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Franciaország szabadesésben

SERGE HALIMI

Ahhoz, hogy valami hasonló előzményt találjunk Franciaország diplomáciai

meggyengüléséhez, az 1956-as szuezi hadjáratig és az Algériai háborúig kell

visszamennünk. A köztársasági elnök minden eleganciát nélkülöző harcias

beszédeinek és a külügyminiszter javíthatatlan önelégültségének úgy tűnik,

nincs is más célja, minthogy elfedjék Párizs alávetett helyzetét a nemzetközi

szintéren.

A  Németországhoz  való  igazodás  az  európai  ügyekben  látványosan  jelent  meg  a  görög  esetben.  A

külügyminisztériumban süket a telefon. A pénzügyminisztérium ugyan beszédesebbnek tűnik, de ott sincs senki a

vonal végén. A köztársasági elnök, François Hollande, pedig saját szerepét Berlin követeként határozta meg, akit

azzal  bíztak  meg,  hogy  elfogadtassa  Alekszisz  Ciprásszal  Merkel  asszony  drákói  intézkedéseit.  Pedig  még

Washington is meglepetését fejezte ki az Uniónak Athén felé mutatott kemény fellépése okán.

Az  USA-val  való  kapcsolatában Párizs pedig akkor  mutatta  meg a  kapcsolat alapvető  jellegét,  amikor

nyilvánosságra került, hogy az amerikai titkosszolgálatok a többi között François Hollande köztársasági elnök

után is kémkedtek – a francia kormányszóvivő azonnal kisebbíteni kezdte a gyalázatot:  „Meg kell őriznünk a

mértéket ebben az egészben. Nem azért vagyunk itt, hogy diplomáciai szakítást kezdeményezzünk.” – mondta,

majd elsietett Washingtonba, hogy a Transzatlanti Szerződésről tárgyaljon.

„A francia válasz majdhogynem nevetséges”, mondta sértődötten a jobboldali képviselő, Henri Guaino.

„Egy idő óta – tette hozzá az Amerika-barátságáról ismert volt miniszter, Pierre Lellouche –, mást se teszünk,

mint vakon követjük az amerikai politikai vonalat.”

Párizs  kényszeres  igazodása  Szaúd-Arábiai  kapcsolataiban  a  legmeglepőbb,  annyira,  hogy  ez  már  az

amerikai hűbérurat is bosszantja időnként. Bár Franciaországnak nem sikerült megakadályoznia júliusban az öt

nagyhatalom és  az  Irán  közti  megállapodást,  mint  azt  Tel-Aviv  és  Riyad, illetve  az  Obamát  utáló  amerikai

neokonzervatívak is elvárták volna, mindenki jól  láthatta, hogy Párizs csak nagy nehezen szánta rá magát a

csatlakozásra. Szíria esetében pedig az a vágya, hogy „megbüntesse” Bachar Al-Asszadot, kevésbé a szír rendszer

kegyetlenségéről szól, mint inkább arról, hogy Párizs meg akar felelni az Öböl-menti monarchiák elvárásainak,

hiszen ők esküdtek fel Asszad eltávolítására – különösen Szaúd-Arábia. Pedig a királyság egyaránt a bölcsője és a

bankára  az  egész  világon
[1]

 a  szunnita  fanatizmusnak,  éllovasa  a  síiták  véres  elnyomásának  Bahreinben  és

Yemenben is, nemkülönben egy olyan állam, amely aktívan harcol azok ellen az emberi jogok ellen, amelyeket

pedig Franciaország nyíltan hirdet, hogy fontosnak tart
[2]

.

Párizs választása alapvetően nem egy stratégiai elemzési hibából fakad. Inkább az a szándék áll mögötte,

hogy  fenntartsa,  sőt  erősítse  az  uralkodók  paranoiás  félelmét,  akik  állandóan  attól  tartanak,  hogy  Irán  és

szövetségesei bekerítik őket. Így lehet rájuk sózni még néhány fegyvereladást. Ez sikeres akció volt egyébként,
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hiszen október 13-án Manuel Valls miniszterelnök, Riyadból hazatérve a következő tweet üzenetet küldte szét a

világba: „Franciaország-Szaúd-Arábia: 10 milliárd eurós szerződés! A kormány mindent megtesz a vállalatainkért

és a foglalkoztatásért.”

Fordította: Morva Judit

[1] Nabil Mouline: Surenchères traditionalistes en terre d’islam [A hagyományőrzés eszkalációja az iszlám
országaiban], Le Monde diplomatique, 2015. március

[2] Serge Halimi: Impunité saoudienne [Szaúd-Arábiával nincs gond], Le Monde diplomatique, 2012. február

http://www.magyardiplo.hu/index.php/component/content/article?id=714
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Kuba a változások útján

Kovács Gábor

Julio  César  Cancio  Ferrer  nagykövet  a  napokban  meghívta  a  MUOSZ

Kül-Biztonságpolitikai  Szakosztályának  tagjait  és  részletes  tájékoztatást

adott  hazája  helyzetéről  az  újságíróknak.  Elmondta,  hogy  202  országgal

létesítettek  diplomáciai  kapcsolatot  és  149  államban  van  állandó

képviseletük. Kuba és Magyarország között a diplomáciai kapcsolat 1961-ben

jött létre, amit kubai részről Che Guevara írt alá Budapesten.

A  nagykövet  kijelentette,  hogy  nem  követik  mások  példáját,  az  egyes  európai  országokban  egykor

alkalmazott szocialista modell nem volt működőképes Kubában. Az elmúlt évtizedekben kialakult bürokratikus

rendszer  leépítése  jelenleg  az  egyik  legfontosabb feladat.  Megkezdődött  a  gazdaság „kiigazítása”  és mintegy

egymillió munkavállalót a magánszektorba irányítanak át. Számuk jelenleg már eléri hatszázezret. Az átalakítás

része a túlzott központosítás megszűntetése is. A döntések a minisztériumoktól a vállatokhoz illetve az egyes

ipari ágazatokat összefogó központokhoz kerülnek. Az állam nem irányíthatja a gazdaságot. A változások több

elméleti  kérdést  is  felvetettek.  Ezek  közé  tartozik  az  értéktörvény  korlátozott  érvényessége  és  a  különböző

tulajdonformák harmonikus együttléte. A neoliberális „recept” azonban nem lehet megoldás Kubában.

A jövő évben tartják a Kubai Kommunista Párt VII. Kongresszusát, ami az  elmúlt öt év  tapasztalatait

értékeli és meghatározza az elkövetkező időszak feladatait. Foglalkoznak egy harminc évre szóló gazdasági és

társadalmi fejlesztési terv elkészítésével is. Szükségessé vált az 1975-ben elfogadott alkotmány módosítása, ami új

közigazgatási struktúra kialakítását is jelenti. Az alkotmányt népszavazás fogja megerősíteni. Egyes döntéseknél

és  a  képviselők  kiválasztásánál  a  közvetlen demokrácia  gyakorlata  érvényesül.  A  nagykövet  elmondta,  hogy

Kubában napirendre került a generációváltás és az évtized végéig a „történelmi generáció”  tagjai  távoznak a

vezetésből.  Helyüket  többségében  olyan  személyek  fogják  elfoglalni,  akik  már  az  1959-es  forradalom  után

születtek. A politikai vezetők tisztségüket csak két ciklusban tarthatják meg.

A kubai-amerikai viszonyt érintve, a nagykövet kijelentette, hogy a diplomáciai kapcsolatok július 15-én

történt  felvétele  a  normalizálódás  első  lépését  jelenti,  ami  egy  hosszú  folyamat  kezdete.  Az  USA  el  akarta

szigetelni Kubát, de ez a latin-amerikai országok szolidaritásán megbukott. Havanna alapvető kérdésnek tekinti

az  embargó megszűntetését,  az  amerikai  támaszpontnak  használt  Guantanamo visszaadását  és az  ellenséges

propagandakampány  befejezését.  Az  ENSZ-ben történt  szavazáson 191 ország támogatta  az  amerikai  blokád

megszűntetésére vonatkozó határozati javaslatot, ellene csak az USA valamint Izrael szavazott. Kuba jószomszédi

viszonyt kíván az USA-val kialakítani, de ez nehéz feladat. Washington a kapcsolatok javulásáról beszél, de a

Helms-Burton törvény alapján jelenleg is súlyos büntetéseket szabnak ki más országok Kubával együttműködő

vállalataira és bankjaira.

A  nagykövet  elmondta,  hogy  Kuba  számára  kiemelt  fontosságú  a  kínai  reláció,  de  Argentínában,

Venezuelában és más latin-amerikai államokban sokkal jelentősebb a távol-keleti ország gazdasági szerepe. Az

elmúlt hetekben nyílt meg a Peking- Havanna közvetlen légijárat. Eltérő adottságai és helyzete miatt, a kínai

gyakorlat  azonban  nem  lehet  követendő  példa  Kuba  számára.  Oroszországgal  kitűnőek  a  kapcsolatok.  A

közelmúltban  írtak  alá  1,2  milliárd  dollár  értékű  hitelmegállapodást,  ami  az  energiaipar  és  a  gépgyártás

fejlesztését segíti.

Az  Európai Unióval  folytatódik  a párbeszéd, amelynek célja egy partnerségi  megállapodás megkötése.

Venezuelát követően, az  EU a szigetország második  legfontosabb gazdasági  partnere. A kubai  befektetési  és
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kereskedelmi lehetőségek iránti fokozott érdeklődést mutatja, hogy az idén Francois Hollande francia államfő,

Matteo Renzi  olasz, Robert Fico  szlovák miniszterelnökök, Federica Mogherini  az  Európai  Bizottság kül-  és

biztonságpolitikai  főbiztosa  és Frank-Walter  Steinmayer  német  külügyminiszterek  valamint  más politikusok

tettek látogatást a szigetországban. Az elmúlt napokban rendezett Havannai Nemzetközi Vásáron tizenegy EU

tagország, köztük Magyarország kiállítói  vettek részt. Több államból  magas szintű kormánydelegáció érkezett

Havannába.

Munkatársunk kérdésére  a diplomata hangsúlyozta, hogy az  ideológiai  különbségek ellenére, a kubai-

magyar kapcsolatokat a pragmatizmus és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás jellemzi. 1990 előtt sok

ezer magyar dolgozott a szigetországban és számos kubai diák tanult Magyarországon. A rendszerváltás után a

magyar  vállalatok  elkövették  azt  a  hibát,  hogy  Kubából  kivonultak.  A  „Visegrádi  Négyek”  tagállamai  közül

Magyarországgal  a  legalacsonyabb a  forgalom, vállalkozóink  hátrányba  kerültek  térségbeli  versenytársaikkal

szemben.  A  nagykövet  szerint,  a  még meglévő  személyes  kapcsolatokat  jobban  ki  kellene  használni.  A  két

kormány egyetért a gazdasági, kulturális, és tudományos kapcsolatok fejlesztésében. Növekszik a szigetországba

irányuló magyar turisták száma is.

Újságírói  kérdésre,  a  diplomata  kijelentette,  hogy  a  többpártrendszer  bevezetése  nincs  napirenden

Kubában. A média szabadságáról  szólva elmondta, hogy az  internetes portálokon számos, a rendszert bíráló

vélemény jelenik meg. Az  amerikai  adófizetők pénzén sugárzó Radió Marti adó- és tv  állomás programjai a

lakosságot és elsősorban a fiatalokat igyekeznek befolyásolni.

A több mint két órán át tartó, nyitott hangulatú beszélgetés hozzájárult a Kubában zajló gazdasági és

politikai folyamatok jobb megismeréséhez.
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Nők harca a testük feletti szabad rendelkezés jogáért

Sylvie Rosenberg-Reiner

Amiről most beszámolok Önöknek, azt személyes élményként, aktivistaként

éltem át az 1960-as évek közepétől.

Gyakran  halljuk,  hogy  a  fogamzásgátlás,  majd  később  az  abortusz

engedélyezése  elkerülhetetlen  volt  a  társadalom  fejlődése  során.

Elkerülhetetlen, de nem harc nélküli. A szabad és ingyenes fogamzásgátlás,

valamint az abortusz híveinek még nem is oly régen szembe kellett néznie az

erőszakkal, a brutalitással, sőt az ideológiai harccal. Nők sokasága soha nem

felejti  el  egyes  kórházi  orvosok  minősíthetetlen  magatartását  és  azt  a

helyzetet, amikor az abortuszra érkező nőket sértegették és mélységesen megalázták. Ma már sokan nem tudják,

hogy magát az eljárást altatás, vagy fájdalomcsillapítás nélkül végezték el a kórházakban.

1964-ben  harmadéves  egyetemista  voltam  az  orvosegyetemen,  ahol  akkoriban  nem  volt  semmilyen

szexuális  oktatás,  felvilágosítás.  Párizsban  a  Saints-Pères  utcai  új  egyetemi  előadótermek  tömve  voltak  a

hallgatókkal, akik  Christian Cabrol  professzor előadását jöttek el  meghallgatni. (Ő volt az, aki  később, 1968.

április 27-én, elvégezte  az  első  szívátültetést Franciaországban.)  Christian Cabrol  felrajzolta a  férfiak  és nők

kismedencében található belső szerveit, majd a legpikánsabbat az utcai fali rajzok stílusában kommentálta. Az

előadás híres volt, a jövő orvosai kizárólag itt kaptak némi információt az ember szexuális életéről, és ez is csak

az anatómiára korlátozódott. Ezzel szemben az abortusz lehetséges veszélyeit és következményeit részletesen

elmagyarázták: a félelmetes és gyakran halálos baktériumcsalád a clostridium perfingens okozta vérmérgezéstől

kezdve a sterilitásig mindent.

A Családtervezési Hálózatot (Planning Familial) 1960-ban hozták létre. Barátnőmmel, Elisabeth Barthod-

Michaut-val,  1965-ben  elhatároztuk,  hogy  beiratkozunk,  és  felvilágosítási  tanácsadó  képzésre  jelentkezünk.

Kezdetben  szívesen fogadtak  mint  orvostanhallgatókat.  A  képzés  hagyományos  volt,  és  megfelelt  az  Orvosi

Kollégium követelményeinek. Tanították a mechanikus védekezi módszereket (pl. óvszer, spermaölő krém), de

már a méhszájsapka használatát saját magunknak kellett megtanulnunk. A méhen belüli eszközöket (pl. IUD)

akkoriban  még  alig  alkalmazták,  s  ha  igen,  akkor  csak  olyan  nőknél,  akiknek  már  több  gyerekük  volt.  A

fogamzásgátló tabletták be voltak tiltva Franciaországban, így azokról szó sem esett. A tanfolyam elején már azt

éreztük, hogy nekünk nincs helyünk a családtervezési rendszerben. Már az is gondot jelentett, hogy nem voltunk

férjnél, és ez nem csak a felvilágosításért érkező családanyákat zavarta, hanem a Planning vezetőit is. Bennünket

pedig  az  Orvosi  Kollégium  rugalmatlansága  zavart,  valamint  az,  hogy  csak  a  nagykorú  nők  felvilágosítását

engedélyezték. (Ez akkoriban még 21 év volt.)

Úgy döntöttünk, hogy a legnagyobb diák-szakszervezet (UNEF) biztosítási kasszája támogatásával nyitunk

egy Planning irodát  a  diákok részére. 1966 februárjában avattuk  fel  a  boulevard  Saint-Michel-ben, amely  a

Szociológiai és Demográfiai Tanulmányok Központja nevet kapta.

A mi gyakorlatunk jelentősen eltért más Planning irodákétól. Már a megnyitáskor kapcsolatba léptünk a

kerület  háziorvosaival  és  nőgyógyászaival.  Tájékoztattuk  őket  a  terveinkről,  és  megkérdeztük,  hogy

fogamzásgátlás  ügyében hajlandók  lennének-e  fogadni  a  diákokat.  Hosszú  és  nehéz  tárgyalások  után  végre

működni  kezdtünk.  Soha  senkitől,  még  a  fiatalkorúaktól  sem,  tagadtuk  meg  a  szexuális  felvilágosítást  és

próbáltunk, amennyire csak lehet, az abortusz iránti igényekre is megoldást nyújtani.

1971-től a harc keményebbé vált. A tüntetések és ellentüntetések egymást követték az országban. Az első

komolyabb megmozduláskor 343 nő vallotta be hogy abortált, és ez a lista 1971. április 5-én megjelent a Le
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Nouvel Observateur-ben. Ez adta meg a kezdő lökést ahhoz a harchoz, melyet a nők a saját testük feletti szabad

rendelkezés jogáért vívtak. A kiáltványnak nagy nemzetközi visszhangja lett, mivel közismert személyiségek is

aláírták. Reakciós véleményvezérként az Orvosi Kamara akkori elnöke, Jean-Louis Lortat-Jacob a következőket

írta a Keresztény Családok Országos Konföderációjának: „A 343 között vannak ismert elkövetők, akik jól csengő

családnevük ellenére nem tűnnek nagyon katolikusnak.”

