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Ez is Európa…

Renaud Lambert

A Bernard Guettákhoz[1] hasonló szerkesztők „veleszületett”  Európa-hitét

kellene magunkévá tenni ahhoz, hogy a következő megállapításra jussunk:

„Európa  működése  alapvetően  a  kompromisszumokra  épül”[2].  Távol  a

rádióstúdiók világától azonban ez az illúzió szertefoszlik.

A  fenti  kinyilatkoztatás  ugyanis  jelentős  részben  a  brit

miniszterelnöknek  köszönhető.  Miután  május  8-án  alsóházi  többséget  szerzett,  s  újraválasztották

miniszterelnöknek, a konzervatív David Cameron – Alekszisz Ciprasz  példáját követve – gyorsan bejelentette,

hogy  szeretné  újratárgyalni  az  Európai  Unióval  kötött szerződést.  Wolfgang  Schäuble,  erre  készségesen azt

válaszolta, hogy „Nagyon szívesen!” Azok számára, akik esetleg fennakadtak volna azon, hogy Athén ugyanerre az

igénybejelentésre teljesen más választ kapott, mint az angolok, a német pénzügyminiszter gyorsan pontosított:

„Érdekünkben áll, hogy az Egyesült Királyság továbbra is fontos résztvevőként legyen elkötelezett híve az európai

rendszer kiépítésének.”

Wolfgang Schäuble és európai kollégái szemében London liberális aktivizmusa – amely a sztrájkjogtól

kezdve a közmédia szerepének újrafogalmazásáig terjed – a Sziriza politikai alternatívájától eltérően, indokolttá

tesz némi engedményt. Persze csak módjával. Ellenben: „Az európai vezetők jelentős része osztja azt a nézetet,

hogy a szabályok lazítása, azaz egy baloldali görög kormány óhajának teljesítése, veszélyes precedenst teremtene,

és kétség kívül törékenyebbé tenné az eurózónát, mint Görögország összeomlása.” – írja Jack Ewing, amerikai

újságíró[3] Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ezt másképp fogalmazta meg: „Többről van szó, mint a görög

válság okozta pénzügyi dominóhatásról. Ideológiai vagy politikai dominóhatás is fenyeget, s ez engem nagyon

aggaszt.[4]”

A Sziriza okozta fenyegető helyzettel szembesülve, az európai vezetők kezdetben csak arra az egy célra

koncentráltak,  hogy  az  újonnan  érkezetteket  kirekesszék  a  köreikből.[5]  „Németország  a  görög  kormány

bukására játszik” – hirdette a Le Monde főlapcíme július 3-án. Paul Mason brit újságíró szerint Németország

nem volt ezzel egyedül: „A görög üzletemberek, a globalizáció haszonélvezői, a nagyvállalatok vezetői (…) és az

Európai Unió egyaránt azon ügyködnek, hogy a Sziriza-kormány eltűnjön”[6]. „Ez a példastatuálásról szól” –

jelentette ki Jean-Hervé Lorenzi 2015. július 1-én a BFM TV-ben. Az Athén és Brüsszel közötti tárgyalások alig

„néhány milliárdocskáról” szólnak, ismerte el Lorenzi, aki nem mellesleg a Compagnie Financière Edmond de

Rothschild Banque igazgatósági tagja. „Példát kell statuálni!” – ez a lényeg.

Az  ország  gazdasági  megfojtása,  a  demokrácia  korlátozása,  az  élet  minden  területére  kiterjedő

fenyegetőzés…  A  július  13-án  aláírt  megállapodás  valójában  „rendszerváltást  jelent”  –  mint  azt  Wolfgang

Müchau  liberális elemző is hangsúlyozta[7] – és mindezt anélkül, hogy ehhez Ciprasz  távozását kellett volna

kierőszakolni. Így kormánybuktatás nélküli puccsot lehetett végrehajtani Görögország ellen. A görög baloldal

vezető pártját „fertőző kórokozóhoz” hasonlítva, egy korábbi – anonimitását megőrizni kívánó – magas rangú

európai  politikus elégedetten nyugtázta az  erőviszonyok ilyetén alakulását:  „A rendszer  bebizonyította, hogy
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képes megbirkózni a vírusokkal.[8]”

A rendszer ugyanígy nyilvánvalóvá tette etikai normáit is. Biztosítási szerződést írtak alá – a választási

eredményektől függetlenül – arra, hogy haladó erők ne rúghassanak labdába. Az európai periféria országainak

szánták ezt a forgatókönyvet? Sarkozy másként gondolja. 2008. július 5-én, az Unió egy Népi Mozgalomért (UMP

- a francia néppárt) országos tanácsán így tüzelte a híveit:  „Franciaországnak szüksége van Európára. Európa

eddig  is  sokat  adott  nekünk,  franciáknak.  Képzeljük  csak  el  egy  pillanatra,  hogy  mi  lett  volna  velünk,

Franciaországgal az unió nélkül, amikor kommunista miniszterek és szocialista vezetők voltak kormányon![9]

Szerencsére  ott  volt  Európa,  amely  megakadályozta,  hogy  áthágjanak  bizonyos  ideológiai  korlátokon.  Ez  is

Európa![10]”

Fordította: Tóth Zsolt

[1] Újságíró a Le Monde-nál és a Rádió France Internél. Specialitása a geopolitika, azon belül is a baloldali

kormányok és országok jövőképe. A baloldalon azonban élesen kritizálják, mivel lelkes támogatója volt a szíriai

katonai beavatkozásnak, az európai integrációnak és föderalizmusnak.

[2] France Inter, 2015. június 23

[3] International New York Times, 2015. március 28.

[4] Financial Times, 2015. július 16.

[5] Lásd Pierre Rimbert: „Syriza delenda est”, Le Monde diplomatique, 2015. július

[6] Channel 4 News, 2015. július 2.

[7] Financial Times, 2015. július 13.

[8] Financial Times, 2015. július 16.

[9] 1981-84 között, Mitterrand elnök hatalomra kerülése legelején, több kommunista minisztere is volt

Franciaországnak. Erre korábban (1944-47) és később (1997-2002) is volt példa.

[10] Idézi François Denord és Antoine Schwartz L’Europe sociale n’aura pas lieu [A szociális Európa nem fog

létrejönni], Raisons d’agir, Párizs, 2009. c. könyvében.
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Menekülés a lángba borult Közel-Keletről

Hana Jaber

A nyugati  kormányok úgy tesznek, mintha most ébrednének rá az  utóbbi

hetek menekült áradata láttán, a szíriai válság okozta bajok méretére. Pedig

a 11  millió  szír  menekültnek  csak  egészen elenyésző  hányada  éri  el,  egy

nagyon  veszélyes  utazás  végén,  Európát.  A  többséget  ott  helyben  a

szomszédos régiók, és Törökország, Libanon illetve Jordánia fogadják be, ez

utóbbiban a nagy számú menekült felborítja a társadalmi-gazdasági, sőt a

politikai egyensúlyt.

„Az anyukám ott maradt a faluban az öcsémmel, hogy vigyázzanak az  idősebbekre – meséli a 15 éves

Hamad Hamdani. Mindenképpen azt akarta, hogy én meg menjek el a nagybátyámmal Törökországba. Szerette

volna,  hogy  legalább én biztonságban legyek,  mert  féltett  az  Azaz  milíciától, akik  ellenőrzésük alá vonták a

régiónkat.” Hamad Hamdani Aleppó északi határához közeli kis faluból származik, és három éve menekült el

Szíriából, 2012 júliusában, miután az  Asszad légierő bombázásakor egy „hordóbomba” megölte  az  édesapját.

Néhány  héttel  később,  egy  kora  reggel,  a  kamasz  fiú  elbúcsúzott  az  anyukájától,  és  felszállt  a  nagybácsi

családjával együtt egy kiskamionra. A nagybácsi a kormány hadseregéből dezertált. A menekültek áradatában,

egy  óriási  emberörvény  közepén,  minden  egyes  menekült  saját  egyéni  drámáját  éli  át.  Velük  beszélgetve

fellebben kissé a szíriai és a környező országokra kiható drámát takaró fátyol.

Kezdetben Hamad Hamdani  és  családja  egy  török  táborban telepedtek  meg a  határ  túloldalán, Kilis

mellett  Oncüpinarban. Ez  egyike  annak a  huszonkét  központnak, amit  2011 óta  Ankara a  nyolc  határmenti

megyéjében nyitott meg. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR)[1] szerint a polgárháború elől 4 millió

ember menekült el Sziriából, miközben 7,6 millió az országon belül menekült át egy másik régióba. Az ENSZ

adatai szerint a külföldre menekültek közel fele (1,9 millió) él most Törökországban 80 százalékuk táborokon

kívül. Így Hamad Hamdani családja egy Gaziantep nevű kisvárosban kapott lakást, ahol a lakosok 10 százaléka

ma már szíriai. Hamad Hamdani pincérként dolgozik, a nagybátyja kiszállító és mindenes a vendéglő konyháján.

„Kezdetben, a kilisi  táborban minden tiszta volt, és jól  szervezetten folyt az  élet – meséli  Wael  Hamdani, a

nagybácsi. Semmiben sem szenvedtünk hiányt, csak egy kicsit túlzsúfolt volt. De nem viseltem el a bezártságot, az

állandó ellenőrzéseket a be- és kilépésnél. Nem azért vállaltam a dezertálás veszélyét, hogy be legyek zárva, mint

egy  kaszárnyában. Szükségem volt rá, hogy  dolgozhassak, hogy szabadon mozoghassak, hogy eltarthassam a

családomat.” Hamad Hamdani viszont sajnálja a tábort, ahol volt iskola, miközben most „sok ezer hasznos agyú

fiatallal” együtt az utcákon koborol.

Erős szorításban a török befogadási folyamat

A menekültáradat „hatalmas kihívást jelent Törökországnak”, mint azt Recep Tayyip Erdogan elnök mondta. A

szervezési, ellátási és biztonsági szempontokon túl, Törökország politikai megitélésére is vigyáznia kell, ezért –

ahogy Ali Bayramoglu újságíró fogalmaz - „a szíreket a lehető legjobb körülmények között” próbálja befogadni. A

táborokat  a  török  hatóságok  közösen  igazgatják  az  UNHCR-el,  szigorú  biztonsági  és  befogadási  ellenőrzés

mellett, távol a városoktól.

Ha  valaki  el  akarja  hagyni  a  központot,  be  kell  jelentenie  a  hatóságoknak,  hogy  hova  akar  menni.

Miközben Ankara megtiltotta az Iszlám Állam harcosainak, hogy az ország területére betegyék a lábukat, sokan a

török sajtóban felhívják a figyelmet, hogy a hatóságok szemet hunynak a valóságos történések felett.
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Egy második kihívás a török társadalom belső egyensúlyát érinti. A szír-török határ 800 km hosszú, és

nagyon  összetett  vallási-etnikai  népesség  él  ott,  így  türkmének,  kurdok,  örmények,  ortodoxok,  szunniták,

alauiták, arabul  vagy törökül  beszélők:  a török államnak egy évszázad  erőfeszítésébe  került a békés egymás

mellett élés kialakítsa. A különféle etnikumú menekültek megjelenése felélesztette ennek a közös történelemnek

a megoldatlan problémáit. Gyakran vannak összetűzések. A nyár elején, a délnyugati régiókban az arabul beszélő

törököket azzal vádolták meg a szélsőséges nacionalisták, hogy bátorítják a szír  menekülteket az „arabizálás”

megerősítése  érdekében, főleg  Alexandrette  járásban, ami  folyamatos vita  tárgya Szíriával,  amióta  1939-ben

Törökországhoz csatolták.

Törökország 1951-ben írta alá a Genfi egyezményeket[2], egy kiegészítő záradékkal, amely szerint azokat

kizárólag az  európai lakosságra alkalmazzák. 2013-ban Törökország elfogadott egy, a külföldiekre  vonatkozó

törvényt, miszerint a szír származású menekülteket nem utasítják ki, és könnyített eljárásban adják meg nekik a

munkavállalási engedélyeket. 2014 áprilisában Ankara közvetlenül a miniszterelnöknek alárendelve, létrehozott

egy migrációs központot. A török hatóságok egyébként nem zárkóznak el a végleges megoldások kialakítása elől

sem: a török származású szíreket vagy a türkméneket még buzdítják is, hogy igényeljék a török állampolgárságot.

Végül a harmadik kihívás gazdasági. A helyi demográfiai növekedés, a lakbérek emelkedése és a növekvő

létfenntartási  költségek  –  de  a  csökkenő  turizmussal  kieső  bevételek  miatt  is  –  a  lakosság  tartozkodó  a

menekültek  befogadásával  szemben. Mindeddig semmilyen komolyabb incidens  sem történt,  és  általában is

elmondható:  az  ország továbbra is  biztonságos kikötője  a  menekülteknek. De  a  szíriai  háború  jó  ürügyként

szolgál  a  politikai  stratégiáját  a  feszültségek  fenntartására  építő  Erdogan elnöknek,  aki  ettől  várja  választói

bázisának  megerősödését[3].  A  nacionalista  pártok  a  kormány  szemére  vetik,  hogy  megkérdőjelezi  a  török

nemzeti identitást, miközben a szekuláris baloldaliak attól félnek, hogy a menekülttáborok az ISIS hátországává

válnak.  „2011  előtt,  a  vízumkötelezettség  eltörlése  előtt,  a  szíreket  örömmel  fogadták  Törökországban  –

magyarázza  Nasser  Ahssene,  egy  aleppói  üzeletember,  aki  ma  már  Izmirben  telepedett  le.  Költöttek  és

felélénkítették a kétoldalú kereskedelemet. Mára érezhetően csökkent a vendégszeretet. Ezért akarnak néhányan

kivándorolni Európába.”

A  menekültek  befogadásának  költségei  állandóan  növekednek.  „Egyre  nagyobb  pénzügyi  forrásokat

költünk, és ideje, hogy támogatást kapjunk – jelentette ki szeptember közepén Numan Kurtulmus miniszterelnök

helyettes. Megítélése szerint összesen „7 milliárd dollárt költöttünk el 2011 óta” és az Európai Uniót „egoistának”

nevezte és „mozdulatlansággal” vádolta.

