart.  Bármit  megkérdőjelezhetnek:  egy  látogatást,  egy

munkahelyi megjelenést, vagy a kiadott szabadságot, de néha még az életet is.

A  kerítések  meghatározzák  az  emberek  közötti  kapcsolatokat  épp  úgy,  mint  a  napi  hangulatot  és

életérzést. A függő helyzetben lévők és az uralkodást gyakorlók közötti kapcsolatot tisztán megvilágította Albert
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Memmi író, amikor a gyarmatosítás lényegét az elnyomás archetípusaként határozta meg. Az oslói megállapodás

után, az újonnan létrehozott palesztin biztonsági erők ─ izraeli minta alapján ─ szintén kapukat és közlekedési

akadályokat  alakítottak  ki.  Ez  egyértelműen  jelezte,  hogy  elfogadták  és  magukévá  tették  a  gyarmatosítás

logikáját. A Gázai övezet közepén, az Abou Houlè-nál létesített ellenőrző pontnál 2005-ben azt láthattuk, hogy

csenevész gyerekek 300 méteren kísérik a járműveket. Ezzel próbálták bizonyítani az izraeli katonáknak, hogy az

autók nem szállítanak se robbanó szerkezeteket, se öngyilkos merénylőket.

A  kerítések  jövedelemforrásként  is  szolgálhatnak  a  társadalom  szélére  került  embereknek,  sőt  az

árusoknak, kereskedőknek is. Egy palesztin kommunikációs vállalat például hirdetőtáblát állított fel Jeruzsálem

és Ramallah között, Qalandia elválasztó ponton, ahol szolgáltatásait ajánlja. Ez nem mást jelent, mint a kapuk el-

és befogadását a napi életbe. Egyes ellenőrző pontok működését, az  izraeli  hatóságok kiszervezik, és magán

biztonsági  cégekkel  működtetik.  Mivel  a  kapukat  nem  képesek  felszámolni,  a  palesztin  Közmunkaügyi

Minisztérium megpróbálja  javítani  és kényelmesebbé  tenni  némelyiket,  így  a  Qalandia  átjáró  működését  is.

Alternatív  utak  kiépítését  finanszírozzák,  amelyek  megkerülik  az  izraeliek  által  elbarikádozott  utakat.  E

munkálatok során a nemzetközi szervezetek, persze az Európai Unió támogatásával, „fejlesztési” partnerekké

lépnek elő. Ez is azt mutatja, hogy nem kérdőjelezik meg a gyarmatosítást. Így elfogadhatóvá, és hétköznapi

ténnyé válik egy egész nép bezárása.

A szerző a Birzeit Egyetem (Ramallah) szociológia professzora.

Fordította: Morva Judit

A képriportot 2009 és 2011 között Sandra Mehl készítette az  ellenőrző pontokon. A B’Tselem humanitárius

szervezet szerint Ciszjordániában idén áprilisban 96 állandó ellenőrző pont volt. A délről érkező palesztinok

számára a Betlehemi beléptető kapu a legfontosabb átjáró Jeruzsálem felé azon az elválasztó falon, amit még

2002-ben Ariel Sharon miniszterelnök kezdett el építeni. A fal ma több mint 500 km hosszú.

Az  izraeli  Marsom  Watch  egyesület  dokumentálja  az  erőszakot  és  a

megaláztatást, amit az átjáróknál a lassú, feltorlódó tömegnek kell elviselnie,

különösen  csúcsidőben.  A  megszállás  tényét  szinte  mindenütt  technikai

kényszerekre  hivatkozva  próbálják  elfedni,  ugyanúgy  mint  a  régió

legnagyobb  ellenőrző  pontjánál,  észak  Ciszjordániában,  Qalqiliya  mellett,

ahol  munkások százai  már reggel  hat órától várakoznak az  Eyal-i  (lásd a

képet)  kapunál.  Kamera,  szkenner  és  ujjlenyomat  felvételek  készülnek

ezeken a helyeken. Ramadán idején, palesztinok ezrei igyekeznek átlépni,

így például Ramallah mellett a Qalandia-i kapunál, hogy imádkozhassanak

az iszlám szent helyein, amelyek ma Kelet-Jeruzsálemben találhatók. 
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Ellentétben  az  államhatárokon  megszokott  ellenőrző  pontoktól,  az  elválasztó  kapukat  Izrael  nem  a

nemzetközileg elismert és szuverén államokat elválasztó határok mentén építette  ki. Az  ENSZ Humanitárius

Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint az állandóra kiépített beléptető kapuk mellett 361 mobil kapu is

üzemelt ez év áprilisában. A feszült időszakok idején 456 mobil gátat üzemeltettek a 6400 négyzetkilométeres

területen.i

[i]Magyarországon Békés megye területe ekkora. (5631 km2)
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Munkáspárt, balra át! ─ Corbyn jelenti a reményt

Alex Nunns

2015.  szeptember  12-én  Jeremy  Corbyn  földcsuszamlás  szerű  győzelmet

aratott  a  brit  Munkáspárt  elnökválasztásán.  Elődje,  a  májusi  parlamenti

választások  után  lemondott  Edward  Miliband  ─  egyes  brit  elemzők

véleménye szerint ─ túlzottan balos volt, ezért nyerhetett a választásokon

David Cameron pártja. Az  aktivisták azonban ezt máshogy  látják. Corbyn

személyében  a  Munkáspárt  tagsága  egy  kevésbé  visszafogott  utódot

választott.  Jeremy  Corbyn  „Őfelsége  ellenzékének”,  a  Munkáspártnak  a

leghaladóbb  szárnyát  képviseli.  Megválasztását  egy  ─  baloldali  körökben  már  nem  is  remélt  ─  erős

tömegmozgalomnak  köszönheti.  A  Munkáspárt  parlamenti  képviselői  és a  párt  alkalmazottai  azonban előre

láthatóan nem könnyítik meg a feladatát…

Néhány órával azután hogy megválasztották, Jeremy Corbyn több tízezer aktivista előtt felszólalt a londoni

Parlament Square-en, és a menekültkérdést felemlítve kiállt a menedékjogot kérők mellett. A beszéd vége felé

fiatal aktivisták „Team Corbyn” feliratú trikókban már arra készültek, hogy biztonsági kört vonjanak az új elnök

köré, és minden zökkenő nélkül kivezessék őt a fellelkesült hívek tömegéből, a TV kamarák, az újságírók, és a

selfie-zők köréből. Három hónappal korábban, egy júniusi rendezvény után, Jeremy Corbyn ugyanezen a helyen

még hosszan ottmaradt, és elbeszélgetett a résztvevőkkel. Akkor még nem látszott, hogy ő lesz a baloldal új erős

embere, Őfelsége legerősebb ellenzékének a vezetője.

Sosem látott győzelem

A  média  előtt  szinte  ismeretlen,  a  parlamenti  kollégái  által  margóra  tett,  és  a  jelentéktelenség  homályába

szorított elnökjelölt csak a suttogó propagandának köszönheti, hogy a szavazatok 59,5 százalékával már az első

fordulóban megnyerte a választást. A második legsikeresebb jelölt negyven százalékkal kevesebbet, a nevetséges

19 százalékot kapta. A győzelem sosem látott mértékű Nagy-Britannia politikai történetében.

A konzervatívok  által  megnyert  májusi  parlamenti  választásokat  követően a  vesztes baloldal  nyomott

hangulatban volt, ám a megszorítások elleni rendezvényre mindenki meglepetésére több százezer tüntető jött el.

