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Egy eleve elveszített háború

SERGE HALIMI

„Nem  vagyok  mindig,  minden  háború  ellen.  De  ellenzem  az  „ostoba”

háborút, a nem végiggondolt háborút, azt a háborút, amit nem az észérvek

alapján,  hanem  haragból  indítanak.”  Így  beszélt  2002.  október  2-án  egy

akkor még ismeretlen Illinois-i képviselő, egy bizonyos Barack Obama. Az

Egyesült Államokban viszont, a 2001. szeptember 11-i merényleteket követő

harag nem múlt el, és George W. Bush úgy döntött, hogy ezt a haragot nem

Szaúd-Arábia ellen – ahonnan az Al-Kaida kommandó legtöbb tagja származott – hanem Irak ellen fordítja,

amelyet fél  évvel  később megtámadott. A média akarta a háborút, a demokrata szenátorok többsége, köztük

Hillary Clinton, felcsatlakoztak. Irak lerohanása teremtette meg azt a káoszt, amely inkubátorként működött, és

létrehozta az Iszlám Államot.

A november 13-i párizsi öldöklések elősegítik az Iszlám Állam két legfontosabb céljának elérését. Az első,

hogy létrejöjjön a „hitehagyottak”, a „gyaurok”, a „renegát síiták” koalíciója, amellyel összeütközhetnének előbb

Irakban és Szíriában, majd később Líbiában. A második céljuk elérni, hogy a Nyugatiak többsége  muzulmán

honfitársaikat „ötödik hadosztályként”, sötétben megbújó, a gyilkosok oldalán álló „belső ellenségnek” higgye.

Háború és félelem: még egy apokaliptikus célnak is van racionális része. A dzsihadisták úgy számoltak,

hogy a „keresztesek” és a „bálványimádók” bombázhatják a szíriai városokat, bekeríthetik az iraki vidéket, de

sosem lesznek képesek tartósan elfoglalni az arab földet. Az Iszlám Állam ezen kívül arra is számít, hogy az

európai támadások kiélezik a nyugaton élő muzulmánok elleni bizalmatlanságot és általánossá teszik a rendőri

fellépést ellenük. Ennek következtében nőnek majd az  ellenérzések és egyesek készek lesznek csatlakozni  a

Kalifátushoz.  Biztosan  tudják,  hogy  csak  nagyon  kicsi  kisebbséget  képviselnek,  de  hiszen  a  dzsihádizmus

szalafista  janicsárjai  nem  akarnak  választásokat  nyerni!  Ráadásul,  az  az  igazság,  hogy  ha  egy  erősen

muzulmánellenes párt nyerné meg a választásokat Franciaországban, ez kifejezetten segítené a terveiket.

Párizs az Iszlám Állam csapdájában?

„Franciaország  háborúban  áll”  jelentette  be  szinte  azonnal  François  Hollande  elnök,  november  16-án  a

Kongresszusra  összegyűlt  parlamenti  képviselőknek.  Az  Elysée  palota  lakója  már  hosszú  ideje  harcba  akar

indulni a szír fronton, sőt megpróbálja ebbe bevonni az Amerikai Egyesült Államokat is. De az egyik hihetetlenül

bizarr jelensége ennek az ügynek, hogy Hollande elnök jelenleg az Iszlám Állam ellen akar háborúba vonulni

Szíriában,  miközben  alig  két  évvel  ezelőtt,  ugyanezzel  a  megszállott  harciassággal,  arról  akarta  meggyőzni

Washingtont, hogy „meg kell büntetni” Bassár el-Aszad rendszerét.

Obama vajon képes lesz-e hosszú ideig ellenállni az „ostoba” háborúnak, amibe Párizs be akarja vonni? A

nyomás annál is inkább erős, mivel az Iszlám Állam célja ebben épp megegyezik Párizs elképzeléseivel… Mint azt

Pierre-Jean Luizard kutató elmagyarázta néhány hónapja, az első fázisban minden úgy történt, „mintha az Iszlám
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Állam szorgosan összeszedte  volna  mindazt,  ami  sérti  a  nyugati  közvéleményt:  a  kisebbségek,  közte  a  nők

jogainak durva megsértése  – például a kényszerházasságok propagálásával – a homoszexuálisok kivégzése, a

rabszolgaság visszaállítása, és persze a lefejezések és a tömeges kivégzések nyílt bemutatása[1] ”. Amikor ez a

hátborzongató sorozat már nem hatott eléggé, vagy legalábbis kezdtek elcsitulni a felháborodás hullámai, akkor

az  Iszlám állam  úgy  döntött,  hogy  elvágja  a  nyakát  egy  amerikai  túsznak,  vigyázva  hogy  a  felvételt  minél

szélesebb körben terjessze, majd megszervezett több párizsi gyilkos lövöldözést. A „keresztesek” válasza nem

maradhatott volna el.

És való igaz, hogy egy államfő szinte kénytelen válaszolni az ilyen látványos akciókra. A politikai nyomás

szinte felszólítja, hogy azonnal jelentsen be valamit, legyen az bármi. Például egy hangár vagy egy lőszerraktár

megsemmisítését, vagy egy város bombázását. Legyen határozott. Ígérje meg új és szigorú törvények bevezetését,

ágáljon a „müncheni” megalkuvók ellen. Harcias kijelentésekkel megtűzdelve beszéljen „vérről” és arról hogy

„könyörtelenek”  leszünk. Arassa le  a lelkes tapsokat, majd népszerűségének 10 pontos növekedését. Mindez

végül is gyakran elég rossz logikának tűnik, de sajnos csak utólag, több hónap elteltével. És a ráígérés csapdája

egyre ellenállhatatlanabb, különösen jelenleg, az azonnali, felajzott és túlzó információ áradat korában, amikor

úgy látszik, hogy semmilyen tett, vagy bejelentés sem maradhat azonnali válasz nélkül.

Az USA-analógia

1991-ben, az  Öböl  háború  idején, az  amerikai  héják  szemére  vetették  George  H. Bush elnöknek, hogy  nem

parancsolta meg a csapatainak, amelyek éppen felszabadították Kuvaitot, hogy azonnal menjenek el Bagdadig.

Négy évvel később, Colin Powell tábornok, az amerikai haderő akkori vezetője, ezt a relatív visszafogottságot így

magyarázta:  „Geopolitikai  szempontból, a  koalíció, és különösen az  arab államok, nem akarták  lerohanni  és

darabokra szedni Irakot. (…) Egy szunnita, siíta és kurd politikai részekre szétszakított Irak nem segítette volna

elő azt a stabil  Közép-Keletet, amit meg akarunk teremteni. Hogy elkerüljük ezt a helyzetet, csak az maradt

volna, hogy az USA megszáll egy 20 milliós országot. (…) Ráadásul naivitás lett volna azt remélni, hogy Szaddám

bukása  után  egy  iraki  Thomas  Jefferson  fog  a  helyébe  lépni.  Nagy  valószínűséggel  más  néven,  de  egy

Szaddamhoz nagyon hasonló vezetőt kaptunk volna[2].”  2003-ban George  W. Bush „bevégezte” apja katonai

tevékenységét. A neokonzervatívak egy új Churchillt, a demokráciát és a bátorságot éltették. Powell  tábornok

valószínűleg  elfelejtette  újra  elolvasni  korábbi  állásfoglalását,  mert  ezúttal  egy  olyan  elnököt  szolgált

külügyminiszterként, aki beteljesítette a félelmeit.

Gyakran a szemére hányták George W. Bush-nak a „terror ellenes háborúhoz való gyerekes és gyilkos”

hozzáállását. Úgy tűnik Párizsban követőkre talált. „Térjünk vissza az egyszerű dolgokhoz – mondja Laurent

Fabius, francia külügyminiszter, azzal a tanító bácsis fellépéssel, aki olyan kisiskolások okítására specializálódott,

amilyenek mi vagyunk. Az Iszlám Állam hívei szörnyetegek, de 30 000-en vannak. Ha a világ összes állama

összefogna, és úgy se  lennénk képesek elsöpörni a föld  színéről  30  000 személyt, akik szörnyetegek, akkor

tényleg nem érthető, hogy mi is történik[3].” Na próbáljuk megmagyarázni neki!

Először is vegyük elő a hal-a-vízben metaforát: a „30 000 szörnyeteget” sokan támogatják Irak és Szíria

szunnita régióiban. Azoknak a hadseregeknek, amelyek ellen harcolnak, gyakran rossz hírük van, úgy tekintenek

rájuk, mint a síita diktatúrák eszközeire, amelyek sok gyilkosságot követtek el. Ezért történhetett meg, hogy az

Iszlám Állam több várost harc nélkül tudott elfoglalni, amikor a katonák, akiknek meg kellett volna védeniük,

levették  az  egyenruhájukat,  eldobálták  a  fegyvereiket  majd  elmenekültek.  Az  USA megpróbált  kiképezni  és

felfegyverezni több mint 4 000 „mérsékelt” szíriai ellenállót, de maguk az amerikaiak ismerték be, hogy ebből

csak  „négy  vagy  5  fő”  harcol  a  terepen.  Ez  így,  egy  fő  kiképzésére  több  millió  dolláros  költséget  jelent…

Moszulban, az iraki hadsereg 30 000 katonáját győzte le az Iszlám Állam 1 000 harcosa, akik ez alkalommal több

mint 2 000 páncélozott járművet és a város bankjaiból több százmillió dollár készpénzt is zsákmányoltak. Ehhez
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hasonlóan, Ramadiban, a dzsihadisták, a náluk huszonötször nagyobb iraki hadsereget győzték le. A szír katonák

fáradtak a négy éve tartó háború miatt. A kurdok pedig nem akarnak meghalni olyan területekért, amelyeket

nem  maguknak  követelnek.  „Az  az  igazság  –  mondja  Pierre-Jean  Luizard,  hogy  az  Iszlám  Állam  csak  az

ellenségei gyengesége miatt erős, és az összeomlás szélén álló intézmények romjain éri el a sikereit[4].”