Libanon helyzete és lehetőségei

Libanon  a  maga  részéről  ma  már  1,1  millió  menekültnek  ad  otthont,  ami  a  helyi  lakosság  negyede.

Törökországgal  ellentétben, ez  a helyi  hatóságokat nem nagyon mozgatta meg. Ez  nem meglepő, ismerve  az

ország politikai helyzetét: már egy éve nincs elnökük[4], a parlament „önfelhatalmazás” alapján működik, ezért

csak a folyamatban lévő ügyek rendezésére van felhatalmazása. A határokat hol megnyitják, hol  lezárják, az

intézkedések  minden  érthető  logika  nélkül  követik  egymást.  A  politikailag  lebénult  Libanon  csak  az  adott

helyzethez  alkalmazkodó kiegészítő  intézkedéseket hozott:  döntött  arról,  hogy  befogadjanak-e  vagy sem egy

adott  menekült  csoportot,  majd  2015  februárjában  bevezették  a  vízumkötelezettséget.  A  sürgősségi  helyzet

ellenére, semmilyen pénzügyi támogatási programot sem léptettek életbe, egyetlen tábort sem alakítottak ki. Az

ENSZ, és sok helyi és nemzetközi nem-kormányzati szervezet (NGO) segítsége ellenére, a menekültek magukra

vannak  hagyva  egy  szintén  „magára  hagyott”  országban,  mint  azt  sok  fiatal  libanoni  mondja,  akik  egyre

gyakrabban tiltakoznak a politikai osztály ellen.

Bejrútban, arra a kérdésre, hol vannak a szír menekültek, az utca embere gondolkodás nélkül válaszolja:
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„mindenütt és akárhol”. Az utcán sétálgatva nemritkán azt látjuk, hogy a járda szélére húzódva, kicsit védve a

széltől,  egy  egész  menekült  család  eszik,  abrosz  helyett  újságpapírra  kiterítve  valami  egyszerű  vacsorát.  De

gyakran találkozunk UNHCR feliratú sátrakkal is, a főváros néhány beépítetlen területén. Egy kávézó teraszán, a

Hamra negyedben, beszélgetünk egy libanoni újságíróval, Radwan El-Zein-nel. „Először a gazdag szíriaiak jöttek.

Azután  a  kevésbé  gazdagok,és  most  már  a  szegények  is  érkeznek.  Mindenki  boldogul  valahogy  és  mi  is.

Néhányan, megelégelve az egészet, visszatérnek Szíriába. Nemrég hallottunk egy fiatal újságárus fiú haláláról,

akit itt mindenki ismert, amikor végül hazament, meghalt egy bombázáskor.”

Az  „Orvosok  Határok  Nélkül”  szerint,  a  szír  menekültek  többsége  „pszichésen  szenved”  és  nagy

„létbizonytalanságot” él  át. A Menekültügyi Főbiztosság viszont azért emeli fel  a szavát, mert a 400 000 szír

gyerekből csak 100 000 jár iskolába. A közelmúlt történelme, a szírek libanoni katonai jelenléte (1975-2005)

örökségeként, a legtöbb libanoni aggódik, hogy olyan sokan érkeznek, és attól is tartanak, hogy a menekültek

számát erősen alábecslik. A konfliktus 2011-es kezdete óta két kibékíthetetlen, egymással ellenséges csoportra

szakadtak. Míg a szunniták többsége az ellenzéket támogatta, a Hezbollah egyre erősebben beszállt az Asszad

rezsim védelmében. A keresztények hagyományosan megosztottak. „Egyes körökban, a szírellenes harag nem

szűnt meg” – mint azt egy névtelenséget kérő maronita politikus mondja. „A határ túloldalán zajló polgárháborút

részben büntetésnek ítélték meg azok ellen, akik megszálltak minket harminc éven át.” De persze jól tudják, hogy

ez  milyen  jelentős  veszély,  amely  destabilizálhatja  az  egész  régiót.  Ráadásul  az  a  kockázat,  amellyel  a

nem-muzulmán kisebbségek találják szembe magukat, ha az Asszad rendszer összeomlik, már beigazolódott.

A  Szíriával  határos  Bekaa  szunnita  régióban  található  Ersal  városa.  Ahogy  a  harcok  kiéleződtek  a

Hezbollah  által  támogatott  Asszad  rendszer  és  a  különböző  ellenzékiek  –  így  az  Al-Quaidához  közel  álló

Al-Nuszra – között, a menekültek áradata megnőtt, és a város lakossága megháromszorozódott. A fegyveres szír

ellenzéki dzsihadisták beolvadtak a civilek tömegébe, és megjelentek az Iszlám Állam zászlói. Erre válaszul a

Hezbollah,  amely  pedig  kötelezte  magát,  hogy  kizárólag  Szíria  területén  folytat  harcot  az  Asszad  rendszer

védelmében, a szunnita veszélyre hivatkozott. A véres összecsapásokban több tucat ember vesztette életét, és a

libanoni hadseregnek erőteljesen be kellett avatkoznia 2014 nyarán és 2015 májusában is.

Mivel Libanonban szervezett állami intézkedés nem nagyon történt, a vallási kötelékek szerepe megnőtt. A

keresztény egyházközségek az  egész  ország területén aktívan és szolidárisan lépnek fel,  minden vallási  ágat

képviselve és segítve, támogatva hittársaikat, akiket kiemelnek a menekültek közül. Ugyanígy Tripoli és Bejrút

egyes  szegényebb kerületei,  ahova  korábban  a  szír  vendégmunkásokat  fogadták  be,  most  a  menekülteknek

nyújtanak tetőt a fejük fölé, mint ahogy Nahr Al-Bared, Chatila, Bourj Al-Barajneh, Aïn El-Héloueh - a palesztin

menekült táborok is. Egyes szír családok vidéken, vagy a libanoni hátországban próbálnak megbújni, fizetség

ellenében,  kertészként  vagy  őrként  ledolgozva  eltartásuk  költségeit.  Néha,  a  korábbi  ellenségességet  közös

akaratból feladják. Például az ország déli részén Bint-Jbeil megyében, (ami pedig a Hezbollah fellegvára,) sok,

Derából  és  Rakkából  menekült  szunnita  család  is  él.  Ki  nem  mondott,  de  gondosan  betartott  törvénye  a

menekülteknek, hogy nem beszélnek politikai és vallási véleményükről.

A mindig befogadó Jordánia

A harmadik ország, amelyet közelről érint a háború, Jordánia, ahol 630 ezer szír menekültet fogadtak be, a

Menekültügyi Főbiztosság szerint. Az ország mindig is befogadó volt. Az utolsó nagy hullám 2003-ban érkezett,

Irak amerikai-angol  lerohanásakor, amely egy jelentős (300 ezer irakiról beszélnek) iraki  menekült áradatot

okozott,  akik  leggazdagabb  rétege  Jordániában  telepedett  le.  A  többiek  megtalálták  a  módját,  hogy

áttelepedjenek Európába, vagy visszatértek Irakba.

Ma, mint akkoriban is, a családi kötelékek összetartó ereje jól működik, mint a szíriai Dera és a jordániai
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Al-Ramtha megyék között. Két közeli város, amelyek egyike a határ egyik, másika a határ másik oldalán tovább

terjeszkedik,  régi  társadalmi  és  kereskedelmi  kapcsolataikra  támaszkodva  (vándorló  nomádok,

vegyesházasságok, feketekereskedelem, karavánszerájok…)

Derából  származó két asszonnyal  beszélgetünk. Az  egyik  az  édesanyja, a másik  a nagynénje  két, még

2011-ben,  a  szíriai  titkosszolgálatok  által  letartóztatott  fiatalembernek.  Egyetlen  bűnük,  hogy  felírták  a

gimnázium falára „Erhal” (takarodj), ezért bebörtönözték és megkínozták őket. Az ő sorsuk miatt robbantak ki az

első tüntetések, amelyek az elnyomás ellenére, átterjedtek az egész országra és véres megtorlásba torkolltak. „A

gyereket nagyon rossz állapotban kaptuk vissza” – mondja Oum Kassem, az anyuka. „Semmit sem mondtunk,

mit is mondhattunk volna? Nem akartunk elmenekülni, tehát kénytelenek voltunk megjuhászodni. A házunkat

mesterlövészek használták. Dera minden lakosa hasonló eseményeket élt át. Mindenki megmondhatja, hogy nem

saját jószántunkból menekültünk el. Azt is mindenki elmodhatja Al-Ramthában, hogy befogadtak menekülteket.”

Az az igazság, hogy a családi, vallási, törzsi vagy gazdasági szolidaritás egy nagyon erős érzelmi hullámra épült,

olyan erősre, hogy maguk a város lakói is meglepődtek rajta. Mintha a múlt feléledt volna, és a régi Hurán régió

teljes harmóniában élne még Galilea-val, ahol az emberek szabadon jártak-keltek.

Kevésbé gazdag, mint a török, de aktívabb, mint a libanoni szomszédja, a Jordán kormány megpróbált

segíteni a menekülteken. 2012 júliusa végén a létrehozták a Zaatari tábort az ország északi részén. Akkoriban

Jordániának  már  volt  némi  gyakorlata  az  1948-ban és  1967-ben menekülő  palesztinokkal,  majd  az  Irakból

elmenekülő külföldi vendégmunkásokkal, akik az első Öböl háború idején (1990-1991) érkeztek Irakból. És nem

szabad elfelejtkezni a 2003-ban lerohant Irakból folyamatosan érkező különböző vallási üldözöttekről sem.

A  jordánok  és  a  szír  menekültek  közötti  feszültség  nagyon  hamar  felerősödött,  ráadásul  a  szociális

helyzettel elégedetlen helyi lakosság is elkezdett mozgolódni, így a hatóságok szorosabb felügyelet alá vonták a

menekültkérdést. A „tábor” kifejezés megjelent, és a sátrak, vagy lakókocsik csoportjait jelöli. Hivatalosan hat

tábor létezik a legfontosabb északi városokban, és ezeken kívül is létesültek táborok, az ország középső részein,

de ezeket elbontatják. A gyakorlatban a jordán kormány csak a 2012-ben létesült Zaatari és a 2014-es alapítású

Azraq táborokhoz  foglalt  le  telkeket,  ahol  120  illetve  130  ezer  menekültet  szállásoltak  el.  A  létesítmények

kialakítását  és  működtetését  2012  óta  2  milliárd  dollárra  becsülik[5],  ennek  90  százalékát  külföldiek

finanszírozták, így az Öböl- monarchiák.

A  UNHCR  látja  el  az  azonosítással  járó  adminisztratív  feladatokat  és  a  szolgáltatások  elosztását,  de

támaszkodik  az  ENSZ  palesztin  menekülteket  segítő  szervezetének  tapasztalataira.  Az  ENSZ  szerint

általánosságban elmondható, hogy a szír menekültek befogadásának összköltsége 2015-ben 3 milliárd dollárra

várható. Nem kevés összeg, ha összevetjük, hogy a Jordán Királyság 2014-ben csak 854 millió dollárt kapott,

vagyis alig 38 százalékát annak a 2,3 milliárdnak, amit a becslések szerint el kellett költenie.

Jóval kevésbé ellátott táborok ezek mint a törökországiak. Zaatari és Azraq lassan városokká alakulnak át.

A lakókocsik, és más mozgatható lakhelyek – ezeket Szaúd-Arábia küldte, – váltják fel a sátrakat, fákat ültettek,

és  az  utcákat  nagyon virágos  nevekre  keresztelték  el,  mint  jázmin,  akác,  stb.  Zaatari  főutcáján  boltok  és  a

legkülönfélébb  műhelyek  sorakoznak.  Sokan  biciklivel  közlekednek,  amelyeket  Amszterdam  városa  küldte.

Részben  az  Egyesült  Arab  Emirátusok  finanszírozza  az  infrastruktúra,  a  vezetékes  kutak  és  a  csatornák

kiépítését. Az erőfeszítések ellenére e két, a sivatag kellős közepén létesített tábor nem nagyon barátságos, és

lakosságuk  a  2013-as  156  ezrerről  79  ezerre  csökkent  idén  augusztusra,  vagyis  harmadára  a  befogadó

kapacitásnak.  A  menekülteknek  csak  egy  vágyuk  van,  eljutni  a  városokba,  így  Ammanba,  és  ott  beolvadni.

Jordánia városi, de vidéki képe is, főleg északon, jelentősen változott. A szírek elismert iparosok és kézművesek,

szakácsok  és  kereskedők, így  jól  boldogulnak.  Kovács  és asztalos műhelyek,  vendéglők,  nagykereskedelmek

nyílnak szerte  az  országban. Az  építőipar is fellendült, hiszen a gazdagabb menekültek részéról van kereslet

lakásokra,  míg  a  szír  üzletemberek  Al-Hassan  ipartelepein  keresnek  beruházási  alkalmakat,  általában  az
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élelmiszeripar területén, de  más ágazatokban is. Ammanban megjelent például  a leghíresebb, még 1885-ben

alapított  damaszkuszi  fagylaltozó  cukrászda  cégére,  a  Bakdash,  és  már  vannak  olyan  kávézók,  ahol  a  szír

menekültek szinte újrateremtették a régi életüket.