Ők valamennyien Jeremy Corbyn jövőbeli támogatói voltak. „A mozgalomban csupa olyan ember vett részt, akik

közösséget kerestek maguknak” ─ magyarázta Mark Steel színész, a „Népgyűlés” nevű mozgalom egyik alapítója.

„Senki  sem gondolta  volna,  hogy  így  alakul,  de  itt  vagyunk![1]”─  mondta  Steel,  aki  különféle  csoportok  és

szakszervezetek föderációja nevében szervezte meg a júniusi rendezvényt. Hogy az új mozgalom épp Jeremy

Corbyn választási  kampányát  fogja  támogatni,  több szempontból  is  meglepetés.  Corbyn a  lelkesítő  baloldali

népszónokok jellegzetes személyiségeinek éppen az ellentéte: nincs meg benne Alekszisz Ciprász karizmája, se

Anthony  Benn  szónoki  képessége.  („Tony”  jelenleg  Corbyn  tanácsadója,  korábban  ─  1979-80  között  ─  a

Munkáspárt  balszárnyának  történelmi  vezetője  volt.)  Jeremy  Corbyn  veszélytelennek  tűnt  kollégái  és

vetélytársai, tehát a munkáspárti elit szempontjából. A brit politikai elit professzionalizmusát és a marketinges

felkészítők kliséit mellőzve épp ez a közvetlen, keresetlen stílus vált Corbyn legfőbb adujává. Nem akarta a nagy

varázsló  szerepét  játszani,  inkább  a  levegőben  lógó  feszültségek  és  problémák  megfogalmazásával  állt  ki

közönsége elé.
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Kik támogatják?

Corbyn hívei között minden korosztály és minden társadalmi csoport képviselője megtalálható, de három csoport

jelentősen kiemelkedik. Az egyik a szakmailag képzett, de a gazdasági válság és a neoliberális gazdaságpolitika

következtében szakmai karrierjétől megfosztott, magas lakbérekre ítélt fiatalok köre. Nem véletlen hogy Jeremy

Corbyn tipikus híve többnyire fiatal, rózsás arcú, magasan iskolázott alkalmazott a vendéglátó szektorban. (E

korosztály politikai aktivitásának kezdete az egyetemi tandíjak megháromszorozódása idejére, 2012-re[2] tehető.

Az akkori szervezkedés korosztályi jellegű, és radikálisabb volt a korábbiaknál.)

A második támogató csoportot a háborúellenes mozgalom tagjai képviselik. Jeremy Corbyn az elnöke a

Stop the war (Állítsd meg a háborút) összefogásnak. A mozgalom tagjai arról ismertek, hogy kétmilliós tüntetést

szervezték Irak lerohanása ellen 2003-ban. Ez volt Nagy-Britannia történelmének legnagyobb tömegtüntetése.

Corbyn többször is felszólalt az akkori tüntetéseken, és a palesztinok ügyétől kezdve a pszichiátriai ellátásig több

konfliktusos területre is felhívta a figyelmet. Lindsey German asszony, a szervezkedés egyik koordinátora szerint

az  akkori  mozgalom tagjait  ismét  összehozta  a  Corbyn érdekében szerveződött  kampány:  „Rengeteg  ember

utálta, amit a háború idején a Munkáspárt tett, és nem támogatták Tony Blairt. Éppen ezért sok idősebb párttag

hagyta  ott  a  pártot,  de  ők  most  mind  visszajöttek.”  Corbyn tehát  sokak  szimpátiájára  számíthatott,  amikor

bejelentette, hogy indul a választásokon. A brit média persze mélyen hallgatott erről…

A támogatók harmadik csoportja a szakszervezetiek köréből kerül ki, amiben nincs semmi meglepő. A

közszférában  (ahol  a  szakszervezeteknek  még  van  némi  erejük)  a  béreket  évek  óta  befagyasztották  és  sok

szolgáltatást  leállítottak,  kiszerveztek,  vagy  privatizáltak.  Elsősorban  ezek  hatására  vált  több  szakszervezeti

vezető markánsan baloldalivá. A Munkáspárt hagyományos elitje nem figyelt fel  erre a változásra, és nagyon

meglepődtek, amikor a tagság nyomására a két legfontosabb szakszervezet ─ a Unite  és a Unison ─ Corbyn

támogatására szólított fel.

A „blairisták” ravaszkodása

A  változások  egész  Európában  megfigyelhetők,  az  viszont  csak  az  Egyesült-Királyságra  jellemző,  hogy  a

Munkáspárttól balra álló pártok politikai téren sosem játszottak komoly szerepet. A brit választási rendszer a first

past the post elvén alapul, vagyis minden körzetben egy fordulós és egy jelöltes szavazással a „nyertes mindent

visz!”. Ez biztosítja, hogy a kisebb pártok, így például a zöldek, nem tudnak bejutni a Parlamentbe. A Sziriza, vagy

Podemos-féle pártoknak semmiféle esélyük nem lenne Nagy-Britanniában. Még a politikai paletta másik oldalán

elhelyezkedő  UKIP  (az  Egyesült  Királyság  Függetlenségi  Pártja)  sem  volt  sikeres.  A  neoliberális  politika

ellenzőinek nagy része  a Munkáspártban csoportosult, pedig sokan azt hitték, hogy megfordíthatatlan a párt

„blairista[3]” elkötelezettsége.

A Munkáspárt tehát átalakult, részben az új tagság, részben az elnökválasztási rendszer megújításának

hatására. Az új rendszerben mindenki szavazhatott, ha kifizette a 3 font (kb. 1300 Ft) belépési díjat. Érdekes

hogy ezt a változást a párt jobbszárnyán lévők javasolták, akiket elkápráztatott az amerikai előválasztási rendszer.

A blairisták feltételezték, hogy nekik kedvez majd, ha a szakszervezetis szárnyat gyengítve megnyitják mindenki

előtt  a  szavazás  lehetőségét,  és  így  véglegesen  lehorgonyozhatják  a  pártot  a  középmezőnyben.  Keserű

meglepetést  hozott  nekik  amikor  észrevették,  hogy  ez  a  választói  mechanizmus a  baloldalnak  kedvez,  ahol

viszont boldogan fordították a maguk javára az ellenfelek hibás döntését, ravaszkodását. Az új rendszer kiválóan

megfelelt az internetes hálózatok aktív használóinak, hiszen a lehetőséget egy klikkre lehetett terjeszteni, és nem

csak baráti körben. Jeremy Corbyn pedig kifejezetten népszerű volt a facebookon és a twitteren.

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

20 / 43 2015. 10. 27. 7:30



„Corbyn-mánia”

„A lelkesedés a párton kívüliektől indult, majd a párttagság megújulásával ez tovább terjedt a párton belül is” ─

magyarázta Jeremy Corbyn volt munkatársa, a feminista Hilary Wainwright. Szerinte  a baloldali  jelölt  körül

kialakult hírverés felbátorította a régi párttagokat, és emellett a nagy tüntetések, rendezvények hatására létrejött

egy tömegmozgalom is. Ezt a véleményt támasztja alá Jeremy Corbyn 99 sikeres rendezvénye, amelyekre olyan

sokan jöttek el, hogy a zárt térből esetenként több százan kint rekedtek az utcán. Ilyenkor, a teremben megtartott

beszéde után Corbyn kiment, és újra felszólalt az utcán várakozók előtt. A sikerek hatására egyesek már „Corbyn-

mániát” emlegettek.