A líbiai főpróba – a bukást nem fogja sikeres előadás követni

Hasonló  a  helyzet  Líbiában.  Franciaország,  az  érzelmek  hatása  alatt  és  az  szuper  ütős  Nicolas  Sarkozy  -

Bernard-Henri  Lévy  tandem  vezetésével,  erőteljesen  beavatkozott  Moammer  Kadhafi  megbuktatásába.  Azt

képzelte, hogy ott is elég, ha meglincselik a diktátort, hogy halálából egy nyugati mintájú demokrácia virágozzon

ki. Az eredmény: az állam darabokban, az Iszlám Állam az országban több várost is ellenőrzése alá vont, és onnét

merényleteket  irányít  a  szomszédos  Tunézia  ellen.  Annyira,  hogy  a  francia  védelmi  miniszternek  el  kellett

ismernie:  „Nagyon aggódom Líbia  miatt. Az  Iszlám Állam kihasználta a líbiaiak  egymás közti  harcait és így

sikerült megtelepedniük.” Azért, mondja spekulálva, ha sikerülne összevonnunk Tobruk és Tripoli harci erejét,

akkor az Iszlám Állam nem létezik többé[5].”…

A probléma állítólag  már  három évvel  ezelőtt  megoldódott,  amikor  Bernard-Henri  Lévy  nyilvánosan

elmagyarázta: „Líbia, annak ellenére, amit a baljósok huhognak, nem szakadt szét három egységre. (…) A törzsi

törvények nem győzték le a nemzeti egység érzését. (…) A jelenlegi helyzet a következő: Líbiában, összehasonlítva

Tunéziával vagy Egyiptommal, az „arab tavasz” megmozdulás sikeres volt, azok, akik segítették büszkék lehetnek

magukra és arra, amit tettek[6].” Teljesen jogos a büszkeség: Bernard Guettán kívül, aki minden reggel a France

Inter  hullámain  közvetíti  a  Külügyminisztérium  álláspontját[7],  senki  mást  sem  ismerek,  aki  olyan

könnyedséggel fabulál mint ő.

A francia elnök ma már tiszta szívből egy „nagy és egységes koalíciót” szeretne összehozni az Iszlám Állam

ellen.  Ebben szükségszerűen részt venne  a  szír  elnök is. Aszad  pedig már  válaszolt is:  „Önök, nem lesznek

képesek úgy harcolni az Iszlám Állam ellen, hogy közben továbbra is szövetségesei maradnak Katárnak és Szaúd-

Arábiának, akik felfegyverzik a terroristákat[8].” A maga részéről az orosz elnök úgy ítéli meg, hogy Törökország,

amely  egy  másik  vélelmezett  tagja  az  anti-dzsihadista  koalíciónak,  „tőrt  döfött  az  országa  hátába”  amikor

november 24-én lelőtte az egyik katonai repülőgépét.

Összesítve: ha a Párizs által összebarkácsolni kívánt tarkabarka koalíció sikeresen megnyerné a háborút,

rögtön – és még kockázatosabb körülmények között, mint Afganisztánban, Irakban vagy Líbiában – a következő

kérdés merülne fel: mi legyen „már másnap”? Az USA-ban a neokonzervatívak már elfelejtették (mint ahogy az

Elysée  palotában is?)  ezeket a  kudarcokat. Annyira, hogy  követelik  az  Iszlám Állam által  jelenleg megszállt

területekre 50 000 amerikai katona kiküldését[9].

A szükségállapotot majdnem egyhangúan szavazták meg

A Foreign Affairs szaklap legutóbbi számában, a Közel-Kelet két egyetemi szakembere, Steven Jones és Jonathan

Stevenson leltárba vették  azokat a feltételeket, amelyek lehetővé  tennék a nyugati  hatalmaknak, hogy tartós

katonai  sikert  érjenek  el  a  jelenleg  az  Iszlám Állam által  ellenőrzött  területeken:  az  amerikai  közvélemény

támogatása; meglehetősen sok, az újjáépítéshez szükséges szakember kiküldése; a helyi társadalmak ismerete;

kliensek és szövetségesek megléte az iraki és a szíriai területen. Majd erre az összegzésre jutottak: „Ha mindezek

ismerős feltételeknek látszanak, az épp azért van, mert ez egy olyan lista, amelyet Washington nem volt képes

összeállítani a két legutóbbi közép-keleti beavatkozásakor, vagyis 2003-ban Irak lerohanásakor és 2011-ben a

Líbia  elleni  légicsapásokkor.  Egyszerűen  szólva,  az  USA  valószínűleg  elveszítené  ezt  a  háborút  ugyanazon
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okokból, amiért elveszítette a két előző háborút is[10].”

Franciaország, erősen elkötelezett jelenleg Afrikában, de semmi sem jelöli ki egy győztes hadviselésre a

Közel-Keleten. Hogy az Iszlám Állam szeretné belerángatni ebbe a csapdába, nem kötelezi Hollande urat arra,

hogy rohanvást belevesse magát, és hogy nálánál jóval óvatosabb államokat próbáljon egy koalícióra rábeszélni. A

terrorizmus civileket öl meg; a háború is! A nyugat gyakrabban bombázhatná Irakot és Szíriát, de ez ugyanannyi

elszánt dzsahadistát hozna létre, mint ahányat elpusztítana, és biztosan nem állítaná helyre  sem ezeknek az

államoknak az egységét, sem a kormányaik legitimitását a lakosság szemében. A helyzet tartós javulása a régió

lakosságától  függ,  nem  a  volt  gyarmati  hatalmaktól  vagy  az  USA-tól,  amelyeket  eleve  hiteltelenít  Izrael

legrosszabb politikájának támogatása és különböző katonai  kalandjaik  katasztrofális mérlege. Gyászos még a

saját szempontjukból is:  Irak lerohanása 2003-ban, miután nyolc évig támogatták Szaddám Huszeint az Irán

ellenes háborúban (több mint egy millió halott), mára átalakította Irakot Teherán szövetségesévé.

Végül pedig azok az államok, amelyek az Öböl országok olaj-diktatúráinak fegyvereket adnak el, azok, akik

végig támogatták a szalafista dzsihádot, nem hitelesek sem akkor, amikor a békéről szónokolnak, sem akkor,

amikor meg akarják tanítani az araboknak a plurális demokrácia erényeit.

„Amikor a terrorista csoportocskáknak stabil államokban, stabil rendszerekben, a lakosság akár csak egy

kis  részének  valós  támogatása  nélkül  kell  működniük  –  mint  azt  Eric  Hobsbawm  történész  megjegyezte

2007-ben  –,  rendőri,  és  nem  katonai  problémát  jelentenek.  (…)  Érthető  hogy  az  ilyen  mozgalmak  erős

aggodalmat váltanak ki a lakosságból, főleg a nyugati nagyvárosokban, különösen akkor, amikor a kormányok és

a média közös erővel azon vannak, hogy a félelem légkörét alakítsák ki[11].”

Ez a szorongásos közhangulat és az ismétlődő felszólalás a „naivitás” ellen teszi lehetővé, hogy ne halljuk

meg  azoknak  a  hangját,  akik  tiltakoznak  a  felesleges,  és  a  polgári  szabadságjogokra  veszélyes  elnyomó

intézkedések  ellen.  Az  idegengyűlölő  felhangokat  hordozó  intézkedések,  mint  például  a  Nemzeti  Front

követelésének  megfelelő  intézkedés,  amely  szerint  meg  lehet  fosztani  az  állampolgárságától  egyes  kettős

állampolgárokat,  növeli  az  előbbiek  hatását.  Így  a  szükségállapotot  majdnem egyhangúan  szavazták  meg  a

megijedt parlamenti képviselők, és ráadásul a miniszterelnök azt is megígértette velük, hogy nem fordulnak az

Alkotmányügyi Tanácshoz, a jogilag gyenge lábakon álló intézkedéscsomag miatt.

2002-ben  Obama  így  szólt  elődjéhez,  akinek  örökségébe  lépett:  „Harcolni  akar  Bush  elnök?  Akkor

harcoljunk azért, hogy országunk fegyverkereskedői hagyjanak fel  azzal a megszámlálhatatlan sok háborúval,

amelyeknek szerte a világban szállítanak. Harcoljunk azért, hogy az állítólagos szövetségeseink a Közel-Keleten

ne nyomják el többé a népüket, az ellenzéküket és hogy ne tolerálják tovább a korrupciót, az egyenlőtlenségeket,

melyek  következtében a  fiatalok  oktatás nélkül,  jövő  nélkül,  és  reményvesztetten  nőnek  fel,  és  így  könnyű

áldozatai a terrorista csoportoknak”. Barack Obama nem követte ezeket az általa megfogalmazott tanácsokat.

Más kormányfők sem. Nagy kár. Az Iszlám Állam támadásai és Franciaország katasztrofális külpolitikája egy

újabb „háborúhoz” vezettek el. De csak katonai háborúhoz, így előre biztosak lehetünk benne, hogy egy vesztes

háborúhoz.
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Az Európai Unió és a NATO megosztotta Európát

Munkatársunktól

A hidegháború lezárását jelentő, Párizsi Charta aláírásának a 25. évfordulója alkalmából

Konsztantyin Koszacsov,  az  orosz  törvényhozás felsőháza,  a  Szövetségi  Tanács Külügyi

Bizottságának elnöke előadást tartott a Külügyi és Külgazdasági Intézetben. A politikus az

orosz  külpolitika  meghatározó  személyisége.  1998-ban  a  kormány  tanácsadója,  majd

2003-11  között  a  törvényhozás  alsóháza,  a  Duma  Külügyi  bizottságának  elnöke  volt.

Jelenlegi  tisztségét  2014  óta  tölti  be.  A  Szövetségi  Tanácsban  a  Mari  Köztársaságot

képviseli.

Konsztantyin  Koszacsov  szerint,  az  elmúlt  időszak  tapasztalatai  megmutatták  a

Charta  hiányosságait.  A  szerződés  nem  tartalmazott  jogi  garanciákat  sem  a  NATO

terjeszkedésének a megakadályozására, sem a függetlenné  vált államokban élő orosz kisebbség védelmére. A

Szovjetunió  illetve  Oroszország  több  egyoldalú  lépést  tett.  Kivonta  csapatait  a  közép-  és  kelet-európai

országokból, megszűntette katonai támaszpontjait Vietnamban valamint Kubában és jelentősen csökkentette a

fegyveres erőinek az állományát. „A nyugati hatalmak megszegték a korábbi stratégiai megállapodásokat”. Az

1992-ben  meghirdetett  amerikai  doktrína  „különleges  felelősséggel”  ruházta  fel  a  „világ  egyetlen  vezető

államának” nevezett USA-t.

Konsztantyin  Koszacsov  hangsúlyozta,  hogy  „az  EU  és  a  NATO  nem egyesítette,  hanem megosztotta

Európát”. Putyin elnök több kezdeményezést tett az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésére, de

ezek  a  javaslatok  sorra  elbuktak.  Az  euró-atlanti  szervezetek  tagállamai  eljutottak  Oroszország  határaihoz.

Moszkva nem vitatja Magyarország szuverén döntéseit, de  az  EU és NATO tagság korlátozza a tagok jogait.