Már a jordán nemzeti identitást is veszélyeztető mérték

A megállás  nélkül  érkező  új  és  újabb szír  menekültek,  akik  életstílusa  régebben mintául  szolgált  a  jordán

kispolgárok  számára,  ma  már  nem  várt  vendégeknek  számítanak,  és  érezhető  a  hatóságok  álláspontjának

megkeményedése is. Szigorították a határellenőrzéseket, az illegális érkezők azt kockáztatják, hogy visszaadják

őket a szír hatóságoknak, nem véve figyelembe, hogy ez milyen veszélyeket jelenthet. Tudni kell, hogy Jordánia,

mint ahogy Libanon sem, írta alá a genfi  egyezményt, így  nem érzik  magukra nézve  kötelezőnek a védelmi

kötelezettség záradékát. Ahogy  Libanonban vagy Törökországban is, a  menekültek  a  belpolitika  csapdájában

vergődnek. A „baloldali ellenzéknek” nevezett, haladó, és imperializmus- ellenes csoportok a menekülteket a

nemzeti identitás és Jordánia biztonságának veszélyeztetésével vádolják, miként az a Damaszkusz-barát sajtóban

olvasható: „A országukból elmenekült szírek többsége, azokhoz a társadalmi csoportokhoz tartozik, amelyek nem

képesek alkalmazkodni se a szír pluralizmushoz, se a Sziriára jellemző életmódhoz. Elveszítésüket így nem kell

demográfiai kivéreztetésként elkönyvelni[6].” 2013-as parlementi, majd helyhatósági választások után[7], annak

érdekében,  hogy  a  tömegek  elégedetlenséget  átcsatornázzák,  és  a  Muzulmán  Testvériség  mozgalmának

befolyását  csökkentsék,  a  rendszer  hagyta  felerősödni  az  idegengyűlölet  nyilt  megnyilvánulásait.  Így  a

bizalmatlanság folyamatosan nő, ahogy a dzsihadisták katonai sikereiről hallanak az emberek. A kormány viszont

a  menekültáradat  által  előidézett  különleges  helyzetre  hivatkozik,  hogy  igazolja  magát  azon  változások

lassúságáért, amelyeket még 2011-ben, az „arab tavaszra” válaszul ígért meg a lakosságnak.

A szír menekültek nagyságrendje már nagyobb, mint az 1948-as palesztin menekülthullám volt, és nagy

kérdés, mi  az  alapvető  ok, ami ezt kiváltotta. A befogadó társadalmak rugalmassága, az  a képességük, hogy

kezelni  tudják  az  alapvetően  katasztrofális  helyzetet,  egészen  figyelemre  méltó.  Ugyanakkor  középtávon az

országhatárok sorsa, amit részben a menekültek tömege, részben pedig a harcoló csoportok mozgása hígított fel,

nagyon bizonytalanná vált. Törökország voluntarista, a megelőző csapásokra építő politikája éles ellentétben áll a

szegényes libanoni és jordániai válasszal, miközben ez a két ország nyelvi és kulturális szempontból is nagyon

közel áll Sziriához.

A  szerző,  Hana  Jaber  tudományos  munkatársaz  Arab  Világ  Kortárs  Történeti  tanszékén,  Collège  de

France.

Fordította: Morva Judit

[1] 2015 UNHCR country operations profile. Syrian Arab Republic . Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának

magyar oldala: http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/index.html

[2] https://hu.wikipedia.org/wiki/Genfi_egyezm%C3%A9nyek

[3] Akram Belkaïd: L’emballement guerrier du président turc [A török elnök háborús lelkesedése], Le Monde

diplomatique, 2015. szeptember

[4] Határozatképes parlament és Samir Geagea egyértelmű többségi támogatottságának hiánya miatt, két vezetője

van az országnak. Szaad Hariri a szunniták Március 14 Szövetsége által támogatott Libanoni Erőkre támaszkodik
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és riválisuk Michel Aoun, a Szabad Hazafias Mozgalom vezetője, akik szövetségesei a siita Hezbollah-nak.

[5] Ez úgy 4,5 $/fő/nap. ~ 1245 Ft. Víz, villany, orvos, gyógyszer, étel, ital – a szerk.

[6] Al-Akhbar, 2014. szeptember 11. A felháborodás miatt, az újságnak elnézést kellett kérnie, amiért hagyta egy

ilyen kommentár megjelenését.

[7] Jordan : protests, opposition politics and the Syrian crisis , Arab Reform Initiative, 2014. július
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Az igazmondás forradalmi tett

John Pilger

A The WikiLeaks Files: the World According to the US Empire (WikiLeaks fájlok:

az  USA Birodalom szerint  a  világ)  kötetet  a  Verso  kiadó 2015.  szeptemberben

jelentette meg. John Pilger ausztrál újságíró, aki korábban a vietnami háborúból

tudósított,  írásaiban és  televíziós  dokumentumfilmjeiben  az  USA,  Ausztrália  és

Nagy Britannia külpolitikájának bírálatával foglalkozik. Az  alábbi írása a The

WikiLeaks  Files  kötet  2015.  szeptember  30-i  könyvbemutatójára  készült,  és

eredetiben itt olvasható: http://johnpilger.com/articles/the-revolutionary-act-of-telling-

the-truth

„A megtévesztés korában az igazmondás forradalmi tett.”

George Orwell

Sötét időket élünk, amikor a megtévesztés propagandája fonja körbe mindannyiunk életét. Olyan, mintha

a politikai  valóságot privatizálták  volna, és az  illúzió törvényesített. Az  információs korszak egyben a  média

korszaka is. A médiából kapjuk a politikát, a cenzúrát, a háborút, a média büntet és szórakoztat – minden a

közhelyek és a hamis feltételezések futószalagján érkezik.

A  csodálatos  technológia  ugyan  a  barátunk,  de  egyben  ellenségünk  is.  Amikor  bekapcsoljuk  a

számítógépünket, kezünkbe veszünk egy digitális eszközt – világi rózsafüzérünket –, akkor kontroll alá kerülünk:

szokásainkat és napi rutinunkat megfigyelik, ugyanakkor hazugságok, manipulációk özönlenek ránk.

Edward Bernays, aki szépítő jelleggel megalkotta a „public relation” szót a „propaganda” helyett, több

mint 80 évvel ezelőtt ezt már látta:  ő „láthatatlan kormányról” beszélt. Azt írta, hogy „Azok, akik (a modern

demokrácia)  e  láthatatlan elemét manipulálják,  láthatatlan kormányt alkotnak, ők  országunk  igazi  uralkodó

erői… Kormányoznak bennünket, alakítják agyunkat, formázzák ízlésünket, s ők fogalmazzák meg gondolatainkat

– ők olyan emberek, akikről sohasem hallottunk…”

Ennek a láthatatlan kormánynak a célja, hogy legyőzzön minket: politikai tudatunkat, világérzésünket, az

igazságot a hazugságoktól megkülönböztetni képes független gondolkodási képességünket.

 Ez a fasizmus egy formája. De óvatosan mondjuk csak ki a fasizmus szót, amit inkább a pislákoló múltra

hagynánk. Manapság egy alattomos, modern fasizmus jelent gyorsuló veszélyt. Amint a 30-as években, most is a

nagy  hazugságokat  egy  metronóm  szabályos  ütemével  szállítják  nekünk.  A  muszlimok  rosszak.  A  szaúdi

vakbuzgók a jók. Az ISIS vakbuzgói rosszak. Oroszország mindig a rossz, Kína egyre rosszabb. Szíria bombázása

jó. A korrupt bankok a jók. A korrupt adósság jó, a szegénység jó, a háború normális dolog – mondják.

 Akik  ezeket  a  hivatalos  igazságokat  –  ezeket  a  szélsőségeket  –  megkérdőjelezik,  szerintük  azokat

pszichiátriára kell  utalni  – amíg nem lesz  az  elvártnak megfelelő a „diagnózisuk”. A BBC ezt a szolgáltatást

ingyen nyújtja. Ha valaki nem venné igénybe, akkor azt „radikálisnak” minősítik, bármit is jelentsen ez.

A nyomós ellenvélemény ellenséggé válik, mégis, soha nem voltak annyira fontosak az ellenvéleményen

lévők, mint ma. A könyv, amit ma este bemutatok, a „The WikiLeaks Files” valójában a fasizmus ellenszere, bár
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ezt a szót ki sem mondja. Forradalmi könyv, ahogyan a WikiLeaks maga is az – épp ahogyan Orwell mondja az

idézetben, amivel azt mondja, nem kell elfogadnunk a napi hazugságokat. Nem kell hallgatnunk. Vagy ahogyan

Bob  Marley  énekelte:  „Szabaduljatok  fel  a  mentális  rabszolgaságból”  („Emancipate  yourself  from  mental

slavery”).

A könyv bevezetőjében Julian Assange  azt magyarázza,  hogy  nem elég a  nagyhatalom titkos üzenetét

nyilvánosságra hozni. Fontos az is, hogy hangsúlyozzuk a jelentőségét, és helyezzük azt be a ma és a történelmi

emlékezet összefüggéseibe.

Ennek a gyűjteménynek jelentős eredménye, hogy visszahódítja az emlékezetünket. Összeköti az okokat

az oly sok emberi gyötrelmet okozó bűnökkel, Vietnamtól és Közép-Amerikától kezdve, egészen a Közel-Keletig

és Kelet-Európáig, az Egyesült Államok kapzsi hatalmának mátrixában.

Most  az  amerikaiak  és  az  európaiak  el  akarják  pusztítani  Szíria  kormányát.  David  Cameron  brit

miniszterelnök különösen buzgó ebben. Ugyanaz a David Cameron, akire kenetteljes PR-emberként emlékszem,

aki egykor a brit független kereskedelmi televízió vagyon-kimazsolázójának alkalmazásában állt.

Cameron, Obama és a mindig hajlongó Francois Hollande meg akarja dönteni az utolsó multikulturális

hatalmat Szíriában, olyan cselekménnyel, ami biztosan megmutatja az utat az ISIS fanatikusainak. Ez biztosan

ostobaság, és ezt az ostobaságot szentesítő nagy hazugságot támogatják a Bassár el-Asszad elleni „arab tavasz”

felkelői. Ahogyan a WikiLeaks fájlok  most ezt igazolják:  Szíria lerombolása hosszú ideje  cinikus imperialista

projekt, amit már sokkal előbb kitaláltak, mint például az Asszad elleni „Arab Tavaszt”.

Washingtonban és Európában a világ urai számára nem Szíria kormányának elnyomó természete az igazi

bűn, hanem a függetlensége Amerika és Izrael hatalmától – éppúgy, ahogyan Irán, Oroszország és Kína fő bűne

szintén a függetlenségük. Az Amerika-uralta világban a függetlenség ténye tűrhetetlen.

Ez a könyv feltárja ezeket az igazságokat. Egyiket a másik után. Az igazságot a terror-ellenes háborúról,

ami mindig is a terror háborúja volt. Az igazságot Guantánamóról, az igazságot Irakról, Afganisztánról, Latin-

Amerikáról.

Soha nem volt ennyire égetően szükség az igazság kimondására. Néhány tiszteletre méltó kivétellel, azok,

akik a médiában látszólag őszintén számoltak be, most mind elmerülnek a propaganda gépezetében, amit többé

már  nem  lehet  újságírásnak  nevezni.  Ez  igaz  a  liberálisokra  és  az  olyan  tekintélyekre  is,  mint  Murdoch

médiabirodalma. Hacsak nem vagyunk készek arra, hogy minden kétes állítást kontrolláljunk és megfejtsünk, az

esetben az úgynevezett hírek nézhetetlenek és olvashatatlanok.

A The WikiLeaks Files  kötet olvasásakor  visszaemlékszem a néhai Howard Zinn szavaira, aki  gyakran

emlegette  „a  hatalmat,  amit  a  kormányok  nem tudnak  elnyomni”.  Ez  a  WikiLeaks-re  is  igaz,  és  mindazon

kiszivárogtatóra, aki osztozik bátorságukban.

A WikilLeaks embereit  jó  ideje  ismerem. S tudom, hogy  amit  elértek, nem a saját  maguk választotta

körülmények között érték el, s ezért folytonos elismerést érdemelnek. Felsejlik a nem is oly régmúlt, ahogyan

Edward Snowdent kimentették. Hozzá hasonlóan mindnyájan nem kevesebbek, mint hősök.

Sarah Harrison „A Birodalom kartotékba rendezése” című fejezete leírja, hogy ő és társai egy nyilvános

könyvtárat hoztak  létre  az  Egyesült  Államok diplomáciai  anyagaiból.  Több mint  kétmillió  dokumentum van

ebben, ami mindenki számára hozzáférhető. „Mi arra áldozzuk a munkánkat, hogy biztosítsuk, hogy a történelem

mindenkié” - írja. Milyen izgalmas is olvasni ezt! Ezek bátor szavak, amelyek szintén tiszteletet vívnak ki.

Ecuador londoni követségének bezártságából, Julian Assange bátorsága ékes válasz azoknak a gyáváknak,
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akik bemocskolták, és válasz annak a gazemberi hatalomnak is, amely bosszút akar állni rajta, a demokrácia ellen

viselve háborút.

Egy cseppet sem rettentette el semmi Juliant és WikiLeaks-es barátait. Ugye, ez azért valami?

Fordította: Kleinheincz Ferenc
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Lubickolás az előjogokban

Maxime Robin

Június  5-én  McKinney-ben,  Dallas  (Texas)  egyik  külvárosában egy  fehér

bőrű  rendőrt  lefilmeztek,  amint  éppen fürdőruhás  fekete  fiatalokat  vert.

Látszott,  hogy  a  rendőr  elvesztette  a  fejét,  a  fegyverét  mutogatta,  majd

megfogott és mozgásképtelenné  tett egy  15  éves bikinis lányt. A fiatalok  

születésnapot  ünnepeltek  Craig  Ranch-ban,  egy  gated  community–hoz,

(lakóparkhoz) tartozó uszoda mellett. Sok fekete volt közöttük és sokuknak

nem volt joga, hogy ott tartózkodjon. A sorozatos rendőri brutalitások nyomán az amatőr videó botránylavinát

indított el.

A The Atlantic Monthly magazinban Yoni Applebaum történész és újságíró faji és történelmi szempontból

is elemzi az incidenst. Az esetet a közszolgáltatások privatizációjának következményének látja, melynek célja a

nem kívánatos színes bőrű lakosság távol tartása. Így érvel: „1950 előtt az amerikaiak ugyanolyan gyakran jártak

a városi  uszodákba, mint  a  mozikba.  Kevés  úszóklub volt,  és  a  ritka  magánuszodák  a  hivalkodó  gazdagság

jelképei voltak.” Fél évszázaddal később „a magánuszodák száma az Amerikai Egyesült Államokban 2300-ról

több mint 4  millióra nőtt[i]”.Ahhoz, hogy ezekben az  intézményekben fürödjünk, bizonyos negyedekben kell

lakni, vagy egy klub tagjának kell  lenni. Applebaum Jeff  Wiltse történészre utal, hogy alátámassza:  a polgári

jogokért folytatott harc közvetlenül ebből a forrásból ered. Így vélekedik: „Sok fehér otthagyta a városi uszodát a

szegregáció eltörlése miatt, de nem mondott le az úszásról. Magánuszodákat építettek, részben a lakóházakban,

részben úszóklubokban, úgy, hogy ellenőrizni lehessen az úszók társadalmi osztályhoz tartozását és bőrszínét[ii].”