A  kérdés  most  az,  hogy  ez  a  lelkesedés  kitart-e?  Vajon  sikerül-e  ellenállniuk  a  várható  ellenséges

támadásoknak? Nem túl meglepő módon máris megjelentek a hivatalos körökből érkező barátságtalan üzenetek,

hiszen Jeremy Corbyn véleménye nagyon sok kérdésben eltér a brit állam hivatalos álláspontjától. Corbyn azt

mondja például, hogy nem tud olyan körülményeket elképzelni, amelyek a hadsereg bevetését igazolnák. Vagy

azt, hogy ellenzi Szíria bombázását. Nem támogatja, hogy a Királyság kifejlesszen egy újgenerációs nukleáris

rakétát,  a  Trident-et.  Nagyon  kritikus  a  NATO  szerepével  szemben,  és  ellenzi  beavatkozási  zónájának

kiterjesztését.

Komoly változások mellett érvel gazdasági szempontból is. Azt ígéri, hogy szembeszáll a londoni City által

képviselt  pénziparral,  helyreállítaná  a  politikai  ellenőrzést  a  központi  bank  felett,  elsöpörné  a  thatcheri

ortodoxiát,  és újraállamosítaná  a  vasutat,  ezzel  együtt  több közszolgáltatást.  Anélkül,  hogy  nyíltan  az  uniós

kilépés,  a  Brexit  mellett  tenné  le  a  voksot,  helyette  egy  „szociális  Európa”  kiépítéséről  beszél.  Erőteljesen

kritizálja a Görögországgal szembeni eljárást, és a transzatlanti szabadkereskedelmi szerződést (TTIP-t), amiről

most egyezkedik Brüsszel és Washington.

A legfőbb akadály: a pártelit

Senki  sem  tudja  ma  megmondani,  hogy  ezeket  a  véleményeket,  hogy  lehet  majd  beépíteni  a  Munkáspárt

programjába. Az új vezető és a Corbynt támogató bázistagság közé beiktatódik a pártelit, mint a legfontosabb

akadály  a  megújulás  előtt.  A  munkáspárti  parlamenti  képviselők  nagy  többsége  Anthony  Blair  és  Gordon

Brown[4] idején kezdte el politikusi karrierjét, így életüket épp a baloldali romokra építették.

Jeremy Corbynnak nem lesz könnyű dolga, ha ellensúlyozni akarja a pártelit hatását. Az európai baloldal

új erős emberének feltett szándéka a Munkáspárt demokratizálása, a tagság döntési jogainak helyreállítása az

éves kongresszusukon. „Jeremy Corbynnak erős hatalmi eszközök vannak a kezében. Nem valószínű, hogy egy

baloldali vezetőt képes megbénítani egy az övétől eltérő nézeteket valló pártszervezet” ─ véli Lance Price, Blair

volt  kommunikációs  vezetője.  „Egyes  munkáspárti  parlamenti  képviselők  csendben  már  egy  esetleges

szakadásról suttognak, de ez nem túl valószínű.”─ állítja Price. A „blairisták” ma már nem diktálnak. Jelöltjük

Elizabeth  Kandall,  mindössze  4,5  százalékot  gyűjtött  be  a  munkáspárti  választásokon,  ami  megalázónak  is

nevezhető.  A probléma gyökere  ideológiai.  A „blairizmus”  akármilyen csillogónak is  tűnt,  olyan forrásokból

táplálkozott, amelyeket a 2008-as válság teljesen kiszárított.

Valószínű,  hogy  a  Munkáspárton  belüli  jobbszárny  bosszút  forral  ─  vállalva  akár  a  párt

önmegsemmisítésének  kockázatát.  Jeremy  Corbyn  ellenfelei  könnyedén  támaszkodhatnak  47  parlamenti

képviselőre. A párt alapszabálya szerint ez az a létszám, ami ahhoz szükséges, hogy a vezetést leváltsák, és új

választást írjanak ki  a pártelnöki tisztségre. Természetesen nem most azonnal, hiszen egy  durva machináció

esetleg kiváltaná a tagság elégedetlenségét és Corbyn újraválasztását. Figyelembe véve a nagyon erős többséget

amit a feketebárány begyűjtött, lehet hogy a választás még inkább a javára dőlne el. A támadásra a megfelelő
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pillanat a skót parlamenti választások alkalmával 2016-ban, vagy az európai választásokon 2019-ben jöhet el ─

már amennyiben a munkáspárti választás rossz eredményeket mutat. Addig, nem kétséges, hogy a „blairisták”

minden megtesznek majd a médián keresztül, hogy banánhéjak sorát dobálják Corbyn lába elé…

Leblokkolják Corbynt?

A  Munkáspárt  új  vezetője  azonban  számíthat  néhány  jelentős  helyi  képviselőre,  így  például  Kenneth

Livingstone-ra, aki 2000-től 2008-ig volt London polgármestere. Ő a baloldal új vezetőjének egyik szövetségese,

és optimistán képzeli el a jövőt: „a parlamenti képviselők nem nagyon számítanak, mivel Jeremy közvetlenül a

lakossághoz fordulhat, és a felmérések alapján itt jó helyen áll. Ha ő lesz a következő miniszterelnök, ezek a

„nagyágyúk” mind a lába előtt hevernek majd, hogy kapjanak egy jó kinevezést.”

A  „blairistákkal”  szemben  a  konzervatív  ellenzékiek  legalább  kiszámíthatóak.  Nem  hátrálnak  meg  a

legszélsőségesebb eszközöktől sem. Stratégiájukra jellemző például az a video, amit nemrégiben terjesztettek, és

amelyben  Jeremy  Corbynt  a  Hamasz,  a  Hezbollah  sőt  Bin  Laden  híveként  mutatták  be.  David  Cameron

miniszterelnök  szeptember  13-án  az  előválasztásokra  reagálva  így  adta  meg  az  alaphangot  egy  twitter

üzenetében:  „A  Munkáspárt  jelenleg  veszélyt  jelent  a  nemzetbiztonságra,  a  gazdasági  biztonságunkra,  sőt  a

családokéra is.”

„Milyen jelentést hordoz egy ilyen nyilvános üzenet a MI5 és a biztonsági szolgálatok számára?” ─ kérdezi

Julian Assange, a Wikileaks alapítója. (Érdekében Jeremy Corbyn többször is felszólalt az Alsóházban.) Assange

szerint,  ha  a  Munkáspárt  elnöke  továbbra  is  ellenzi  a  NATO-tagságot,  és  a  Trident  nukleáris  rakéták

kifejlesztését, „akkor nagyon komoly erőket dobnak be ellene, és még a következő választások előtt leblokkolják

Corbyn előrehaladását. Ha csak egy kicsi esély is lesz arra, hogy ő legyen a következő miniszterelnök, akkor

bármi megtörténhet.” Hogy Jeremy Corbyn komolyan veszi ezt a veszélyt, jelzi az is hogy már feladta eredeti

követelését, miszerint Nagy-Britanniának ki kell lépnie a NATO-ból. „Igaza van, bölcsebb a több frontos harcot

mellőzni” ─ jegyezte meg Assange.

A média számára, Jeremy Corbyn már most is a „veszélyes férfi”,  akin kipróbálták  az  ellenségképzés

minden formáját. Érzelmi blokkolásként előbb a döbbenet, majd a pánik, végül a megvetés bedobása volt az

eszközük. Nem csak a milliárdosok tulajdonában lévő sajtó-, rádió- és TV-cégcsoportok léptek így fel, hanem az

ország minden jelentősebb újságja. Lekicsinylően rögtön így nevezték el: „Corb”. Győzelme után a bulvárlapok

rajta köszörülték a nyelvüket: „Corb megsértette a királynőt” ─ sápítozott a Sun[5], miután a Munkáspárt első

embere úgy döntött, hogy nem énekli el a nemzeti himnuszt az Angliai Csata megemlékezési ünnepségén.