A Le Monde-ban több felháborodott válasz is érkezett ezekre  a szélsőséges állításokra, pedig a szóbeli

erőszak épp csak elkezdődött. A Planning vezetősége a szabad és ingyenes abortusz ellen foglalt állást, de nem

helyeselte  a  büntetőjogi  eszközöket.  A  kiáltvány  legismertebb aláírói  ellen  nem is  indult  eljárás,  másoknak

azonban viselniük kellett a munkahelyi következményeket. Ezért hozta létre az Gisèle Halimi ügyvéd Simone de

Beauvoir-ral közösen a „Döntsünk a nők mellett” Egyesületet (Choisir la cause des femmes), ahol ingyenes jogi

védelmet nyújtottak a perbe fogott nőknek.  

A legismertebb perek egyike Marie-Claire  Chevalier esete  volt 1972-ben. A 17 éves lány nemi erőszak

áldozata lett, majd abortált. Egy 1920-as törvény alapján szándékoztak őt és édesanyját elítélni, aki segített neki

az  abortusz  végrehajtásában.  Védőügyvédjük  Gisèle  Halimi,  már  a  kezdetektől  a  politikai  megközelítést

választotta  a  jogi  védekezésben.  Tanúnak  hívta  a  343  aláírót,  és  olyan  közismert  személyeket,  mint  az

író-biológus Jean Rostand, az orvosi Nobel díjas Jacques Monod, vagy Paul Milliez orvosprofesszor. Ez utóbbi

tanúskodása nagy  port vert fel.  A közmegbecsülésnek  örvendő  kutatóorvos,  hat gyermek  édesapja, gyakorló

katolikus, maga is az abortusz ellenzője, nyíltan vállalta véleményét. Kijelentette, hogy ha az ő lánya 17 évesen

meg akarná szakítani a terhességét, akkor segítene neki ebben. Az Orvosi Kamara a sajtó útján élesen válaszolt

Milliez-nek, de ez még nem volt elég. Jean Foyer igazságügyi miniszter berendelte magához, és a következőkről

győzködte: „Nem szabad hogy a gazdagok kicsapongása a szegényeknek is engedélyezett legyen.”

1972.  május  14-én  megalakítottuk  az  ”Egészségügyi  Információs  Csoportot”  (GIS-t),  amelynek  tagjai

elsősorban  orvosok,  orvosegyetemi  hallgatók,  vagy  az  egészségügyben  dolgozó  szakemberek  voltak.  Bár  fő

profiljuk szerint a rossz munkakörülmények okozta egészségkárosodással foglalkoztak, kiálltak az ingyenes és

szabadon választott abortusz mellett is.

A  korábbi  küret-tecnikánál  jóval  kíméletesebb  vákum  aspiráció  felfedezése  után  Joëlle  Brunerie

nőgyógyász, a GIS csoport tagja ─ aki egyébként maga is részt vett a Planning felvilágosító képzésben ─ Párizsban

bemutatta az új módszert. Kollégája, Pierre Jouannet szülész-nőgyógyász, a GIS csoport alapító tagja, miután

megismerte  a Karman módszernek is nevezett új  technikát, megpróbálta meggyőzni csoportja más tagjait az

alkalmazás előnyeiről.

A nők körében egyre nagyobb volt az igény, így lakásokon és a kórházak ügyeleti szobáiban kezdtük el

alkalmazni a Karman módszert. A GIS úgy döntött, nyilvánosságra hoz egy kiáltványt, és orvosi körökből keres

erős támogatókat. Emlékszem, hogyan próbáltam meggyőzni Alexandre Minkowski gyerekgyógyászt (nála voltam

korábban szakmai gyakorlaton), de  a kiáltvány  megszövegezését túl  radikálisnak gondolta.  Ellenben sikerült

néhány  ismert  főorvos aláírását  megszereznünk.  Sajnos,  kevés  nőgyógyász  állt  ki  mellettünk, sokkal  inkább

pszichiáterek és háziorvosok.

1973.  február  3-án  a  GIS  a  Le  Nouvel  Observateur-ben  hozta  nyilvánosságra  a  331-ek  Kiáltványát,

amelyben kijelentették, hogy abortusz  ügyben csak és egyedül  a nőknek áll  jogában meghozni a döntést. Az

Orvosi Kamara álláspontját többé nem tekintették az orvosok többségi véleményének. Az aláíró orvosok pedig

kijelentették, hogy vállalják a terhesség megszakítást anélkül, hogy ebből anyagi hasznuk származna. Egyben

kötelezték magukat, hogy jogi és orvos etikai eljárások esetén közös felelősséget vállalnak a nyilvánosság előtt.

A  kiáltvány  erőszakos  válaszok  sorát  váltotta  ki.  Az  Orvosi  Kamara  szerint:  „egy  kényelmi,  nem

egészségügyi  megfontoláson  alapuló  abortuszt  nem  szabadna  hogy  orvos  végezzen  el… Bandita  egyesületté

válunk”.  A  vallásos  sajtóban még az  „ártatlanok  lemészárlása”  kifejezés is  megjelent.  De  a  GIS csoport  sok
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támogató levelet is kapott. Néhány napon belül elértük a nyolcszáz aláírást.

A  kiáltvány  publikálása  után  néhány  nappal  az  Abortusz  Tanulmányozásának  Országos  Egyesülete

(ANEA) megjelentet egy Chartát, melyet kétszáz jelentős személyiség ír alá (köztük Milliez és Minkowski), és

amelyben kijelentik,  hogy  ők  is  végeznek  abortuszokat.  Követelték  az  1920-as törvény  eltörlését,  de  egyben

fékezni kívánták a nők teljes döntési szabadságát. Úgy ítélték meg, hogy az a legmegfelelőbb, ha egy bizottság

dönti  el:  jogos-e  a  kért  abortusz,  vagy  sem. Így  próbálták  kivédeni  az  orvosok  erkölcsi  elítélését,  és persze

korlátozni a teljesen szabad abortuszhoz való jogot. A szakmai és a társadalmi elismertség az ő oldalukon állt.

1973  áprilisában  a  GIS  orvos  tagjai  úgy  döntöttek,  hogy  együttműködnek  a  Szabad  Abortuszért  és

Fogamzásgátlásért Mozgalommal  (MLAC-cal)  még akkor  is,  ha közülük egyesek az  abortuszt  orvosok nélkül

hajtották végre. Az életveszély megelőzésére az orvosok ügyeletet tartottak. A legtöbben attól féltek, ha valami

bekövetkezne, ellenfeleik azonnal kihasználnák a helyzetet. Emlékszem mennyire megkönnyebbültem, amikor

Pierre Huguenard professzor, a Creteil-i CHU orvosi gyakorlókórház aneszteziológus főorvosa bejelentette, hogy

szükség esetén az ő kórházi részlege fogadja a pacienseinket.

A MLAC több aktivistája és néhány orvos rendszeresen tartott felvilágosítást, ahol a nőknek ismertették a

Karman  módszert.  Többségük  Párizsban  nem  tudott  ehhez  hozzájutni,  és  a  mi  orvosaink  csak  hétvégéken

végezhettek ilyen beavatkozást. Így az aktivisták a paciensekkel közösen döntötték el, hogy ki utazik, és ki marad.

A MLAC tagjai minden héten egyszer megszervezték a nők utaztatását Hollandiába. A már előre haladottabb

terhességek esetében Angliába kellett menni. Pierre Jouannet alkudta ki az angol kórházaknál a lehető legjobb

árakat.

A Buffon utcai rendelő hamarosan túl kicsinek bizonyult, a nők hosszú sorokban álltak az utcán. Ezért úgy

döntöttünk,  hogy  Jardin  des  Plantes  előtti  füves  téren,  vagyis  teljes  nyilvánosság  előtt  rendezzük  be  a

rendelőnket. Az abortuszok elvégzéséhez egy diszkrétebb helyet, a 15. kerületben az Ollier utcában béreltünk ki

egy lakást, persze álnéven. A nők először egy „közvetítővel”, egy aktivistával vették fel a kapcsolatot, aki elmondta

nekik, hogy fog történni a beavatkozás. Ő segítette a pácienseket lelkileg, nyugtatgatta őket a műtét alatt, majd

felvilágosítást adott a fogamzásgátlás módjairól. A GIS csoportban majdnem minden orvos párban dolgozott a

MLAC aktivistákkal.

Ellenfeleink sem maradtak passzívak. 1973 júniusában tizenkétezer orvos és háromezer jogász kiadott egy

kiáltványt, amely az erkölcs és a jog nevében radikálisan szembeszállt az abortusszal ─ Jérôme Lejeune keresztes

hadjárata szellemében. A Planning vezetése és orvosi kollégiuma óvatos maradt. Azt az álláspontot képviselte,

hogy  az  orvosok  mindenképp  vegyenek részt  a döntésben, vagy  legalábbis segítsenek a  nőknek  meghozni  a

döntést. De 1973 júniusában a Planning országos közgyűlésén egy új hozzáállás kerekedett felül: egy radikális

álláspont kapott többséget. A „reformernek” nevezett orvosok kiléptek a Planningból, ahol úgy döntöttek, hogy az

abortuszokat elvégzik a védőnői központokban. Így a fiatal generáció „balos” orvosai kerültek többségbe.

Az abortusz  történetének értékelésekor azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző generáció, a

„reformerek” generációja tett a legtöbbet a családtervezési központok, a Planningok létrehozásáért. Ez volt az

első és legnagyobb lépés a nők szabad döntési jogának kivívásában. Ennek a harcnak az eredménye lett a Simone

Veil  egészségügyi miniszterről elnevezett un. „Veil törvény”, amely 1975. januárjától engedélyezte a terhesség

megszakítást. Igaz, előbb csak öt évre, melyet aztán 1979-ben véglegesítettek.

A szerző orvos, egyben az abortuszhoz való jog aktivistája, és a gyermekek jogainak védelmezője. A 2014

júliusában elhunyt kiváló  szakemberre e cikkel  emlékezik  Gabrielle Balazs és Monique Pinçon-Charlot. Ők

gyűjtötték  össze  Sylvie  Rosenberg-Reiner  2008.  február  14-én  a  párizsi  Alexandre  Koyré  Központban

elhangzott szemináriumi beszédének legjellemzőbb elemeit.

Fordította: Morva Judit
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Kronológia:

1920. Az abortusz és a fogamzásgátlás betiltása.

1942. Az abortusz „államellenes bűntény” és halálbüntetéssel büntethetik.

1943. Marie-Louise Giraud-ot guillotinnal kivégzik, mert több abortuszt is elvégzett.

1967. A Neuwirth törvény engedélyezi a gyógyszertárban, receptre felírt fogamzásgátlók árusítását, a fiatalkorúak

esetében előzetes szülői engedélyezéssel.

1971. Női  nemzetközi  felvonulás a „szabad és ingyenes fogazásgátlásért és abortuszért”, a  Női  Felszabadítási

Mozgalom (MLF) kezdeményezésére.

1973. április. Megalapítják a Szabad Abortuszért és Fogamzásgátlásért Mozgalmat (MLAC)

1974. A fogamzásgátlás támogatottá válik és eltörlik a kötelező szülői engedélyt a fiatalkorúaknak.

1975. A Veil törvény kihirdetése, amely engedélyezi a terhesség megszakítást (IVG) a terhesség 10. hetéig.

1982. A Roudy törvény engedélyezi a terhesség megszakítás OEP finanszírozását.

1990. Engedélyezik a kórházaknak az abortusz tabletták kiadását.

1991. A törvény engedélyezi az fogamzásgátlók és az óvszerek reklámját.

1993. A Neiertz törvény bűncselekménnyé teszi a terhesség megszakítás akadályozását.

2000. Engedélyezik a sürgősségi fogamzásgátlást.

2001. Az Aubry törvény 12 hétre emeli a legális terhesség megszakítás határidejét és eltörli a fiatalkorúaknak a

kötelező szülői engedélyt.
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Az Egyesült Államokban kell valamidnek lennie, hogy szegény lehess

Maxime Robin

Egy  check  casher  (csekkbeváltó)  pultnál,  a  Broadway-n,  Brooklyn  központi

útvonalán,  amelyet  leárnyékol  a  New  York-i  magasvasút,  Carlos  Rivera

haladékot kér. „No tengo los 10 pesos” („Nincs tíz dollárom”), mondja az ablak

mögött  ülő  alkalmazottnak.  Brooklynban  ezek  a  butikok  mindenütt  jelen

vannak:  a szakmai telefonkönyvben 236 van belőlük. Felismerhetők színes és

rozzant homlokzatukról, neonjaikról, a dollár jelképről és a „CASH” (készpénz)

szóról  az  ablakokon.  A  készpénz-átutalásokon  kívül,  itt  válthatják  be  a

csekkjeiket azok a lakosok, akiknek nincsen bankszámlájuk: az összeget jutalék

ellenében  készpénzre  váltják  (2  százalék  100  dolláronként,  plusz  különböző

egyéb  költségek).  Nagyon  rö vid  lejáratú  kölcsönöket  is  adnak,  igen  magas

kamatokra.

Országos szinten ezeknek a standoknak ezrei egy erős, sok formában működő pénzügyi ipart alkotnak,

amelyet  általános  kifejezéssel  predatory lenders,  avagy  „ragadozó  hitelezők”  névvel  illetnek.  A  gúnynév  az

agresszív kereskedelmi modellnek tulajdonítható: soha nem engedi el a hitelfelvevőt, aki gyakran azért csinál

újabb adósságot, hogy visszafizesse az első kölcsönt, amit új hitelként vett fel.

Hatalmas sikerük ellenére ezeknek a skrupulusok nélküli hitelezőknek nincs jó sajtójuk az országban. Az

államok  jól-rosszul  megpróbálják  szabályozni  a  tevékenységüket.  A  legpusztítóbb  pénzügyi  terméket  New

Yorkban betiltották, de legális Kaliforniában: ez a payday loan, vagy „ fizetésnapi kölcsön”, ami egy ultrarövid

lejáratú hitel (legfeljebb tizenöt nap), amelyet a kliens a fizetése napján igen magas kamattal fizet vissza. Egy

ügyfél így 300 dollár kölcsönt kap, amelyért 346 dollárt fizet vissza, amikor hozzájut a fizetéséhez.

Ez az iparág, ami húsz évvel ezelőtt még nem létezett, 46 milliárd dollár hasznot hajtott a legutóbbi évben.

Ma  már  több  check  cashers  van  az  Egyesült  Államokban,  mint  McDonald’s  és  Starbucks  együttvéve.  A

Tisztességes Kölcsönzésért Központ[1]  (CRL), amelyet azzal  bíztak  meg, hogy  dokumentálja a  visszaéléseket,

létrehozásának évében, 2002-ben ezeknek a kölcsönöknek az összegét mindenféle kamattal, és a fizetésképtelen

esetekkel együtt 9,1 milliárd dollárra becsülte. Tizenhárom évvel később beismerték, hogy ma már megbecsülni

sem  képesek  ennek  a  mértékét:  „A  teljes  összeg  több  százmilliárd  dollár  lehet,  közölték  a  riasztó  adatot

júniusban. Ez amerikaiak millióinak életét köti gúzsba, de az ország egészére kihat[2].”

A szegénység megbüntetése

Egy szegény ember az Egyesült Államokban már mindenért többet fizet:  napi szolgáltatásokért, élelmiszerért,

biztosításokért[3]. A poverty penalty („szegénység büntetés”) fogalma nem új: David Caplovitz írt róla 1967-ben

egy szociológiai elméleti tanulmányt, ami azóta klasszikussá vált The Poor Pay More címmel (A szegények többet

fizetnek)[4]. Elemzése időtálló maradt. „A szegények többet fizetnek egy liter tejért és egy kevésbé jó minőségű

lakásért”, fújt riadót 2009-ben Earl Blumenauer, Oregon demokrata párti szenátora. Az a 37 millió amerikai,

akik  a  szegénységi  küszöb alatt  élnek,  és  a  másik  100  millió,  akik  azért  küzdenek,  hogy  a  középosztályba

integrálódjanak „fizetnek azokért a dolgokért, amelyeket a középosztály úgy tekint, mint ami jár [5]”.