Ez  a  változás  nem  korlátozódott  kizárólag  az  uszodákra.  A  privately  owned  public  spaces

(„magántulajdonban  lévő  közösségi  helyek”)  ellentmondásos  címke  így  minden  olyan  helyre  vonatkozik,

amelyeknek  a  hozzáférhetőségét  a  tulajdonos  vállalatok  vagy  kedvezményezettek  szigorúan  szabályozzák.

Ezeknek a száma jelentősen nőtt és immár parkok is tartoznak ide, valamint bizonyos strandok vagy tópart

szakaszok is.

Michael Sandel, a Harvard Egyetem jogi professzora a magánemberek fizetés ellenében nyújtott előjogait

vizsgálja[iii]. „Még nem folytattunk vitát erről a kérdésről” ─ jegyzi meg. „Meddig hagyhatjuk terjedni a piacot?

Szolgálja-e a köz javát, hiszen már kezdettől rombolja azt?” Ma fizethetünk azért, hogy számos helyen ne kelljen

sorba  állnunk, mint  a  vidámparkokban. Minneapolis,  Seattle,  San Diego  és más metropoliszok  autópályáin,

amelyeket az Amerikai Egyesült Államok tart fenn, fizetünk azért, ha a gyorsforgalmi utat akarjuk igénybe venni,

olyan  árakon,  amelyek  attól  függően  változnak,  mekkora  a  forgalom.  Egyre  jobban  terjed  a  privilégiumok

megvásárlásának lehetősége… a börtönben is: Santa Barbara megyében, Kaliforniában, egy elítélt kényelmesebb

cellát kap, ha napi 90 dollárt fizet érte.

Sandel megemlíti azokat az újabb lehetőségeket, amelyekkel az egyének több pénzt kereshetnek: kísérleti

nyúlként részt venni a gyógyszeripari próbákon (750 dollár körül, néha több is, ha szövődmények lépnek fel),

vagy olyan, zsoldosokkal működő vállalatok szolgáltatásait igénybe venni, amelyek a Közel-Keleten működnek

(1 000 dollár naponta).

A demonstráció  új  fordulatot  vett,  amikor  a  jogász  egy  olyan ügyletet  talált,  amely  sérti  az  amerikai

demokrácia alapelveit. Ez mindennap megtörténik a washingtoni Capitoliumon. A kongresszusi meghallgatások

nyilvánosak, de az azokon részt vevők sora végtelenül hosszú, ami frusztrálja a lobbistákat. A társaságok tehát

embereket béreltek fel, akik térítés ellenében foglalják a helyüket a sorban. Ezek az emberek, állítja Sandel, nagy
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többségükben hajléktalanok. „Mindenkinek szabadon hozzá kell férnie az intézményekhez!” ─ tiltakozik.

Az  az  érték,  amelyet  a  piaci  társadalom  szerinte  veszélybe  sodor,  a  communality,  (közösségiség)  a

kollektív élet szelleme. Ő maga Minneapolis-ban nőtt fel az 1960-as évek közepén, és a Twins, a város baseball

csapatának szurkolója volt. A stadionban a jegyek közel ugyanannyiba kerültek: 3,5 dollárba a VIP-tribünön, 1

dollárba a kanyarban. „Tulajdonosok és alkalmazottak ugyanazokért a hot dogokért álltak sorba, és ugyanazt a

buborékmentes sört itták. Amikor esett az eső, mindenki megázott... Ennek már vége. Ha ma kimegy a stadionba,

foglalt, szeparált helyek vannak, ahol a kiváltságosok elszigetelik magukat a többiektől. Nincs többé ugyanaz a

keveredés az osztályok között. Nincs többé ugyanaz a sor az illemhelyek előtt. Amikor esik, egyesek nem áznak

meg[iv].”  Teszi  hozzá:  a gazdag emberek és a szerényebb jövedelműek „külön életet élnek, külön iskolákba

járnak és bevásárló útjaik sem keresztezik egymást”.

A McKinney által említett uszodák klórozott csúszdái a tanúi ennek a társadalmi változásnak. A városnak

három nyilvános uszodája van, mindegyik ott, ahol a szerényebb jövedelműek laknak. A jómódú negyedekben az

uszodák privát, vagy félig privát létesítmények, zártkörű és ellenőrzött hozzáféréssel. A Craig Ranch esetében

minden lakónak van egy korlátozott számú belépője, amelyet saját kedve szerint osztogathat.

Azok a fiatalok, akik születésnapot mentek ünnepelni McKinney-be, nem egy nyilvános uszodában úsztak,

hanem egy olyanban, amelyet egy társadalmilag és fajilag nagyon homogén lakosságnak tartanak fenn, akik egy

korábban közösségi létesítményt birtokolnak.

Fordította: Hrabák András  

[i]McKinney, Texas, and the racial history of American swimming pools [McKinney, Texas és az amerikai

uszodák faji története], The Atlantic, Washington, DC, 2015. június.

[ii] Jeff Wiltse: Contested Waters : A Social History of Swimming Pools in America, [Vitatott vizek: Az amerikai
uszodák társadalmi története], The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2010.

[iii]  Michael  J.  Sandel:  What Money Can’t  Buy :  The Moral  Limits  of  Markets,  [Amit  pénzen  nem  lehet

megvenni: A piacok erkölcsi határai], Farrar, Straus and Giroux, New York, 2013.

[iv] Lásd Richard A. Keiser: Sportifs de salon [Szalonsportok] Le Monde diplomatique, 2008. július
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Az Iszlám a mumus szerepében

Dominique Vidal

Ha  valaki  kis  Hitler  bajusszal  fotóztatja  le  magát,  akkor  ne  várja,  hogy

fellendül  a politikai  karrierje. Főleg nem a Rajnán túl. Lutz  Bachmann a

Pegida (német betűszó az Európai Patrióták a Nyugat Iszlámizálódása Ellen)

mozgalom  alapítója,  ezt  maga  is  megtapasztalhatta.  A  2014  decemberi

drezdai  tömegtüntetésen  még  25  ezer  hallgatója  volt,  majd  a  résztvevők

csapata  szép  csendben  elolvadt:  2015.  április  13-án  már  csak  10  ezren

gyűltek  össze  –  a  holland  nacionalista  pártvezető  Geert  Wilders  fellépése  ellenére.  Másutt  pedig  a  hétfői

gyülekezések gyakorlatilag megszűntek. Az ellentüntetők láthatóan többen voltak, mint a hívek, akiket erősen

lejárat a neonácik jelenléte.

Hogy Szászország fővárosa vált a Pegida törzshelyévé, nem lepi meg a berlini újságírót, Pascal Thibaut:

„Drezdában mindig is termékeny talajra talált a szélsőjobb,” emlékeztet rá. „Már az 1930-as években ez volt a

náci párt egyik fellegvára. A nyugati szövetségesek 1945. február 13 és 15-i közötti szörnyű bombázásai, amelyek

elpusztították a várost és 35 ezer embert öltek meg, beoltották a lakosság egy részét a ’nácitlanítás’ ellen. Végül

pedig,  mint  minden  volt  NDK-ás  (Német  Demokratikus  Köztársaság)  nagyváros,  Drezda  is  sokat  veszített

jelentőségéből, mondhatni leértékelődött a német egyesítés után.”

Miközben a tüntetők között az iszlámellenesség jelenti a fő összekötő kapcsot, a mozgalom sikerét más

érzelmek is elősegítik:  jelen van a magára hagyottság érzése, s hogy a politikai  elit meg sem hallja, de  még

kevésbé kész meghallgatni őket. Ezért is vették át a „Wir sind das Volk” („Mi vagyunk a nép”) jelszót, amelyet

1989-ben skandáltak mindazok, akik vagy demokratizálni, vagy felszámolni akarták a kommunista rendszert.[1]

Egy negyed évszázaddal később, e jelszó a nép bizalmatlanságát fejezi ki az elittel szemben, melyet azzal

vádolnak,  hogy  teljesen  elszakadt  a  lakosságtól.  A  Pegida  „népe”  minden  ellen  felszólal,  ami  Németország

hanyatlását okozhatja: az euró, amely miatt fizetniük kell Dél-Európa lakosságának, a menekültek, de általában

is a külföldiek, akik elveszik a németek munkáját, miközben a közbiztonságot is veszélyeztetik, a korrupt elit, a

média… stb.

Ami azt illeti, a bevándorlás erőteljes csökkentése szembe megy nemcsak minden erkölcsi elvárással, de az

ország  érdekével  is.  Az  1,4-es  termékenységi  mutató  miatt,  vagyis  hogy  átlagosan  egy  nőre  1,4  szülés  jut,

(Franciaországban  ez  2,0),  Németországban  a  demográfiai  helyzet  nem  túl  rózsás.  Az  európai  statisztikai

előrejelzések szerint Németország lakossága a mai 80,7 millióról 2050-re leeshet 65,5 millióra[2]. Kivéve, ha

minden évben, az ország migrációs mérlege több százezernyi plusszal zárul.

Ez a demográfiai összeomlás értelemszerűen a lakosság erős elöregedésével jár együtt. Már 2050-től, az

aktív életkorúak fele annyian lesznek és ez egy sor előrelátható katasztrófát okoz majd, kezdve az iparleépítéstől

egészen a nyugdíjak és más társadalombiztosítási kiadások finanszírozásának gondjaiig.

Pozitív  migrációs  mérleg  hiányában,  Franciaország  a  század  közepétől  megelőzi  majd  a  szomszédját,

demográfiai és gazdasági szempontból is. Ezért nem meglepő, hogy a Szövetségi Köztársaság, miután évtizedekig

elhallgatta,  ma  a  „bevándorlók  országának”  nevezi  magát:  azelőtt  a  bevándorlókat  „vendégmunkásoknak”

(Gastarbeiter) nevezték. De 2000-ben, a nemzetiségi törvény bevezetett egy csipetnyi területszerinti (jus soli)

engedményt is, az  alapvetően vérszerinti  (jus sanguinis)  rendelkezések körébe[3]. Így  a  külföldiek,  bizonyos

esetekben,  felvehetik  a  német  állampolgárságot:  nyolc  éves  ott  tartozódás  után,  illetve  a  Németországban

született gyerekeik már a születésükkor. Ez félmillió törököt érint, vagyis a török lakosság negyedét. Az Európai
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Unióban, 2013 óta Németország fogadja be a legtöbb bevándorlót, évi 450 ezret[4].

Külföldiek  tartós  letelepítése  -  akiknek  a  többsége  európai  –  persze  nem  az  egyetlen  ellenszer  a

demográfiai visszaesés ellen. Az alacsony születési arányszám jórészt azzal magyarázható, hogy a német nőknek

nincs megkönnyítve  a dolguk, amikor  gyereket nevelnek, és a szülés után nagyon gyakran fel  kell  adniuk a

szakmai  karrierjüket[5]. Még a  berlini, jelenleg hatalmon lévő „nagykoalíciónak”  is  meg kellett  erősítenie  a

családpolitikai intézkedéseit: kiterjesztették a szülés utáni fizetett szülői szabadság idejét, növelték a bölcsődei és

óvodai férőhelyek számát, a családi pótlékot, stb.

Tehát  messze,  nagyon  messze  vagyunk  a  Pegida  ösztönös  válaszaitól,  akik  állítólag  védik  az  ország

érdekeit, miközben az általuk javasolt politika, ha alkalmaznák, az ország túlélését veszélyeztetné. Ugyanakkor a

szász  hullám is  mintha már  visszavonulóban lenne. Ha a mozgalom kihal,  akkor  egyben biztosak lehetünk:

örökösei között ott lesz az „Alternatíva Németországnak” mozgalom.

Ehhez  elég,  ha  meghallgatjuk  egyik  szóvivőjüket,  Frauke  Petry  asszonyt,  amikor  erről  a  témáról

elmélkedik:  „Nem ellenezzük az  állampolgárok mozgalmait és tüntetéseit, amíg ez  erőszakmentes formában

zajlik. De vigyázzunk a hátsó gondolatokkal. Mi távol állunk a szélsőjobbtól. Lutz Bachmann nem egy tiszta eset.

És nem szabad a Pedigát erre az egy személyre leszűkíteni. Mi is nyíltan beszélünk az integráció kudarcáról, a

menedékjog túlzásairól, a politikai iszlám veszélyéről. A mi mozgalmunk (az AfD) bizonyos kérdésekben közel áll

a Pegidához, de nincs velük kapcsolatunk. Nem vagyunk a mozgalom politikai karja.”

Azt hihetnénk, hogy a közlekedőedények elve ezekre a mozgalmakra is érvényes.

A szerző, Dominique Vidal újságíró és történész. Írótársa Alain Gresh-el a „Közel-Kelet 100 pontban”

című, 2011-ben Párizsban a Fayard-nál megjelent könyvnek.

Fordította: Morva Judit

[1] Ez már nagyon hamar, amikor Németország egységesítése volt soron, átalakult „Wir sind ein Volk” (Egy nép

vagyunk) jelszóra.

[2] Eurostat: demográfiai mutatók, 2012. december 8.

[3] Benoît Bréville: Pourquoi vous ne deviendrez jamais chinois [Miért nem lehettünk sose kínaiak], Le Monde

diplomatique, 2014. január

[4] A Gazdasági Együttműködésiés Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint.