Magyarország  nem tudta  megvédeni  a  Déli-Áramlat  projektet,  megszavazta  az  Oroszország  elleni  gazdasági

szankciókat és el kell tűrnie Brüsszel beavatkozását a Paks II. tervbe. Értékelik azonban, hogy Budapest igyekszik

kihasználni  a  lehetőségeket  és  önálló  politikára  törekszik.  A  politikus  megjegyezte,  hogy  Oroszország  kész

egyenlő alapon a kapcsolatok helyreállítására az Európai Unióval és a NATO-val.

Az Európai Unió fő problémáit a gazdaság, a migráció és a terrorizmus jelentik, amelyek megoldásában

együtt  tudnánk működni.  „Érdekeltek  vagyunk a  szervezet eredményes működésében”.  Az  EU azonban úgy

halad, mint egy karaván és a leglassúbb teve határozza meg a sebességet.

A politikus kijelentette, hogy Moszkva elfogadta Ukrajna függetlenségét, de időben nem figyeltek eléggé az

orosz lakosság érdekeire. A Szovjetunió tizenöt államra esett szét és egyes országokban (pl. Grúzia és Ukrajna)

szélsőséges nacionalista erők kerültek hatalomra. Ukrajna bonyolult struktúrájú ország, amelynek a területe az

elmúlt évszázadokban folyamatosan változott. Sztálin halálát követően, Hruscsov 1954-ben Ukrajnához csatolta a

Krímet, ami a korábbi totalitárius döntések folytatása volt. Ukrajna lakosságának jelenleg 20 százaléka vallja

magát orosznak, de az orosz nyelvűek aránya eléri a 60 százalékot. „Ukrajna nemcsak az ukránoké, de a kormány

semmit sem tesz az etnikumok (oroszok, tatárok, magyarok stb.) érdekében”. Az országban, 2014 februárjában

egy  puccs  zajlott  le,  ami  megváltoztatta  a  térség  politikai  egyensúlyát.  Az  oroszajkú  lakosságot  ötödik

hadoszlopnak  tekintik.  Koszacsov  hangsúlyozta,  hogy  a  többségében  oroszok  által  lakott  „Krím  státuszát

lezártnak  tekintik,  amelyen  csak  fegyverekkel  lehet  változtatni”.  Fontosnak  tartja  a  minszki  megállapodás

tiszteletben tartását, ami elősegíti a feszültség csökkenését.

A kényes kérdések között, a Szövetségi Tanács Külügyi Bizottságának elnöke érintette a szíriai helyzetet is.

Kijelentette, hogy az orosz  katonai akció nem az Aszad-rezsim védelmét szolgálja. Az orosz  vezetés döntését
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befolyásolták  az  Irakban  valamint  Líbiában  történt  események  és  a  totális  káosz  megismétlődését  akarták

elkerülni.  A  damaszkuszi  kormány  kérése  mellett,  a  beavatkozást  az  is  indokolta,  hogy  az  Orosz  Föderáció

területéről számosan csatlakoztak a terroristákhoz, akiknek a hazatérését a térség biztonsága érdekében meg kell

akadályozni. A terrorizmus forrásait a helyszínen kell megsemmisíteni. Az orosz légierő támogatásával a szíriai

hadsereg  hatékonysága  megnövekedett  és  jelentős  területet  visszafoglaltak.  A  „nyugati  koalíciónak  nincs

nemzetközi jogi alapja a beavatkozásra, mert sem az ENSZ felhatalmazással nem rendelkeznek, sem a törvényes

kormány  nem kérte  támogatásukat”.  Az  orosz  légierő  hatékonyabban harcol,  mint  az  amerikaiak,  akik  nem

bombázták  a  terroristák  infrastruktúráját  és  az  olajszállító  tartálykocsikat.  Súlyosan  tévednek  azok,  akik  a

kialakult helyzetet megpróbálják síita és szunnita konfliktusra egyszerűsíteni.

Az orosz légierő eredményes támadásai nagy riadalmat okoztak Törökországban, ez magyarázza az orosz

repülőgép  lelövését,  ami  „borzalmas  és  megbocsáthatatlan  incidenst”  jelentett.  Az  orosz  műholdak

lefényképezték a Daesh (Iszlám Állam) Törökországba tartó tartálykocsijainak az útját. Sajnálatos, hogy a NATO

„megérti”  a törökök lépéseit és kettős mércét alkalmaz Szíriában. Ankara elleni orosz  szankciókat a tragikus

körülmények  kényszerítették  ki.  A politikus hangsúlyozta,  hogy  Moszkva kész  együttműködni  a  terrorizmus

elleni harcban más államokkal és az európai országokkal való együttműködést helyre kellene állítani. Az előadást

követően, Konsztatyin Koszacsov részletesen válaszolt a jelenlévők kérdéseire.  
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Lengyelország jobbra tart, de túlságosan is jobbra

Michal Kozlowski

Az EUROSTAT számai szerint Lengyelország 2004-es EU-csatlakozása óta a

GDP 53 százalékkal növekedett. Miközben az EU a számok átlaga alapján

alig lábalt ki a 2008. évi válságból, Lengyelország gazdasága a válság óta 23

százalékkal emelkedett.

Bár  a  lassulás  Lengyelországot  is  jelentősen  sújtotta,  ténylegesen  ez  az

egyetlen  európai  ország,  ami  a  technikai  recessziót  el  tudta  kerülni.  A

társadalmi  helyzetet  tükröző  indikátorok,  jóllehet  lassú  ütemben,  de

követték a gazdasági növekedést.

A legutolsó évtizedben két évvel növekedett a várható életkor (bár 72,95 évvel még mindig zavarba ejtően

alacsony  a  férfiak  körében),  míg  a  gyermekhalandóság  folyamatosan  csökkent.  Az  egyenlőtlenség  a  „valós

szocializmus” bukása utáni 15 évben nőtt, de a trend 2005 óta megváltozott.

Ma Lengyelországban az egyenlőtlenség mutatója csaknem megegyezik az EU átlagával. Az EUROSTAT

adatai alapján a munkanélküliség 7,9 százalék, és ha ezt az adatot a módszertan alapján vitatjuk is (ahogyan ez a

munkanélküliségi  rátával  mindig  is  történik),  és  ha  túl  optimistának  látszik  is,  akkor  is  tény,  hogy  a

munkanélküliség aránya az elmúlt 25 év legalacsonyabb értéke és a munkaerő-piac a munkavállalók előnyére

változik.

Végül,  de  nem utolsó  sorban:  ha  Lengyelország  ma még alacsony  bérű,  ipari  országnak  számít  is,  a

munkabérek  növekedőben  vannak.  Az  egy  főre  jutó  nettó  reáljövedelem  elérte  a  németországi  érték  felét

(2004-ben ez csak 34 százalék volt).

Más szavakkal, kapitalista sikertörténetről van szó, aminek példáját más lemaradó ország is követhetné. És

mégis,  Lengyelország  politikai  zűrzavarba  került.  A  2007  óta  az  országot  vezető  közép-jobb kormány  talajt

vesztett. Az elégedetlenség érzése széleskörű, és a hatalmi rendszer megkérdőjeleződött.

Feltételeznénk, hogy ez  jó hír  a baloldalnak. A növekedés két évtizede  történelmileg igazolt módon a

társadalmi berendezkedés konszolidációját hozta. Ugyanakkor a vagyon és a hatalom elosztását, valamint az azt

támogató  neoliberális  diskurzust  most  támadások  érik.  És  ez  mégsem  jó  hír  a  baloldalnak,  sem

Lengyelországnak. A politikailag jelentős viták a szélsőjobboldal irányából érkeznek.

Milyen is a növekedés?

Lehet ugyan vitatni az elmúlt évtizedek gazdasági haladásának mértékét vagy rámutathatunk ennek a társadalmi

költségeire. De nehéz lenne vitatni a tényt magát. Ha azonban közelebbről megnézzük, a lengyel kapitalizmus

sikere nem is olyan titokzatos. Prosperálásának főbb tényezői az alábbiak:

Lengyelország az ipari cikkek – mosógépektől kezdve az autókig – termelésében nem csupán „Európa kis

Kínája”. Ami ennél is fontosabb: Lengyelország kisvállalatai a német Exportweltmeister alvállalkozói.

Az összesített EU-transzferek mintegy 83 milliárd eurót érnek el, és ennek nagy része beruházás. Ez utóbbi

különösen fontos, mert korábban a gazdaságban a befektetés alacsony volt (mind a privát, mind a közszféra

területén).

Kivándorlás.  Durván  2,5  millióan  vándoroltak  ki  gazdasági  okokból  2004  után  az  észak-európai
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országokba, kihasználva a megnyílt munkaerő-piacokat. Mivel a kivándorlók által családjaiknak hazautalt

pénzösszeg  gyorsan  csökkent,  ez  a  tömeges  kivándorlás  tartós  hatással  volt  a  munkavállalók

munkaerő-piaci helyzetére.

A  kapitalizmusra  átmenet  korai  éveinek  bizonytalanságai  ellenére  a  lengyel  államnak  sikerült  az

alapszolgáltatásokat  biztosítania,  azaz  a  közegészségügyi  ellátás domináns maradt,  az  állami  nyugdíjak

időben érkeznek és elérik  az  elszegényedett  vidéket  is. Ez  biztosítja  a biológiai  és morális utánpótlást

időben, és a hanyatló régiókban is.

Miféle elégedetlenség?

Ennek  a növekedésnek nyilvánvalóan van sötét  oldala  és korlátai  is.  Lengyelország továbbra is  félperifériás

ország  maradt,  bár  a  „központtal”  meglévő  politikai  és  társadalmi  kapcsolatok  részben  javítanak  ennek  a

helyzetnek a  súlyos következményein.  A  szélsőjobboldali  értelmiségiek  nagy  ugrásról  álmodoznak, amit  egy

paternalista  állami  intézkedések  vezényelhetnének.  Hivatkoznak  a  30  évvel  ezelőtti  dél-koreai  és  tajvani

példákra. Ez nagyfokú állami paternalizmust és formális és informális gazdasági „dirigizmust” jelent.

De nem szabad ezt félreérteni:  ez nem egy újraelosztásos, sőt nem egy jóléti program. Ellenkezőleg, a

„hazai tőke” kiépítését jelenti állami forrásokból. Ez utóbbi gyakran egyszerűen azt jelenti, hogy az új politikai

elithez szervesen kapcsolódó üzleti lehetőségek és vagyonok épülnek fel. Ezek kockázata nagyon költséges mind

az  adófizetők  számára  (hiszen  nagyon  kevés  haszonélvező  fizet  viszonylag  magas  adót),  mind  a  munkások

számára (és Lengyelország legnagyobb szakszervezete – az egykor híres Solidarność – szorosan kötődik a nagy

szélsőjobboldali  párthoz).  Mindenesetre  a  projektnek  nincsen  valóságos  alapja  egy  tucat  ok  miatt…,  de

politikailag mégis kihasználható.