„Az  isten  tudja,  mit  találnak  még majd  ki  a  lejáratására”  ─  mondja  Mark  Steel.  „Fel  kell  készülni  a

legördögibb húzásokra. Az egyetlen megoldás a mozgalom. Nehezebb megrágalmazni valakit, ha egymillió ember

válaszolja: nem igaz!”

Aktív, militáns erő kell!

Jeremy  Corbyn bejelentette,  hogy  társadalmi  mozgalomszerűséggé[6]  alakítja  át  a  Munkáspártot,  ami  be  is

következhet,  ha  azt  a  parlamenti  képviselők  ellenségessége  és  a  sajtó  üldözési  kampánya  kikényszeríti.  Az

interneten Corbyn bármikor aktívan mozgósíthat.

„Ha mindazok akik Corbynra szavaztak nem aktivizálódnak, akkor ez az egész kampánysiker nem volt

semmivel sem több mint egy like a facebook-on” ─ mondja aggódva Billy Bragg énekes, aki dalaival számtalan

sztrájk és megmozdulás mellett állt ki, például a Thatcher évek alatt. Bragg most széles és nyitott összefogásra

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

22 / 43 2015. 10. 27. 7:30



szólít fel, egy „baloldali szinergiára” amelyben helye lenne a zöldeknek is. Natalie Bennett, a Zöld Párt elnöke

nem zárja ki ezt a lehetőséget. „A Munkáspárt eddig támogatta a megszorításokat, a privatizálásokat, a Trident

rakétákat és a katonai beavatkozást: csupa olyan dolgot, amit a Zöld Párt ellenez. Várjuk meg, milyen változások

lesznek a Munkáspártban…”

Az a tény, hogy a megszorításokat ellenző mozgalom egy olyan pártban kovácsolódott ki mint a nagymúltú

brit Munkáspárt, sok előnyt, de komoly hátrányokat is magában hordoz. Maga a párt nem arra épült ki, hogy

szembeszálljon az állammal. Nem egy olyan szervezet, amely dacol a fennálló renddel, mint azt a Sziriza tette.

Ahhoz, hogy sikeres lehessen, Jeremy Corbynnak át kell  alakítania a Munkáspártot egy aktív, militáns erővé.

Csak ilyen párt képes fenntartani azt a hihetetlen közös lendületet, amely pártvezetővé emelte Corbynt. Ha az

utóbbi hónapok lelkesedése  képes átterjedni a lakosság már rétegire, és ha ez  a lendület kiteljesedik, akkor

Jeremy  Corbynnak  minden  esélye  meglesz.  Ha  a  mozgalom  leül,  és  a  megújulás  embere  a  régi  hatalmi

centrumokra támaszkodik, akkor az alkalom elvész.

A szerző, Alex Nunns újságíró és író, a Red Pepper politikai magazin egyik szerzője.

Fordította: Morva Judit

[1] A cikkben szereplő idézetek, hacsak nincs más forrás megjelölve, akkor Mark Steel-el készített interjúból származnak.

[2] David Nowell-Smith: Amers lendemains électoraux pour l’université britannique [Keserű választási hangulat a brit egyetemek

számára], Le Monde diplomatique, 2011. március

[3] Anthony Blairt 1994. júliusában választották meg a Munkáspárt vezetőjének, és 1997 május valamint 2007 júniusa között volt

az ország miniszterelnöke.

[4] Pénzügyminiszter (chancelier de l’échiquier-Chancellor of the Exchequer) a Blair kormány idején, majd miniszterelnök 2007.

júniustól 2010-ig.

[5] „Corb snubs the Queen”, The Sun, London, 2015. szeptember 16.

[6] „The Andrew Marr Show”, British Broadcasting Corporation (BBC), 2015. július 26.
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

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

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

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

Hímneműek

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

Nőneműek

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

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

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

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

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

a. Néma -e toldalékkal

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

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

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

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

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

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

e. Mássalhangzó plusz néma -e hozzáadásával

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

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

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

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

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

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

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

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

II. A kicsinyek neve

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

26 / 43 2015. 10. 27. 7:30



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

-eau

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

-on

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

-ette

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

-et

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

-ot

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

Az állat kicsinyét jelentő szó többféle helyesírással vagy eltérő toldalékkal, esetleg toldalékkal és külön szóval is
előfordul:  merleau – merlot – merlesse [rigófióka], canette – canneton [kacsafióka], girafeau – girafon [kis
zsiráf], ânon – bourricot [csacsi], baleineau – baleinon [kis bálna], agneau – agnelet [] stb. Főleg a háziállatok
terén sok a konkurrens alakváltozat, pl. a kecskegida esetében: bicot, biquet, biquette, cabri, chevreau, chevrette
stb. A vadászati és mezőgazdasági szaknyelv különösen sok szinonímát, alakváltozatot ismer, amelyeknek jó része
teljesen ismeretlen a köznyelvben.

Megjegyzendő, hogy a bécasseau  nem(csak) ’szalonkafióka’, ’szalonkacsibe’, hanem a szalonkafélék családjába
tartozó ’sárjáró’ (Limicola falcinellus). Nemkülönben puceron nem a puce [bolha] kicsinye, hanem másik rovar
[levéltetű], ahogyan a moucheron sem a mouche kicsinye, vagyis nem ’apró légy’, hanem ’muslica’.

A  kifejlett  egyednek  és  kicsinyének  megkülönböztetésére  a  franciának  a  morfológiai-grammatikai  eszközök
(vagyis a toldalékok) mellett vannak lexikális-szemantikai eszközei is. Egyes állatok kicsinyeit a francia külön
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szóval jelöli: marcassin [vadmalac], guenuchepoulin [csikó], un faon [őzgida], pouliche [fiatal kanca], poussin
[kiscsibe], veau [borjú], cabri [kecskegida], génissebroutard [anyjától elválasztott kisborjú], asticot [légylárva],
stb. Egyes esetekben jelölhetők a bébé  szóval  is az állat kicsinyei:  bébé phoque [fókabébi] stb.  [kölyökmajom],
[borjúüsző],

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

Az Aiglon [sasfióka, Sasfiók], nagybetűvel írva, II. Napóleonnak, Napóleon fiának (1811–1832) ragadványneve,
amit Edmond Rostand azonos című verses darabja (1900) tett híressé (az elnevezés azonban nem tőle, hanem
Victor Hugótól való, ő használta többször is az 1851-es államcsíny után keletkezett verseiben). Végül – vigyázat! –
a minou [kiscica] tabuszó, ’női nemi szervet’[11] is jelent; ismételve viszont (minou ! minou !) a cica hívószava.

Előfordul, hogy néhány ide tartozó főnév egy-egy állandó szókapcsolatnak is része:  mint pl. a poulet fermier
[tanyasi (szabad tartásban nevelkedett) csirke] vagy a francia gasztronómia két ismertebb kifejezése:  a sauce
poulette  [vajas-citromos-tojásos  mártás[12]]  meg  a  Poulet  Marengo  [fehérboros,  fokhagymás-paradicsomos
csirkesült[13]]. Ami a cabri [kecskegida], illetve a vele kapcsolatos sauter comme un cabri [(feleslegesen) ugrál,
mint a kecskegida] kifejezést illeti, ez de Gaulle-nak az Európai egyesüléssel kapcsolatos híres kijelentésében is
szerepel: ”Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe !...
mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien ![14]” [Persze, ugrálhat az ember a székén mint egy kecskegida,
és szajkózhatja, hogy Európa, Európa, Európa, de ezzel még semmire se jutunk.]