Egy példa a sok közül:  az Amerikai Fogyasztóvédelmi Szervezet egy jelentése szerint a nagy gépkocsi-
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biztosító  társaságok  díjszabásai  nagyobb mértékben  veszik  figyelembe  ügyfeleik  iskolázottsági  szintjét,  mint

vezetésük megbízhatóságát. A vizsgált esetek kétharmadában „a szegény jól vezetők többet fizettek [körülbelül

25 százalékkal], mint azok a gazdagok, akik már okoztak balesetet[6]”.

„Gazdagnak kell  lenni ahhoz, hogy valaki a szegény emberek életét élje”, állapította meg ironikusan a

Washington Post[7],  sorba  véve  az  életnek  azokat  a  kis  dolgait,  amelyek  a  pénztelen  dolgozókat  büntetik:

időveszteség  a  közlekedésben,  mindenféle  sorban  állás  a  gyenge  minőségű  szolgáltatásokért,  stb.  Sem  a

szabadidőre, sem a szórakozásra nem marad idő, és a tévedés sem megengedett.

Az  élethelyzetek  néha  tragikus  fordulatot  vesznek.  Mint  Maria  Fernandes  sorsa  is,  aki  2014

szeptemberében  halt  meg,  saját  autójában  egy  parkolóban,  New  Jersey-ben.  Négy  éve  alkalmazta  a

Dunkin’Donuts gyorsétteremlánc, és a 32 éves nő három állást is vállalt, délután, éjszaka és hétvégéken, három

különböző vállalatnál, hogy biztosítsa lánya tanulását. A New Jersey államban érvényben levő minimálbért kapta:

8.25 dolláros órabért. 550 dollárt fizetett egy bútorozott lakásért, ahol csak ritkán aludt. Inkább a saját autójában

pihent, bekapcsolt motorral és légkondicionálóval, hogy frissítse a levegőt, miközben egy benzintartályt tartott a

hátsó  ülésen. Ez  a  tartály  véletlenül  felborult  az  egyik  pihenése  közben, és  a  szétterjedő  mérgező  gázoktól

megfulladt. A Dunkin’Donuts szóvivője a gyászjelentésben úgy méltatta, mint a „mintaszerű dolgozót[8]”.

Térjünk  vissza  a  Stuyvesant  Heights  negyedben  levő  check  casher–hez.  Az  alkalmazott  javasol  egy

megoldást  Rivera  úrnak:  adósságának  visszafizetésével  megvárják  a  következő  napot.  Keresztnevén szólítja;

láthatóan itt ez a szokás. Megkönnyebbülve röviden telefonál, megígérve angolul, hogy visszafizeti a tartozását.

Utána újra nekiindul  egy  bevásárlókocsival  a hosszú  utcán. Megtölti  visszaváltható  palackokkal;  a  környező

szupermarketekben 10  centet  kap  palackonként.  Kisebb munkákat  vállal  éjszaka is  „építkezésen”.  Volt  már

valaha banki ügyfél is, de már nem emlékszik rá, mikor.

Utcai pénzkölcsönzők

A hagyományos pénzintézetek kevés bankfiókot nyitnak az alacsony jövedelmű negyedekben. A Rivera úr postai

irányítószámával  jellemzett területen, a Stuyvesant Heights-en csak kettő jut 85 000 lakosra:  ez  egy  „banki

sivatag”,  amilyenből  vagy  650-et  lehet  találni  az  országban.  Szédítő  paradoxon,  hogy  a  Stuyvesant  Heights

mindössze tíz metrómegállóra van a Wall Street-től, a pénzvilág neuralgikus központjától. „A bankoknak nem

érik  meg  fiókokat  nyitni  a  szegényebb  negyedekben”  magyarázza  Lisa  Servon,  a  New  York-i  New  School

várospolitikával  foglalkozó  egyetemi  tanára.  „Ezek  a  lakosok  több terhet  jelentenek,  mint  amennyi  hasznot

hoznak. Nem helyeznek el pénzt a bankban, és túl sok időt töltenek el a pultnál. A bankok ennek az ellenkezőjét

keresik: olyan ügyfeleket, akiket soha nem látnak, és akik pénzt fizetnek be.”

A check cashers–ek tehát ezeket helyettesítik a szegény negyedekben, üzleti modelljüket a szolgáltatások

közelségére és azok sokféleségére (SIM kártyák eladása, lottó, sorsjegyek és más szerencsejátékok...) alapozva, és

minden tranzakció után százalékot számítanak fel. „A bankok egy-egy gazdag milliomos ügyfelet akarnak, mi

viszont egymillió egydolláros ügyfelet”, összegzi kertelés nélkül  Joe Coleman, a RiteCheck elnöke – amelynek

tizenkét üzlete van Bronx-ban és Harlemben[9]. Ezek a vállalkozások a szegények számára az utolsó esélyek,

mielőtt  uzsorakölcsönöket  vennének  fel  az  utcán,  saját  kockázatukra  és  veszteségükre,  a  minden törvényes

kereten  kívül  álló  loan  sharks–oknál,  uzsorásoknál,  akik  kisebb-  vagy  nagyobb mértékben  kapcsolódnak  a

bűnözéshez, és erőszakot is alkalmaznak, hogy a kamatokkal növelt kölcsönöket visszaszerezzék.

Lisa Servon azt is megemlíti, hogy a New York-ba bevándorolt közösségek, főleg a spanyolajkúak, de a

szenegáliak vagy az arabok is, hoztak magukkal egy nulla kamatos mikrohiteles módszert is. Az elv egyszerű:

több ember összefog, és befizet egy kis összeget egy közös kasszába. „Minden héten, egy forgó rendszer szerint,
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más és más tag kapja meg a felgyűlt befizetéseket”, magyarázza a professzor, aki ezeket az alternatív hitelnyújtó

köröket tanulmányozza, anélkül, hogy képes lenne felmérni ezek számát vagy gazdasági súlyát.

Ha a szegényeket nem érdekli a Chase, vagy a Bank of America, Lisa Servon kutatásai szerint ennek a

fordítottja is igaz. „A szegények előnyben részesítik a check casher-eket mert a bankokban  még többet kellene

fizetniük; a késedelmek és a kamatok miatt”, magyarázza. A bankok sokkal válogatósabbak, és nem javasolnak

kisösszegű hiteleket rövid távra az ő szükségleteik szerint. Minden cégnek van egy átlagosan 49 szankcióból álló

egész  arzenálja  olyan eszközökből,  amelyeket  egy  folyószámlára alkalmazhat;  az  engedélyezett  folyószámla-

hitelkeretet meghaladó pénzfelvétel büntető költségek özönét vonja magával. A tíz legnagyobb amerikai banktól

kapott  statisztikák  szerint,  amelyet  a  bankokat  biztosító  Federal  Deposit  Insurance  Corporation  hoz

nyilvánosságra,  a  folyószámla-hitelfelvételek  felét  átlagosan  kevesebb  mint  36  dolláros  kiadás  miatt  kellett

felvenni. És mivel a hitelkeretet rövid távú kölcsönnek tekintik, a kamatok elérik a nehezen elképzelhető 5000

százalékot évente.

2011-ben az amerikai bankok 38 milliárd dollár profitot realizáltak csak a kirótt díjakból[10]. „Ezek egyre

magasabbak,”  jegyzi  meg Lisa  Servon.  „Az  amerikaiak  pénzügyi  instabilitása  nőtt  ;  jövedelmeik  ingadozóvá

váltak. Több helyen dolgoznak, itt vagy ott, néhány órát. Csekkjeik a hónapok végén nem azonos összegeket

mutatnak. Nincs  előzetes költségvetésük.  Pénzhiányban szenvednek  ;  a  hiányok  rendszeresek,  a  büntetések

összeadódnak.” Nem ritka az az eset, hogy olyanokkal találkozunk, akiknek a válság előtt stabil fizetésük volt, és

akik  ma  két  bizonytalan  állást  látnak  el  részmunkaidőben  és  órabérért.  Az  egészségügy,  az  oktatás,  a

gyermekgondozás költségei robbanásszerűen emelkednek, és „a munkáltatók kevés szociális juttatást ajánlanak,

miközben  az  amerikaiaknak  egyre  nagyobb  költségeket  kell  kifizetniük.  Nincs  többé  joguk  tévedni...  Ez  a

probléma gyökere.”

A jó adós a mintapolgár …

Egy normális amerikai olyan, aki el van adósodva, de időben fizeti a részleteket. A bankrendszer által készített

felméréseken kívül esik közel tíz millió amerikai háztartás, akiknek nincsenek meg az ahhoz szükséges eszközei,

hogy  az  Egyesült  Államokhoz  méltó  társadalmi  státuszt  élvezhessenek:  nincs  megfelelő  credit  score-juk

(hitelképességük pontozásos besorolása). Ez a háromjegyű szám általában 300-zal kezdődik (nagyon gyenge) és

850 körül végződik (nagyon jó), de a különböző bankoknál kezdődhet 100-zal és elmehet 990-ig. Ez a besorolás

ma már majdnem olyan fontossá vált, mint a társadalombiztosítási szám. Franciaországban ismeretlen módon, a

hiteldosszié egy amerikai állampolgár egész életét meghatározza. Ez tanúsítja, hogy időre visszafizeti a tartozásait

és méltó arra, hogy kölcsönöket vehessen fel.

Kezdetben kizárólag a bankok használták fel  ingatlanvásárlás hitelezésekor, de ma már a hiteldossziét

megtekintheti egy kereskedő, egy biztosító, egy ingatlant bérbeadó, sőt, egy lehetséges munkáltató  is. Egy jó

pontszám a bizalom forrása. Ez behatolhat egészen az online társkereső oldalakra is, ahol lehetővé teszi annak

megítélését, hogy az egyén pénzügyi helyzete kielégítően egészséges-e ahhoz, hogy érdemes legyen folytatni a

beszélgetést[11]. Egy késve fizetett számla azonnal befolyásolja ezt ; ha a problémák gyűlnek, a pontszám zuhan,

és a bankok fenntartják maguknak a jogot, hogy emeljék a kamatlábat.

Ha  valaki  nem  tud  jó  hitelezési  besorolást  kapni,  akkor  a  legrosszabb  következmény  a  bankszámla

letiltása: ilyenkor az ember a hitelezés szempontjából láthatatlanná válik, teljesen elveszti a hitelképességét. A

kapuk  bezárulnak  ;  az  élet  költségesebbé  és  komplikáltabbá  válik.  A  Pénzügyi  Fogyasztóvédelmi  Iroda

(Consumer  Financial  Protection  Bureau)  jelentése  szerint  az  alacsony  jövedelmű  kerületek  lakosainak

30 százaléka teljesen kizáródik  a hitelezésből. Ez  a megbélyegzés sokkal  gyakrabban érinti  a  feketéket  és a

spanyolajkúakat: közöttük 15 százalékos, szemben a fehérek és az ázsiaiak 9 százalékával[12].
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Miközben  Európa  a  megtakarítást  részesíti  előnyben,  az  amerikai  társadalom  erősen  bátorítja  a

hitelfelvételt[13]. A háztartások eladósodottsága állandóan nő. Ha nem vagy eladósodva, az a rossz  pénzügyi

helyzet  jele.  A  Városi  Intézet  szerint  jelenleg  minden  háztartásban  átlagosan  nyolc  hitelkártya  van,  és  a

fogyasztási hitelek átlagos összege családonként eléri a 15 000 dollárt.

… de a rossz adós a nyereség forrása.

Az 1980-as évek végén azonban egy esemény felborította a régi gazdasági alapadottságokat[14] : megszüntették

az  uzsorakamat  szabályozását,  másként  szólva  eltörölték  a  banki  kamatplafonokat.  Ez  nagyszámú  amerikai

számára tette  elérhetővé a hitelhez  jutást ;  cserébe viszont a bankok jogot kaptak arra, hogy szinte  teljesen

homályos módon rögzítsék a kamatokat. A magáncsődök száma robbanásszerűen nőtt, és a fogyasztási hitelek is

olyan szintre ugrottak, amely a ’29-es Nagy Válság óta ismeretlen volt. „Ez az egyetlen iparág, amely ilyen módon

működhet[15]”, lázadt fel 2004-ben Elizabeth Warren, a Demokrata Párt balszárnyának egyik ismert politikusa,

aki saját pályafutását a hitelipar visszaéléseinek leleplezésére szentelte. 2010-ben, a válságot követően ő volt az

egyik kezdeményezője  a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Iroda, egy  szövetségi ügynökség létrehozásának. Hosszú

ideje  tanít  pénzügyi  jogot  a  Harvardon.  Annak  illusztrálására,  hogy  a  bankipar  mennyire  átláthatatlan,

kijelentette, hogy ő maga sem képes kiszámítani azoknak a hiteleknek a kamatait, amelyeket felvett.

A középosztály,  és azok, akik  azért  dolgoznak, hogy  bejussanak a  középosztály  tagjainak  sorába,  a fő

forrásai a bankok nyereségének, épp a problémáik miatt, amelyekkel csak akkor szembesülnek, ha vissza kell

fizetniük a hiteleket és a felhalmozódó büntetéseket. Elizabeth Warren szerint, épp ők azok, akik a hitelipart ma

fenntartják:  „A  nehéz  helyzetbe  került  emberek,  közel  a  csődhöz  ;  azok,  akik  minden  hónapban  csak  a

visszafizetendő  minimumot  tudják  megfizetni,  akik  néha  késve  fizetnek,  akik  időről  időre  fedezet  nélküli

csekkeket állítanak ki, akik hol itt, hol ott csúsznak a tartozás visszafizetésével[16]...”

Oregonban, Claire Shrout, férjezett, két gyermekes ápolónő ebbe a kategóriába tartozik. Egy homokszem

siklatta ki a családi életét: férjének daganatos betegsége, amikor terhes volt a második fiával. „Amikor szültem, a

férjem éppen befejezte  a kemoterápiát” meséli. Soha nem tudott takarékoskodni, hogy egy biztonsági alapot

hozzon létre, mert vissza kellett fizetnie azokat a kölcsönöket, amelyeket egyetemi tanulmányai idején vett fel:

„Minden hónapban dollárok ezrei mennek el a számlákra.” Férjének abba kellett hagynia a munkáját a betegsége

miatt, és neki is abba kellett hagynia a sajátját négy hónapon keresztül. „Jövedelem nélkül hitelt kellett felvenni,

hogy  kifizethessük  az  ápolási  díjakat  és  biztosítsuk  a  napi  költségeket.  Ahhoz,  hogy  visszafizessem az  első

kölcsönt, fel kellett vennem egy másodikat. Hogy kifizethessem a másodikat, egy harmadikat... Így kezdődtek a

bajok. Éppen csak megélünk.” Egy házastárs betegsége, egy meglazult ékszíj az autóban, a fiatalon felvett hitel,

amelyet vissza kell fizetni: egy magáncsőd perspektívája egyre kevésbé elvont lehetséges esemény, beleértve a

középosztály tagjait is.

A hitelipar számára Shrout asszony és férje tökéletes ügyfelek. Shrout asszony a diplomáját az Oregoni

Egyetemen szerezte az 1990-es évek közepén. Tanulmányi költségei „nagyon méltányosak voltak, különösen a

mostaniakkal összehasonlítva”. Visszagondolva a campus gyepére, nagy sátrakra emlékszik, ahol a diákoknak

ünnepi légkörben ajánlgattak hitelkártyákat. „Az ügynökök ugyanolyan fiatalok voltak, mint mi, színes trikókat

hordtak. Ha aláírtunk egy hitelt, nyertünk egy ingyen étkezést vagy egy frizbit. Ez ostobaság: de amikor az ember

17 éves, bódító hatású. Azt mondtuk magunkban, hogy azt tehetünk, amit akarunk, egy ujjcsettintéssel: eleget

fogunk keresni ahhoz, hogy visszafizessük... „ Négy éves tanulása alatt öt különböző hitelkártyához írt alá. „Ez

vált a problémák megoldásának módjává.” Amikor 28 évesen férjhez ment, 25 000 dollárt keresett évente, de 13

ezer dollár adósságot halmozott fel ; a férje 8 ezret.

A szüleik a Boston College-ban végezték tanulmányaikat, „de egyikük sem vett fel kölcsönt, ahogyan az ma
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a  szabály”.  Apja,  mint  diák,  egy  benzinkút-szerviznél  dolgozott,  és  a  fizetése  elegendő  volt  a  tanulmányai

finanszírozására. Ma, 2015-ben a Boston College-ban egy tanulmányi év 48 540 dollárba kerül – a kollégiumi

szobával együtt a campuson 62 820 dollárba, az intézmény honlapja szerint.