Azonban a hiányzó lengyel forrásoknak súlyos következményei vannak. Ugyanis mesterségesen nyitja szét

a  társadalmi  piramist.  A  középosztályok  az  1989  utáni  kormányok  jelentős  állami  gazdasági  segítségével

megszilárdították az alsóbb rétegek feletti felsőbbrendűségüket. És a legelesettebbek legelesettebbjei ténylegesen

a 2008-as válság vesztesei, mikor is az abszolút szegénység 5,6 százalékról 7,4 százalékra nőtt. Ez azt jelenti, hogy

kb. 600 000 ember nyomorodott el a gazdasági növekedés időszaka alatt.

Világos azonban, hogy nem a szegények vezetik a jobboldali lázongást. Ők meg sem szólalnak, és senki sem

beszél  a nevükben. A „lengyel gazdaság perifériás jellegéért”  nem lehet a legszegényebbeket kárhoztatni – a

felelősség  teljesen  a  társadalmat  és  az  államot  terheli.  Nagyrészt  ez  igaz  az  alacsony  bérekre  is.  A  bérek

növekedhetnének, ha a dolgozók ugyanúgy harcolnának érte, mint ahogyan 2006-2007-ben tették. De jelenleg az

elégedetlenség jellege más:  most az állam ellen irányul – amelyet alapvetően a korrupcióval vádolnak[i].  Az

államot pénzügyileg túl nagynak tekintik[ii], és az EU bürokráciát azzal vádolják, hogy többféle módon gátolja

jövőnket (pl. muszlim bevándorlók  ránk erőszakolásával, a  széndioxid kibocsátás csökkentésének előírásával

vagy  a  „társadalmi  értékeink”  aláásásával).  A  költségvetés-ellenes  populizmus  széles  körben  elterjedt  és  ez

lehetetlenné teszi, hogy bármilyen kormány az egyenlőtlenséggel és a legnagyobb szegénységgel foglalkozzon.

Különösen, hogy a legerősebb párt úgy nyilatkozik, hogy a GDP 3 százalékára növeli a  már most is jelentős

katonai kiadásokat!

Az a tény, hogy a lengyel média a szélsőjobboldalt egyszerűen „jobboldalnak” nevezi, félrevezető, és a

politikai  erőviszonyokat  tükrözi.  Az  „orbáni”  jellegű  Jog  és  Igazságosság  a  legszilárdabb  és  a  legrégebbi

szélsőjobboldali  erő  Lengyelországban.  Szándékuk  szerint  magyar  vagy  orosz  módra  akarják  „nem-liberális

demokráciává”átalakítani a kormányzást. A magyar miniszterelnök már megmutatta, hogy ez a várakozásoknál is

simábban történhet.
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De  észre  kell  vennünk,  hogy  a  Jog  és  Igazságosság  messzebb  megy,  mint  Orbán  Viktor.  Vallási

fundamentalizmusuk nyilvánvalóbb – az abortusz teljes betiltása (ami már most is csak erőszak és egészségügyi

okok  esetében megengedett)  és nem vált  ki  jelentősebb ellenállást. A  párt  nyilvánosan is  azt  vallja,  hogy  a

2010-es szmolenszki repülőgép-lezuhanás – ami a lengyel elnök és néhány más magas rangú tisztviselő életét

követelte – merénylet volt, szemben a lezárult vizsgálatokkal, ami szerint a katasztrófa egy sor pilótahiba és

biztonsági előírás megszegése miatt történt.

A kampány során Kaczynski úr, a Jog és Igazságosság vezetője, azzal vádolta a migránsokat, hogy a saria

törvénykezést akarják egész Európára ráerőszakolni, s hogy a migránsok betegségeket terjesztenek, élősködők és

… megbecstelenítik a templomainkat! Két másik szélsőjobbos pártvezér – akik különösen a fiatal férfi lakosság

körében  népszerűek  –  felvették  a  lépést  ezzel.  Ők  azt  mondták,  hogy  Angela  Merkel  valós  célja,  hogy  a

németországi muzulmánokat keletre telepítse, valamint kijelentették, hogy a megerőszakolás a nők természetes

sorsa. A lengyel szélsőjobb büszke arra, hogy nem tartja magát a politikai korrektséghez és gond nélkül tesz a

való  világtól  teljesen  elrugaszkodott  kijelentéseket.  A  racionalitást  a  hatalom megszerzésének  hatékonysága

érdekében egyszerűen felfüggesztik.

Hogyan jutottunk eddig?

Lengyelország integrálódása a világkapitalista rendszerbe mára teljessé vált. Eléggé simán megtörtént a politikai

integráció is az EU-val. Az a gondolat, hogy a globális kapitalizmusba integrálódás szükségessé teszi a liberális

demokrácia  megvalósítását, elavulttá  vált.  Nagyon sok  ország választott  más kormányzati  formát,  különböző

politikai legitimációs lehetőségekkel, miközben megtartják a piacgazdaságot és a világpiacba integráltságukat.

Nincs ehhez szükség se Oroszország hatalmas erőforrásaira, sem Törökország gazdagságára.

Orbán megmutatta, hogy egy kis, viszonylag szegény ország is megvalósíthat egy tekintélyelvű, nacionalista

rezsimet Európa szívében, korlátozott pluralizmussal,  a  fékek  és ellensúlyok, valamint  az  államkapitalizmus

eltörlésével.  És a  közép-európai  államok, így  Lengyelország is,  hajlamos e  trend  követésére.  Néhány  fontos

dolgot  meg  kell  értenünk  az  1989  után  létrejött  lengyel  demokráciáról.  Ellentétben  Nyugat-Európa

demokráciájával, itt ez  nem jelentette  a szociális vagy gazdasági jogok megszerzését. Ténylegesen a liberális

demokrácia nem esik egybe semmilyen szociális joggal vagy kollektív jogérvényesítéssel. Ellenkezőleg, a lengyel

demokrácia  a  szociális  védőháló  és  a  kollektív  érdekérvényesítés  eltörlését  jelentette.  Az  egyéni  szabadság

kibővülése[iii] együtt járt a túlélési kényszer megjelenésével, ráadásul egy erősen versenyző környezetben. Ebben

a versenyben a legtöbben sikertelenek, néhányan ténylegesen, mások pedig érzelmileg, a kielégítetlen céljaik

miatt.  Természetesen  a  kormány  aktívan  formálta  a  lengyel  kapitalizmus  arculatát.  Ideológiai  szinten  az

„átmenet” két pillérre támaszkodott: az egyik az volt, hogy a piacot közjónak értelmezték, a másik az egyetlen

lehetséges politikai közösségként értelmezett nemzeti identitás volt.

Jóllehet  ezeket  a  pilléreket  a  politikai  spektrum  minden  oldala  tulajdonképpen  elismerte,  idővel

antagonisztikusakká váltak. Nem abban az értelemben, hogy a nemzet valaha is szemben állna a piaccal, hanem

olyan értelmezéssel, miszerint is az „igazi” piacot eltorzították a külföldi hatalmak, pénzügyi piacok és a hazai

klikkek.

A  főáramú  szociológusok  elismerik  a  „társadalmi  tőke”  rendkívül  alacsony  szintjét,  és  kimutatják

mennyire nem bíznak a lengyelek a társadalom szervező erejében. Más kutatások a lengyel „vállalkozói osztály”

könyörtelenségét és brutalitását igazolják. A munkaviszonyok erőszakosak voltak jóval azelőtt, hogy a tömeges

elszegényedés megindult volna. Az oktatás felvirágzása megháromszorozta a diplomások számát 2002 és 2013

között. Nagyon sokan fizettek is az oktatásért és aztán nem kaptak megfelelő állást, mivel  a piac nem tudta

alkalmazni őket, vagy egyszerűen azért, mert a képzés nem volt kielégítő.
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Sokak  számára,  akik  kaptak  munkát,  a  csalódás  még  nagyobb  volt.  Sokan  svájci  frankban  fizetik

adósságterhüket,  ami  a  legutóbbi  időben  elviselhetetlenné  vált.  Akik  még  a  terhet  fizetni  tudják,  állandó

csődveszélyben élnek. Az alacsonyabb társadalmi rétegeknél a nőknek sikerült jobb képzést elérniük, és ezért

mobilisabbakká  váltak,  de  ez  a  férfiakat  frusztrálja.  Mégis,  a  társadalmi  elégedetlenség  legnagyobb része  a

középosztályban jelentkezik. A szélsőjobb legerősebb bázisát a vallásosak és az ország déli és keleti részén élők

adják. De az elégedetlenség átterjed a pezsgő városokra is. Nincs ma már különbség.

Az  ideológiai  is számít. A nacionalista, katolikus etika és a kommunista-ellenes revizionizmus mélyen

behatolt az oktatásba és a kultúrába. A Nemzeti Emlékezet Intézete – az ország „történelem-politikáját” támogató

kvázi-tudományos intézet – kétszer akkora költségvetéssel bír, mint a Lengyel Tudományos Akadémia, ami az

ország  leginkább  multidiszciplináris  tudományos  intézménye.  De  ez  már  nem  csupán  az  államra  egyedül

jellemző. A nacionalizmus divatos a hiphop zenekarok között is.

A menekült-válság is árnyékot vetett a legutóbbi választásokra. Több közvélemény-kutatás kimutatta, hogy

a menekültek elfogadása fordítottan arányos a válaszadók életkorával – minél fiatalabb volt a válaszadó, annál

inkább ellenezte a menekültek, s különösen a muszlimok integrációját. A legfiatalabbak a legkevésbé toleránsak

az abortusz iránt is. Még akkor is, ha tekintetbe vesszük, hogy e generáció veszélyeztetett és gyakran törékeny, ez

az  ultrakonzervatív  fordulat  meglepő.  A  kommunizmusról  a  demokráciára  történő  híres  átmenet  szemmel

láthatóan kinevelte ennek a demokráciának a sírásóit.

Le Monde diplomatique, Lengyelország főszerkesztője. Megjelent 2015. október 28-án:

http://ilmanifesto.info/poland-going-right-going-far/

Fordította: Kleinheincz Ferenc

[i] Hogy világosan lássuk az arányokat. A nemrég elhunyt legnagyobb oligarchának, Jan Kulczyk-nak a vagyona

mintegy 3,5 milliárd euró volt. Ez semmi (vagy legalábbis harmadánál kevesebb) a szomszédos (sokkal

szegényebb) Ukrajna Rinat Achmetov oligarchájának vagyonához képest és felét sem éri el a leggazdagabb cseh

Petr Kellner vagyonának.