III. Állathangot kifejező francia igék

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

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

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

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

brailler [rikoltoz, rikácsol (páva)] ● ’fület sértően rikoltoz, hangosan beszél, torka szakadtából üvölt (pejoratív)’
(telefonáláskor) Ce n’est pas la peine de brailler comme ça, je t’entends parfaitement. [Nem kell így üvölteni,

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

28 / 43 2015. 10. 27. 7:30



nagyon  jól  hallom,  hogy  mit  mondsz.]  Les  manifestants  braillaient  des  slogans  [A  tüntetők  jelszavakat
üvöltöztek.] ● (kisbaba) sír Ce bébé braille sans arrêt [Állandóan bőg ez a baba.]

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

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

A francia  ugyan  nem  különösebben gazdag  hangutánzó  szavakban,  az  állathangokat  azonban  ez  a  nyelv  is
megpróbálja visszaadni, bár nem feltétlenül ugyanolyan hangalakkal, mint a magyar; nyilván azért nem, mert a
francia a saját artikulációs rendszerének megfelelően (és ezért a magyar fültől eltérően) hallja az állathangokat:

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

Chien [kutya] (h)ouaf (h)ouaf, ouah ouah, wouf wouf [vau vau]

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

Canard [kacsa] coin coin [háp-háp]
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Cochon [disznó] groin-groin [röf röf]

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

Poule [tyúk] cot cot codac, cotcotcodet [kot-kot-kotkodács]

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

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

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

V. Becéző állatnevek

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

agneau  m. [bárány] Általában többes számban, kizárólag felnőtt gyereknek: mes petits agneaux [báránykáim]
Tous au lit, mes petits agneaux ! Egy-kettő, báránykáim, nyomás lefeküdni!

biche f. bichette, bibiche [szarvasünő] pl. ma (petite) biche ; férfi nőnek, esetleg nő nőnek vagy gyereknek. A
beszélt nyelvben nagyon gyakori. Mais ce soir tu voulais aller au cinéma, ma biche. De hát, drága szívem, ma
este moziba akartál menni. Allez, bibiche, vas-y, c’est ton tour.

biquet  f.  [(kecske)gida]  l.  biquette  ironikusan  (testvérek  közt  pl.),  esetleg  feltőtt  gyereknek  vagy  nála
fiatalabbnak (irónia nélkül) Birtokos névmás nélkül is. Nincs nagy különbség a hímnemű és nőnemű alak között
(mindkettő használható erősen affektív, pl. szülő-gyerek kapcsolatban), bár a nőnemű forma ritkább. Nagyon
gyakori. Alors, mon biquet, t’as fait tes devoirs ? Pauvre biquet! T’as très mal ? Felnőtt kislánynak. Alors, ma
biquette, tu as bien travaillé ?
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caille f. [fürj] ma petite caille ironikusan, munkatársak, barátok között.

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

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

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

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

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

lapin  m. lapinou  [nyúl] Mon (petit/gros) lapin, mon p’tit  lapinou mon lapin chéri ; mon vieux lapin Nő
férfinak, férfi nőnek, felnőtt gyereknek. Egyik legelterjedtebb becéző szó. Gyakori, de vigyázni kell vele, mert
akárcsak a chatte-nak meg a minou-nak, a lapin szónak is van szexuális konnotációja.

loup m. loulou  [farkas] Mon (petit/gros/grand) loup Férfi nőnek, házastársak között (mindig hímnemben!)
Felnőtt gyereknek. Allez, mes petits loups, dépêchez-vous ! Ma loute ; ma louloute Főleg nőnek vagy gyereknek.
„Mon bon louloup” (Balzac Mme Hanskának írt levelében szóvégi p-vel írja, de a mai franciára p nélküli írásmód
jellemző).

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

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

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

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

piou-piou m. [pipi] Felnőtt gyereknek, gyakran többes számban (kötőjellel vagy kötőjel nélkül). Mes (petits)
pioux-pioux

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

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

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

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

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

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

souris f. [egér] Ma petite souris Szülő, nagyszülő gyereknek, férfi nőnek. Köznépi.

À suivre/Folytatjuk
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[1] A cikkhez nagy segítséget adott a neves belga lexikográfus, Henri Van Hoof „Un bestiaire linguistique – ou les
animaux dans les images du français et de l’anglais” c. háromrészes közleménye, l. Translators' Journal, vol. 47,
n° 3, 2002, p. 403-427.; vol. 51, n° 3, 2006, p. 570-584.; vol. 52, n° 3, 2007, p. 542-555.

[2] Brehm Alfréd, Az állatok világa egy kötetben, átdolgozta Rapajcs Raymund, Budapest, Maceanas Reprint-
sorozat, 1990, IX. o.

[3] Littré ezt a példamondatot idézi: „Le miracle est qu’un rossignol fasse un rossignolet à sa rossignole et non
pas à une fauvette.” VOLTAIRE. A továbbiakban a ritkább alakváltozatokat csillaggal jelezzük.

[4] L. az író Histoire d’un merle blanc c. novelláját.

[5] L. Maurice Grevisse, Le bon usage, 12eme édition, Duculot, 1993, 789. o.

[6] rhinocère, rhinocéron

[7] A tourtereau m. nemcsak a hímet, hanem a gerle kicsinyét is jelöli.

[8] Napóleon idejében az aigle szó zászlót, lobogót is jelentett, mint ahogyan Victor Hugo Expiation [Vezeklés] c.
versében (1853) is (l. „jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles…”).

[9] A köznyelvben a bique is elterjedt.

[10] A lièvre [hím vadnyúl] helyett a francia vadász-szaknyelv a bouquin szót is sűrűn használja.

[11] A Bárdosi-Szabó szótárban és a Pálfy Miklós-féle szótárban „csak” cica.

[12] L. Larousse gastronomique, Paris, Larousse, 1997, 952. o.

[13] L. Ádám Péter, Francia-magyar kulturális szótár, Budapest, Corvina, 2004, 154. o.

[14]  A  mondat  abból  az  interjúból  való,  amelyet  a  francia  köztársasági  elnök  1965.  december  14-én  az
elnökválasztás második fordulója előtt adott.

[15] Erről l. Bárdosi-Karakai, A francia nyelv lexikona, Budapest, Corvina kiadó, 1996, 19–21 o.

Hogyan káromkodnak a franciák?

Ádám Péter

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

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

(Rabelais, Gargantua[i])

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec

ce grand mot on se console de toutes les

misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

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

Hogy hány káromkodást ismer a francia, csaknem lehetetlen
megmondani.  Pierre  Enckell  Dictionnaire  des  jurons  c.
hézagpótló  szótára[iii]  nem  kevesebb,  mint  750  szócikket
tartalmaz. Persze, ennek a 750 káromkodásnak csak elenyésző

része  eleven  a  mai  köznyelvben;  bár  az  is  igaz,  hogy  az  elavultnak  tekintett  káromkodások  sem  teljesen
ismeretlenek a franciák előtt, hála azoknak a klasszikus irodalmi műveknek, amelyek megőrizték őket. Érdekes,
hogy  időnként  az  irodalminak  tekintett  és  a  mai  köznyelvből  kikopott  káromkodások  is  fel-felbukkannak  a
nyomtatott sajtóban, és korántsem csak a Canard enchaîné-féle  vicclapok, hanem nagyon is komoly újságok
hasábjain[iv]. Mi több, az sem megy ritkaságszámba, hogy a nagyszülők nemzedékével szorosabb kapcsolatban
levő  fiatalok  újra  bedobják  a  köztudatba az  idősebb nemzedék  egy-egy  elavultnak  vélt  káromkodását  (mint
például a scrogneugneu-t).