[5] Lásd: Ce qu’ont perdu les femmes de l’Estmagyarul http://www.magyardiplo.hu/index.php/archivum/2015-

januar/195-2015-junius/1883-mit-veszitettek-a-kelet-nemet-nok Le Monde diplomatique, 2015. június
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Egy londoni szovjet nagykövet naplója

Gabriel Gorodetsky

El  lehet  képzelni  Gabriel  Gorodetsky*  történész  örömét,  amikor  hozzáfért  Ivan
Maisky-nak, a  Szovjetunió  londoni  nagykövetének  (1932-1943)  az  1500  oldalas,
kézzel írt feljegyzéseihez. Minden megvolt ahhoz, hogy egy különlegesen érdekes
dokumentum  születhessen  meg.  Maisky  megbízatása  akkor  kezdődött,  amikor
valószínűsíthető  volt  Hitler  hatalomra  jutása  és  ezzel  az  európai  háború
kirobbantása. A Szovjetunióban pedig ez az időszak a nagy tisztogatások kora volt,
amely megtizedelte a hadsereg és a diplomáciai testület vezérkarát. A nagykövet
személyéről  néhány  szóban:  kulturált  és  erőteljes  személyiség,  a  forradalom
aktivistája, aki nem sajnálta a fáradtságot, hogy színdarabot is írjon, versben.

Kezdetben,  1932-ben,  Moszkva  azt  várta  el  Maisky-tól,  hogy  „inkább
diplomata és kevésbé lelkes kommunista” legyen, mint elődje. A valóságban első
rangú  szereplőjévé  vált  az  alakuló  európai  tragédiának,  saját  diplomáciai
elképzeléseit és terveit súgta meg brit partnereinek, majd azokat nekik tulajdonítva
továbbította Moszkva felé. Egyre kiterjedtebb kapcsolatokat épített ki, még a királyi

család tagjaival és a pénzügyi körökkel is, és azt remélte, hogy képes lebontani a bizalmatlanság légkörét a két
főváros között, ahol mindkét oldal azt feltételezte, hogy a másik háborúba próbálja keverni Németországgal. Az a
jelenet, amelyben „felháborító” bizalom alakul ki 1937. november 16-án Winston Churchill és a szovjet nagykövet
között, ellenfényben azt is megmutatja, hogy akkoriban a brit elit egyértelműen Németország felé húz. Rá egy
évre, a Müncheni Egyezmény aláírásakor, egy olyan konferencián, amelyre a Szovjetuniót meg sem hívták, úgy
tűnik,  hogy  Moszkva  bizalmatlansága  igazolódott  be.  Ebből  következett  a  Szovjetunió  stratégiájának
megfordulása, a német-szovjet megnemtámadási szerződés, a Molotov-Ribbentrop-paktum.

Gorodetsky  szerkesztői  megjegyzéseiben,  amelyek  tiszta  megfogalmazása  még  ma  is  megkülönböztet
néhányat a legjobb történészek közül, emlékeztet arra, hogy a sztálini terror elbátortalanított minden felelős
politikai vezetőt attól, hogy írjon és még inkább, hogy naplót vezessen. Maisky naplója, ami most jelent meg
angolul,  és  amelyen  szerkesztője  tizenöt  éven  át  dolgozott,  ezért  is  fontos,  hogy  ne  mondjuk,  egyedi
dokumentum.  Egy  nagyköveté,  aki  még  amikor  attól  tartott,  hogy  hazahívják  konzultációra,  amely  azzal  a
veszéllyel járt, hogy kivégzik vagy mint sok kollégájával történt, száműzik (a diplomáciai testület 62 százaléka
vált áldozatává a terrornak), makacsul keresi, hogy saját országa érdekeit összehangolja a nyugati országok egyik
legfontosabb fővárosának érdekeivel. A napló olvasásakor jól érzékelhető, hogy ez nem volt egy könnyű feladat…

Churchill: „ Egy gyenge Oroszország jelenti a legnagyobb veszélyt a békére”

1937. november 16.

Ma, Agniyával  (a  felesége)  részt  vettünk  egy  udvari  fogadáson, amit  VI.  György  adott  Leopold  belga  király
tiszteletére, aki egy négynapos látogatásra Angliába érkezett. Ugyanolyan fogadás volt ez, amilyen lenni szokott,
180  vendég,  a  teljes  királyi  család,  a  kormány  tagjai,  nagykövetek,  de  a  követek  már  nem, és  egyéb angol
hírességek. Arany tányérból, arany késsel és villával ettünk. A vacsora, ellentétben a legtöbb angol vacsorával,
nagyon ízletes volt. A királynak állítólag francia szakácsa van. Két tucat skót dudás érkezett a terembe a vacsora
alatt,  akik  lassan,  többször  körbesétálták  asztalainkat,  és  fél-barbár  zenéjükkel  megtöltötték  a  boltozatos
termeket.  Volt a  zenéjükben valami a  skót  hegyekből, erdőkből, messze  letűnt  évszázadokból,  az  ember  ősi
eredetéből. Szeretem ezt a zenét.[…]

A belga király Chamberlainnel, Hoare-val[1], Montagu Normannal, a Bank of  England kormányzójával
beszélgetett, a nagykövetek közül Grandival, Ribbentroppal és Corbinnal[2]. Ez egyértelmű érdeklődés volt az
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“agresszor” és az agresszorral együttműködők irányában.

Én természetesen nem számítottam a megbecsült vendégek közé: a Szovjetunió már kiment a divatból,
különösen a Konzervatív Párt felsőbb köreiben. A sarokban lapító japán nagykövetet, Yoshidát sem hívták meg,
hogy  tiszteletét  tegye. Nem csoda, éppen japán fegyverek ropognak angol  érdekeket támadva, és rombolják
Anglia hírnevét Kínában...

Belefáradva ebbe az unalmas látványosságba, már éppen azt terveztem, hogy kiosonok más termekbe, ahol
érdekes  emberekkel  találkozhatok,  akiket  ismerek.  De  abban  a  pillanatban,  hirtelen,  kis  zavar  támadt  a
teremben. Felnéztem és érzékeltem, mi is történik. Lord Cromer, a másik teremből  odavezette  Churchillt[3]
Leopold  királyhoz  és bemutatta őt  neki. Hamarosan György király  is csatlakozott  hozzájuk. Ők hárman egy
kedélyes, hosszú beszélgetést folytattak, Churchill szélesen gesztikulált, a két király hangosan nevetett. Amikor
befejeződött az audiencia, Churchill továbbállt, és közvetlenül belebotlott Ribbentropba, aki azonnal és boldogan
beszélgetésbe  elegyedett  a  híres  “németfaló”  politikussal.  Rögtön  egy  csoport  alakult  ki  körülöttük:  nem
hallottam, hogy miről  beszélgetnek, de azt messziről  is láttam, hogy Ribbentrop, mint mindig, rosszkedvűen
nagyképűsködött valamin, amire Churchill viccesen válaszolt, és ez nevetést váltott ki a körülöttük állókból. Úgy
tűnt, Churchill elunta magát, megfordult és észrevett engem. Akkor a következő történt: a vendégek, és a két
király szemeláttára, Churchill átjött a termen, odajött hozzám és erőteljesen kezet rázott velem. Ezt követően
élénk  és  hosszú  társalgásba  kezdtünk,  amelynek  közepén  György  király  odalépett  hozzánk  és  szólt  valamit
Churchillnek. Ennek az volt a látszata, hogy György, akit zavarhatott, hogy Churchill érthetetlenül olyan közel
került a “bolsevik nagykövethez”, ezért úgy döntött, hogy megmenti őt a “moszkvai ördögtől”. Én félreálltam, és
vártam, mi fog történni. Churchill,  miután befejezte  a királlyal  folytatott beszélgetést,  odafordult hozzám és
folytatta a félbeszakadt beszélgetést. A körülöttünk álló díszes arisztokraták majdnem sokkot kaptak.

Mi mondanivalója volt Churchillnek?

Churchill kereken közölte velem, hogy ő az „antikommunista szövetséget” (Németország és Japán által
1936 novemberében aláírt Antikomintern Paktumról van szó)  elsősorban az angol birodalom elleni lépésnek
tekinti, és az csak másodsorban irányul a Szovjetunió ellen. Nagy fontosságot tulajdonított az agresszorok közötti
megállapodásnak,  nem  annyira  a  jelen  helyzet  miatt,  hanem  inkább  a  jövőt  illetően.  Véleménye  szerint
Németország  a  fő  ellenség.  „A  legfontosabb  feladat  mindannyiunk  számára,  akik  a  béke  ügyét  védelmezik
–folytatta Churchill – ,hogy összetartsunk. Különben elvesztünk. Egy gyenge Oroszország jelenti a legnagyobb
veszélyt a békére, és birodalmunk sérthetetlenségére. Szükségünk van egy erős, egy nagyon erős Oroszországra.”
Ennél  a pontnál  halkan beszélt, mintha titokról  lenne szó, majd Churchill  azt kérdezte  tőlem:  mi történik a
Szovjetunióban?  Nem  gyengítették  meg  a  múlt  eseményei  a  hadseregünket?  Nem  rendült  meg  a
harcképességünk, hogy ellenálljunk Japán és Németország nyomásának?

„Válaszolhatok egy kérdéssel? – kezdtem, majd folytattam – ha egy áruló tábornokot, aki egy hadosztály,
vagy  egy  hadsereg  élén  áll,  lecserélnek  egy  tisztességes,  megbízható  tábornokra,  az  gyengíti  vagy  erősíti  a
hadsereget?  Ha  egy  nagy  fegyvergyár  igazgatója  szabotázst  követ  el,  ezért  lecserélik  egy  tisztességesre,
megbízhatóra,  az  gyengíti  vagy  erősíti  a  hadiipart?  Ebben  a  stílusban folytattam,  eloszlatva  az  öregnénikés
meséket, melyek ma annyira népszerűek itt a ‘tisztogatások’ hatásáról, a Szovjetunió általános helyzetéről.

Churchill  nagy  figyelemmel  hallgatott  engem,  bár  többször  is  bizalmatlanul  ingatta  a  fejét.  Amikor
befejeztem, így szólt: „Nagyon megnyugtató mindezt hallani. Ha Oroszország megerősödik, és nem gyengül meg,
akkor minden jól fog alakulni. Ismétlem, mindannyiunknak erős Oroszországra van szükségünk, nagyon nagy
szükségünk! Majd, egy pillanatnyi szünet után Churchill hozzátette: Ez a Trockij egy tökéletes ördög. Destruktív,
nem egy kreatív erő. Én teljesen Sztálin oldalán állok.”

Megkérdeztem, mit tart Halifax (brit külügyminiszter)  soron következő berlini látogatásáról. Churchill
kényszeredett  arcot  vágott  és  azt  mondta,  hibának  tartja  ezt  a  látogatást.  Semmi  sem fog kijönni  belőle.  A
németek még magasabban fogják hordani az orrukat és a látogatást Anglia gyengeségének fogják értékelni. Nincs
értelme sem Anglia, sem a béke ügye szempontjából. De Halifax legalább egy tisztességes ember, és nem adja
meg magát bármilyen “szégyenteljes” cselszövésnek, mint Csehszlovákia elárulása, vagy, hogy a németek szabad
kezet kapjanak Keleten. Egyszóval, nem kellene ezt a látogatást megtenni!
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Churchill kezet rázott velem, és javasolta, gyakrabban kellene találkoznunk.

A müncheni konferencia előzményei

Amikor Chamberlain visszatért Godesbergből, Attlee és Greenwood[4] találkoztak vele. A megbeszélésen Halifax
is ott volt.

Chamberlain egy hosszú magyarázkodásba kezdett arról, hogy Hitler egy „tisztességes ember” és azzal,
hogy  megkapta  a  Szudéta-területeket,  megelégszik.  Fejtegetése  untatta  Greenwoodot,  aki  félbeszakította  a
miniszterelnököt és azt kérdezte: „Olvasta Ön Hitler “Mein Kampf“-ját? Chamberlain ideges lett és ingerülten
válaszolt:  Igen,  olvastam,  de  én  beszéltem  Hitlerrel,  maga  meg  nem!  […]  Mi  fog  történni,  folytatták  a
Munkáspártiak,  ha  Csehszlovákia  visszautasítja  Hitler  követeléseit?  Ez  Franciaország  magatartásától  függ  –
válaszolta a miniszterelnök. És mi történik, ha Franciaország támogatja Csehszlovákiát? Milyen álláspontot fog
akkor az angol kormány képviselni?”

Chamberlain kerülte a kérdés direkt megválaszolását, de azt mondta, hogy akkor „egy új helyzet jön létre”,
amit a kabinet még nem tárgyalt meg. A miniszterelnök arra a kérdésre sem tudott világos, határozott választ
adni, hogy mi a garancia Csehszlovákia új határaira. A beszélgetés végén a Munkáspárt vezetői ismét visszatértek
az  eredeti  kérdésükhöz:  mire  alapozta azt a feltevését, hogy a Szudéta-vidék lenne Hitler utolsó követelése?
Chamberlain ismét bosszúsan kiabálni kezdett: „Én láttam Hitlert és hiszek neki!”

A müncheni kapituláció és következményei

1938. szeptember 30.

A Munkáspárt vezetőinek baljós előérzete beigazolódott. Tegnap majdnem reggel négy óráig fent voltam, a rádió
mellett ültem és azt hallgattam. Háromnegyed háromkor végül bejelentették, hogy Münchenben megszületett az
egyezmény és Európa békéje biztosítva van. De milyen szerződés volt ez! És milyen béke!

Chamberlain és Daladier (francia miniszterelnök) teljesen kapituláltak. A négyes konferencia lényegében,
apró  és lényegtelen változtatásokkal  elfogadta  a  godesbergi  ultimátumot.  Az  angolok  és franciák  részére  az
egyetlen  „győzelem”  az  volt,  hogy  a  Szudéta-vidék  átadása a  németeknek  nem október  1-jén,  hanem 10-én
történik meg. Micsoda óriási eredmény! […]

Reggel  fejfájással  ébredtem, és az  első  dolog,  ami  eszembe  jutott,  hogy  azonnal  meg kell  látogatnom
Masarykot (Csehszlovákia londoni nagykövete 1925 és 1938 között).