[ii] Valójában Lengyelország a legalacsonyabban adóztatott európai országok közé tartozik (a GDP alig több mint

30 %-val), és az adóteher aránytalanul a legszegényebbeket terheli.

[iii] Fontos kivétel volt, hogy 1993-ban megtagadták az abortusz lehetőségét a lengyel asszonytól. Ennek ellenére

a lengyel nők termékenységi rátája továbbra is csökken, és az egy asszonyra jutó 1,3 gyermekkel az egyik

legalacsonyabb a földön.
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Csernok Attila különleges ember volt

Gáti Tamás és Droppa György

Szomorú  hírt  kaptunk  a  héten.  Sokunk  közeli  barátja,  a  közügyek  iránt

érdeklődő olvasóközönség megbecsült szerzője életének 86. évében elhunyt.

Csernok Attila elhunyt, de velünk marad.

Különleges  ember  volt.  Bármit  csinált,  azt  nagy  szakértelemmel  és

alapossággal  tette.  Már  majdnem  hetven  éves  volt,  mikor  megírta  A

komáromi pontonhíd c. könyvét, melyről sok olvasója érezte úgy, hogy végre

valaki lerántotta a leplet az utolsó évszázad hamis történelemszemléletéről.

Ő volt az, aki mindig kertelés nélkül beszélt, aki fittyet hányt a nevetséges

tabukra. Csernok Attila kimondta, amit gondoltunk. Az általa kiadott öt kötet ritka olvasói érdeklődést keltett és

mind eddig több mint 30 ezer példányban kelt el.

Könyvét, oly sokan megírhatták volna, de nem tették. Nem tették, mert nem voltak elég alaposak, nem

vették a fáradtságot arra, hogy elmélyedjenek a statisztikai adatokban, kutassanak a levéltárak polcain. Csernok

Attilának, persze könnyű volt. Pályáját statisztikusként kezdte. Nem olyan statisztikusként, aki elmagyarázza,

hogy pályája azért nem tudott kiteljesedni, mert főnökei ebben megakadályozták, Csernok Attila tanulni akart a

főnökeitől. Csernok Attila közgazdasági szakember volt. Naponta szembesült a megvalósíthatóság és a tények

szüntelen ellentmondásával.

Csernok  Attila  a  gazdaságban  is  megállta  a  helyét.  Tette  ezt,  tízezer  kilométerre  Magyarországtól,

kapitalista, szabadversenyes környezetben, a versenyszférában, idegen nyelven. Csernok Attila soha, az Internet

feltalálása előtt sem szakította meg kapcsolatát az óhazával. Egy nap elege lett abból, hogy kurzustörténészek a

rendszerváltás  óta  mennyire  másképp  magyarázzák  a  közelmúlt  történelmét,  és  írni  kezdett.  Nyilván  Ő  is

bosszankodott,  és feszültségét  úgy  "csernokosan"  oldotta  fel,  leírta  a  történelem általa  átélt,  majd  hitelesen

megkutatott változatát.

Mára,  nemcsak  történészek  vitáznak  egymással,  hanem valóságos  tankönyvháború  zajlik.  Iparszerűen

folyik  a  történelem  meghamisítása,  és  ezen  keresztül,  a  minket  követő  generáció  történelemszemléletének

torzítása. Csernok Attila szerint „a történelem nem romantikus ifjúsági regény, ahol a jók mindig győznek, a

gonoszok pedig elbuknak, és az utolsó oldalakon harsonaszó közben az igazság diadalmaskodik." Csernok nem

fél a tabuktól. Kimondja, hogy Dugonics Titusz nem követésre méltó példa. Csernok kimondja, hogy „gyenge és

kudarcra  ítélt  mindenki,  egyén,  közösség  és  nemzet,  ha  balsikerei  okát  soha  nem saját  hibáiban,  mindig  a

körülményekben, másokban keresi, és találja meg. A "Balsors akit régen tép", a három színű önsajnálat megható

lehet a Himnuszban, de nagy baj, ha elhisszük a feloldozás szavait: "Megbűnhődte már e nép...". Ezen jól el lehet

érzékenyülni, ám egyrészt a bűnhődés nem igaz, másrészt ebből nem lesz korszerű Magyarország."

Csernok  olyan  választ  keres,  mellyel  a  határainkon  innen  és  túl  is  egyet  lehet  érteni.  Könyvében,

könyveiben,  (A  komáromi  pontonhíd,  A  valóság  erejével,  Elherdált  ország,  Mint  patak  a  sziklák  közt,

Történelemóra,)  nem a  lehetetlenre  vállalkozik,  Ő  mindenkihez  szól,  az  olvasókat  arra  kéri,  hogy  legalább

hajlandók legyenek elgondolkozni, esetleg vitatkozni érveivel. Túllépve bibliamagyarázó ősein, a hit megbocsájtó

békéje  helyett  történelmünk  felkavaró  tanulságait  keresi.  Hosszú  és  sikeres  életpályája  képet  ad  három

társadalmi  rendszerről,  két  rendszerváltásról,  egy  világháborúról  és  egy  másik  örökségéről,  két  felkelésről.

Csernok Attila a történelem szikár valóságával oszlatja a legendák és mítoszok világát, keresi helyünket a világ

történelmében. Csernok nem kerüli  meg Trianon, állandóan nyakunkba zuhanó csontvázát, hanem a tények
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alapján számol le az azt övező mítoszokkal.

Csernok Attila olvasói nem értik, hogy ha minden ilyen nagyon világos és egyértelmű, akkor mások, a –

kurzustörténészeket leszámítva – miért nem írták  meg, akár  Trianonról, akár  1956-ról  Csernok alapvetéseit

korábban. A választ csak sejtem. Csernok Attila vezető beosztásokban, gazdasági szakemberként élte át a '60-as

évek konszolidációját. Dolgozott a Gazdasági Bizottságban, alelnökeként a Magyar Nemzeti Bankban, magasból

szemlélve az ország adottságait és lehetőségeit.

53 éves korában lépést vált. Brazíliában képvisel egy korábban sikeres, de akkor csőd közeli magyar céget,

a Medicort. Új feladatáról, Brazíliáról, ellenben azt mondja:  „egy Európa méretű jókedvű, befogadó, toleráns

ország, ahol sok mindenben jobbak, mint mi. Gyorsan beilleszkedik, és Rióból nézi a rendszerváltást. Megint a

magasból, együtt repülve  a Krisztus szobor  körül  röpködő óriás madarakkal, melyek szeme olyan éles, hogy

nemcsak az alakokat látja ott alant, Csernok látja az embert is bajaival, életkedvével, és vágyaival.

Művei  felkeltették  a  nemzetközi  közvélemény  figyelmét  is,  külföldi  megjelenésre  szerkesztett  kötete

jelentős kritikai sikerrel került kiadásra Finnországban és reményeink szerint a kötet a jövőben, más országokban

is az olvasók kezébe kerülhet.

Gazdag életpályája és magas kora ellenére  aktív  szellemi munkája szakadt meg váratlanul. Olvasói és

barátai nevében, szomorú szívvel búcsúzunk.
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Ben Barka: egy halott aki hosszú életet él

Omar Benjelloun

Az ideológiailag termékeny, karizmatikus marokkói politikus Mehdi Ben Barka 50 éve

nincs az  élők  sorában, emléke  mégsem tűnt el  a baloldali  aktivisták  generációinak

gondolataiból.  A  marokkói  ellenzéki  halála  nem  törölhette  ki  az  antiimperialista

mozgalom egyik makulátlan példaképét, aki a XX. század egyik közismert politikai

bűncselekményének áldozata lett.

A harmadik-világ harcosa

Ben Barkát, akit  a  francia  gyarmatosító  hatalom mint „félelmetes agitátort”  jellemzett,  1965. október  29-én

Párizsban rabolták el. Élete, halála és intellektuális öröksége ma is befolyásolja a marokkói királyság politikai

közéletét. Az 1980-as évek közepéig az egyedüli ellenzéki erő, a marokkói baloldal, hosszú időn át megosztott

volt a „demokratikus forradalom” és a „forradalmi lehetőség” hívei között. Ben Barka emléke egységet teremtett

az ellenzék soraiban, de egyúttal utódlási vitát is gerjesztett. A titokzatos körülmények között eltűnt baloldali

politikus mondanivalója máig jelentősek a marokkói szocialisták számára, akik jelenleg is úgy határozzák meg

magukat, mint Ben Barka politikai örökségének „jogos tulajdonosai”.

       Híveit még ma is lenyűgözik a valamikori  mozgalmár-politikus beszédei, amelyekben a haladó erők és

minden felszabadító  mozgalom egységére  szólított fel.  Emlékezetes az  Afrikai  Népek Tuniszi  Konferenciáján

elmondott 1957-es beszéde, mely egyben internacionalista vezetői karrierjének ragyogó kezdete volt.

A népszerű marokkói politikus és nacionalista vezető Rabat óvárosában született 1920-ban. Kiváló tanuló

volt,  matematikából  és  közgazdaságtanból  kapott  diplomát,  majd  egészen  fiatalon  (1944-től)  a  marokkói

függetlenségi párt, az Isztiklal vezetője lett. A gyarmati hatóságok 1951-ben az Atlasz déli részére deportálták, ám

1954-től ismét részt vesz a politikai életben: a függetlenségi harcok során a kisemberek védelmezőjeként lép fel,

és az agrárreform mellett kampányol. Tagja a gyarmati függésből felszabadult Marokkó új kormányának, de 1956

után  elutasítja  azt,  és  a  Tanácskozó  Gyűlés  elnökeként  szembefordul  az  arisztokratikus  irányba  tolódott

rendszerrel. Megalapítotja az új Isztiklal-t, amely 1959-ben a Népi Erők Nemzeti Uniójává (UNFP) válik. Mivel

összeesküvéssel vádolják, első ízben választja az önkéntes száműzetést, ahonnan diadalmasan tér vissza 1962

májusában,  az  új  király  II.  Hasszán  kérésére.  Pár  hónap  múlva  merényletet  követnek  el  ellene,  így  ismét

kénytelen  külföldre  távozni.  Távollétében,  1964-ben,  halálra  ítélik,  mivel  a  Homokháború  kérdésében[1]

túlzottan Algéria-barát álláspontot képvisel.