Ami a köznyelvből kikopott káromkodásokat illeti, érdekes, hogy az 1600 előtti szentségelések úgyszólván kivétel
nélkül eltűntek a nyelvből, ami annyit jelent, hogy az irodalmi nyelvben megőrzött káromkodások egytől egyig
1600  utániak.  (Különösen  sok  példát  találunk  a  káromkodásra  Molière-nél,  valamint  Alexandre  Dumas
regényeiben.) A merde szó, amelyet kiváltságos hely illet meg a káromkodások sorában, először a XIII. századi
Róka-regényben bukkan fel, de a XVI. században Rabelais, a XVII.-ben Scarron, sőt, Voltaire sem rühelli tollára
venni – ezután jó egy évszázadra eltűnik a francia szövegekből, bár sok adat utal búvópatakszerű jelenlétére.
Végül,  jó  egy  évszázados  lappangás után,  szinte  vulkánszerűen tör  felszínre  a  csiszoltan választékos  stílusú
Gustave Flaubert levelezésében, hogy azután – már a XX. században – egyik leggyakoribb szitok- és indulatszója
legyen a  modern francia  köznyelvnek.  „Ezzel  az  öt  betűs  szóval  –  írja  a  költő  Jacques  Réda  – ma  szinte
mindenhol találkozhat az ember, olyan gyakori lett, hogy minden kapcsolatát elvesztette anyagi referenciájával.”

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

Az mindenképp közös a káromkodásokban, hogy mindegyik erős feszültség, intenzíven átélt – nemritkán negatív
– érzelem szülötte.  Mivel  a  káromkodáson igen  nagy  az  érzelmi  nyomaték,  hamar  elkophat,  elgyöngülhet,
elhasználódhat.  Ezt  a  folyamatot  ellensúlyozza  a  káromkodások  nyomatékosítása.  Ennek  két  módja  van:  a
káromkodást vagy  de  prepozícióval  rózsafüzérszerűen összekapcsolják[vi]  (sacré nom de Dieu  de bordel  de
merde, putain de bordel de merde, putain de chiasse de crotte de flute de zut stb.), vagy valamilyen jelzői értékű
nyomatékosító  előtaggal  támogatják  meg  (pl.  mille  milliards  de  sabords).  Nyomatékosításra  általában  a
következő szavak és összetételek használatosak: double, triple, double millions de, cent, cinq cent, mille, mille
milliards, millions, sacrémille stb. Az is előfordul, hogy a káromkodás nyomatékosító szó lesz, aminthogy az sem
ritka, hogy – mint tic de langage – erejét vesztve csak a beszédet tarkító, ha ugyan nem tagoló rossz szokássá
válik. A putain például a nem túl választékos köznyelvben ugyanúgy tagolhatja a mondatot, mint a vessző, mi
több, játszhat ugyanolyan szerepet is, mint írott nyelvben a felkiáltójel.
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Ami a káromkodások magyar ekvivalenciáit illeti, egy kicsit zavarban vagyok. Egyáltalán nem könnyű ugyanis egy
francia káromkodást valamelyik hazaival megfeleltetni. Ha valahol, itt bizony nincsenek egzakt ekvivalenciák.
Elég belenézni a hazai szótárakba, rögtön látni, mennyire  reménytelen vállalkozás a francia káromkodásokat
valamilyen ízesebb hazai káromkodással megfeleltetni. Ennek nemcsak az lehet az oka, hogy nem egy magyar
káromkodás már teljesen kikopott a nyelvből; az is sokat nyomhat a latban, hogy a káromkodás mindig mélyen
be van ágyazva a szövegkörnyezetbe, és jelentését is legtöbbször ettől kapja. Másrészt, sok magyar káromkodás
jelentése  nagyon közel  áll  egymáshoz,  ahogyan nem egy  francia  káromkodás  is  szabadon felcserélhető  egy
másikkal...

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

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

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

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

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

bon sang bon sang de bon sang, bon sang de bon sang de bon sang, sacré bon sang, satané bon sang, sacré
mille bon sang de bon dieu (méltatlankodás, felháborodás, bosszúság kifejezésére; előtagként is: bon sang de
misère) Mais de quoi as-tu peur, bon sang ! Bon sang ! vous n’écoutez jamais ! „Bon sang, la belle fille ! Siffle
admirativement mon compagnon.” (L. Malet) „Ah que n’ai-je vécu, bon sang ! / Entre quatorze et quinze cent.”
(G. Brassens)

bordel  sacré  bordel  (de  merde),  bordel  de  bordel,  tonnerre  de  bordel,  bordel  de  Dieu,  bordel  de  merde
(méltatlankodás, felháborodás kifejezésére, használható magában is, összetételben is, nagyon gyakori, felkiáltó
mondat bevezetésére is) Qu’est-ce que c’est encore, bordel de dieu ?! Bordel, que tu es belle ! Bordel, je t’ai dit
mille fois de fermer la porte ! „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu ! Je veux savoir ! Je veux savoir !”
(M. Aymé) „Nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de Dieu, c’est-y pas malheureux de voir ça.” (Drieu  La
Rochelle) „Bordel de bon Dieu de nom de Dieu de merde” (L.-F. Céline) „Mais, bordel, où c’est qu’j’ai mis mon
flingue ?” (Renaud)

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

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

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

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

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

crotte crotte ! crotte de crotte, crotte de bique ! (egy kicsit gyerekes; türelmetlenség bosszúság kifejezésére, a
>merde>flûte, >zut) „Crotte. Une heure. Qu’est-ce que je vais faire en attendant.”  (R. Queneau) Crotte  de
crotte ! Pour une fois que tout marchait sur des roulettes, nous avons la guigne ! enyhébb változata, szinonimái:

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

diable cent diables, cinq cent diable, mille diables, mort d’un diable,  mort de tous les diables, mordiable,
tonnerre de diable, que diable, grand diable, tonnerre du diable, tous les diables, sang du diable, ventrediable
(irodalmi, de a csiszoltabb beszédben is előfordul. Enyhébb változata a >diantre) Diable, c’est un peu chère ! Où
diable est-il caché ? Que diable veut dire tout ça ? „Que diable allait-il faire dans cette galère ?” (Molière)

diantre que  diantre  (a  >diable  enyhébb  változata;  régies  és  irodalmi;  csodálkozást  fejez  ki,  de
nyomatékosíthat kérdő mondatot is) Diantre ! Et il s’en est tiré sans une égratignure ? ’A kutyafáját! És minden
sérülés nélkül megúszta?’ Et comment diantre pensez-vous réussir ? ’És hogy a pitvarba szeretné a dolgot sikerre
vinni?’ Dépêchez-vous que diantre ! Diantre, que c’est cher ! „Comment diantre se trouvait-il que Tartarin de
Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon ?” (Daudet) Jelzőként is használható, de prepozícióval: c’est un diantre
d’homme ’furcsa, különös egy ember’...