Amikor  beléptem a fogadószobájába, senki  nem volt ott. Egy perc  multán sietős lépteket  hallottam a
lépcsőn lefelé és a vendéglátóm belépett. Volt valami furcsa, természetellenes ebben a magas, inas emberben.
Mintha hirtelen lefagyott volna és elvesztette volna a szokásos fürgeségét. Masaryk futó pillantást vetett rám, és
megpróbált a szokásos módon udvarias beszélgetésbe kezdeni.

„Milyen szép napunk van ma, ugye?

Felejtse el a szép időt – mondtam egy önkéntelen kézmozdulattal. Nem ezért jöttem ide. Azért jöttem,
hogy  kifejezzem mély  részvétemet  a  népének  ebben a  rendkívül  nehéz  pillanatban,  és  hogy  az  angolok  és
franciák szégyenteljes magatartása miatti felháborodásomnak hangot adjak!”

Masaryk testtartása úgy tűnt, kissé megváltozott. A jég hirtelen megolvadt. Dermedtsége reszketésbe ment
át. Elég komikusan állt a lábán, majd hirtelen a mellemre borult és keservesen zokogni kezdett. Meglepődtem és
kissé megrökönyödtem. Csókolgatott engem és könnyei között mormolta:
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„Mint a  rabszolgákat,  eladtak  minket  a  németeknek,  mint  ahogy  a  néger  rabszolgákat  szokták eladni
Amerikában.”

Lassan Masaryk is lecsillapodott, és elnézést kért gyengeségéért. Határozottan megráztam a vállát.

(Csehszlovákia megszállása után, Hitler Lengyelországot fenyegette meg. London, Párizs és Moszkva
találkozók  sorát  rendezte  meg  és  úgy  tervezték,  hogy  ellenállnak  Németország  követelésének.
Eredménytelenül.)

1939. augusztus 4.

A Moszkvába utazó katonai delegáció (brit) tagjai – Drax tengernagy (a delegáció vezetője), Burnett légi marsall
és Heywood vezérőrnagy ebédre  jöttek.  A vendégek nagyon visszafogottak  voltak,  előszeretettel  választottak
olyan ártalmatlan témákat, mint a fogolyvadászat, melynek a szezonnyitására nyilvánvalóan érdemes Moszkvába
utazniuk.

Ebéd közben azonban fülembe jutott valami, ami nagyon felizgatott. Amikor megkérdeztem Draxot, aki a
jobbomon ült, miért nem utazik a delegáció repülővel Moszkvába, hiszen így időt takarítottak volna meg, Drax
elhúzta a száját és annyit mondott: „Tudja, majdnem 20-an voltunk, sok bőrönddel, nem lett volna kényelmes
repülővel  utazni.”  Nem mondhatnám, hogy  válasza  meggyőzően  hangzott.  Tovább kérdezősködtem:  „Akkor
miért nem utaznak egy hadihajón egy gyors naszáddal  például, hatásos lett  volna és meggyorsította volna a
Leningrádba való érkezésüket.”

Drax vonogatta a száját és gondolataiba merülve csak annyit mondott:  „de ez azzal járt volna, hogy 20
tisztet ki kellett volna szorítanunk a kabinjaikból, ez kellemetlen lett volna.” Nem akartam hinni a fülemnek.
Micsoda együttérzés, milyen illemtudó magatartás!

A tengernagy igyekezett felvidítani azzal a hírrel, hogy a katonai delegáció a City of Exeter nevű speciális
hajót bérelte ki, ami őket és a francia delegáció tagjait is elviszi Leningrádba. Ennél a pontnál, Korzh (a szovjet
nagykövetség  első  titkára),  jó  időben  kapcsolódott  be  a  beszélgetésünkbe,  megjegyezve,  hogy  ma  reggel
megtudta a hajó tulajdonosától, hogy a hajó végsebessége 13 tengeri csomó óránként. Drax meg volt lepődve és
csak motyogott: „a Kereskedelmi Minisztérium bérelte ki a hajót, a részleteket nem ismerem.”

Szóval  az  angol  és  a  francia  katonai  küldöttség  gőzhajón utazik  Moszkvába!  Sebességéről  ítélve,  egy
teherszállító hajóval. Mindezt akkor, amikor Európa lába alatt hamarosan égni fog a föld. Hihetetlen. Valóban alá
akarja írni az angol kormány ezt a megállapodást? Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy Chamberlain,
kettős játékot játszik: neki nincs szüksége egy háromoldalú megállapodásra, csak arra, hogy tárgyaljon róla, és
közben megállapodhasson Hitlerrel...

A háború kirobbantása nyugaton

1939. szeptember 1.

Ma,  a  reggeli  órákban  Németország,  mindenféle  előzetes  figyelmeztetés  nélkül  megtámadta
Lengyelországot és megkezdte lengyel városok bombázását. A lengyel hadsereg és a légierő mindenhol erősen
ellenállt. Így hát, a háború elkezdődött.[…]

A parlament este hatkor ülésezett.[…] Chamberlain, szörnyen depressziós arccal, halk, élettelen hangon
beismerte,  18  hónappal  ezelőtt  azért  imádkozott,  hogy  ne  kelljen  neki  a  hadüzenetért  magára  vállalnia  a
felelősséget, de most attól tart, nem lesz abban a helyzetben, hogy ezt elkerülje. De a tényleges felelősség nem az
ő, hanem a német kancellár vállán nyugszik, aki habozás nélkül szörnyű szenvedés szakadékába hajszolta bele az
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emberiséget,  csak  hogy  „saját  őrült  ambícióit  szolgálja”.  Néha Chamberlain még azzal  is  próbálkozott,  hogy
öklével rácsapjon a parlament elnöki asztalán lévő híres ‘dobozra’. De mindez  kínszenvedést okozott neki és
látszott  a  szemében,  érzékelhető  volt  a  hangján  és  gesztusain  a  kétségbeesés,  hogy  rossz  volt  nézni.  És  a
történelem legkritikusabb pillanatában ő volt az  angol  birodalom feje! Ő nem az  angol  birodalom feje, de  a
sírásója!...

Hacsak nem történik az utolsó pillanatban valami rendkívüli csoda, Anglia 48 órán belül hadiállapotban
lesz Németországgal.

1939. szeptember 3.

Ma ténylegesen is megtörtént, ami várható volt, a miniszterelnök 11.15 órakor a rádión keresztül bejelentette,
hogy mostantól Anglia hadban áll Németországgal. […]

Délre értem a parlamenthez. Chamberlain akkor már a beszédét tartotta. Sötét, beesett arc. Könnyekkel
küszködő, vékony hang. Elkeseredett, kétségbeesett gesztusok. Egy összetört, kilúgozott ember. De javára írható,
a miniszterelnök nem rejtette a véka alá, hogy a nem várt katasztrófa ennyire megviselte őt. „Ez mindannyiunk
számára egy szomorú nap – mondta – és senki nem lehet annyira szomorú, mint én. Minden, amiért dolgoztam,
minden, amit reméltem, minden, amiben eddigi tevékenységem során hittem, romokban hever.”

Ott ültem, hallgattam őt és azt gondoltam:  „Így  néz  ki  egy  óriási  birodalom vezetője  élete  egy  döntő
napján! Egy régi, lyukas, kifakult esernyő! Kit tud ő megmenteni? Ha Chamberlain még sokáig miniszterelnök
lesz, akkor a birodalomnak befellegzett!”

1940. június 17.

Franciaország kapitulált. Miért? […]

Kétségkívül,  Németország  a  haderejét,  gépesítettségét,  légierejét  illetően  összehasonlíthatatlanul
erősebbnek bizonyult Franciaországnál.

De  ez  még  messze  nem  a  legfontosabb  érv.  Egyre  inkább  növekszik  bennem  a  felismerés,  hogy
Franciaország saját belső szétesése miatt tette le a fegyvert. A ‘200 család[5]’ szabályának megvolt a hatása. Ez
roppantotta meg az országot, mérgezte meg a politikai légkört, kasztrálta a hadsereget, és kövezte ki a vereséghez
vezető utat. De ennél többről is volt szó, a hadsereg hanyatlása aláásta a harckészültséget! Nem furcsa az, és ezt
az  elmúlt napokban egyszer  sem hallottam, hogy a francia katonák kézigránátot alkalmaztak volna a német
tankok  ellen?  Pedig  ezek  a  módszerek  nagyon  hatékonyak  és  a  mi  katonáink  is  ezt  alkalmazták  a
polgárháborúban és a köztársaságiak Spanyolországban. […]

Mit tesz most Anglia?

Egyértelmű,  egyedül  fogja  felvenni  a  harcot.  Nem  tud  mást  tenni.  Emlékszem  mit  mondott  nekem
Randolph Churchill (újságíró, katona, politikus, Winston Churchill fia)pár hete: “Ha be is következik a lehető
legrosszabb, Franciaország képes túlélni, ha elveszti a birodalmát. Olyan a gazdasága, hogy még ha el is veszti a
gyarmatait,  még  mindig  jól  elboldogul,  mint  másodrangú  nagyhatalom,  mondjuk,  mint  Svédország,  csak
nagyságrenddel  nagyobb  lesz.  Anglia  esete  azonban  más,  ha  mi  elvesztjük  a  birodalmunkat,  akkor  nem
másodrangú, hanem tizedrangú hatalommá válunk. Nekünk semmink sincs. Mindannyian éhen halunk. Nincs
tehát más választásunk, minthogy a végsőkig harcolunk.”
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1940. július 5.

Pierre  Cot  (francia  Légügyi  miniszter  a  Népfront  alatt)  meglátogatott.  Őt  az  események  hulláma  sodorta
Angliába  […]  Úgy  tervezte,  hogy  Londonban  telepedik  le,  és  megalapít  egy  nemhivatalos,  baloldali  francia
bizottságot,  amelyik  egy  Londonban kiadandó újság révén tartja  a  kapcsolatot Franciaországgal.  […]  Cotnak
nagyon határozott véleménye volt a francia vereségről:  a felső vezetés, amely szorosan kapcsolódott a korcs
politikai elithez, nem igazán akart harcolni. Emellett, ha a harc lefolyása többé-kevésbé „normális keretek” között
történt volna, a Maginot-vonal  védelme mellett, ami a francia katonai elit  gondolkodására szinte  hipnotikus
erővel hatott, Weygand és generálisai akár teljesítették is volna kötelességüket. Amikor azonban a német áttörés
után kiderült, a háborút csak úgy lehet megnyerni, ha Franciaország megmentésére a francia nép is hadba lép,
akkor a vezetésnek elment a kedve a harctól. Ez aligha meglepő. Ki ez a Weygand egyáltalán? Lényegében egy
fasiszta, de francia árnyalattal, vagyis némi katolikus beütéssel. Sokan egyszerűen árulónak tartják. Cot nem zárta
ki ezt a vádat, de nem volt elég bizonyítéka, hogy ezt meggyőződéssel állítsa. Még ha nem is áruló, csak fasiszta,
hogy  várhatja  el  bárki  is,  hogy  a  nép  mozgósításával  folyó  háború  iránt  a  lelkesedés  legkisebb szikrája  is
felcsillanjon benne? A  rangidős  tábornokok  mind  egyben reakciósok  is  voltak,  gyakran fasiszta,  vagy  velük
szimpatizáló elveket vallottak. Cot úgy gondolta, Weygandot talán az az alapelv vezethette, hogy a Sedan-i német
áttörést  követően  be  lehet  szüntetni  a  németek  elleni  harcot,  és  az  új  helyzetet  a  Harmadik  Köztársaság
megszüntetésére lehetne felhasználni és egy fasiszta rendszert létrehozni.

Lényegében, Dunkerque után a francia hadsereg sehol nem harcolt igazából. A Somme folyónál volt ugyan
egy kis ellenállás, de amikor a védelmi vonal megszakadt, módszeres visszavonulás kezdődött, amit csak erőtlen
ellenállások kísértek. Hidakat, gyárakat, vasútvonalakat nem robbantottak fel. Nem ástak lövészárkokat, nem
építettek  erődítményeket  még a  legfontosabb stratégiai  pontokon sem, pl.  a  Szajnán, a  Marne  vagy a  Loire
folyókon, stb. Óriási mennyiségű fegyver és lőszer került a németek kezébe, ami a francia hadseregnek több
hónapi ellenállásra elégséges lett volna. Semmi nem történt az olasz határnál, bár ott számtalan kitűnő lehetőség
adódott  volna.  Miért?  Egyszerűen  azért,  mert  a  német  áttörést  követően,  a  ‘200  család’-nak  és  a  katonai
vezetőknek nem volt szándékukban komolyan harcolni. Ők csak manővereztek, és csak a megfelelő pillanatot
várták, amikor a németekkel megkezdhetik a tárgyalásokat.

A Szovjetunió egy második front megnyitását követeli.

(1941. június 21-én, Németország megtámadta a Szovjetuniót. A náci hadsereg kezdetben elsöprő sikereket ért
el. Franciaország legyőzve, az Amerikai Egyesült Államok még nem lépett be a háborúba, Sztálin Churchillhez
fordult és erőteljesen kérte egy második front megnyitását Európában. Ez volt Maïsky feladata.)

1941. szeptember 4.

A megbeszélt idő előtt negyed órával korábban mentem el otthonról. A hold fénye megvilágította a környéket.
Fantasztikus formájú felhők száguldottak nyugatról kelet felé. Amikor eltakarták a holdat, és a széleik vörös és
fekete kontúrt vettek fel, az egésznek komor és baljósló hangulata volt. Mintha a világ az összeomlás előtt állna.
Ismerős  utcákon  vezettem  és  arra  gondoltam:  még  néhány  perc,  és  fontos,  talán  a  legsúlyosabb
következményekkel  járó  pillanat  részesei  leszünk.  Vajon  ura  leszek  majd  a  helyzetnek?  Lesz  elég  erőm,
energiám,  bátorságom, agilitásom és  bölcsességem, hogy  maximálisan  hozzájárulhassak  a  Szovjetunió  és  az
emberiség sikeréhez? ...