Az  amerikai  háztartások nem azért adósodnak el, hogy egy  medencét építsenek, vagy egy  négykerék-

meghajtású terepjárót vegyenek, hanem azért, hogy biztosítsák az  életfeltételeket:  a lakást, az egészségügyet,

autót,  tanulást,  biztosításokat.  „Más,  jobban  szervezett  országokban,  az  embereknek  nem  kell  eladósodniuk

egészségügyi okokból, vagy hogy tanuljanak, sóhajt vágyakozva Shrout asszony. Ha én Svédországban lennék

anya, a mi történetünk nagyon más lenne, és tíz nappal több szülési szabadságom lenne. Nem akarok mindent a

társadalomra, vagy  a  hitelminősítő  szervezetekre  tolni  ;  nekem is  megvan a  személyes felelősségem. De  az

Egyesült Államokban a fiatalok sokkal inkább ki vannak téve az eladósodásnak, mint bárhol másutt. Ki vannak

szolgáltatva. Ez nyit utat a drámai helyzeteknek. Az egész rendszer válhat ragadozóvá.”

Rivera úr, vagy Shrout asszony adósságai csak kis patakok; országos szinten ezek hozzák létre a hitelek

nagy folyamait, amelyek összességükben 22 százalékkal nőttek az elmúlt három évben. 2014-ben a fogyasztási

hitelek is történelmi csúcsot döntöttek 3200 milliárd dollárral...

Fordította: Hrabák András
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Civilizációk háborúja: jelenkori barbárság (I. rész)

Balázs Gábor

Az  európai  menekültválsággal,  ezen  belül  is  elsősorban  a  franciaországi

jelenségekkel  foglalkozó  írást  két  részletben  közöljük.  A  szenvedélyes

hangulati elemeket sem nélkülöző publicisztika első része a 2015. november

13-i párizsi terrortámadás előtt született, a második pedig négy nappal az

események után. A szerző a francia helyzetet jól ismerő történész.

Franciaország és a menekültek

Michel Rocard szocialista miniszterelnök mondta még a kilencvenes évek elején:  „nem tudjuk a világ összes

szerencsétlenjét  befogadni”.  Jelentem  a  helyzet  változott:  a  világ  szerencsétlenjei  sem  akarnak  már

Franciaországba menni.

A virulens iszlámgyűlölet, a Calais-i „dzsungel”, az erőszakos telepfelszámolások, a kényszer-charterek, a

Ventimiglia-nál  razziázó  francia  csendőrök  ─  mint  az  országot  jellemző  mindennapi  jelenségek  ─  nem

ismeretlenek a menekültek számára.  Az „emberi jogok hazája”, par excellence „a világ minden  üldözöttjének

földje”, ma nem kívánatos hely a menekültek számára.

A  menekültek  teljesen  érthető  lelkesedése,  hogy  ’”selfie-t”  készítsenek  Angela  Merkellel,  bizonyára

eszükbe se  jutna François Hollande-dal. (Tudják, ő az a korpulens guignol-figura, aki  a Francia Köztársaság

elnöke jelenleg.) Amikor a németek megnyitották végre a határaikat, hogy kimenekítsék a szerencsétleneket a

magyar  rendőrség és  a  TEK  karmaiból,  Franciaország  felajánlotta,  hogy  „átvesznek”  ezer  (!)  menekültet.  A

hírhedt francia menekültügyi  szervezet az  Opfra, mely  a  menekültstátusz  odaítéléséről  dönt,  a  legnehezebb

helyzetben  levő  Münchenbe  küldte  az  embereit,  hogy  ott  keressenek  ezer  embert,  aki  az  eddigi  célját

megváltoztatva Franciaországot választaná. Az Opfra  tisztségviselői ígértek mindent:  menekültstátuszt, decens

lakhatást,  iskolát  a  gyerekeknek… Így  is  mindössze  600-an fogadták  el  a  francia  ajánlatot,  de  a  többségük

állítólag már vissza is tért Németországba. A menekültek mai Franciaország-képéről mindent elmond az egyik

szíriai fiatalember nyilatkozata: „a családtagjaim nagyon megijedtek, amikor azt mondtuk nekik, hogy végül a

franciákhoz megyünk... Franciaországot jó megnézni, de ott élni, más dolog.”

Mindeközben a hivatásos „tűzokádók” ─ élükön Nicolas Sarkozyvel a volt elnökkel, és persze Marine Le

Pennel, a szélsőjobboldali Nemzeti Front vezetőjével ─ a lehető legelképesztőbb fantazmagóriáikkal okádták tele

a nagyvilágot. Sarkozy a menekültválságot a csőtöréshez hasonlította: „ha a víz elönti a konyhát, nem hordjuk

szét a vizet az egész lakásban”. (Azaz: mindenki dögöljön meg ott, ahol van!) „A menekültek előbb utóbb úgy is

Franciaországban fognak kikötni, a túl bőkezű szociális rendszer miatt” ─ jelentette ki Sarkozy. Nem tréfálunk, a

magyar ballib sajtó egyik européer chouchou-ja ilyen „humánumtól mélyen áthatott” remek ember, aki persze

elutasítja a kvóta-rendszert is.

Hát igen, van ebben a delíriumban logika: így egyszerre lehet ütni a menekülteken, és rúgni egyet a francia

szegényeken, akik ugyancsak „élősködnek” a szociális rendszeren. Ebben az ügyben mit sem számít, hogy a fiatal

és nem kis részben kvalifikált menekültek egyáltalán nem törődnek a francia társadalombiztosítási rendszerrel

(aligha tudnak róla bármit is), hiszen miután megkapták a menekültstátuszt, a lehető legkevésbé szeretnének

munkanélküliek lenni. Éppen hogy elsősorban dolgozni akarnak, és új életet kezdeni.

„La France? Non, merci”
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Az egyik legfontosabb ok, amiért a menekültek ilyen látványosan kerülik Franciaországot, hogy egy kilencvenes

évek elején született (szocialista kormánytól származó!) miniszterelnöki rendelet megtiltotta a munkavégzést a

menekülteknek, egészen addig, amíg a menekültügyi eljárás lezajlik. Hozzá kell tenni, a menekültügyi eljárás

Franciaországban  átlagosan  kilenc  hónapig  tart...  Ezzel  a  nagyon  „okos”  rendelettel  tulajdonképpen

megfosztották az ide érkezőket a legális jövedelemtől. De ha már rendelkezik valaki menekült státusszal, akkor

se  megy  minden simán. Gyakran visszautasítják  a  munkavállalási  engedélyt,  mégpedig azzal,  hogy  az  adott

régióban túl nagy a munkanélküliség. („Ha Franciaországba jössz, nem veheted el a franciák munkáját”, mon

frère.) Csodálkozunk-e, ha senki nem nagyon vágyik Franciaországba… Megjegyzem: Franciaország a maga tíz

százalék feletti munkanélküliségével, bukdácsoló gazdaságával, a megszorítási politikák erőltetésével, korántsem

annyira vonzó ország.

A krízis kezdete óta Németország majdnem 200 ezer szírt fogadott be, Svédország 35 ezret, Franciaország

pedig hétezret! A közhiedelemmel ellentétben Szíria nem túlságosan frankofón ország: alig pár évtizedig volt a

két világháború között francia gyarmat. (Bár mi olvastunk olyan hülyeséget a liberális l’Express c. hetilapban,

hogy Franciaországnak különleges kapcsolatai vannak Szíriával a keresztes háborúk miatt!!) A lényeg az, hogy

Franciaországban nincs jelentős szíriai közösség, így az újonnan érkezők nem ezt az országot választják. Arról se

feledkezhetünk meg, hogy a menekültstátusz iránti kérelem pozitív kifutása is jóval kérdésesebb, mint máshol.

Németországban például a menekültek 41,7 százaléka kapja meg ezt a létfontosságú státuszt, Svédországban 76,8

százaléka, addig Franciaországban ez az arány 21,6 százalék.

Az is régóta közismert tény, hogy jó pár európai ország sokkal humánusabban bánik a menekültekkel,

mint  az  „emberi  jogok  hazája”.  Más fejlett  országokban több munkalehetőséget,  emberibb lakásviszonyokat,

normálisabban működő segítő-hálózatot biztosítanak. 2007. óta a menekültekkel aláíratnak egy „befogadási és

integrációs szerződést” (CAI:  contrat d’acceuil et d’intégration), amely elvileg nyelvtanulási kötelezettséget is

előír. Kár, hogy az állam ehhez nem biztosít elegendő forrást. Inkább az a jellemző, hogy az iskolákban a tanárok

tartanak ingyen francia-órákat, munka után, esténként a tanítványaik szüleinek.

Hasonlóan  kemény  probléma  a  képesítések  elismerése,  amelyben  a  francia  állam  szintén  a  lehető

legszigorúbb. A legtöbb menekült csak a legfontosabb személyi okmányait tudja magával hozni (ha egyáltalán

vannak ilyenek), a végzettségeit igazoló papírokat igen ritkán, ezért tulajdonképpen a nulláról kell indulniuk.

Franciaország, a világ szinte legbürokratikusabb államaként elősegíti a feketemunkát, amelyet paradox módon

keményen büntet. Nem csoda, ha a menekültek jó része leginkább a saját honfitársaiban bízik. Az integráció

egyik legfontosabb eszköze  a munka lenne, de  azt  többnyire  a  saját  etnikai  közösség nyújtja:  természetesen

feketén. Bár  távolról  sem jellemző  jegye  a  mai  Franciaországnak   a  „kommünotarizmus”  (az  etnikai-vallási

jellegű különállás), de  tetten érhető. Hasonlóképp a szociális kizártság, elsősorban a külvárosokban és egyes

földrajzi  régiókban.  Ezek  után  jogos  a  kérdésfeltevés:  hogyan  megy  végbe  így  integráció  és  persze  az

asszimiláció? Hogy fogják így „tisztelni a kultúránkat”, cousin?

A  jelenleginél  is  kevesebb  menekült  lenne  Franciaországban,  ha  nem  lenne  Calais,  azaz  a

Nagy-Britanniába való átkelés lehetősége. Calaisban rémisztő a helyzet: gyakorlatilag mindennap meghal egy-két

ember, ezt mindenki tudja. Az erősen rovott múltú francia külügyminiszter, Laurent Fabius (akinek emlékezetes

mondása volt a nyolcvanas években, hogy „a szélsőjobboldal jó kérdéseket tesz fel, de rossz válaszokat ad rá”)

megdöbbenésének  adott  hangot  a  hányingert  keltő  magyar  kerítés  kapcsán,  és  nem  európai  megoldásról

handabandázott. Ennek fényében nem volt teljesen érthetetlen, hogy jobboldali honfitársaink zsebében kinyílt a

bicska. (Bár nem feltétlenül emiatt.) Miközben a francia vezetés a magyar kormány döntéseit bírálta, Párizsban

több kisebb menekülttábor  elég tragikus viszonyok között működött. (Pl. Saint-Ouenben a Gare d’Austerlitz

melletti tábor a rakparton, vagy a metró alatti, a La Chapelle-nél.) De mindez nem volt mérhető az augusztusi

magyarországi menekültválság nagyságához. Mára úgy tűnik, hogy a kormánytól meglehetősen balra álló párizsi
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önkormányzat többé-kevésbé megfelelő szállást biztosít ezeknek az embereknek. (Azért mégis jelzés értékű, hogy

egy ideig itt is a civil önkéntesek tartották a frontot).

Zsidó-keresztényi állam

A „Les Républicains”-nek  nevezett  nagy  jobboldali  párt  (amely  ugyan régóta  kívül  áll  az  un.  „republikánus

konszenzuson”)  egyik  különösen  visszataszító  figurája,  Nadine  Morano  új  elemekkel  gazdagította  a

menekültekről szóló undormányok sorát. Madame Morano azt találta mondani, hogy: „Értem én, hogy a háború

elől menekülnek, de… Szerencse, hogy mi nem így tettünk 1914-ben, vagy 1939 és 1945 között. Az őseink itt

harcoltak  a  szabadságért  és  védték  meg  Franciaországot!  Elmenekülni  nem  megoldás!”  Miután  mindenki

felocsúdott, és elkezdett töprengeni, hogy ez az ember ilyen ostoba, vagy ilyen gonosz (nota bene: Kósa Lajosra

emlékeztet), mégiscsak valaki megszólalt, hogy vajon a képviselő-asszony tudja-e, hogy egy bizonyos Charles de

Gaulle LONDONBÓL szólított fel az ellenállásra 1940-es híres rádióbeszédében?  

Morano-t azonban nem lehetett megállítani. „Zsidó-keresztényi alapokon álló ország vagyunk, a fehér faj

országa  [pays de race blanche]”  ─  jelentette  ki  egy  alkalommal,  nem csupán a  menekültekről,  hanem úgy

általában a bevándorlásról szólva. A mondat első fele már Franciaországban sem okoz közfelháborodást (ami elég

nagy baj), de  azért a másik fele mindenkinél kicsapta a biztosítékot. Elhangzik ez  egy olyan országban, ahol

rengeteg nem fehér ember él, akiket ha jól emlékszünk éppen a francia állam  hívott ide, sőt amelynek ma is

vannak gyarmatai, ahol bizony-bizony nem fehérek élnek. Ami pedig a zsidó-keresztényi alapokat illeti:  ez a

blődi semmi más nem jelent, mint hogy a muzulmánok idegen test a mi szuper „zsidó-keresztényi” világunkban.

Abban  a  világban,  amely  például  a  zsidókkal  mindig  olyan  „jól  bántak”.  (Amúgy  meg  mindenki  „mélyen

keresztény” itt ugye..)

Az  eddig  Sarkozy  nagy  hívének  számító  Morano  most  nagyon  megsértődött,  mert  erre  a  „fehér

rasszozásra” még a pártelnök sem volt vevő, és megfosztotta őt a regionális választásokon való listavezetéstől. A 

pártból ugyan nem zárták ki, de érdekes azért belegondolni, hogy ha nem ekkora idióta ez a nő, akkor minden

valószínűség szerint  ő  állna egy  majdnem milliós francia  régió  élén!  Egyébként a  hölgy  európai  parlamenti

képviselő. Hozzá képest Deutsch Tamás vagy Szanyi Tibor nem is akkora szégyen, hiszen a drog- vagy az alkohol-

függőség csupán betegség, a rasszizmus viszont morális fekély.

Gyomorforgató

Természetesen  Franciaországban  is  elhangzott  az  obligát  elmebetegség:  a  menekültek  között  terroristák

szivárognak be Európába! Ahogy Magyarországon, a franciáknál is a sajtó egésze és több politikus is azonnal

felkapta  a  dolgot,  itt  azonban  maga  a  Belügyminisztérium  jelentette  ki,  hogy  ez  nem  tűnik  valószínűnek.

Menekültet gyalogosan Európába eljuttatni rém lassú és igen kockázatos. Az Iszlám Állam tényleg megteheti,

hogy vesz valakinek egy repülőjegyet ─ ahogy azt a nagytudású Kósa Lajos javasolta a szír menekülőknek... A

fejlett országokba érkezőket többnyire nyilvántartásba veszik, lefényképezik, gyakran ujjlenyomatot is készítenek

róla.  A  menekültügyi  nyilvántartási  rendszer  pedig  közvetlen  kapcsolatban  van  a  terrorelhárítással  és  a

rendőrséggel. A beérkező terroristának nincs semmiféle helyismerete, és ha a radikalizmus legkisebb gyanúja

vetül rá, semmiképpen sem kap menekültstátuszt, sőt azonnal kiutasítják. (Az Európában bűncselekményeket

elkövető terroristák például mind európaiak voltak.) A Belügyminisztérium állásfoglalását egyébként leközölte a

nemzetközi  sajtó,  kár  hogy  a  magyar  médiába  mindez  úgy  jutott  el,  hogy  találtak  valami  obskúrus

TEK-tanulmányt... (Tán nem lenne kártékony néha belenézni a nyugati sajtóba, de hát sebaj.)
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Amúgy  persze  a  gyomorforgató  duma Franciaországban is  ugyanaz,  mint  mindenütt.  Az  ország rossz

szellemének is nevezhető Sarkozy barátunk szavai talán honfitársaimnak is ismerősen csengenek: „milliók állnak

a menekültek mögött, akik lökik őket Európa felé”, „a franciák joggal aggódnak és azt kérdezik maguktól, hogyan

őrizhetjük meg az életmódunkat?”. Vagy: „mindennap azt kérik tőlünk, hogy respektáljuk a sokszínűséget, mi

viszont  azt  kérjük,  hogy  előbb  respektálják  a  mi  identitásunkat”,  „ki  fogja  megvédeni  a  mi  nyelvünket,

kultúránkat, az életmódunkat?”stb.