Dieu nom de Dieu, triple Dieu, ventre Dieu, mille Dieux, milliard de Dieux, vingt Dieux, foutredieu  (ritka),
grand Dieu de Dieu de tous les Dieux, sacré nom de Dieu, bon Dieu de bon Dieu (gyakori) „Nom de Dieu de
merde, c’est quand même trop con !” (J. Laurent)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pétard mille pétards, nom d’un pétard, pétard de dieu, pétard de nom de dieu, sacredieu pétard, pétard de
pétard de pétard (bosszúság, ingerültség, csodálkozás kifejezésére; önállóan is használható, de összetételekben
gyakoribb; durvának és közönségesnek számít) Ça tombe des cordes, pétard ! On pourra pas sortir; „Nom d’un
pétard, est-ce beau!” (Flaubert)

peuchère pechère, péchère (meglepetés, elérzékenyülés, csodálkozás, csodálat vagy a sajnálkozás kifejezésére)
„La Sainte Vierge, peuchère, elle n’en a eu qu’un [c’est-à-dire enfant] et regarde un peu les ennuis qu’il lui a
fait!” (M. Pagnol)

punaise  (a  >putain  enyhébb  szinonimája;  harag,  türelmetlenség  kifejezésére)  Punaise!  Cette  affaire
commence à m’énerver !

purée  purée  de  purée  de  purée  (a  >putain  enyhébb,  szalonképesebb  változata;  határozott  névelővel  is;
kifejezhet haraggal vegyes – néha örömteli – meglepetést, de türelmetlenséget is; de prepozícióval összefűzött
összetételben is használatos)

putain putain de bordel, putain de merde Oh, putain !  (nagyon durva;  ritkábban csodálat és elégedettség,
gyakrabban düh, bosszúság kifejezésére; a kiejtésben néha ’tain-né is rövidülhet; a >punaise meg a >merde
szinonimája; de-vel kapcsolódó előtagként is, bosszúság, düh kifejezésére) Quel putain de temps ! Oh ! Putain !
ça, c’est du sport ! „Il prit une outre en peau, la leva au-dessus de sa tête, et laissa couler un jet mince sur ses
dents à peine entrouvertes. – Ah ! Putain ! fit-il.” (P. Mac Orlan)

sabord[x] triple sabords, mille sabords, mille milliards de mille sabords (kalandregényekből ismert matróz-
káromkodás;  az Hergé-féle Tintin képregény-sorozat Haddock kapitánya is sűrűn használja) „C’est fini, mille
millions de sabords ?” (J. Anouilh) >Tonnerre de Brest

sacrebleu crébleu  (türelmetlenség,  csodálkozás  kifejezésére,  esetleg  kijelentés,  közlés  nyomatékosítására)
Laissez-moi tranquille, sacrebleu !

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

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

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

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

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

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

ventrebleu ventre-bleu (régies, harag, meglepetés kifejezésére, főleg XVII. századi szövegekben gyakori, de
később is előfordul) Ventrebleu, la coquine m’a berné ! „Ventrebleu, je vous avalerais…” (A. de Musset)

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

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

A  francia  káromkodásokat  lehet  többféleképpen  is  osztályozni.  Pierre  Enckell  például  tematikus  rendezést
választott, vagyis tartalom szerint sorolta őket (1)  a vallással  (Istennel, a  szentekkel, illetve  az  ördöggel  stb.)
kapcsolatos,  (2)  az  élő  (személyek,  állatok),  valamint  (3)  élettelen  referenciát  tartalmazó  káromkodások
kategóriájába[xi]. De elképzelhetők más osztályozások is. Mint például a nyelvi szintek szerinti kategorizálás,
amely  pontosan  megadná,  hogy  egy-egy  káromkodás  milyen  stílusrétegben,  milyen  nyelvi  és  társadalmi
környezetben  használható.  És  elképzelhető  olyan  rendszerezés  is,  amely  a  kifejezendő  érzelmek  szerint
csoportosítaná  a  káromkodásokat,  pontosan  jelezve,  hogy  az  ingerült,  dühös,  felháborodott  vagy  csalódott
nyelvhasználó milyen – gyönge, középerős vagy erős – káromkodások közt választhat, ha alkalomadtán hangot
akar adni indulatainak.

Mert akárhogyan is, káromkodni muszáj! A kételkedőknek ajánlom, nézzenek bele három angol kutatóorvos, R.
Stephens, J. Atkins és A. Kingston Swearing as a response to pain c. tanulmányába, amely egy komoly orvosi
szaklapban látott napvilágot[xii]. A tanulmányból kiderül, hogy a káromkodást „az agykéreg meghatározott része
irányítja, ez tiltja és ellenőrzi a használatukat. Mindamellett, bizonyos esetekben, amikor trauma ér minket, vagy
heves  fájdalommal  kell  szembenéznünk,  hirtelen  felnyílik  a  nyelvi  jólneveltség  agyi  zára,  és  a  bennünk
szunnyadó ösztönös trágárság felszínre tör. A nyelvi parancsnak ez a megszegése rendkívül erős emócióval jár,
ami  a  fájdalomérzést  jelentősen  enyhíti.”  A  szentségelés  tehát  lehet  fájdalomcsillapító  is,  és  mint  minden
gyógyszer csak körültekintéssel és mértéktartással alkalmazható, máskülönben erejét veszti, hatástalanná válik.
Mint annyi másban, itt is a mértékletesség, az arányérzék meg a jó ízlés az irányadó.

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !
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[i] Paris, coll. Le Livre de Poche, 1994, 361. o.

[ii] À Ernest Chevalier [Croisset] Dimanche, 15 juin [1845]

[iii] Paris, Presses Universitaires de France, 2004.

[iv] Mint pl. a mille pétards, a sapristi vagy a saperlipopette.

[v] Problèmes de linguistique générale, Paris, Édition de Minuit, tome II, 256. o.

[vi] Ezeket a káromkodás-fűzéreket nevezi a francia un chapelet d’injures-nek.

[vii]Molière, Dom Juan, coll. Nouveau classiques illustrés Hachette, Paris, 1976, II. felvonás, első jelenet, 36–41.
o. Természetesen az eufemisztikus formákat használják.

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

[ix] IV. Henrik gyóntatópapjának nevéből: Coton atya (1564–1626) a legenda szerint arra kérte a királyt, hogy
Isten neve helyett az övével káromkodjon.

[x] A szó azt a nyílást jelöli a régi hajók oldalában, amelyeken kikandikál az ágyúcső vége. Míg a sabord  hn
mindig négyzet alapú és üvegezetlen nyílás, az hublot hn (hajóablak) kör-alakú és mindig üvegezett.

[xi] Pierre Enckell, id. mű, 21–24. o.

[xii] Neuroreport, 2009 20 (12), 1056–1060. o.

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

Általában csak a festők „színvilágáról” szokás beszélni.
Holott  megvan  a  nyelveknek  is  a  maguk  „színvilága”.  A
franciáé  különösen  gazdag.  Nemcsak  mert  viszonylag  sok
szava és nyelvi eszköze van a legkülönbözőbb színárnyalatok
kifejezésére, azért is, mert a színnevek sok jelzős szerkezetnek
és idiómának lehetnek alkotóelemei.