A gyilkosság

Miután Marokkóba visszaédesgetni nem tudják, fényes nappal rabolják el a párizsi Lipp söröző elől. Az akciót két

─ gengszterekkel kapcsolatban álló ─ francia rendőr hajtja végre, akiket egy francia titkosszolgálati munkatárs is

segített.  A  marokkói  „palota  rémálmaként”  emlegetett  Ben  Barka  személyében  nem  csupán  a  Makhzen[2]

udvaroncainak  egyik  ellenfelét  támadták  meg,  hanem  azt  a  politikust,  aki  a  Harmadik  Világ  egyesítéséért

dolgozott,  fáradhatatlanul  hangsúlyozva  a  mozgósítás,  egység,  felszabadítás  hármas  elvét.  Ben  Barka  egy

univerzális  világképet  vázolt  fel:  szeretett  volna  kilépni  a  nemzeti  keretekből,  és  kiszélesíteni  a  harcot  a

Harmadik  Világban.  Mint  a  forradalom  utazóügynöke  az  egyik  kontinensről  a  másikra  utazott.  Egyik  nap

Kairóban tűnt fel, hogy beszédében ostorozza a neokolonializmust, másnap Moszkvában tárgyalt, hogy módot
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találjon a szovjet-kínai nézeteltérés lecsillapítására, aztán Damaszkuszba repült, hogy összebékítse az egyiptomi

nasszeristákat és a szíriai baathistákat. Talán érdemes megjegyezni: közben több gyilkossági kísérletet követtek el

ellene, ám a támadásokat, akkor még, ép bőrrel megúszta.

A nemzetközi tárgyalásokon fáradhatatlanul próbálta meggyőzni déli tárgyalópartnereit, hogy egészítsék

ki az Afroázsiai Népek Szolidaritási Szervezetét Latin-Amerikával. 1965-ben Ernesto „Che” Guevara őt javasolta

Algériában a „tricontinentale” előkészítő bizottság elnökének. A három kontinens, azaz Ázsia, Afrika és Latin-

Amerika  népeinek  szolidaritási  konferenciáját  (OSPAAL)  1966  januárjában  tartották[3]  Kubában.  Ez  az

antiimperialista  gyűlés,  amelyet  a  hidegháború  idején  tartottak,  emblematikus  mérföldkőnek  számított  a

harmadik világ történetében, annak ellenére, hogy legfontosabb szervezője már nem lehetett jelen.

Ben Barka meggyilkolásának történetét különösen színezi, hogy az  akció két legfontosabb végrehajtója

később  szintén  drámai  körülmények  között  tűnt  el:  Mohamed  Ufkír  tábornok,  1965-ben  a  marokkói

titkosszolgálat vezetője, akit Franciaországban elítéltek  Ben Barka meggyilkolásáért, és  helyettese  is, Ahmed

Dlimi (aki valószínűleg kivégezte az 1972-es elbukott államcsíny után). Ben Barkát francia földön rabolták el,

majd  ─  feltételezhető  kínzások  után  ─  meggyilkolták.  Több  titkosszolgálat  –  így  mint  az  már  1966-ban

beigazolódott, az izraeli Moszad – dolgozott össze az akcióban. Az aktivista mártírhalála megerősítette  a róla

kialakult képet: az elnyomás és a gyarmatosítás elleni küzdelem dicsfény övezte harcosa. Ő lett a hatalmi önkény

áldozatainak védelmezője,  egyfajta mozgósító  erő  a marokkói  aktivisták  letartóztatása  és brutális  likvidálása

idején.

A hatalom megpróbálja kisajátítani

A vallásos hűbériség megpróbálta  emlékét  kisajátítani.  Miközben méltatták,  mint  II.  Hasszán király  egykori

tanárát, számos iszlamista ateizmussal vádolta Ben Barkát. Bár a mai Marokkóban a fennálló rendre a vallásos

fanatizmus ideológiája nagyobb veszélyt jelent, mint a baloldal, a híres politikus alakja ideológiai különbségek

nélkül  jeleníti  meg  a  „rendszerellenes”  fellépést.  Figyelemreméltó,  hogy  2011-ben,  a  tunéziai  és  egyiptomi

lázadások után, az óriástüntetések idején az összes utcára vonult politikai áramlat együtt hordozta Ben Barka

portréját. Emlékezete elősegítette a generációk közötti kapcsolat kialakulását. Rövid ideig, de sikerrel hozta össze

azokat, akik annakidején a gyarmati időszak ellenállói voltak, valamint azokat, akiket a függetlenségi harc „hamis

elindítóiként”  emlegettek,  miként  azokat  is,  akiket  az  „ólomévek”  lázadóiként,  majd  végül  az  „arab tavasz”

generációjaként ismert meg a világ.

Ben Barka eltűnése  nem fegyverezte  le  örök ellenségeit. A baloldal  meggyengülése  és kapcsolódása a

korrupcióhoz,  a  fundamentalizmus  felemelkedése,  valamint  a  neoliberális  eszmék  terjedése,  mind-mind

elősegítették egy módszertani revizionizmus terjedését. A konzervatívok visszatérő és sokrétű propagandájukban

a „nemzeti mozgalom árulójaként” mutatták be a marokkói ellenzék egykori vezetőjét. Azzal vádolták például,

hogy  hol  a csehszlovák, hol  az  izraeli  titkosszolgálatnak dolgozott. Időnként „republikánus kommunistának”

titulálták,  ami  nagyon negatív  és  elítélő  egy  ezeréves  muzulmán monarchiában. Ennek  ellenére  Ben Barka

dicsősége ellenáll a rágalmaknak. Még mindig megtestesíti Marokkóban azt, ami megteremthette volna az utat a

„függetlenséghez, és a szocializmushoz, a gyarmatosítás marokkóizálása helyett”[4].

Ben Barka ma már nem tabu a hatalom számára. VI. Mohamed király demokratizálási kísérletbe kezd, és

kijelenti:  a  Ben Barka ügy  őt  és  családját  is  érdekli.  Az  uralkodó  2004-ben létrehozza  a  „Méltányosság  és

Megbékélés” bizottságát, hogy begyógyítsák a társadalmi sebeket, és hogy kinyomozzák az apja uralkodása alatt

elkövetett gyilkosságokat. Az áldozatok rehabilitálása után a nagyvárosok fő útjait Ben Barkáról nevezték el, és

többé nem tiltják a médiának, hogy ismertessék az életművét. Ez a nyitás azonban behatárolt maradt. Az ikon

pályafutása mintha megállna 1961-ben. Ma sem idézhető életéből a négy év heves ellenzékiség, amely elrablását
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megelőzte. Ha a gyarmatosítás ellenzőjének és az 1956-1959 közötti Konzultatív Gyűlés elnökének alakját ki is

emelik, eltűnésének körülményei továbbra is államtitoknak számítanak. Ben Barka máig nincs jelen az iskolák

tananyagában, miközben a fundamentalista gondolkodók, mint Ibn Taymya, mindenütt ott vannak.

A  De  Gaulle  tábornok  által  „elfogadhatatlannak,  fenntarthatatlannak,  vállalhatatlannak”  nevezett

gyilkossági  ügy hosszú  ideig feszült  viszonyt eredményezett Franciaország és Marokkó között. „A gyalázatos

titkot” ─ ahogy François Mitterrand emlegette ─ még mindig őrzik. „Mehdi Ben Barka halála hosszú életű lesz” ─

jegyezte meg Daniel Guérin antikolonialista író és színész, aki elkötelezte magát az ügy mellett⁵. Ma, ötven évvel

később, semmi nincs lezárva: folyamatban van a francia büntető igazságszolgáltatás legrégibb nyomozása. Még

van remény azok számára, akik a marokkói politikus-mozgalmár elrablásával kapcsolatos igazság nyilvánosságra

hozatalát várják.

Nekem sincs kétségem afelől, hogy Mehdi Ben Barka marad az-az erkölcsi forrás, amely dinamizálja a

haladó  eszmék  újjászületését  egy  olyan  országban,  amelyet  két  halált  hozó  ideológia  tart  béklyóban:  a

fundamentalizmus és a neoliberalizmus.

A szerző, Omar Benjelloun Rabatban és Marseille-ben dolgozó ügyvéd, Ahmed Benjelloun fia  és (az

1975-ben meggyilkolt) Omar Benjelloun unokaöccse. A két testvér a marokkói baloldal neves képviselője volt.

Fordította: Hrabák András

[1] 1963. október 15 és november 5 között a két ország hadserege összecsapott a Tindouf és Colomb-Béchar
régiók hovatartozása ügyében. A tűzszünet, a még a gyarmati időkből származó határok visszaállításához, vagyis a
status quo-hoz vezetett.

[2] Makhzen raktárt, nagyobb boltot jelent, innen származik a magasin francia szó. Ugyanakkor a marokkói
államszervezetet is így nevezik, annak elmaradott, hagyományos működésére utalva.

[3] Lásd René Gallissot: Mehdi Ben Barka et la Tricontinentale, Le Monde Diplomatique, 2005. október

[4] Mehdi Ben Barka: L’option révolutionnaire, rapport présenté au congrès de l’UNFP de 1962. (A forradalmi
lehetőség - Az UNFP 1962-es kongresszusa elé terjesztett jelentés)
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Venezuela: kérdőjelek a választások után

Kovács Gábor

December 6-án parlamenti választásokat tartottak a dél-amerikai országban,

ami  politikai  fordulatot  hozhat.  Az  ellenzéki  Demokratikus  Egység

Kerekasztala (MUD) a 167 mandátumból 110, a chávezista kormánypárt, a

PSUV által irányított, a kommunisták által is támogatott választási szövetség,

55  helyet  szerzett.  Az  őslakósok  három képviselőjének  támogatásával  az

ellenzéknek  kétharmados  többsége  van  a  törvényhozásban.  A  MUD  a

szavazatok 53,1, a baloldali erők 44,1 százalékát kapták. Az ellenzéki jelöltek

győzelme  miatt,  a  kormány  által  aránytalanul  kialakított  egyes  választási  körzetek  eredménye  több  helyen

visszájára fordult. A részvétel 74 százalékos volt. Figyelmeztetést jelentett, hogy 2013. áprilisában, Hugo Chávez

halála után tartott elnökválasztáson már szoros eredmény született. Nicolas Maduro a voksok 50,6, ellenfele,

Henrique Capriles Radonski 49,1 százalékát kapta.

A MUD tucatnyi, gyakran változó szervezetből álló laza választási blokk, amit csak a baloldali rendszer

megbuktatásának szándéka, és nehéz kompromisszumok tartanak össze. Egyes pártok programjában a radikális

jobboldali, a kereszténydemokrata és a neoliberális nézetek mellett a szociáldemokrata célok is megtalálhatók.