Hányingerével kérjük forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

Az ember, aki nem fél kimondani az „igazságot”, szinte tipikus figuraként létezik. Átszakít minden morális

gátat, miközben fut az egyre erősödő szélsőjobboldal után.

Ja,  és  közben  ilyeneket  mond  hogy  „népvándorlás”,  „menekült-cunami”,  meg  „invázió,  mint  a  IV.

században” (lásd Le Pen). Aki ezt népvándorlásnak, vagy inváziónak nevezi, az vagy bolond, vagy rosszindulatú,

de semmiképpen sem őszinte.  Svédországban, ahol a legmagasabb a menekültek száma 116 lakosra jut egy darab

menekültstátusz-kérelem, Németországban 398-ra, Franciaországban 1053-ra. Gondolkozzunk...  

Kulturkampf

Ma már  közismert  tény:  Franciaország  gazdasági  gyöngélkedése  mentális,  társadalmi  és  morális  zavarokkal

egészül  ki.  Hiszen  nem  a  gyakorlati  helyzet  magyarázza  a  minimális  bevándorlás  ellenére  is  paranoiás

állapotokat, hanem az a mód, ahogy a francia társadalom magára tekint. Az a rettegő tekintet, amivel önmagát

nézi. Évtizedeken keresztül  a lehető legkevésbé számított politikai  problémának a francia társadalom vallási,

etnikai, származás szerinti sokszínűsége. Emlékezzünk csak hogy nem is olyan régen, 1998-ban, egy ország együtt

ünnepelte a Black-Blanc-Beur foci-válogatottat, mint a sokszínű társadalom szimbólumát! Az „identitás” a lehető

legkevésbé  volt  a  viták  középpontjában.  Természetesnek  számított,  hogy  Zidane  éppúgy  francia  mint  Zola,

Aznavour  mint  Simone  Weil,  és  Dalida  mint  Apollinaire.  Az  „iszlám veszély”  feltételezésével  változott  meg

minden. A mérgezővé vált légkör felelőseit mindenki ismeri:  az egyik oldalon a dzsihadista őrültek, a másik

oldalon a civilizációk harcának beijedt és/vagy vérszomjas apostolai.

Magyarországról  mindez  persze  tökéletesen  láthatatlan,  (igaz,  Magyarországról  lényegében  minden

láthatatlan) de Nyugaton, különösen a frontvonalon levő Franciaországban, igen kemény kultúrharc zajlik a PC,

avagy a „politikailag korrekt” hívei és persze a harcos tabudöntők között. Azért elgondolkodtató, hogy milyen

tabukat  szeretnének ledönteni? Ezek a  tabuk:  az  emberi  jogok, a  szabadság,  az  egyenlőség,  a  testvériség,  a

szolidaritás, az internacionalizmus és így tovább.

Ezeket  az  embereket  a  lehető  legósdibb  szélsőjobboldali  konformizmus,  a  lassan  tiszta  etnicizmussá

átalakuló nacionalizmus, és a reakciós konzervativizmus jellemzi. A „politikailag korrekt leleplezése”  mögött

pedig mindig ugyanazt találjuk:  az iszlámfóbiát, a tradicionalizmust, a magára hagyott nép siratását, a zsidó-

keresztény Európa végét, az identitásválságot. („L’Identité malheureuse”  ─ hogy egy alapkönyv címét idézzük

erre a lamentálásra.) Miközben hangsúlyozzák a „republikánus értékeket”, valójában ezeknek az embereknek az

etnikailag és vallásilag kevert társadalommal van gondjuk. (Egyebek között ezért is szégyenteljes önsors-rontás a

filoszemita értelmiség iszlámgyűlölete, és alig leplezett bevándorló- és menekültellenessége).

A  Franciaországban  szélsőjobboldalinak  számító  (és  a  magyar  liberális  értelmiség  vezércsillagának  is

nevezhető)  filozófus Alain Finkielkraut,  és a  hozzá hasonló  reakciós figurák,  nem a rasszizmust  leplezik  le,

hanem inkább handabandáznak az „antirasszizmus szellemi béklyójáról”. Számukra a tolerancia egyenlő Európa

önfeladásával. Nekik  Victor  Hugo, Jaurès, Blum, Camus nem más, mint veszélyes, naiv  álmodozó. Érdemes
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rámutatni: ugyanazok féltek az olasz Zola-tól, a zsidó Dreyfustól, a hazaáruló „Herr Jaurès”-től, akik ma tartanak

az  araboktól  és az  iszlámtól.  Micsoda bátor  fickók, akik  rettegnek a lakosság 6-7  százalékától!  (Kb. ennyi  a

muszlimok aránya az országban, és ők azok, akik kifordítanák a sarkából a francia identitást!)

Francia identitás? Kukába vele!

Persze  Magyarországon  sincs  ez  másképp.  Az  antirasszizmus,  és  a  „magyarellenesség”  harcos  leleplezői  a

legkonformistább, legunalmasabb figurák az egész Kárpát-medencében. Ám elméleteiket olyan elánnal adják elő,

hogy lassan bocsánatot kell  kérnünk, hogy jobban kedveljük Budai Nagy Antalt, aki „megunta a kapát”, mint

valamely  botozó  földesurat,  vagy  Jászit,  aki  „úrnak  magyarnak  egyként  rongy”  volt.  De  szegény  Körmendy

Zsuzsannának is nekünk kell elmagyaráznunk, hogy az ő szempontjából nem az a legnagyobb baj  Adyval, hogy

szabadkőműves volt, hanem hogy még annyi minden más...

„Identitás”, ez  ma Franciaországban a varázsszó. A bajban levő francia  identitás, az  öngyilkos francia

társadalom, a laicitás vége, a behódolás, a veszélyben levő ország ─ ilyen és hasonló kifejezéseket dobnak be a

köztudatba. Mindezt, kedves olvasó, így fordíthatnánk le Önöknek: muszlimok, kifelé!! Amikor a megkérdezett

szír menekültek azt mondják, hogy nem akarnak Franciaországba jönni, mert „a muszlimok itt nem érzik jól

magukat”, és hogy „Franciaország az iszlám ellen van”, akkor aligha tévednek nagyot.

A dolog éppen ezért végtelenül  tragikomikus:  azok lamentálnak az ország egységéről, akik végzetesen

megosztják azt. Az is figyelemre méltó, hogy mindezt a „nép”, különösen az elitek által magára hagyott, és a

válság elsőszámú áldozatának számító „fehér alsó középosztály” nevében és érdekében teszik. (Lásd erről:  „Se

non è vero, è bene trovato”) De mit ajánlanak igazából? Nagyjából semmit. A határok lezárását (amit valamiféle

nemzetállami reneszánszként értékelnek), a bevándorlók nagy részének a kizsuppolását, az „eredeti franciák”

fokozottabb helyzetbe hozását a munkaerőpiacon, és előtérbe helyezését a juttatásoknál („préférence nationale”).

Ez  a  nagy  újításuk  és  a  tabudöntésük.  A  bevándorlók  és  az  iszlám  tehát  minden  baj  okozója.  Nagyszerű,

formidable…

Ha ilyen a francia identitás, a kukába vele!

És ezeknek az új reakciósoknak tényleg ilyen. Az identitás átvette a testvériség szerepét, felülírta a szolidaritást a

gyengébbekkel és az elesettekkel szemben, akárhonnan jöjjenek is. Igen, ez az identitás egy bezárkózó, gyenge,

rettegő, bátortalan valami, és ezért melankolikus, múltbanéző és reakciós.

Nekünk fájna a szívünk, ha a francia identitás valóban ilyen lenne. Ilyen egyszínű, idegengyűlölő, és egyébként a

francia  hagyományoknak  a  legtökéletesebben  ellentmondó.  Sokan  ilyen  nevekkel,  mint  Sarkozy,  Zemmour,

Estrosi, Polony, Ciotti, Lévy... a bevándorlás legnagyobb ostorozói.

Ha van, ami szégyent hoz a francia identitásra, ez bizonyosan.

Eredetileg  megjelent:  2015.  október  16-án,  a  Rednews  portálon.  http://rednews.hu/index.php/hirek-

a-frontrol/714-balazs-gabor
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Az ő háborújuk – a mi vérünk (II. rész)

Balázs Gábor

Civilizációk háborúja: jelenkori barbárság (II. rész)

A politikai  vezetők  és a  (legnagyobb kóklernek nevezhető)  biztonságpolitikai  szakértők
retorikája  ma  már  megváltozott.  A  „biztonság”  szót  ─  aligha  véletlen  ─  felváltotta  a
„háború”.  Lényeges  különbség,  hogy  az  „antiterrorizmus”  többé  nem  „biztonságunk”
szavatolására tett kétes kísérletek sora, hanem maga a háború, illetve annak felvállalása -
mindenütt. Ez hatalmas különbség!  Mindent elárul politikusaink szemében a büszkeség
kicsiny fénye és az  alig leplezett eksztázis, amikor  kijelentik:  „háborúban állunk”. Az ő
háborújuk  –  a  mi  vérünk.  Ez  a  különböző  nyelveken  leírt  mondat  köszön  vissza
legtöbbször,  ha  a  legsötétebb  barbarizmusba  nem  alámerülő  honlapokra  vetünk  egy
pillantást.

Ez egyszer igazat kell adnunk politikusainknak és a hozzájuk hű médiának: igen, ti
(így többes szám második személyben!) háborúban álltok.

Igen, Hollande-ok, Obamák, Putyinok, Sarkozy-k, Cameronok, Netanjáhúk, és médiabéli szövetségeseik,
kiszolgálóik, fegyverszállítóik és tőkés támogatóik: háborúban álltok.

Nem a múlt péntek óta, hanem legalább 14 éve ─ ti tudjátok legjobban.

Legtöbbször  „terrorizmus-elleni  háborúnak”  nevezitek,  bár  ahol  a  terrorizmus  változékony  fogalom,
tulajdonképpen  nem  jelent  semmit.  Vagy  annyit  jelent,  hogy  terrorista  az,  akivel  éppen  háborúban  álltok.
Bárhogy is nevezik, lassan mindenki tudja miről van szó: „a civilizációk összecsapásáról”. Ebbe rángattatok bele
mindenkit, háborús ellenfeleitekkel karöltve, ahogy ez lenni szokott ─ anélkül, hogy kikérték volna népeitek
véleményét.

A háborúban áldozatok is vannak, és nem mindig kizárólag a másik oldalon.

De ne legyünk képmutatóak: noha igaz, hogy egy párizsi vére nem ér többet, mint egy szíriai, orosz, bejrúti
vagy ankarai embertársunké, az Iszlám Állam elsősorban mégiscsak muzulmánokat öl, ami nem elhanyagolható
tény, de így van.

A mi vérünkkel vívjátok a ti háborútokat.  

Milyen háború ez?

Persze mondhatjátok, hogy „mindenki háborúban áll”, hiszen ezek az őrültek mindenkit ellenségnek tekintenek.
De hát mi máshogy cselekszünk? A háború évtizedek óta ilyen! (1939 óta bizonyosan.) A mi drónjainknak nem
esnek  áldozatul  civil  városlakók? A  háború  nem mészárszék  mindig  és  mindenhol?  Egy  háborús  ideológia
nevében  természetesen  mindig  az  ellenségeink  szemére  vethetjük,  hogy  barbár  gazemberek  ─  ez  így  megy
minden modern háborúban. De csak arról van szó, hogy ki használja a létező háború legdurvább eszközeit…
Hány civil halt meg Irakban vagy Afganisztánban? Mit jelentenek a „rendészeti akciók”? Börtönöket, táborokat,
mészárlásokat, kínzásokat?

Mostantól „háborúban állunk”.    

Vajon miért pont az Iszlám Állam által elkövetett mészárlás váltotta ki ezt a retorikai fordulatot? Talán a
képmutatás elérte azt a szintet, hogy valami nagyot kellett mondaniuk.
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Vajon  őrültebbek-e  a  dzsihádisták  mint  mi  vagyunk?  Vagy  egyszerűen  csak  önfeláldozóbbak  és
fanatikusabbak, de ugyanazt a játékot űzik, aminek a neve egészen egyszerűen háború? A dzsihádisták nagyon is
racionálisan,  a  „civilizációk  harca”  értelmében  gondolják  azt,  hogy  Franciaország  ellenség.  Racionálisan
védekeznek és támadnak, ahogy tudnak. Nincs abban semmi különösebb, amit a fekete  futballista Coulibaly
mondott:  „Megtámadtátok  az  Iszlám  Államot,  mi  megtámadunk  titeket.  Miért  gondoljátok,  hogy  semmi
ellenhatása nem lesz a ti támadásaitoknak?”

Az Iszlám Állam gyilkos politikát folytat, amelyben ezt üzeni: „az országotok harcban áll velünk, és amíg ez
a háború tart, nálatok sem lehet senki biztonságban”.

Aki  nem érti  miért  menekülnek  az  emberek  Szíriából,  az  talán  most  megértette:  náluk  minden  nap
november 13-a van! 2011. márciusa óta 250.000 ember halt meg Szíriában. Naponta 150.

Ami a mi véleményünket megkülönbözteti a humanista baloldal álláspontjától (már ami maradt belőle:
azaz  a szélsőbaloldal  legjobb erői  és a halhatatlan anarchisták, akikre  a legnagyobb szükség lenne), annak a
ténynek a leszögezése, hogy  valóban háborúban állunk.

Kérdés, hogy milyenben?

A tőkés rendszer végórái

Ma nem egyszerűen egy válságról van szó. Egy civilizáció (a tőkés rendszer) barbár végóráit éli . A polgárháború
itt folyik a szemünk előtt: és semmi garancia sincs a pozitív kifutására. És ez még a kisebbik baj, de véleményünk
szerint ez a háború az egész emberiséget a legdurvább barbarizmusba sodorja.
A kormányzóink azt javasolják nekünk, hogy tömörüljünk valamiféle egységbe, fogjuk be a szánkat és vívjuk meg
a háborújukat, kerül, amibe kerül. Vagy amit a dzsihádisták javasolnak nekünk: legyünk barbárok, hiszen az
történetileg  úgyis  ismerős  számunkra,  legyünk  az  egyre  sötétebb  spektákulum  passzív  nézői  (sőt  egyre
gyakrabban áldozatai), vagy legyünk egyszerű ágyútöltelékek.

Azonban mi nem akarjuk egyikük világát sem. Nem vagyunk a civilizációs háború katonái egyik oldalon
sem. Nem vagyunk sem fasiszták, sem iszlámisták. A mi feladatunk éppen abban áll, hogy leleplezzük ennek a
háborúnak az embertelen voltát, hogy egyszerre szabaduljunk meg az élhetetlen nyugati világtól és a szörnyű
iszlámizmustól.  

A háború, amibe belevezettek bennünket a „szabadság” nevében, ma már látszik mit hoz magával: mint
minden háború, rengeteg vért. Ha győzünk is, akkor sem lesz más az osztályrészünk, mint csupán a győztesek
szabadsága.

Valójában  a  helyzet  a  következőképpen  áll:  kormányzóink  tőkés  fundamentalizmusa  (melynek  az
ideológiája  a  „civilizációs  harc”)   áll  szemben  az  iszlámisták  fundamentalizmusával  (melynek  ideológiája  a
„dzsihád”). A két félben közös, hogy még csak vitázni sem hajlandóak a hittételeikről, melyek egyébként egyaránt
idejétmúlt,  barbár  eszementségek.  A  tőkés  rendszer  éppúgy  vérszívó  Moloch,  mint  a  Kalifátus.  Egyik  sem
maradhat fenn tántoríthatatlan akarat, rendíthetetlen hit, abszurd mészárlások, a vég nélküli válság nélkül. A mi
világunkban kevesen is halnának meg a tőkés rendszerért, de ölni hajlandóak vagyunk érte. Ezt valahogy senki
sem találja  abszurdnak. Az  első  típusú  fundamentalistának  a  legérthetetlenebb a  másikban, hogy  az  milyen
mélyen „anti-gazdasági” jellegű.  A mi a tőkés racionalitásra épülő világunkban felfoghatatlan, hogy végül is ezek
az öngyilkos terroristák mit nyernek ezen az egészen? A dolog tisztán gazdasági racionalitás szempontjából nézve
teljesen érthetetlen. A mai nyugati ember számára ebben áll a „terrorizmus” nagy misztériuma.