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

csak  hajjal  kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna

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

brun que tu as remarqué hier, c’était mon frère, ’a magas barna hajú fiú, akit tegnap láttál, a testvérem’, une belle
brune ’csinos barna lány’.]
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I. A színnév helye. A színnevek, amelyeket számban és nemben egyeztetünk (a kivételekről lejjebb),
általában  a  jelzett  szó  mögött  állnak  (une  pomme  verte),  de  előfordul,  főleg  régies  kifejezésekben  vagy
összetételekben, hogy a főnév elé kerülnek: ilyen például a veretes se faire (vagy avoir) de noirs soucis  ’sötét
gondok gyötrik’, az avoir de noirs pressentiments ’rossz előzérzete van’, vagy az egyszerre régies és ironikus faire
(gyakrabban  écrire)  quelque  chose  de  sa  blanche  main  ’saját  kezűleg  ír  vagy  csinál  vmit’,  például  A.  de
Musset-nél:  Voilà  votre thé, fait de ma blanche main… ’Itt  a teája, én magam főztem…’, donnez-moi  votre

blanche main ’nyújtsa ide a hófehér kacsóját’ stb. Még néhány példa: la blanche colombe
2

 (fehér galamb), la

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

Hamletben),  Blanche-Neige  (Hófehérke), le Vert-Galant  (IV. Henrik kedveskedő ragadványneve)
4
.  Az  előre

helyezett szinnév a költői nyelvben sem megy ritkaságszámba: "Enfants, voici les boeufs qui passent, / Cachez
vos rouges tabliers !" (V. Hugo, Odes et ballades)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

illeszkedik
7
).  Jelentését  legegyszerűbben  a  tirer  à  (’valamilyen  színbe  hajlik’,  ’valamilyen  színben  játszik’)
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kifejezéssel lehet körülírni (pl. un bleu tirant sur le violet). A toldalék a nőnemű alakhoz járul (a vert esetében a
szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

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

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

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

rougeaud, rougeaude – (un visage rougeaud)
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VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel
8
: brun-roux, brun-rouge, bleu-vert, vert-jaune, gris-bleu,

gris-blanc, gris-jaune;

(2)  A  színnévnek  bizonyos  árnyalatot  vagy  színt  felidéző  főnévvel  vagy  főnévi  csoporttal  való
helyettesítése: des yeux noisette (mogyoróbarna szempár), des cheveux poivre et sel (őszbe csavarodó haj), des
gants beurre frais  (vajszínű kesztyű),  des chemisettes marron  (gesztenyebarna blúz),  un tissu feuille morte
(avarszínű szövet), une robe cuisse-de-nymphe  (hússzínű ruha), des rubans gorge-de-pigeon (galambszürke
szalag) stb. stb.

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

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

(4) Előfordul, és nem is ritkán, hogy a jelzői funkcióban álló főnév prepozíció nélkül áll a színnév mellett:

jaune paille (szalmasárga), bleu ciel (égszínkék), bleu horizon (égszínkék
10

), bleu ardoise, gris anthracite, jaune
citron (citromsárga), jaune pipi, rouge sang (vérpiros), gris ardoise (palaszürke), gris tourterelle, vert bouteille,

vert tilleul, vert pistache (pisztácia-zöld), vert épinard (spenótzöld), vert pomme, (almazöld) stb
11

.

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

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

HELYESÍRÁS – az összetett jelzők (színnév plusz színnév, színnév plusz főnév) sem többes számban, sem
nőnemben nem illeszkednek: des robes bleu pâle vagy bleu foncé, des rubans vert clair, des jupes vert bouteille.
A jelzői  funkcióban álló (vagyis színnévként használatos) főnevekkel is ugyanez  a helyzet:  des yeux marron
(gesztenyebarna szem), des yeux marron foncé (sötétbarna szem), des rubans saumon (lazacszínű szalagok), des
rubans saumon fumé (füstölt lazac színű szalagok), etc. Mindamellett akadnak kivételek:  az écarlate  (bíbor-,
skarlátvörös), mauve (lilás rózsaszín), pourpre (bíborvörös), rose (rózsaszín), fauve (vöröses sárga), ha jelzőként
állnak, nőnemben és többes számban egyeztetjük őket: des robes pourpres, des chemisettes écarlates stb. Az -s
toldaléknak néha jelentés-megkülönböztető  szerepe  is lehet:  des drapeaux bleu-blanc-rouge  (nemzeti  színű
zászlók), des drapeaux bleus, blancs, rouges (kék, fehér és piros – vagyis egyszínű – zászlók).
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VII.  Nagyon  sok  az  olyan  főnév  is  a  franciában,  amely  alkalmas  önállóan  is  valamilyen  szín,
színárnyalat vagy tónus jelölésére. Használhatja a francianyelv színnévként egyes növények, virágok gyümölcsök,
élelmiszerek, állatok vagy ásványok nevét is. Például: abricot (barackszínű), ardoise (palaszürke), argent (ezüst),
brique (téglavörös), amarante (bíborvörös), anthracite (szürkés fekete), aubergine (sötétlila), azur  (azúrkék),
caca  d’oie  (sárgás  zöld),  café  (kávébarna),  cerise  (cseresznyepiros),  châtaigne  (világosbarna),  chocolat
(csokoládébarna), citron (citromsárga), coquelicot (pipacspiros), corail (korallpiros), émeraude (smaragdzöld),

feulle-morte  (avarszínű),  garance  (tulipiros)
12

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

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

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

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

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

3  Ma főleg  vendéglők,  éttermek  neveként  (leginkább Bretagne-ban).  A  hófehér  hermelin  az  1532-ig  önálló
Bretagne-nak volt a jelképe. A bretagne-i hercegség jelszava (Plutôt la mort que la souillure ’Inkább meghalni
mint hogy folt essen a becsületen’) is erre az állatra céloz: a legenda szerint egy vadászok elől menekülő hermelin
megállt egy sáros patak előtt, és inkább a halált választotta, csakhogy a prémjét be ne  sározza. Ugyancsak a
legenda szerint Anne de Bretagne (1477–1514) is tanúja volt az esetnek, és parancsot is adott, hogy az állatot
azonnal engedjék szabadon. La blanche hermine – Gilles Servat 1970-ben született híres dalának címe.

4 A kifejezés, amelynek 'öregedő, de még ereje teljében levő férfi' az eredeti jelentése, ma IV. Henriknek azt a
bronz lovasszobrát jelöli, amely az île de la Cité alsó csücskében áll.

5 A griser-nek ezt a jelentését nem ismeri sem Pálfy Miklós Francia-Magyar szótára (Grimm Kiadó, Szeged,
2006), sem Bárdosi Vilmos és Szabó Dávid francia-magyar kéziszótára (Akadémiai kiadó, 2007).

6 A Littrében a blanchoyer meg a brunoyer még megtalálható, a Petit Robert viszont már nem is vette fel őket.

7 L. douceâtre (édeskés), follâtre vagy folâtre (bolondos), blondâtre (piszkos szőke), bellâtre (bájgúnár).

8 Az et  kötőszóval  összekapcsolt két színnév viszont nem színárnyalatot, hanem két különböző szín együttes
jelenlétét fejezi ki, pl. des films en noir et blanc ’fekete-fehér filmek’.

9 Írják kötőjellel is: vert-de-gris. Ilyen színű volt a hitleri német hadsereg egyenruhája.

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

11 A jelzői funkcióban álló főnév nemritkán kötőjellel kapcsolódik a színnévhez: gris-fer (acélszürke), gris-perle
stb.

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

13 Amint látható,  egyeztet  a  francia  akkor,  amikor  a  jelzői  bővítmény  nem színnévhez,  hanem színnévként
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használt nőnemű főnévhez (pl. gyümölcsnévhez) társul: framboise foncée, fraise claire stb.
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