A választási eredmény következményeit egyelőre nem lehet megjósolni. Kétharmados többségével, a MUD

nemcsak a Chávez által  megvalósított szociális törvényeket tudja eltörölni, de  lényeges gazdasági és politikai

változásokat is végrehajthat. A kormány ugyan Maduro irányítása alatt marad, de a képviselők elutasíthatják a

költségvetést és korlátozhatják az államfő külföldi utazásait. Leválthatják a Legfelső Bíróság valamint az Országos

Választási Bizottság tagjait és lehetővé válik az elnök visszahívását kezdeményező népszavazás kiírása is.

A választások után tartott első beszédében, Nicolas Maduro elismerte  a vereséget, amit elsősorban az

ország  ellen  folytatott  „gazdasági  háborúval”  indokolt.  Az  USA  és  Venezuela  kapcsolatát  2008  óta  tartós

feszültség jellemzi és a diplomáciai kapcsolatok alacsonyabb szintre kerültek. 2015 márciusában tett washingtoni

nyilatkozat  szerint,  „Venezuela  különleges  veszélyt  jelent  az  USA biztonságára”.  Egyidejűleg  a  dél-amerikai

ország  több állampolgára  ellen,  „az  emberi  jogok  súlyos megsértése  miatt”  intézkedéseket  jelentettek  be.  A

politikai viszony romlása azonban a gazdasági kapcsolatokat kevésbé érintette. Venezuela legfontosabb partnere

változatlanul az Egyesült Államok, ahová napi átlagban mintegy 700.000 hordó kőolajat exportálnak. Caracas

elleni lépések azonban nem hasonlíthatóak Allende chilei elnök megbuktatását megelőző felforgató akciókhoz,

Pinochet tábornoknak a CIA által támogatott puccsához vagy Kuba ellen több mint öt évtizede tartó amerikai

embargóhoz.

Chávez elnök megbuktatására irányuló, 2002-ben történt államcsínykísérlet óta a venezuelai rendszer a

neoliberális erők és a média célkeresztjébe került. A támadások szándéka az ország destabilizációja, gazdasági

káosz és a vezetők lejáratása volt. „NED” (Adakozás a demokráciáért) amerikai alapítvány húszmillió dollárral

támogatta a venezuelai kormányellenes szervezeteket.

A baloldali erőket ért választási vereség okai között meghatározó jelentőségű, a társadalmi és szociális

reformok alapját jelentő kőolaj árának 100 dollár/hordó feletti értékről 50, sőt 35 dollárra történt zuhanása. A

gazdaság strukturális válságban van és az export egyedüli forrása, a leromlott állapotú kőolajipar. A december 6-i

kudarchoz hozzájárult, hogy a szegények arányát 55-ről 21 százalékra csökkentő, Chávez által kezdeményezett

„bolivári  forradalom”  kifulladt.  A  jelenlegi  helyzetben  a  kormány  már  nem  képes  a  költségvetés  negyven

százalékát szociális és jóléti célokra fordítani, mint az korábban történt. A munkásnegyedekben fokozódott az
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elégedetlenség, mert az  alapvető közszükségleti  cikkek beszerzése nehézségekbe ütközik. Az  infláció elérte  a

kétszáz  százalékot.  Meggyengültek  a  kormányzatot  támogató  társadalmi  mozgalmak  és  az  államapparátust

átszövi  a  korrupció.  Chávez  helyére  lépő  Nicolas  Maduro  ugyan  állandóan  elődjére  hivatkozik,  de  nem

rendelkezik a volt elnök karizmájával és népszerűségével. Megfigyelők szerint, a PSUV vezetése is megosztott.

Nehezíti Maduro helyzetét, hogy a ”civil” elnöknek figyelembe kell vennie a hatalom fontos pillérének számító

fegyveres erők érdekeit.

Nem lehet felmérni az esetleges politikai változások nemzetközi hatásait, ami elsősorban Kubát érintheti.

A  szigetország  legfontosabb  gazdasági  partnere  Venezuela,  amellyel  a  kereskedelmi  forgalom  35  százaléka

bonyolódik. A MUD többször jelezte, hogy ellenzi a „szolidaritáson” alapuló gazdasági kapcsolatokat. Caracas

kedvezményes áron naponta 105.000 hordó kőolajat szállít a szigetországnak, ami a szükségletek 60 százalékát

fedezi „Venezuela „ellentételként” kubai szakemberek (orvosok, ápolók, tanárok, edzők stb.) szolgálatait veszi

igénybe. Számuk jelenleg mintegy 30-35.000 fő lehet. Az egészségügyi személyzet gyors eltávolítása azonban

súlyos gondokat okozna, mert jelenleg a kubaiak biztosítják a 31 milliós ország lakossága mintegy felének az

ellátását.  Egy  jobboldali  kormány  megválasztása  esetén,  veszélybe  kerülhet  több  regionális  szervezet

tevékenysége is. Ez elsősorban a radikális baloldali politikát folytató államok ALBA valamint a kedvezményes

áron venezuelai olajat importáló országok Petrocaribe tagjait érintheti.

A jobboldali erők latin-amerikai erősödését mutatja Cristina Fernandez asszony által irányított, argentin

középbal irányzatú kormány néhány héttel korábban történt bukása. Az ellenzéki támadások össztűzébe került

Dilma Rouseff brazil államfő is. Mindkét ország a társadalmi különbségek csökkentésére irányuló, elkötelezett

szociális politikát folytatott. A jobbratolódás miatt azonban megnövekedhet Washington és a neoliberális erők

befolyása a régióban.

A baloldal ellentámadását jelzi, hogy december 11-én rendkívüli kongresszus tartott Venezuelai Egyesült

Szocialista Párt (PSUV), ahol Nicolas Maduro a bolivári forradalom folytatását ígérte. A szociális lehetőségek

bővítése érdekében új, közvetlenebb elosztási rendszert helyezett kilátásba. A fontosabb közüzemeket a dolgozók

irányítása alá helyeznék. Szükségesnek tartotta Chávez egykori javaslatának a „3R”-nek (csak spanyol nyelven) az

újraindítását:  felülvizsgálat, kiigazítás és új lendület. Elutasította az ellenzéknek egyes elítéltek amnesztiájára

vonatkozó követelését. Emlékeztetett arra, hogy a forradalmi erők már több válsággal sikeresen megküzdöttek.

Maduro hangsúlyozta, hogy csak a szocializmus biztosíthatja a jólétet.

Az új összetételű parlament első ülése január 5-én lesz. A kormány határozott álláspontja miatt kétséges,

hogy  az  élesen  szembenálló  politikai  erők  között  bármilyen  kompromisszum  létrejöjjön.  Az  eseményeket

azonban befolyásolhatja a hadsereg álláspontja és az esetleges külső nyomás. A venezuelai szocialista kísérlet

nehéz időszaka következik…
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Napjaink megszámláltattak

Dan Bouk

A  New  York  Life  nevű  amerikai  biztosító  társaság  1903-ban  publikált
fényképén egy fehér blúzt viselő hölgy volt látható, aki kartotékokat helyez
nehéz fémdobozokba, miközben sötét öltönyös férfiak ültek az asztaloknál
aktakötegeket  tanulmányozva.  Ez  a  kép  nem  csak  a  nemenkénti
munkamegosztást illusztrálta, hanem a biztosítási iparág egy olyan oldalát is,
amelyről  hajlamosak  vagyunk  megfeledkezni,  nevezetesen  azt,  hogy  a
biztosító társaságok ügyfeleik nagyon sok személyes adatával rendelkeznek.
Ez  olyan mennyiségű  és értéket  képviselő  adatmennyiséget  jelent,  amely
talán még értékesebb és kívánatosabb, mint pénzügyi vagyonuk.

A  közelmúltban,  amikor  hackereknek  sikerült  ellopniuk  sokunk  adatait,  ébredtünk  rá  arra,  milyen
kiszolgáltatottak is vagyunk[1]. Pedig nem ez volt az első eset, hogy a biztosítócégek beletenyerelnek ügyfeleik
magánéletébe. Ezeknek az eseteknek a felgöngyölítése szépen megmutatja, hogyan alakult ki az a ma már önálló
gazdasági ágazat, amelyet “Big Data”-nak nevezünk és az óriás adatbázisok adatainak gazdasági felhasználását
jelenti.

Az abszolút személyre szabott életbiztosítás

New York Life beosztott alkalmazottai által készített kartotékok és adatlapok alkották a nagy tárgymutatót, a
személyes  adatbázist,  amelyben  összekötötték  a  részletes  orvosi  vizsgálati  adatokat,  az  adott  személy
bankszámlájával, pénzügyeivel és mindenféle más adataival. Ezen adatokat vagy az ügyfél maga adta meg, vagy a
biztosítási  ügynök szerzett meg – az  ügyfelek  tudtán kívül  – hitelvizsgáló  illetve  nyomozó szolgáltatoktól. A
legnagyobb biztosítócégek pedig létrehozták a titokzatos Orvosi Információs Irodát (MIB). A MIB létrehozásáról
vezető  amerikai  biztosítótársaságok  döntöttek,  hogy  megosszák  egymás  között  minden  “káreset”,  főleg  az
egészséget érintő információit, illetve az ügyfelek kockázatot hordozó adatait: így a családi előzményeket, például
volt-e tuberkulózis a családban, az egészségtelen lakáskörülményeket, a túlsúlyt, vagy más kockázatot jelentő
jellemzőt.

Ezeket a bizalmas információkat olyan kartotékos dobozokban szállították városról városra, szerte az egész
országban, amelyeket eredetileg a könyvtárakban használtak. A MIB kartotékok adatait a biztosítási ügynökök
féltékenyen felügyelték, és elvileg csak a vállalat orvos igazgatójának volt hozzáférése. Néhány cég trezorban
őrizte  ezeket.  Amennyiben  egy  orvos  igazgató  megbeszélte  akár  csak  saját  munkatársaival  ezeket  az
információkat, akkor ezzel egy MIB büntetést kockázatott. Nem annyira a magánélet megsértése miatt, hanem
inkább azért, mert a vállalat vezetői saját vállalatuk és az  egész  ágazat érdekeit védték:  tartottak attól, hogy
kitudódik az adatgyűjtés és az a hatalom, amit a magán személyekről megismert adatok jelentettek. A titoktartást
nagyon komolyan vették, ez nagyon fontos üzleti érdek volt.