Emelkedett  hangulatban  léptem  be  a  híres  ház  előcsarnokába,  tele  voltam  gondolatokkal,  belső
feszültséggel. Az élet prózai mozzanata azonnal lerántott a földi valóságba. A libériás portás, ahogy ez Angliában
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szokásos, mélyen meghajolt, elvette a kalapom. Egy másik portárs, aki az elsőtől semmiben nem különbözött,
végigvezetett  egy  rosszul  megvilágított  folyosón, ahol  fiatal  férfiak  és  nők  dolgoztak,  talán a  miniszterelnök
titkárai, gépírónői voltak. Leültettek egy kis asztalhoz, majd elmentek bejelenteni az érkezésemet. Ez az egész
szokásos rutin, amit hosszú évek tapasztalatából  olyan jól  ismertem, olyan nyugtató volt nekem, mintha egy
dézsa hideg vizet öntöttek volna rám.

Bekísértek a miniszterelnök, pontosabban a kormány tárgyalójába. Churchill szmokingot viselt, a szokásos
szivarral a szájában, egy zöld abrosszal terített hosszú asztalnál ülve fogadott, amely körül sok üres szék volt.
Eden (külügyminiszter), aki könnyű anyagból készült sötétszürke öltönyt viselt, a miniszterelnök mellett ült.
Churchill  bizalmatlanul  méregetett,  pöfékelt  a  szivarjával,  morgott,  mint  egy  buldog:  „Van valami  jó  híre?-
kérdezte.

Attól tartok nincs” – válaszoltam – és átadtam a miniszterelnöknek a borítékot, melyben Sztálin üzenete
volt.  Kivette  a  levelet,  felvette  szemüvegét,  és  gondosan  olvasni  kezdte.  Miután  elolvasta  a  levelet,  átadta
Edennek. Én Churchill  mellett  ültem, hallgattam, az  arckifejezését  figyeltem. Amikor  Churchill  befejezte  az
olvasást, világossá vált számomra, hogy Sztálin üzenete nagy benyomást tett rá.

Ekkor  azt mondtam:  „Nos, Churchill  úr, Ön és az  angol  kormány ismerik  a tényállást. Tizenegy hete
egyedül álltuk a német hadigépezet szörnyű támadásait. A németek 300 hadosztály vetettek be a fronton. Ebben
a küzdelemben senki nem segített rajtunk. A helyzet nehézzé és veszélyessé vált. Még nincs túl késő, hogy ezen
változtassunk. De ha valamit tenni akarunk, akkor azt gyorsan és határozottan kell tenni, ahogy azt Sztálin írja.
Ha nem hoznak azonnal megfelelő intézkedéseket, akkor elveszhet az alkalmas pillanat. Vagy határozott és döntő
lépéseket  tesznek  és  megadják  a  Szovjetuniónak  azt  a  segítséget,  amire  szüksége  van,  akkor  a  háborút
megnyerjük, Hitlert megsemmisítjük, és megteremtjük az emberiség számára a szabad és progresszív fejlődés
lehetőségét. Ha azonban nem adják meg a Szovjetuniónak a szükséges támogatást, akkor szembe kell néznünk a
vereség kockázatával, annak minden következményével együtt.”

Amíg beszéltem, a miniszterelnök a szivarját szívta, és hallgatta, mit mondok, csak hébe-hóba válaszolt
gesztusaival,  arckifejezésével,  miközben  Eden  elmerült  Sztálin  üzenetének  tanulmányozásában,  és  néhány
megjegyzést írt a levél szélére.

Akkor Churchill megkezdte a válaszadást. „Nincsenek kétségeim, - mondta -, hogy Hitler még mindig azt a
régi politikáját követi, hogy ellenfeleit egyenként győzze le… én készen lennék feláldozni 50.000 angol életét, ha
ezzel akár csak 20 német hadosztályt el tudnék vonni az orosz frontról!” Sajnos, Anglia jelenleg nincs abban a
helyzetben,  hogy  egy  második  frontot  nyisson  Franciaországban.  „A  csatorna,  ami  megakadályozza,  hogy  a
németek  átugorjanak  Angliába,  éppúgy  megakadályozza  -  mondta  a  miniszterelnök  -,  hogy  angol  csapatok
ugorjanak át a megszállt Franciaországba.”

Churchill pillanatnyilag a Balkánon sem tartja elképzelhetőnek a második front megnyitását. Az angolok
nem rendelkeznek elég katonával, légierővel, szállítóeszközzel. „Gondolja csak el – bömbölte Churchill –, hét
teljes hetet vett igénybe, hogy tavasszal három vagy négy hadosztályt áthelyezzünk Egyiptomból Görögországba.
És ne  felejtse  el,  Görögország nem ellenséges,  hanem egy  velünk szemben baráti  ország!  Nem!  Nem! Nem
sétálhatunk bele egy vereségbe, sem Franciaországban, sem a Balkánon!”

…Látván, hogy semmi értelme nincs tovább vitatkozni a második frontról, rátértem a második kérdésre,
különös  nyomatékot  adva  a  hadiszállítások  kérdésének.  Ebben  a  miniszterelnök  sokkal  engedékenyebbnek
bizonyult, amint az várható is volt. Megígérte, hogy a legnagyobb jóindulattal mérlegeli Sztálin kérését a tankokat
és repülőgépeket illetően, és hamarosan végleges választ ad. „De ne várjon tőlünk túl sokat! – óvott Churchill. –
Mi magunk is fogytán vagyunk a fegyvereknek. Több mint egy millió katonának még nincs fegyvere.”

[...]

„Én nem akarom félrevezetni Önt – zárta a beszélgetést Churchill –, őszinte leszek. A tél előtt nem leszek
abban  a  helyzetben,  hogy  számottevő  segítséget  nyújtsak,  akár  a  második  front,  akár  a  hadiszállítmányok
tekintetében. Mindaz, amire most képesek vagyunk, tankok, repülőgépek, stb. csak apróság ahhoz képest, amire
Önöknek szükségük van. Fájdalmas ezt beismernem, de az igazságot ki kell mondani. A jövő, az egy másik ügy.
1942-ben a helyzet meg fog változni. Mi is, és az amerikaiak is sokkal többet fogunk tudni adni 1942-ben. De
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pillanatnyilag… Churchill egy fél mosollyal befejezte a tárgyalást – Csak Isten, akiben Ön nem hisz, tud Önökön
segíteni az elkövetkező 6-7 héten. Egyébként is, ha még ma küldenénk tankokat és repülőgépeket, azok sem
érnének oda a tél előtt.”

[...] Háromnegyed 12 volt, amikor kijöttem a miniszterelnöktől. Majdnem két órát tárgyaltunk. A hold már
nem világított, London utcái sötétségbe borultak, vészteljes csend uralkodott.

Sztálingrád után

1943. február 5.

Hogyan reagált London a győzelmünkre? Ezt a kérdést lehetetlen egy-két szóval megválaszolni. Mert London
reagálása a Vörös Hadsereg sikereire bonyolult és ellentmondásos. Megpróbálom összefoglalni a benyomásaimat.

Senki  nem számított  arra,  hogy  az  elmúlt  nyár  megpróbáltatásai  után  képesek  leszünk  megtartani  a
harcképességünket.  Ez  az  oka  annak,  hogy  a  legelső  és  legmeghatározóbb  érzés,  amit  a  győzelmeink  az
angolokból előhoztak, az  az általános elképedés volt. A második érzés, a tisztelet volt a szovjet nép, a Vörös
Hadsereg, személyesen Sztálin elvtárs iránt. [...] Ha ő megjelent a mozivásznon, az mindig sokkal hangosabb
éljenzést váltott ki, mint amit Churchill vagy a király kapott. Frank Owen[6] mondta nekem a napokban (ma már
a  hadseregben  szolgál),  hogy  Sztálin  a  katonák  példaképe  és  reménysége.  Ha  egy  katona  elégedetlen  volt
valamivel, ha megsértették a feljebbvalói, ha nehezményezett valamilyen parancsot, vagy valami mást fentről,
akkor a reakciója sokféle és sokatmondó. „Várj csak, ha a Dzsó bácsi majd itt lesz! Akkor ezt lerendezzük!”

Minél  magasabban vagyunk a társadalmi ranglétrán, annál  inkább keveredik  a csodálat érzése  valami
mással, többnyire valami bomlasztó érzéssel. Az uralkodó osztály elégedetlen, vagy inkább aggódó: Nem válnak a
bolsevikok túl erőssé? Nem fog a Szovjetunió, a Vörös Hadsereg presztízse túlságosan nagyra nőni? Nem válik túl
valószínűvé, hogy egész Európa a bolsevik utat választja? Minél nagyobb sikereket érnek el a szovjet katonai
erők, annál nagyobb lesz a vezető elit aggodalma.

Ezen  ellentmondásos  érzések  egymás  mellett  voltak  jelen  az  angol  uralkodó  elit  gondolatvilágában,
kitapinthatóak  voltak  a  két  nagy  csoport  érzéseiben,  amelyeket  röviden  a  churchilli  és  chamberlaini
csoportosulásnak lehet nevezni.

(1953  februárjában,  kevéssel  Sztálin  halála  előtt,  Maiskyt  letartóztatják  és  kémkedéssel  vádolják.  A
naplót elkobozzák. Két évvel később szabadul, amnesztiát kap, majd megírja az Emlékiratait – 1975-ben, 91
éves korában hunyt el.)

*Részletek a Maisky naplóból (szerkesztette Gabriel Gorodetsky). The Maisky Diaries. Red Ambassador to
the Court of St James’s, 1932-1943, The Yales University Press, New Haven, 2015, 652 pages.

Fordította: Demény Győző

Jegyzetek

[1] Neville Chamberlain az akkori miniszterelnök, Samuel Hoare pedig a belügyminiszter.

[2]Olaszország, Németország és Franciaország londoni nagykövetei. Néhány hónappal később Ribbentrop a
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hitleri rezsim külügyminisztere lesz.

[3]Winston Churchill a Németországgal való megbékélési politika erőteljes ellenzője volt a Konzervatív Párton
belül és akkoriban félre volt állítva.

[4]Clement Richard Attlee és Arthur Greenwood a Munkáspárt vezető politikusai voltak a két háború között. A 2.
világháború utáni években Attlee Nagy-Britannia miniszterelnöke volt (1945-1951).

[5]A francia központi bank, a Banque de France 200 legjelentősebb tulajdonosa-részvényese, csak ők vettek részt
a bank Közgyűlésén. A „200 család” szerepének kritikája ismert politikai jelszó volt a két háború között – a ford.

[6]Frank Owen, 1938-41 között az Evening Standard című újság szerkesztője, 1942–43 között a Royal Armoured
Corps alezredese.
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Polgári ellenállás a transzatlanti óriáspiaccal szemben

Amélie Canonne és Johan Tyszler

Folytatódnak a titkos tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Államok

között  a  strasbourgi  parlament  által  idén  május  8-án  jóváhagyott

transzatlanti  óriáspiac  létrehozásáról.  A  szabadkereskedelmi  egyezmény

veszélyeivel  szemben  azonban  állampolgári  ellenállás  szerveződik  az

Atlanti-óceán  mindkét  partján,  méghozzá  a  helyi  önkormányzatok

mozgósításával. A Multilaterális Beruházási Egyezmény (Accord multilatéral

sur l’investissement) elleni 1998-as megmozdulások óta nem volt példa ehhez fogható felvilágosult tiltakozási

hullámra.

„Az Île-de-France-i Regionális Tanács[i] (...) a demokratikus ellenőrzés és a társadalmi vita hiánya miatt

kéri  a Transzatlanti  Kereskedelmi és Befektetési  Partnerségről  (TTIP), más néven Transzatlanti  Óriáspiacról

(GMT) szóló tárgyalások felfüggesztését.” Az Île-de-France volt az első régió Franciaországban, mely „TTIP-n

kívüli” (vagy az angol betűszót használva „Tafta-n kívüli”) övezetnek nyilvánította magát. Az idézett döntés 2014.

február 14-i megszavazása óta csaknem 500 különböző méretű francia helyi önkormányzat, azaz a teljes lakosság

54 százalékát reprezentáló helyi képviselő szavazott meg hasonló indítványt.

Már maga a tény, hogy egy ilyen szöveget helyi politikai szinten szavaznak meg, jelképes erővel bír. A

mozgósított  tanácskozó  testületek  ugyanakkor  irányt  mutatnak  a  szabadkereskedelmi  egyezmény  elleni,

Franciaországban  és  Európában egyre  terjedő  tiltakozás  számára.  A  politikai  pártokon  kívül  állampolgárok

sokasága  javasolja  helyi  (regionális,  megyei,  települési)  képviselőinek,  hogy  ehhez  hasonló  indítványt

szavazzanak meg. Ennek fényében a „Stop Tafta” nevű szervezet, amely számos egyesületet, szakszervezetet és

politikai pártot tömörít magában, tanácskozási modellt javasol és minden állampolgárt arra kér, hogy forduljon

képviselőihez. Azzal azonban, hogy a helyi önkormányzat megszavazza a határozatot, még nem védi meg magát

az  óriáspiac  veszélyeitől,  hiszen  a  nemzetközi  egyezmények  jogilag kötelezik  a  tagállamok  összes  szervezeti

szintjét.  Számos  francia  prefektus  emlékeztette  erre  a  lázongó  testületeket.  Mindenesetre  a  „Tafta-n  kívüli

övezet”  elnevezésű  indítvány  segíti  a  képviselők  figyelmének  felkeltését  és  a  mozgósítás  elindítását  az

önkormányzatok számára olyan fontos kérdésekkel kapcsolatban, mint a munkahelymegóvás, a közszolgáltatások

és a környezet védelme, az amerikai vállalatok betörése a helyi közbeszerzések piacára...

Az aktivisták remélik, hogy a helyi szinten kirobbant vita beszivároghat a nemzeti politikai rendszerbe. „A

tény, hogy az indítványt egy olyan város, mint Tulle elfogadta, amelynek a jelenlegi francia köztársasági elnök

2001-2008 között polgármestere volt, számomra nemcsak jelképes, de stratégiai fontosságú is - hangsúlyozza

Samuel Désaguiller, Tulle  városi tanácsosa. - Számos, a legkülönbözőbb politikai színeket képviselő település

szavazott meg hasonló indítványt Corrèze megyében.”