Természetesen a vérszomjas farkasok szabadjára engedtettek, de nem menjünk bele a részletekbe. Egy
bizonyos:  Hollande,  pont  úgy  viselkedik  mint  Bush  2001-ben.  (Visszalövünk,  mint  valami  részeg  cowboy.)
Sarkozy szerint nincs közvetlen kapcsolat a menekültek és a terror között, de azért még is van… (?) Ja és persze
Manuel Valls, aki miközben könyörtelen választ helyez kilátásba az Iszlám Állammal szemben közli, hogy meg
kell semmisíteni a Köztársaság ellenségeit. Sőt: meg kell fosztani az állampolgárságától mindazokat, akik csúfot
űznek a francia lélekből(l’âme française)”. De ha létezne olyasmi, hogy „francia lélek”, akkor az egész biztosan
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lámpavasra húzná az olyan reakciós háborús uszítót, mint az ország jelenlegi miniszterelnöke... (Tényleg: mi a
különbség egy amerikai neokonzervatív és egy francia szocialista között? Semmi?)

Mindenesetre kevés ország követett el annyi mészárlást, kínzást, rombolást szerte a világon, mint a Francia
Köztársaság, melynek a gyarmatosító hadjáratait hullahegyek tízezrei övezték szerte a világban.
Minden  háborús  kirohanás  (a  magyar  sajtóról  most  nem  szólunk,  mert  nincs  hozzá  gyomrunk)  további
vérfürdőkhöz  vezet.  A  kozmopolita,  és  a  reménytelen  háborús  uszítók,  valamint  a  fasiszták  egy  emberként
mondanák: „bombázzátok a rohadékokat, mutassuk meg nekik, hogy mi vagyunk az erősebbek!!”
Másfél  évtizede  a  háborújuk  nem  hozott  mást  a  föld  négy  sarkába,  mint  erőszakot,  félelmet,  nyomort,
tragédiákat, vért – és újabb és újabb háborúkat.
Mindent meg kell tennünk, hogy ezt megakadályozzuk, mert az ő útjuk a legsötétebb barbárság felé vezet.

Még most sincs késő

Soha nincs késő ellenállni!

Azt mondom: egy tapodtat sem kell hátrálni a menekültek mellől.

Lakóhelyeinken és munkahelyeinken is összeszorított foggal legyünk a bevándorlók mellett.

Legyetek szolidárisak iszlám embertársainkkal!

Legyen osztályfront a nemzeti frontokkal szemben!

Amikor a francia uralkodó osztály valamiféle „Union Sacrée”-ról beszél, talán nem is téved olyan nagyot.
Az  1914-es nagy nemzeti  egység tudjuk hova vezetett:  minden idők legabszurdabb vérengzéséhez. Az  akkori
szociáldemokrata baloldal képtelen volt mindennek a megakadályozására. Nem egyszerűen az opportunizmus
miatt, ahogy Lenin vélte, hanem a nemzeti burzsoáziával közös valós érdekei miatt.

Ma erről  szó  sincs. Amit ma ajánlanak nekünk, az  a  vég nélküli  gazdasági válság, a megszorítások, a
tömeges  munkanélküliség,  a  véres nemzetközi  beavatkozások, az  elszabaduló  egyenlőtlenségek,  az  ökológiai
katasztrófa,  a  menekülő  milliók,  a  végtelen  szegénység,  a  reménytelenség,  a  szegények  közti  gyűlölet,  a
rasszizmus...

Szomorú,  és  talán  nem  véletlen,  hogy  ma  nincs  egy  Jaurès-ünk,  de  amúgy  is  egy  Leninre  volna
szükségünk…

Mert ma sem elég kimondani, hogy nem dőlünk be a zsarolásnak, hogy nemet mondunk a hóhérokkal és
háborús  bűnösökkel  való  nemzeti  egységre.  Hogy  a  ti  erőszakra,  igazságtalanságokra,  rasszizmusra,
neokolonizmusra, a barbár tőkés rendszerre alapozott világotok nem kell nekünk.

Szörnyű paradoxon: ha békét akarunk, azzal kell leszámolnunk.

Mondjunk nemet Hollande, Obama, Cameron háborújára. Ez az ő háborújuk! Amerre járnak mindenütt
virágzik a terror..

Nemet mondhatunk, de ez nem elég.

Lenin, és vele együtt az akkori „baloldaliak” ennél jóval többet tettek.

Aligha tagadható, hogy magunk is felelősek vagyunk a világ jelenlegi  állapotáért. Kevesen voltunk, és
jórészt eszközök híján. Alighanem a megfelelő szavakat se találtuk hogy kimondjuk: ez olyan háború, amelyben
mindannyian odaveszhetünk!
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Azon  a  bizonyos  pénteken  kaptunk  egy  újabb  durva  figyelmeztetést,  hogy  mi  folyik  a  világunkban.
Igazabbnak kell lennünk, hihetőbbeknek, bátrabbnak, mélyebbnek, komolyabbnak és főleg: radikálisabbnak.

Guerre à la guerre!!!!!  
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„Az engedelmes néger csupán egy mítosz”

Matthieu Renault

Ki ismeri Európában C.L.R. James-t? Már az 1930-as évektől elkötelezett aktivistája volt

a gyarmatosítás elleni  harcoknak, egyúttal  szocialista  aktivista is. A faji  és a szociális

kérdések keresztezésével életműve olyan mélységeket tár fel, amelyeket sok értelmiségi,

úgy tűnik, mintha csak mostanában ismert volna fel.

1935 októbere. Benito Mussolini Olaszországa lerohanja Etiópiát. Londonban egy

karibi  és  afrikai  emigráns  csoport  szervezkedni  kezd,  és  megalakítja  az  Abesszínia

Barátainak Nemzetközi Afrikai Szervezetét, amely hamarosan átadja a helyét az európai

imperializmus afrikai  akciói  ellen  fellépő  Nemzetközi  Afrikai  Irodának.  Kiadnak  egy  lapot  is  International

African Opinion címmel, amelynek főszerkesztője a Trinidad szigetekről származó Cyril Lionel Robert James –

aki egyébként az angol trockista mozgalom egyik reménysége. Visszaemlékezve ezekre az évekre, 1976-ban ezt

írja:  „Szoros  kapcsolatban  voltunk  a  Munkáspárt  és  más  baloldali  mozgalmak  tagjaival  (…).  Eljártak  a  mi

megbeszéléseinkre  és  mi  is  eljártunk  az  ő  eseményeikre[i].”  Tíz  évvel  később,  egy  másik  interjúban  is

megerősítette: „A trockista mozgalom nevében szólaltam fel, majd elsétáltam száz méterrel odébb, ahol meg a

feketék mozgalma tartotta a megbeszélését. Sokszor gúnyolódtak ezen, de megszoktam[ii].”

Néha azt gondolják, hogy a „fehérek” mozgalmai alig néhány évtizede állnak csak kapcsolatban a migráns

kisebbségek vagy a poszt-kolonializmus követeléseivel. Ennek lényeges eleme az az elvárás, miszerint a baloldali

és  szélsőbaloldali  szervezetek  prioritásai  között  feltétlenül  szerepeljenek  ezek  a  követelések,  illetve,  hogy

függetlenségüket megőrizve, ők maguk védhessék meg az álláspontjukat. Pedig elég lenne végigtanulmányozni az

elmúlt századok nagy forradalmi  eseményeit, hogy lássuk, ez  nem így  volt:  a  Francia Forradalom közvetlen

következményeként robbant ki Saint-Domingue-ban a rabszolgalázadás, és ennek eredményeként alakult meg a

független Haiti 1804-ben. Az amerikai polgárháború, ez a „második forradalom” szorosan kapcsolódott nemcsak

a  rabszolgaság  eltörléséért  vívott  harcokhoz,  hanem magához  a  rabszolgák  által  saját  szabadságukért  vívott

harcokhoz  is  –  mint  azt  a  szociológus  William  Edward  Burghardt  (W.E.B)  Du  Bois  kimutatta  Black

Reconstruction  című  munkájában.  És  végül  jól  utolérhető  abban  is,  hogy  az  1917-es  forradalmat  az  orosz

Birodalom határterületein a „gyarmati forradalmak” kísérték[iii].

A forradalmi folyamat az a folyamat ahol a nép magára talál

A gyarmatosítás-ellenes elméletek és az  afrikai felszabadítás aktivistája, kiemelkedő marxista gondolkodó, és

szereplője  az  európai  és  amerikai  munkásmozgalmaknak  –  James  központi  szereplője  a  forradalmi

világmozgalmak történetének. Heterodox értelmiségi, ugyanakkor a krikett elismert specialistája.

1938-ban publikálja a haiti forradalom történetét „Fekete Jakobinusok” címmel. Ebben levezeti, hogy a

forradalmat Haitiben a korábban már robbanásig feszült energiák és az anyaországban kifejlődött forradalmi

elképzelések  kettős  hatása  tette  lehetővé.  James ezt  egyáltalán  nem tekinti  a  Francia  Forradalom egyszerű

„mellékágának”.

Először  is  egyértelmű,  hogy  elmélyült  azzal,  hogy  a  szabadság  eszménye  kiterjedt  Európán  kívülre.

Másrészt a rabszolga rendszer kicsiben előrevetítette az osztályok közötti viszonyok átalakulását az egész világra

kiterjedve, és ezzel tulajdonképp meghirdette a jövőbeni forradalmakat: a rabszolgák „több százas csoportokban

éltek és dolgoztak együtt a nagy cukornád ültetvényeken és a feldolgozókban, ez pedig hasonlított a modern
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proletariátus viszonyaihoz, sokkal inkább, mint bármely más munkásréteg korabeli életfeltételei[iv].” Így tehát a

„két” forradalom között kialakult eszmeáramlás viszonyát nem a központ-periféria minta alapján kell elképzelni,

hanem sokkal inkább, mint leágazást – az egyik is, a másik is önálló fázisai az egymásba fonódó harcoknak. Mint

azt az értelmiségi Edward Said írja: „Jamesnél a francia és a haiti események egymást keresztezik, és egymásra

válaszolnak, mint a fúga szólamok[v]”.

A fordítás-nemzetiesítés maga az internacionalizmus

James kiterjeszti a keresztezés és a harcok egymás felerősítésének elméletét az amerikai „feketék kérdésére”,

amit  megpróbál  államokat  átszelő  pán-afrikai  lázadás  történeteként  (újra)írni:  „A  négerek  forradalmainak

története  gazdag, ihlető és gyakorlatilag ismeretlen. (…) Az engedelmes néger csupán egy mítosz.” A feketék

lázadásainak történetéből kiolvasható a mai harcok természete is. Bármilyen paradoxonnak tűnik is, egyértelmű,

hogy az amerikai feketék részvétele a szocialista forradalmi lázadásban feltételhez kötött, mégpedig ahhoz az

elváráshoz, hogy a követeléseiket önállóan megőrizhessék, „kiteljesíthessék és elmélyíthessék saját függetlenségi

harcaikat[vi].”

Elméleti és stratégiai szempontból, a harc ilyen elágazása, se nem az alkalmazás folyamatán alapul, se nem

az elvek és a gyakorlat adaptálásán egy adott környezethez, hanem magán a fordításon. Mint azt James kifejti

(először a marxizmus amerikai exportálása kapcsán), hogy: „ahhoz, hogy Amerikát bolsevizálni lehessen, ahhoz

amerikanizálni  kell  a  bolsevizmust”,  és  így  „lefordítani  amerikai  kifejezésekre”  mint  azt  Lenin  tette

Oroszországban (Lenin aki „korának legnagyobb internacionalistája volt”[vii]). Ez messze nem tagadja a marxista

elvek  egyetemes  voltát,  egy  ilyen  fordítás-nemzetiesítés  teszi  lehetővé  a  nevét  igazán  megérdemlő

internacionalizmust.

Bár  ebben az  esetben egy  „nyugat-nyugati”  értékrenden belüli  fordításról  van szó, James maga is azt

állítja, hogy eredetileg a történelmi és kulturális különbségekre a gyarmatosítás tapasztalata miatt figyelt fel –

vagyis a Brit Birodalom alattvalójának körülményei miatt. Ezt a fordítási megközelítést használja az afrikai és a

karibi  felszabadítási  harcok  elemzésére  is,  és  kijelenti,  hogy  a  ghánai  függetlenség  vezetőjével,  Kwame

Nkrumahhal  együtt  „feldolgoztam mindent,  ami  érdekelt  az  Európában  és  Amerikában  eltöltött  évek  alatt.

Lefordítottam  az  Arany-part  (Ghána  korabeli  neve)  kifejezéseire  és  az  afrikai  szabadságért  vívott  harcok

kifejezéseire[viii]”. Az 1950-es évek végén Trinidadban, ahol James a The Nation, a Népi Nemzeti Mozgalom

lapjának főszerkesztője, megpróbálja szintén lefordítani a marxista-szocialista gondolatokat a helyi nyelvre, hogy

beillessze  a  kulturális hagyományok közé, így  a  karnevál,  a  krikett vagy a  Calypso ritmusára. Kifejleszt egy

„marxizáló populizmust”, ami szinte ugyanazt visszhangozza, amit Antonio Gramsci (a „tudományos és filozófiai

nyelv fordíthatóságának” egy másik teoretikusa) „nemzeti-népi” fogalomként nevezett meg.

Szocialista forradalmak és gyarmati felszabadító harcok

Az  amerikai  tartózkodása  idején  (1938-1953),  amikor  is  szakított  a  trockista  mozgalommal,  James  egyre

élesebben kritizálta  a  párt  élcsapat  mintáját,  s  helyette  a  munkástömeg önfelszabadításának  elve  mellé  állt,

miszerint  képesek  felszólalni  és  fellépni  a  saját  nevükben.  Ezeket  a  téziseket  az  1958-ban  Cornelius

Castoriadis-szal  közösen  publikált  Facing  Reality-ben  fejtette  ki,  ahol  az  1956-os  magyar  forradalom

munkástanácsait dicséri, melyek szembeszálltak a Moszkva által bevezetett renddel. Úgy tűnik azonban, hogy

James ezt  az  emancipációs  elvet  csak  Európára  értelmezte.  A  volt  gyarmati  országok  esetében  továbbra  is

központi szerepet tulajdonít a „vezető”, illetve kiemelkedő személyeknek (Nkrumah Ghánában, Eric Williams

Trinidádban, Julius Nyerere Tanzániában, stb.). Kiemeli, milyen fontos szerepe van a nemzeti pártoknak annak

érdekében, hogy a függetlenség nem váljon üres, tartalmatlan kifejezéssé, és saját  maga is  beleveti  magát  a
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pártpolitikába Trinidádban. Végül pedig egy megkülönböztető elemzését adja a szocialista forradalmaknak és a

gyarmati felszabadító harcoknak, ahol a különbséget a fejlett és elmaradott országok helyzetére vezeti vissza.

Ugyanakkor James nagyban hozzájárult ennek a kettősségnek a feloldásához. Az egyenlőtlen és együttes

fejlődés trockista tézisét folytatva kialakítja a forradalmi „bond” (ugrás) elképzelését, a gazdasági és politikai

elmaradottságból  való  hirtelen  átváltozását  élcsapattá.  Nem  egy  „elmaradott  Franciaországban”  tört-e  ki  a

Francia  Forradalom?  Nem  az  „elmaradott  Oroszország”  termelte-e  ki  a  „nagy  orosz  irodalmat  (…)  és  a

bolsevizmust[ix]”? James gyakran hasonlítja össze a karibi és afrikai nemzeteknek a függetlenség kivívása utáni

helyzetét  a  20  század  eleji  orosz  helyzettel.  Szerinte,  ha  egy  ország  elmaradott,  az  ott  kifejlődött  lázadó

mozgalmak is elmaradottak lesznek.

Lehetséges persze ennek a fordítottja is, mint azt Ghána példája is mutatja, amely a második világháború

után nemcsak Afrikában, hanem az egész világon az emancipációs harcok élcsapata szerepébe lökte magát előre:

”Nem volt semmi elmaradott a ghánai forradalomban. Egy nagyon is a mai korra jellemző forradalom volt. A

politikai szempontból elmaradottak, a barbárok és a tudatlanok a gyarmati igazgatásban és kormányhivatalokban

ülők voltak.” Mint minden, a nevét meg- és kiérdemlő forradalomban, Ghánában is a tömegek nyitották meg az

utat: „A forradalmi folyamat először is az a folyamat ahol a nép magára talál[x].”

A  szocialista-  és  gyarmatosítás-ellenes  forradalmak  különbözőségéről  gondolkozni  nem  azt  jelentette

Jamesnél, hogy egy átjárhatatlan korlátot állított fel a kettő közé. Épp fordítva, azt kell végiggondolni, milyen

feltételek  mellett  egyesülhetnének  a  munkások  harcai  az  elnyomott  népek  harcával,  amely  nélkül  az

imperializmus végét elképzelni csak jámbor kívánság maradna.

James Londonban halt meg 1989-ben. Franciaországban ma sem ismert, de művei az angolszász országok

kritikai  gondolkodóinak  referenciául  szolgálnak.  Ugyanakkor  öröksége  két,  bizonyos  szempontból

antagonisztikus gondolatfolyamból áll össze: az első a marxista elméletben gyökerezik, és a forradalom egységét

és radikalizmusát emeli ki; a második a posztkoloniális és kulturális tanulmányokra épül, ugyanakkor Nyugaton,

és azon kívül is, az „alávetett” osztály-, nemzet- és faji ellenállás elkerülhetetlen sokszínűségét emeli ki.

Miközben ennek a rejtett feszültségnek az eredete magában James megközelítésében lelhető fel, ez sosem

merevedik  be  egy  bináris  ellentétbe,  hanem  nyitott  probléma,  sőt  a  legfontosabb  kihívás  marad.  Amikor

Franciaországban  és  másutt  is,  a  haladó  erők  nagyon  nehezen  képesek  a  mai  viszonyokra  értelmezni  az

antirasszizmus és az imperializmus-ellenesség problematikáját, addig ez a kihívás mindenképpen megoldatlan

marad.

A szerző, Matthieu Renault a Paris-XIII Nord (Sorbonne-Paris-Cité) egyetem kutatója, a  L’Amérique de

John Locke. L’expansion coloniale de la philosophie européenne [John Locke Amerikája: A gyarmatosítás az

európai filozófiában], című könyv szerzője, Editions Amsterdam, Párizs, 2014.

Fordította: Morva Judit

[i] C. L. R. James: George Padmore: Black marxist revolutionary, megjelent At the Rendezvous of Victory :

Selected Writings, Allison & Busby, London, 1984. Más forrás megjelölése nélkül, az idézetek ebből a könyvből
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diplomatique, 2012. május, és Bernard Féron: Lénine, Staline et la nation [Lenin, Sztálin és a nemzet], és a

Russie, le retour [Az Oroszország visszatér] című Manière de voir, n° 138, 2014 dec – 2015. jan kiadványban.

[iv] Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue [A fekete jakobinusok.
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Gazdaságnövekedés, vagy klímaváltozás ─ választani kell!

Jean Gadrey

A párizsi  klímakonferencia  tárgyalásain  gondosan  a  szőnyeg  alá  fogják  seperni  azt  az
alapvető problémát, hogy a Föld felmelegedésének megakadályozása és a végeláthatatlan
gazdasági növekedés összeegyeztethetetlen. Ha visszatérne a gazdaságnövekedés a fejlett
országokban – amire semmi jel sem utal jelenleg – akkor valóban lehetetlenné válna a
klíma-célok elérése. Ideje lenne, hogy végre feltárjuk az emberi fejlődés másféle útjait.

A „növekedési ráta csökkenése[1]”  a gazdaságban tendenciaként írható  le, amely
több évtizede tart a fejlett országokban, és újabban a fejlődő országokban is. A jelenség
okainak  megfogalmazásakor  többféle  magyarázattal  találkozhatunk.  Még  a  média-
közgazdászok  is  kezdenek  lassan  egy  gazdaságnövekedés  nélküli  világot  elképzelni,

legalább is a fejlettnek mondott országokban. Így például az amerikai Paul Krugman és Larry Summers, akik
szerint  „reális  esélye  van  egy  évszázados  stagnálás  lehetőségének[2]”.  Franciaországban  Thomas  Piketty
figyelmeztet bennünket: „Józan dolog-e a gazdaságnövekedés visszatérésére számítani és azt remélni, hogy akkor
majd  minden gondunk  rendeződik? Miközben jól  ismert,  hogy  a  növekedés  nem nyújt  megoldást  azokra a
kihívásokra, amelyekkel a gazdag országoknak szembe kell nézniük[3]”. Daniel Cohen pedig arra figyelmeztet:
„Tegyük túl magunkat a gazdaságnövekedéstől való függőségünkön[4]”.

Ne akarjuk a gazdaságnövekedést

Ezek fontos megállapítások, de néhány fecske még nem csinál nyarat. Egyik se veszi figyelembe az érvelésnek azt
a lényegi elemét, hogy a növekedés természeti erőforrásai már elkezdtek kimerülni. Erről adott[5] szigorúan
pontos látleletet Mathieu Auzanneau, az olajcsúcs specialistája, és Philippe Bihouix, a fosszilis energiaforrások és
ásványi kincsek szakértője.

A gazdasági növekedés kultusza a politikai vezetők gondolkodásába teljes mértékben beágyazódott. Még a
klímaváltozás  elleni  küzdelem  hevében  is  arra  figyelmeztetnek,  hogy  a  növekedés  követelménye
megkerülhetetlen. François Hollande, jelenlegi  francia államfő, 2015.  augusztusában a  következőket mondta
Sassenage-i  beszédében:  „Franciaország  rendezi  a  Nemzetközi  Klímakonferenciát,  ezért  példamutatón  kell
viselkednie.  Ugyanakkor  felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  energetikai  átállás,  vagyis  a  további  felmelegedés
megakadályozása  egyben  a  gazdaságnövekedés  kérdését  is  felveti.  Mi  támogatni  és  élénkíteni  akarjuk  a
gazdaságot.” Hollande a következő két percben még tizennégyszer emlegette a „gazdaságnövekedés” kifejezést
ilyen  formán:  „Célom  a  munkanélküliség  csökkentése  és  az  adócsökkentés,  melyet  együttesen  alkalmazva
sikeresen elérhetjük a gazdaságnövekedés beindulását. Ha ugyanis nő a fogyasztás, akkor  több a bizalom, és
nagyobb lesz  a gazdasági növekedés... A gazdasági növekedés teszi  lehetővé, hogy csökkentsük az  adókat, az
adócsökkentés pedig beindítja a gazdasági növekedést.”[6]

Hogyan állíthatjuk, hogy példamutatóan viselkedünk a klímaváltozás elleni küzdelemben, amikor mindent
a gazdaságnövekedéshez  kötünk? Ez  az  ellentmondás nem zavarja azokat a politikai  vezetőket, akik a „zöld
növekedés” nevű új vallás elvakult hívei? George W Bush volt amerikai elnök a következőképpen összegezte
környezetvédelmi hitvallását: „A gazdasági növekedés nem okoz problémát, épp fordítva, a növekedés megoldást
nyújt a problémákra.”[7]

Egyesek azt állítják, hogy a „zöld növekedés” serkenti a gazdaságot, sőt később megkönnyíti az átmenetet
az  új  növekedési  időszakra. Ám a klímaváltozás és az  egyéb ökológiai  krízisek  jelenségei  egyértelműen arra
utalnak, hogy a megújuló energiákba, az épületek hőszigetelésébe, az energetikai racionalizálásba, valamint az
agrár ökológiába és az energiatakarékos közlekedésbe kellene masszívan beruházni ─ vagyis megszervezni ezek
fejlesztését.  A  hangsúlyt  specifikus  területekre  kellene  helyezni,  s  közben  válaszolni  néhány  kényelmetlen
kérdésre.  Például:  milyen  tevékenységeket  kellene  visszafogni,  és  milyen  árufélék  termelését  kellene
csökkenteni? Mi az, ami a klímára, a biodiverzitásra, és az emberi egészségre a legnegatívabb hatást gyakorolja?
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Milyen arányban kellene a fosszilis energiahordozókat a földben hagyni, hogy limitáljuk a felmelegedést? Ha
marad az eddigi 60-80 százalék közötti arány, mi lehet a következménye a világ gazdasági növekedésére? (E
növekedést  köztudottan épp  ezek  az  energiahordozók  táplálják.)  A gazdasági  növekedés, még ha gyenge  is,
ellentmondások sorát veti fel, például: összeegyeztethető-e az üvegház hatású gázok kibocsátási rátájának ma
megkövetelt csökkentése a légtérbeli koncentráció kritikus küszöbértékeivel?

Egy más gazdaságossági logika

Michel Husson[8] kidolgozott egy viszonylag egyszerű előrejelzést a világtermelés GDP - mutatójára, illetve az
egy főre jutó GDP alakulására 2050-ig. A makrogazdasági modellezéssel foglalkozó közgazdász a Kormányközi
Klímaváltozási Szakértők Csoportjának (IPCC[9]) hipotéziseit is figyelembe véve megvizsgálta, hogy mi történik,
ha a világtermelés növekedésével  együtt járó  széndioxid (CO2) kibocsátás aránya csökken[10]  ─  a  szakértői
csoport feltételezései szerinti ritmusban. Husson arra a végkövetkeztetése jutott, hogy megfelelő eredményt csak
drasztikus GDP és CO2 csökkenéssel lehet elérni. „Az IPPC által kidolgozott alsó határérték, miszerint is 2010 és
2050  között  legalábbis  a  felére  kell  csökkenteni  a  CO2  kibocsátást,  csak  több,  nagyon  optimista  hipotézis
egybeesése mellett valósulhat meg” ─ állította. „Először is arra lenne szükség, hogy a növekedéssel együtt járó
CO2 kibocsátás csökkenése  évi  3 százalék legyen, ami épp kétszer  gyorsabb, mint az  utóbbi  húsz  év átlagos
csökkenése. Mind emellett szükség lenne az egy főre jutó GDP növekedés évi 0,6 százalék körüli leszorítására. A
IPCC  szakértők  legambiciózusabb  célja  –  a  CO2  gázkibocsátás  85  százalékos  csökkentése  2050-ig  –  pedig
teljességgel elérhetetlennek tűnik.”

Ha ez a realitás, akkor inkább mondjuk ki, hogy a “zöld növekedés” csak egy mítosz. A végtelen gazdasági
növekedés nem összeegyeztethető az anyagi erőforrások (fosszilis tüzelőanyagok, ásványok, termőföld, erdők,
ivóvíz  stb.)  végességével.  Mondjuk  ki,  hogy  gazdaságnövekedéssel  nem  tudjuk  korlátok  közt  tartani  a
klímaváltozást,  az  óceánok  és  a  biodiverzitás  pusztulását.  No  de  hogyan  szabaduljunk  meg  a  gazdasági
növekedésbe vetett hittől? Milyen lenne egy a nem-növekedésre épülő világ? El kell fogadni az ökológia nevében,
a társadalmi jólét visszafejlődését?

A gazdasági növekedés hitbuzgó (vagy inkább bigott) hívei csak a múlt mintájára képesek elképzelni a
jövőt. Meg se fordul a fejükben, hogy másként is lehet termelni, mint a megszokott módon. Pedig a termelésnek
és fogyasztásnak ez a szintje csak erős reklámtámogatással, a gyors elavulás betervezésével, és természetesen
komoly fogyasztási hitelekkel tartható fenn. A növekedés buzgó hívei csak szajkózzák: erős és tartós gazdasági
növekedés  nélkül  nincs  munkahelyteremtés,  növekedés  nélkül  pedig  nem  csökkenhet  a  munkanélküliség.
Meggyőződésük,  hogy  a  vállalatok  közötti  verseny  gerjeszti  a  növekedést,  majd  ez  eredményezi  a
munkahelyteremtést. Ez a liberális ideológia csüggesztően primitív, mégis ma elsősorban ez határozza meg a
politikai döntéseket.

Mennyiség helyett minőséget

A neoliberális kapitalizmus meghatározó szereplői hasznosnak tartják, sőt óhajtják a munkanélküliséget, hiszen

ez egy erős fegyelmező eszköz, mely korlátozza a bérköveteléseket. A foglalkoztatás bizonytalansága, illetve az

állandó nyomás a munkaintenzitás növelésére, mind-mind a nyereség növelését segíti elő. A növekedésmániás

liberálisok ósdi receptjeinek bírálata mellett meg kell  győzni a lakosságot, hogy a jólét növelhető egy védett

ökológiai környezetben is. Sőt, ez utóbbi hatékonyabban győzi le a munkanélküliséget, mint bármi más.

A munkahelyteremtést és a gazdaságnövekedést kizárólag a mostani, liberális gazdasági modell köti össze.

Ebben a modellben tovább nő a termelékenység, a foglalkoztatás pedig csökken, persze csak akkor, ha közben az

átlagos  munkaidő  változatlan  marad.  A  leghatékonyabb  rövid  és  középtávú  válasz  a  munkanélküliség

emelkedésére,  ha  csökkentjük  a  munkaidőt,  és  megosztjuk  a  munkát  ─  és  még  így  is  belül  maradunk  a

termelékenység növelésére épülő modellen.

Pedig ideje lenne a keynesi jóléti állam, vagy másik néven a fordizmus (az amerikai iparmágnás nevével

jelzett munkaszervezési modell) régi algoritmusa helyett – ami a „termelékenység növekedés felosztására” épült

29 / 55 2015. 12. 08. 8:44



– a minőség és a fenntarthatóság növelését helyezni a középpontba. A termelési  és fogyasztási  rendszert az

emberek, a társadalmi és emberi  kapcsolatok, a tárgyak, a bioszféra ─ azaz  a „törődés”, a „gondoskodás”  ─

minőségének alakulására kellene felépíteni. Ez egy egészen más gazdaságossági logikát kíván meg. Az emberi

tevékenységek  és  a  politika  középpontjába  a  közösségi  javak  sokasága  és  a  környezet  minősége  kell  hogy

kerüljön. Takarékoskodjunk a mennyiséggel, és termeljünk minőséget!

Ez  az  egyenlőtlenségek elleni  harcot is jelenti. Fontos, hogy az  új  fogyasztási  mód mindenki  számára

hozzáférhető legyen, és hogy széles néprétegek ne büntető ökológiaként éljék meg az átmenetet.

S akkor megállapíthatnánk, hogy ez az emberbarátnak, vagy természetbarátnak is nevezhető gazdaság,

mely a 'high tech' helyett az innovációs igényben nem kevesebb 'low tech' alkalmazását részesítené előnyben,

jóval több értelmes munkaalkalmat kínál, mint a jelenlegi produktivista gazdaság. A tiszta, a 'zöld' és egészséges

termékek előállításához jóval több emberi munkára van szükség, mégpedig gazdasági növekedés nélkül. Ezek a

munkaalkalmak értelmes és jó munkát igényelnek, tehát humánusabbak. A bio mezőgazdaságnak például 30-40

százalékkal  több  munkaerőre  van  szüksége  ugyanannyi  élelmiszer  előállításához,  mint  az  ipari-kémiai

mezőgazdaságnak.

Irreális lenne egy ilyen gazdaság víziója? Nem, minthogy ezek a megoldások többé-kevésbé már a világon

mindenütt léteznek és működnek, sőt még terjednek is, a régi modellhez ragaszkodó hatalmi elit és ministránsaik

sortüzei  ellenére.  Erre  számos  meggyőző  példát  találhatunk  Indiában,  Latin  Amerikában,  az  Egyesült

Államokban és Európában is. Különböző frissen megjelent tanulmányok [11]  beszámolnak ezekről, például  a

Baszkföldi Alternatíva Hálózat, s annak alapító egyesülete, a Bizi! (magyarul Éljen!) helyi kísérleteiről. Ezek a

példák  is  alátámasztják:  az  állampolgárokon  múlik,  hogy  fellázadnak-e  az  eddigi  gyakorlat  ellen,  s  hogy

általánossá teszik-e az új gazdaságossági logikát. Terjed már az új modell, amelyben az emberek túllépnek a

gazdaságnövekedés – fogyasztás – túlmunka hármas szentségén. Helyette  az együttműködés/minőségi élet –

anyagtakarékosság – tisztességes foglalkoztatás háromszögére esküsznek, és ennek jegyében dolgoznak.
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Pol Pot-tól az Iszlám Államig: A vér soha nem száradt fel

John Pilger

Richard  Nixon  1969-es  parancsát  Kambodzsa  „tömeges”  bombázására  e

szavakkal  adta  tovább  Henry  Kissinger:  „Mindent,  ami  csak  repül,

irányítsunk  mindenre,  ami  csak  mozog.”  Ahogy  Barack  Obama  hetedik

háborús  évét  kezdi  meg mióta  megkapta  a  Nobel  Békedíjat,  és  Francois

Hollande „könyörtelen” támadást ígér a szíriai söpredék ellen, a hisztéria és

a  hazugságok  kakofóniája  csaknem  nosztalgiát  ébreszt  Kissinger  gyilkos

őszintesége iránt.