Németországban 228 „Tafta-n kívüli” övezet található, köztük Köln, Lipcse, München, Ausztriában 260

önkormányzat,  Belgiumban  82 település,  köztük  Brüsszel,  Nagy-Britanniában 21  város,  illetve  közigazgatási

kerület,  köztük  Edimburgh  (Skócia)  és  Bristol  nyilvánította  ki  ellenvéleményét.  Olaszországban  Milánó  és

Ancona városa csatlakozik a mozgalomhoz, Spanyolországban pedig a Podemos párt helyhatósági választásokon

idén májusban aratott győzelme indítja el a tiltakozást. A cseh aktivisták 2015 őszétől szintén támogatják a helyi

kezdeményezéseket. 

A transzatlanti óriáspiac terve nem az első kereskedelmi és befektetési egyezmény, mely ilyen mértékű

fenyegetést jelent. A GATS[ii]-egyezményt 1995. január 1-én írták alá, méghozzá éveken át tartó és a legnagyobb
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homály  övezte  tárgyalásokat  követően[iii].  Nyilvánosságra  hozatala  azonban  az  európai  polgárok  haragját

váltotta  ki,  és  a  „GATS-on kívüli  övezetek”  körül  ellenállási  mozgalom szerveződött  a  2000-es évek elején.

„Valami olyasmivel állunk szemben, ami nagyon gyorsan megy előre a maga útján, és ami elképzelhetetlen lett

volna a mozgósítás megszokott formái által:  a kiinduló ötlet az volt, hogy alulról indulva változtassuk meg az

erőviszonyokat, és riasszuk a helyi képviselőket”- magyarázza Frédéric Viale, aki részt vett az Attac mozgalom

által  indított GATS elleni mozgósításban. A kampány tehát nem várt módon terjed:  négy  év  alatt 816  helyi

önkormányzat és a 22 francia régióból 20 csatlakozott az akcióhoz. Azoknak, akik szkeptikusan tekintenek az

effajta jelképes erejű kezdeményezésekre, Viale a következőképpen vág vissza: „Nagyon is fájdalmas szálka volt

ez a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szemében!”

2013-tól kezdődően megszerveződött a különböző európai mozgalmak közti együttműködés, és a „Tafta-n

kívüli  övezetek”  ma a  páneurópai  mozgósításnak  csak az  egyik  oldalát  jelentik.  A  GATS elleni  kampánnyal

ellentétben a jelenlegi ellenállás jelentősen meghaladja az elkötelezett aktivisták körét. Ez utóbbi is az Európai

Bizottság számára 2014 júniusában benyújtott európai polgári kezdeményezésen alapul. Mintegy húsz ország

230 szervezete  indította  el  a  petíciót, melyben felkéri  az  Európai  Tanácsot,  hogy  vonja  vissza  a tárgyalások

folytatására  vonatkozó  megbízatást,  és  ne  kösse  meg  a  másik  szabadkereskedelmi  egyezményt  Kanadával

(CETA). Az európai polgári kezdeményezés, a Lisszaboni Szerződés újítása, 2011 óta lehetővé teszi az egyszerű

állampolgárok  számára,  hogy  közvetlenül  az  Európai  Bizottságtól  kérje,  terjesszen  az  Európai  Tanács  és

Parlament elé jogalkotási javaslatot. Ennek feltétele egy millió aláírás összegyűjtése legalább hét tagállamban.

2014. szeptember  10-én a  Bizottság elutasította  a  kezdeményezést,  mégpedig arra hivatkozva,  hogy  a

tárgyalások megindítása csak előkészítő jogi aktus volt, nem pedig az európai polgári kezdeményezés jogi körébe

tartozó  jogi  aktus.  A  kezdeményezés  elindítói  fellebbezést  nyújtottak  be  a  határozat  ellen  az  Európai  Unió

Bíróságának, és a döntés ellenére a több mint 480 szervezetből álló összefogásnak köszönhetően „önszervező”

módon továbbra is folytatni kívánják tevékenységüket. A cél: 3 millió aláírás összegyűjtése egy év alatt, és az Unió

történetében soha nem látott mértékű petíció elindítása. Az aláírásgyűjtés minden tagállamban decentralizált

módon  történik:  a  lakosok  száma  alapján  minimális  számú  aláírást  kell  összegyűjteni  ahhoz,  hogy  a

kezdeményezés érvényes legyen (Franciaország esetében például 55 550 aláírás a szükséges minimum)[iv].

Láthatóan minél  nagyobb megvetést  mutatnak  az  intézmények  a  társadalmi  vita  és az  állampolgárok

aggodalmai iránt, annál erősebb a tiltakozás. 2015 augusztusában már több mint 2,5 millió aláírást gyűjtöttek

össze, és a kezdeményezés lezárásához szükséges küszöbértéket október 6-án már el is érték. A „Tafta-n kívüli

övezet”  indítványhoz  hasonlóan  ez  a  petíció  is  elsősorban  mozgósító  és  nevelő  ereje  miatt  fontos.  A

kezdeményezés köré csoportosult európai koalíció a nyáron bejárta Európát:  számos találkozót szerveztek az

állampolgárok számára, melyek célja a téma iránti  figyelem, felkeltése  és egy  olyan probléma megvilágítása,

amely  nagyon  gyakran  pár  mozaikszóra  és  egy  titokzatosan  csengő  jogi  szaknyelvre  korlátozódik.  „Ez  az

egyezmény éppen olyan, mint a norvég mesékben a troll: amint napfény éri, kővé változik - magyarázza Laura

Gintalaité, a koalíció litván aktivistája. - A kampány célja, hogy eljusson minden tagállamba, és rávilágítson a

szabadkereskedelmi  egyezmények  lényegére,  ami  a  vesztüket  okozhatja.”  Amikor  ugyanis  az  állampolgárok

felfedezik  a  kereskedelmi  megállapodások  lehetséges  következményeit  az  egészségügyre,  az  oktatásra,  a

mezőgazdaságra vagy a környezetvédelemre, az egyezmények azonnal elveszítik minden legitimitásukat.

Ahogy az már a GATS esetében is kiderült, a nemzeti és európai parlamenti képviselők alig érdeklődnek a

kereskedelemmel és a befektetésekkel kapcsolatos kérdések iránt. Sokan beérik a teoretikus állásponttal, de nem

ismerik az egyezmények valós következményeit, sem a veszélyt, amelybe honfitársaikat sodorják. Az idén július

8-án az Európai Parlamentet felkérték, hogy foglaljon állást a tárgyalásokkal kapcsolatban, mégpedig egy saját

kezdeményezésű állásfoglalás megszavazásakor, mely utóbbi elég gyakori eljárás Strasbourgban. A képviselőknek

egy olyan eljárás bevezetésével kapcsolatban kellett állást foglalniuk, mely lehetővé teszi a külföldi vállalatok
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számára, hogy gazdasági jogvita esetén a tagállamokat választott bíróság előtt támadják meg. Már a kereskedelmi

főigazgatóság által 2014 végén indított konzultáció során kiderült, hogy a megkérdezettek 97 százaléka ellenzi

egy ilyen eljárás engedélyezését.

Míg a német európai parlamenti képviselők közül csak a Zöldek  és a Die Linke  képviselői szavaztak a

rendelkezés ellen,  a Strasbourgba küldött  francia szocialisták  a  rendelkezés elutasítása  mellett döntöttek, és

egyhangúlag a határozat ellen szavaztak. A szociáldemokrata csoport megosztottságát magyarázhatjuk azzal a

népi nyomással, mely egyrészt a Tafta-n kívüli övezeteken és az európai polgári kezdeményezésen keresztül,

másrészt  a  szavazás  előtt  közvetlenül  az  európai  parlamenti  képviselőkhöz  beérkezett  több tízezer  levél  és

telefonhívás  által  fejtette  ki  hatását.  Ez  utóbbiak  bevallása  szerint  ez  a  nyomás  kényszerítette  az  európai

parlamenti képviselőket arra, hogy állást foglaljanak - ami politikai kulcskérdéssé vált az utóbbi hónapokban

Strasbourgban. Miután többség hiányában egy hónappal későbbre kellett halasztania a szavazást, a Parlament

szociáldemokrata elnöke, Martin Schulz elnyerte a liberálisok és a konzervatívok támogatását, mégpedig azáltal,

hogy  fenntartotta  ugyan  a  választott  bíróságra  vonatkozó  eljárást,  de  az  állami  hatóságok  által  kinevezett

hivatásos bírákkal és a döntéseikkel szembeni fellebbezés lehetőségével.

A németek, az angolok, az osztrákok és a franciák rendkívül aktív és harcias kampányokat folytatnak. Az

európai  polgári  kezdeményezés  keretében  benyújtott  petícióhoz  szükséges  számú  aláírás  néhány  hét  alatt

összegyűlt.  Az  ellenállás  terjed  keleten  is:  Csehország,  Horvátország  és Magyarország nemrégiben elérte  az

állampolgári kezdeményezés benyújtásához előírt küszöbszámokat, ami ezekben az országokban, ahol az európai

kérdések gyakran hidegen hagyják az állampolgárokat és a politikai  felelősöket, figyelemre méltó eredmény.

Ezért Európának ezen a részén a mobilizálás gyakran egyéb, geopolitikai és társadalmi nehézségekbe ütközik,

vallja  Mădălina  Enache,  román  aktivista:  „Nagyon nehéz  a  transzatlanti  piachoz  hasonlóan  bonyolult  téma

fontosságáról  meggyőzni  az  embereket.  Itt,  ha  valaki  nem támogatja  az  amerikaiakat,  rögtön oroszpártinak

minősül. De létezik egyfajta elakadás is. Az emberek azt gondolják, hogy ez az egyezmény lehetővé teszi majd az

amerikai álomra alapozott fejlődés magasabb szintjének elérését.”

A  tárgyalások  megkezdése  óta  számos  vitát,  találkozót,  konferenciát  szerveztek  Európa-szerte  a

transzatlanti óriáspiac veszélyeinek bemutatására. 2014. október 11-én nem kevesebb, mint 1100 tiltakozó akció

(tüntetés, gyűlés, aláírásgyűjtés, stb.) valósult meg 22 országban! De mi a teendő, miután sikerül meggyőzni az

európai polgárokat a kérdés fontosságáról? Lévén, hogy az egyezmények a tervek szerint csak több év múlva

lépnek hatályba, a kampány hosszú távúnak ígérkezik, annál is inkább, mivel a tárgyalások nem igazán értek el

jelentős eredményt a tiltakozás mederbe terelése szempontjából.

Az állampolgárok bírálataira és kéréseire süket, de az energia-, a pénz- és a mezőgazdasági szektorban

tevékenykedő  multinacionális  vállalatok  követeléseinek  utat  engedő  Európai  Bizottság  makacsul  kitart  a

tárgyalások  mellett,  melyek  ráadásul  a  legnagyobb  titokban  zajlanak[v].  Csak  az  Állam-  és  Kormányfők

Tanácsának van politikai lehetősége a tárgyalások leállítására. a rendelkezik a leállításhoz szükséges politikai

eszközökkel.  A kormányok azonban még az  olyan országokban sem vállalják  a  tárgyalások  leállításával  járó

felelősséget,  ahol  az  állampolgárok  és  helyi  képviselőik  tömegesen  az  óriáspiac  terve  ellen  foglaltak  állást

(például Németországban vagy Ausztriában). A mobilizáló és felvilágosító kampány azonban, mely a probléma

mélyebb megértését hivatott segíteni a képviselők és az állampolgárok körében, csak most kezdődik.

Amélie  Canonne, a Mérnökök, Szakértők és Kutatók Nemzetközi  Szervezetének (AITEC[vi])  elnöke,  a

kereskedelmi és befektetési politikával kapcsolatos kérdések szakértője, a TAFTA (a transzatlanti óriáspiac angol

mozaikszava) elleni franciaországi és európai kampány vezetője.

Johan Tyszler,  a  TAFTA elleni  kampány  franciaországi  megbízottja  az  AITEC és az  ATTAC[vii]  nevű
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szervezetekben, a „Stop TAFTA” szövetség vezetője.

Fordította: Barna Anett

[i] Párizs és környéke.

[ii] General Agreement on Trade in Services (Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről).
Magyarországon az angol betűszó terjedt el, ezért a fordításban ez szerepel. A ford.

[iii] Ld. Susan George és Ellen Gould: Libéraliser, sans avoir l’air d’y toucher [Liberalizálni, mintha semmi
közünk se volna hozzá], Le Monde diplomatique, 2000. július.

[iv] A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának kiszámításához 750-nel kell megszorozni az adott ország
képviselőinek számát. 2015 júliusában, egy évvel az aláírásgyűjtés elindítása után, az Unió 18 országa meghaladta
az előírt küszöbszámokat.

[v] Akkora a titok, hogy a Wikileaks 100 000 eurós jutalmat ígér annak, aki nyilvánosságra hozza a tárgyalás alatt
álló megállapodás szövegét.

[vi] Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs

[vii] ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens (Szövetség a Pénzügyi
Tranzakciók Megadóztatásáért a Polgárok Megsegítésére)
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

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

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

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

Hímneműek

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

Nőneműek

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

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

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

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

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

a. Néma -e toldalékkal

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

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

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

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

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

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

e. Mássalhangzó plusz néma -e hozzáadásával

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

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

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

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

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

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

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

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

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

-eau

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

-on

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

-ette

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

-et

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

-ot

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

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

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

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

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

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

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

III. Állathangot kifejező francia igék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

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

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

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

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

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

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

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

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

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

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

V. Becéző állatnevek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[6] rhinocère, rhinocéron

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

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

[9] A köznyelvben a bique is elterjedt.

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

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

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

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

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

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

Hogyan káromkodnak a franciák?

Ádám Péter

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

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

(Rabelais, Gargantua[i])

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec

ce grand mot on se console de toutes les

misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

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

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

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

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

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

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

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

csak  hajjal  kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna

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

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

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

 (fehér galamb), la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

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

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

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

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

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

gris-blanc, gris-jaune;

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

46 / 48 2015. 11. 11. 15:35



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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