A  bombázások  barbarizmusát  átélt  tanúként  – beleértve  áldozatok

lefejezését is, akiknek testrészei a fákat és a mezőket díszítik – nem vagyok meglepve, hogy ismét senki nem

figyel az emlékekre és a történelemre. Beszédes példája ennek Pol Pot és a Vörös Khmerek hatalomra kerülése,

akik sok rokonságot mutatnak a mai Irak és Szíria Iszlám Államával (ISIS, ISIL, IS). Ők is kis szektaként kezdték

középkori könyörtelenségüket, s ők is az Amerika gyártotta apokalipszis termékei voltak.

Kambodzsa

Pol  Pot  szerint  mozgalma  „alig  5  000  gyengén  felfegyverezett  gerillából  állt,  akik  bizonytalanok  voltak

stratégiájukban, taktikájukban, nem voltak  lojálisak, és nem bíztak vezetőikben”. Amikor  Nixon és Kissinger

B-52-es bombázói munkához láttak az „Operation Menu” kódjelű hadműveletben, a Nyugat legutolsó démona

alig  akart  hinni  a  szerencséjének.  Az  amerikaiak  öt  Hiroshimával  felérő  bombát szórtak  Kambodzsa vidéki

területeire  1969  és  1973  között.  Faluról  falura  pusztítottak,  s  támaszpontjukra  visszatérőben  bombázták  a

gumiültetvényeket és a termőföldeket is. Egy korábbi Vörös Khmeres tiszt elmondta, hogy a túlélők „bénultan és

némán, megfélemlítve és félőrülten kóboroltak három-négy napig, aztán az emberek készek voltak hinni abban,

amit mondtak nekik…. Ez tette könnyűvé a Vörös Khmernek, hogy az oldalukra tudták állítani a népet.” Egy finn

kormányzati vizsgálóbizottság 600 ezerre becsülte a polgárháború miatt elpusztult emberek számát, hozzátéve,

hogy a bombázások „a népirtás évtizedének első fázisát jelentették”. Amit Nixon és Kissinger megkezdett, Pol

Pot, mint haszonélvezőjük, kiteljesítette. Bombáik alatt a Vörös Khmer egy 200 ezer fős rettenetes sereggé vált.

Irak és Szíria

Az ISIS-nek hasonló a múltja és a jelene. A legtöbb szakértői becslés alapján Bush és Blair 2003-as iraki inváziója

legalább  700  ezer  ember  halálát  eredményezte  –  egy  olyan  országban,  ahol  a  dzsihadizmusnak  nem  volt

előzménye. A kurdok területi és politikai kiegyezéseket értek el, a szunniták és síiták között osztály- és vallási

ellentétek voltak, de békében éltek egymással, az egymással való házasodás mindennapos volt. Az invázió előtt

három évvel  utaztam végig Irakot mindenféle  félelem nélkül. Az  úton találkoztam emberekkel, akik büszkék

voltak, hogy irakiak, egy olyan civilizáció örökösei, ami úgy tűnt, a jelenükké vált.

Bush és Blair mindezt szétrobbantotta. Irak ma a dzsihadizmus bölcsője. Az Al-Kaida – hasonlóan Pol Pot

dzsihadistáihoz – megragadta a „Shock and Awe”, azaz a gyors katonai lerohanás doktrínájának, és az utána

következő polgárháborúnak a kínálkozó lehetőségét. A „rebellis” Szíria még nagyobb jutalommal kecsegtetett. A

fegyvereket a CIA és az Öböl-menti országok Törökországon keresztül csempészték be, és ezen az útvonalon

keresztül  biztosították  a  logisztikát  és  a  finanszírozást  is.  elkerülhetetlen  volt,  hogy  külföldi  zsoldosok  is
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megérkezzenek a területre. Oliver Miles, korábbi brit nagykövet azt írta:  „A Cameron kormányzat Tony Blair

példáját látszik követni, aki nem véve figyelembe a Külügyminisztérium, az MI5 és MI6 konzekvens tanácsait,

hogy elsősorban közel-keleti politikánk – és különösen közel-keleti háborúink – ösztönzik a Nagy-Britanniában

élő muszlimokat arra, hogy itthon is terrorizmusra adják a fejüket.

Az  ISIS  Washingtonnak,  Londonnak  és  Párizsnak  az  ivadéka,  akik  összeesküdtek  Irak,  Szíria,  Líbia

elpusztítására, miközben az  emberiség ellen történelmi méretű bűntettet követtek  el. Pol  Pothoz  és a Vörös

Khmerekhez  hasonlóan az  ISIS a nyugati  állami terror mutációi. Ezt a terrort a korrupt, uralkodó elit nagy

távolságból  és  egy  más  kulturából  követi  el,  hiszen  nem  tart  cselekedeteinek  következményeitől.  A  „mi

társadalmainkban” a nyugati államok bűnösségéről említés sem történik, s így bűnrészessé válnak mindazok,

akik ezt a kritikai igazságot elfedik.

Az ENSZ szankciók

Már 23 év telt  el  azóta, hogy közvetlenül  az  első Öböl-háború után, Irakban kibontakozott a holokauszt. Az

Egyesült  Államok  és  Nagy-Britannia  túszul  ejtette  az  ENSZ  Biztonsági  Tanácsát  és  büntető  „szankciókat”

rendeltek el az iraki nép ellen – ezzel ironikus módon, csak növelték Szaddam Husszein otthoni tekintélyét. A

„szankciók”  egy  középkori  blokádhoz hasonlítottak. Csaknem mindent, ami egy  modern államot fenntarthat,

„elzártak” – kezdve a víztisztításhoz szükséges klórtól az iskolai ceruzákig, a röntgen-gépek alkatrészein át, a

közönséges fájdalomcsillapítókig és az addig olyan ismeretlen rákfajtákat gyógyító orvosságokig, amelyeket a déli

harcmezőkön bevetett gyengített uránium töltetek okoztak. Éppen 1999 karácsonya előtt tiltotta meg a londoni

Kereskedelmi  és Ipari  Minisztérium az  iraki  gyerekek  diftéria  és  sárgaláz  elleni  oltására  szánt  szérumának

szállítását.  Kim  Howells,  a  Blair  kormány  parlamenti  államtitkára  ezt  azzal  indokolta,  hogy  „a  gyermekek

oltására  szolgáló  szérumot  tömegpusztító  fegyverekben  is  felhasználhatnák”.  A  brit  kormány  megúszta  a

botrányt,  mert  az  Irakból  tudósító  média  – amit  a  Külügyminisztérium  manipulált  –  mindennel  Szaddam

Husszeint vádolta.

A „humanitáriusnak” beállított „olajat élelmiszerért” program keretében 100 dollárt szántak minden egyes

irakira, hogy egy évig ebből éljen. Ebből az összegből kellett volna fedezni a teljes népesség infrastruktúráját és az

olyan alapszolgáltatásokat,  mint  az  áram és a  víz.  Hans Von Sponeck, az  akkor  ENSZ főtitkár-helyettes azt

mondta nekem: „Képzelje csak el, mit jelent ez az alamizsna az egészséges víz  hiányának körülményeiben. S

képzelje, el azt, hogy a betegek nagy része nem kap orvosi ellátást, s képzelje el a traumát, amit napról napra kell

átélni,  s  rögtön  rémálmot  kezd  látni!  És  nem  tévedés,  mindez  szándékos  volt.  A  múltban  nem  szívesen

használtam a  népirtás szót,  de  most  nem megkerülhető.”  Von Sponeck undorral  mondott  le  az  ENSZ iraki

humanitárius akciójának koordinátori posztjáról. Elődje, Denis Halliday, egy hasonlóan tiszteletreméltó vezető

ENSZ-hivatalnok, szintén lemondott. „Arra utasítottak” – mondta Halliday – „hogy népirtással felérő politikát

hajtsak  végre,  egy  olyan  szándékos  politikát,  ami  ténylegesen  egymillió  embert  pusztított  el,  gyermekeket,

felnőtteket egyaránt.”

Az  ENSZ Gyermekalapjának  tanulmánya szerint  1991 és 1998 között,  azaz  a  blokád  csúcsidején, 500

ezerrel  több 5  éven aluli  gyermek  halt meg, mint  más időszakban. Egy  amerikai  tv-tudósító  nekiszegezte  a

kérdést Madeleine Albrightnak, az amerikai ENSZ nagykövetnek: „Megérte ez az ár?” És Albright válasza. „Úgy

véljük, hogy megérte az árat.”

2007-ben  a  szankciókért  felelős  vezető  brit  hivatalnok,  Carne  Ross,  akit  „Mr.  Iraknak”  neveztek,  a

parlament különbizottsága előtt kijelentette: „Az USA és a brit kormány ténylegesen a teljes népesség elől tagadta

meg az életlehetőséget.” Amikor három évvel később interjút csináltam Carne Ross-szal, megbánás és bűntudat

gyötörte. „Szégyellem magamat” – mondta. Ő ma ritka őszinteséggel beszél arról, hogy a kormányok miként
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csapják  be  az  embereket,  és  a  szolgalelkű  média  kritikus  szerepet  játszik  a  megtévesztés  terjesztésében és

fenntartásában.  Tavaly  a  Guardian  egy  tipikus  szalagcíme  így  szólt:  „Az  ISIS  szörnyűségeinek  láttán

cselekednünk kell!” A „cselekednünk kell” kifejezés arra figyelmeztet minket, hogy újra itt van az emlékezet, a

tények, a tanuláságok elnyomásának szelleme, amikor se megbánást se szégyent nem éreznek a köszereplők. A

cikk szerzője Peter Hain, külügyminiszter volt Blair idején, és így felelőse volt az Irakban folyó eseményekért.

Amikor  Denis  Halliday  1998-ban  nyilvánosságra  hozta  az  irakiak  szenvedéseit,  amiért  a  Blair  kormányt

elsődleges társfelelősség terheli, Peter Hain a BBC Newsnight műsorában „Szaddam védelmezőjeként” sértegette

Hallidayt.  Hain  2003-ban  támogatta  Blair-t  a  halálosan  megsebzett  Irak  átlátszó  hazugságon  alapuló

lerohanásában. A Munkáspárt következő kongresszusán az inváziót „jelentéktelen ügynek” nevezte.

A mai háború

S Peter Hain, most azok számára követel „légicsapásokat, katonai eszközöket és más segítséget”, akik Irakban és

Szíriában „a népirtással néznek szembe.” Ennek – szerinte – elő kellene segítenie „a szükséges politikai megoldás

megszületését”.  Aznap,  amikor  Hain  cikke  megjelent,  Denis  Halliday  és  Hans  Von  Sponeck  meglátogattak

Londonban. Nem lepődtek meg egy politikus halálos képmutatása láttán, de keserűen panaszolták az értelmes

diplomácia hiányát, amelynek el kellene vezetnie valamiféle fegyverszünet kieszközöléséhez. Világszerte, Észak-

Írországtól Nepálig, azok, akik egymást terroristának és eretneknek tekintették, végül mind leültek egymással

szembe  egy  asztalhoz.  Miért  nem  lehet  ezt  most  megtenni  Irakban  és  Szíriában?  Ehelyett  lapos,  csaknem

antiszociális bőbeszédűséget tapasztalunk Cameron, Hollande, Obama és más „koalícióra kész” vezető részéről,

miközben még több erőszakot követelnek, a fellegek fölül bombáznak olyan helyeket, ahol a korábbi kalandok

vére még fel sem száradt. Szinte élvezik saját erőszakukat és ostobaságukat, amivel az egyetlen potenciálisan

értékes szövetségesüket, Szíria kormányát akarják megdönteni.

Ebben semmi új nincs, ahogyan az alábbi, kiszivárgott brit-amerikai hírszerzési dokumentum illusztrálja:

„Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük felszabadító (sic!) akcióinkat ….bizonyos kulcsszemélyeket meg

kell  semmisítenünk és folytatnunk kell  Szíria belső zavargásainak támogatását. A CIA felkészült, és az  SIS

(MI6) megkísérel majd kisebb szabotázs-akciókat és meglepetésszerű rajtaütéseket szervezni Szíriában egyes

személyekkel együttműködve… A félelem szükséges mértéke,… valamint a határmenti összecsapások ürügyet

szolgáltatnak majd a beavatkozásra… A CIA-nak és az SIS-nek ki kell használnia …mind a pszichológiai, mind

a területi beavatkozási a képességeiket, hogy a feszültséget növeljék.”

Ezt 1957-ben írták, de írhatták volna akár tegnap is. Az imperialista világban semmi lényeges nem változik.

2013-ban  a  korábbi  francia  külügyminiszter  Roland  Dumas  feltárta,  hogy  „két  évvel  az  arab  tavasz  előtt”

Londonban azt mondták neki, hogy Szíria ellen háborút terveznek. „Mondok Önnek valamit” – mondta a francia

LPC tv-csatornának adott interjúban, „Angliában voltam más ügyben, két évvel a szíriai erőszakos cselekmények

előtt. Találkoztam vezető brit hivatalnokokkal, akik bevallották nekem, hogy Szíriában valamit előkészítenek….

Nagy-Britannia lázadók bevetését tervezte Szíriában. Még azt is megkérdezték tőlem – jóllehet már nem voltam

külügyminiszter –, hogy szeretnénk-e részt venni… A jelenlegi eseményeknek tehát múltja van. Előkészítették,

előre kialakították és megtervezték.”

Az  ISIS  valóban  hatékony  ellenfeleit  –  Szíria,  Irán,  a  Hezbollah,  és  most  Oroszország  –  a  Nyugat

démonizálja.  Törökország  álláspontja  is  problémás.  NATO-tag  „szövetséges”,  együttműködött  a  CIA-val,  az

MI6-tal és az Öböl középkorba illő államaival a szíriai „lázadók” támogatásában, beleértve azokat is, akik ma

magukat ISIS-nek nevezik. Törökország, saját régiós dominanciát akar biztosítani magának az Aszad-kormány

megbuktatásával.  Így  Törökország  támogatása  hatalmas  hagyományos  háborút  vetít  előre,  és  a  leginkább

többetnikumú közel-keleti állam szörnyű feldarabolását.
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Ebből  a  zűrzavarból  – bármilyen nehéz  is  lenne  megállapodni  ebben és  elérni  – csak  egy  tűzszünet

vezethet ki, különben a párizsi és bejrúti atrocitások megismétlődnek. A tűzszünettel egyidejűleg a közel-keleti

erőszak  legfontosabb tetteseinek  és  irányítóinak  – az  amerikaiaknak  és  európaiaknak  – vissza  kell  fogniuk

radikalizmusukat,  és  az  elidegenített  muszlim  közösségek  felé  jóhiszeműséget  kell  mutatniuk  mindenhol,

beleértve saját hazáikat is. Azonnal be kell  szüntetni a fegyverek szállítását Izraelnek, és el  kell  ismerniük a

Palesztin  Államot.  A  palesztin  ügy  a  térség  legfekélyesebb  nyílt  sebe,  s  a  felébredő  iszlám  szélsőségesség

megalapozását  gyakran  erre  vezetik  vissza.  Oszama  bin  Laden ezt  világossá  tette.  Palesztina  reményt  ígér!

Biztosíts igazságot Palesztinának és körülötte a világ meg fog változni.

Több mint  40  éve  Nixon és  Kissinger  Kambodzsa  bombázásával  kiszabadították  a  szenvedés  viharát,

amiből az az ország soha nem gyógyult ki. Ugyanez érvényes a Blair-Bush páros iraki bűncselekményeire, és a

NATO valamint a  „koalíció”  líbiai  és szíriai  bűntetteire. Henry  Kissinger  tökéletes időzítéssel  jelentette  meg

önigazoló kötetét „Világrend” szatirikus címmel. Az egyik talpnyalója recenziójában Kissingert „a negyedszázadot

megért világrend kialakítójának” mutatja be. Mondjuk csak ezt el a kambodzsai, a vietnami, a laoszi, a chilei és a

kelet-timori embereknek, valamint „államférfisága” valamennyi áldozatának. Csak, ha mi magunk felismerjük a

háborús bűnösöket köztünk, és nem tagadjuk meg magunk az igazságot, csak akkor kezd felszáradni a vér.

John  Pilger,  neves  ausztrál  származású  brit  újságíró  blogbejegyzése  2015.november  16-án:

http://johnpilger.com/articles/from-pol-pot-to-isis-the-blood-never-dried

Fordította: Kleinheincz Ferenc
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

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

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

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

Hímneműek

hanneton [cserebogár], brochet [csuka], saumon [lazac]; corbeau [holló], hérisson [sündisznó], faucon [sólyom],
escargothippopotame [viziló], chacal [sakál], écureuil [mókus], dromadaire [egypupú teve] léopard [leopárd],
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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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[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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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)

52 / 55 2015. 12. 08. 8:44



VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

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

gris-blanc, gris-jaune;

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

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