A kartotékok adatai és az adatgyűjtés eltitkolása azért volt ennyire fontos, mert az életbiztosítás a XIX.
század végén tömegessé vált, és az ügyfelek vizsgálatát, kiválogatását és csoportosítását nagyrészt automatizálták,
és ennek megfelelően árazták be. A New York Life  biztosító társaság volt a legnagyobb újító. Lelkesedtek  a
kartotékokért  és  tény,  hogy  a  kettős  könyvelés  kidolgozása  óta  és  a  számítógépes  korszak  előtt,  ez  volt  a
legjelentősebb üzleti technológiai újítás.

Szivünk, míg vágyat érlel, kartoték adat

Az adatok tömeges feldolgozásának kulcsa abban rejlett, hogyan lehet a személyes adatokat számszerűsíthetővé
és mérhetővé tenni. Orvosok, és biztosítási matematikusok dolgoztak egy numerikus módszer kialakításán, amely
az egyén egészségi állapotát “kockázati tényezővé” alakítja át. Az eredmény egy rémisztő matematika volt, ami
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egyes veszélyekhez, “kockázati tényezőkhöz” számszerű értékeket rendelt, és ezt tartalmazták a MIB kartotékok.
Az egyén sorsát próbálták leírni, hiszen a kialakított pontrendszer arra szolgált, hogy megbecsüljék az egyén
várható élettartamát. Így  dőlt el,  hogy  a  kérelmező egy  szokásos életbiztosítási  kötvényt  kap-e,  egy  kevésbé
kedvezőt vagy egy nagyon előnyöset. De akár  el  is veszíthette  annak az  esélyét, hogy a több mint 10  millió
biztosított amerikai polgár közösségébe bekerülhessen.

A  válság  végül  is  1905-ben  tört  ki,  de  ennek  okai  nem  a  biztosítók  által  szinte  mániákusan
felhalmozottadatok voltak, hanem mert az ágazat egészének kirobbanó sikere elkezdte irritálni az elit tagjait. A
botrány egy  bizonyos James Hazen Hyde, az  Equitable  Assurance  Society  of  the  United States biztosító cég
alapítójának fia miatt robbant ki. A papa a vállalatot a semmiből  alapította, majd rövidesen negyed milliárd
dollár értékű betét állományt halmozott fel (ez ma több százmilliárdos állománynak felelne meg). A dúsgazdag
örökös fiú  1905. január  30-án, jelmezbált adott a Sherry’s Hotel-ben, Manhattan egyik  palotájában. Még az
aranykorszaknak nevezett időszak normái szerint is elképesztő pazarlásról és excentrikus estélyről volt szó. A
vendégek XVI.  Lajos pazar  kosztümjeibe  öltöztek,  a hotelt  pedig francia kertté  alakították  át. Fűvel  borított
folyosók, francia szobrok, cserépbe ültetett narancsfák lepték el a szállodát, ahol a francia sztár színésznő Réjane
is fellépett. Az  elképesztő hivalkodás és pazarlás ürügyén az Equitable  Assurance igazgatóinak egy csoportja
megvádolta – mint utóbb kiderült alaptalanul – James Hazen Hyde-t, hogy a vállalat pénzét költi, és átvették a
vállalat  és vagyona fölötti  ellenőrzést.  A szenzációnak számító  történet  következményeként New  York állam
hosszan tartó és megalázó vizsgálatot indított el, ami az Equitable Assurance társaság mellett kiterjedt a másik öt
óriás biztosítóra, az úgynevezett “Big Five” csoportra is, amihez a New York Life is tartozott.  

A címlapokon hozott botrányok sora  fényt derített a pénzügyi  machinációkra, hogyan emelték meg a
pénzügyi tartalékokat, és növelték ezzel  befolyásukat még az  ország legnagyobb bankjai  és trösztjei fölött is.
Felsorolták a hanyag gazdálkodás, a politikai beavatkozás, az egekbe szökő igazgatói fizetések tucatnyi esetét,
emellett lelepleztek számtalan bonyolult életbiztosítási  modellt,  amelyeket láthatóan úgy alakítottak ki, hogy
önmagukat gazdagítsák, és mindenki mást összezavarjanak. A közvéleményben az a kép alakult ki a biztosítókról,
hogy sokkal inkább a saját javukra, mintsem az amerikai kapitalizmus és demokrácia javára gazdagodnak.

Mindeközben  New  York  város  törvényhozása  folytatta  a  kihallgatásokat  és  a  vizsgálódást.  Az  állami
intézkedések természetesen gyakran járnak együtt nem szándékolt következményekkel. Az életbiztosító cégek
például úgy reagáltak a néhány évvel korábban bevezetett diszkrimináció-ellenes törvényekre, hogy miközben
tiszteletben tartották a törvény betűjét, tettek annak szellemére. A legnagyobb biztosítók közül sokan egyszerűen
beszüntették az életbiztosítások értékesítését a feketék számára. Ez a kockázati alapon folytatott diszkrimináció
tulajdonképpen kiterjesztette  az  egész  nemzetre  azt  a  „Jim Crow[2]”  mentalitást,  ami  a  déli  államokra volt
jellemző.

Ez alkalommal azonban, a biztosítók mindent megtesznek, hogy elfelejtessék rossz hírüket, és tudatában
vannak, hogy az egész  ágazat új hozzáállást kell, hogy meghonosítson. Változtatniuk kell  a személyes adatok
felhasználási módszerét és az ügyfelekkel való kapcsolatukat. Ez egy alapvető változás kiinduló pontja lesz.

Új szocializmus az USA-ban

A Metropolitan,  egyike  a  “Big  Five”-nak,  széles  körben meghirdette  új  üzletpolitikáját,  miszerint  egy  olyan
biztosító társasággá pozícionálta át magát, amelyik már több annál, hogy csak válogasson a kockázatok között és
rásózza  a  polgárokra  a  biztosításait.  „Új  szocializmus”  néven  a  vállalati  biztosítások  szolgáltatásai  közé,
kísérletképpen bevettek egy sor olyan intézkedést, melyeknek célja az alkalmazottak és a biztosítottak jóléte,
egészségének javítása volt. Gondozási szolgáltatás beindításához ápolókat alkalmaztak, akik a biztosított beteg
munkásokat látogatták meg, partnerségre léptek olyan szervezetekkel, mint a “Life Extension Institute”, amely a
tehetősebbeknek éves egészségügyi vizsgálatot ajánlott. Ennek mintája az életbiztosításnál ismert vizsgálat volt,
de már éves gyakorisággal. A vállalat saját ügynökeinek hadát az egészség evangéliumának terjesztésére képezte
át, akik röplapokat osztogatott a biztosítottaknak, kijártak a biztosítottak otthonába és az egészséges életmódról, a
betegségek okairól beszéltek az ügyfelekkel.

A reformhozzáállás alapja az akkoriban rendkívül divatos és egyszerű gondolat volt, amit Irving Fisher

20 / 48 2016. 01. 12. 17:43



közgazdász széleskörűen terjesztett, „a halál modern felfogásáról”, miszerint a halál már nem mondható puszta
esélynek, vagy az elkerülhetetlen sors és a véletlenek kiszámítható következményének, hanem azt inkább úgy kell
felfogni, mint egy változónak, amit befolyásolni lehet.

Irving Fisher arra ösztökélte a biztosító társaságokat, hogy a halálozási kockázat becslése helyett az élet
meghosszabbításának  eszközeként  használják  a  kialakított  technikájukat.  Ennek  következtében,  a  kockázat
számítás  algoritmusai,  a  megelőző  orvosi  vizsgálatok  elterjedése,  az  emberi  élet  dollárban  kifejezett
értékbecslése, és más egyéb a biztosítási szakma által feltalált módszerek lassacskán alkalmazásra kerültek egy
sor a biztosításoktól távol eső ágazatban is. Az egyes ember mennyiségi elemzésének példátlan fellendülése végül
is komoly hatással volt és van mai is, nagyon sok emberre.

Átlag amerikai  polgárok majdnem napi  szinten váltak  kockázatelemzés tárgyaivá, és ők  szerették  ezt.
Ráálltak a mérlegre, amely a magasságuk és súlyuk alapján megállapította várható élettartamukat, rendszeresen
megjelentek az orvosi szűrővizsgálatokon, amelyek a betegség puszta kockázatából egy új betegségfajtát kreált és
főleg nagyon szerették, amikor dollárban fejezték ki a lakosság értékét, hiszen ez igazolta, hogy több állami és
magán forrást kellene költeni a közegészségügyi kiadásokra.

Testre tetovált azonosítószámok

A kockázatok felmérése és a valószínűségszámítás befolyásolta az emberek magatartását, politikai nézetét, még
azt a módot is, ahogyan önmagukról vélekedtek. Az életbiztosítók által kitalált technikai újítások szolgáltak alapul
az  1930-as  években  bevezetett  társadalombiztosítási  rendszernek.  Egyes  amerikaiak  annyira  örültek  új
státuszuknak, annak, hogy “nyilvántartott” vagy „számszerűsített” állampolgárokká váltak, hogy az néha úgy is
megnyilvánult, hogy a férfiak a TB számukat beletetováltatták a bicepszükbe, a hölgyek a combjukba.

A XIX században kialakított kartotékokon nyugvó rendszerek, amelyek az egyén jövőjét próbálták előre
jelezni, végül is nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket és a XX században átalakultak az egész lakosság
jövőjét befolyásoló rendszerekké. Az egyéni adatokat egyre gyakrabban a kockázatkezelésre használják, és egyre
kevésbé  a  kockázatok  felmérésére.  Összességében  persze,  az  átlagember  adatait  még  alaposabban  gyűjtik,
vizsgálják és elemezik.

Háromezer  évvel  ezelőtt,  a  Zsoltárok  Könyvének  elbeszélője,  azt  parancsolta  a  kortársainak,  hogy
számolják a napokat, mert ezzel  meglelik a bölcsességet. A XX. század elején, az átlagember napjait tényleg
megszámlálták, de ezt nem ők maguk tették. Az ő életüket, csakúgy, mint a miénket, adatok határozzák meg, az ő
helyüket és a mi helyünket már átvették az óriásvállalatok. Ebből a szempontból mai életünk közvetlen folytatása
a múlt századnak. Ez is egy elszomorítóan ismerős történet.

A szerző történész, adjunktus a Université de Colgate-en. (Hamilton, N.Y., USA) A How Our Days Became
Numbered : Risk and the Rise of the Statistical Individual [Mindennapjaink számszerűsítése: üzleti kockázat és
a statisztikai adatszemély kialakulása], University of Chicago Press, 2015.

Fordította: Demény Győző

[1] 2015. februárban az USA második legnagyobb egészségbiztosító cége, az Antherm bejelentette, hogy egy 80

milliós ügyfélkör adatait tartalmazó adatbázis esett áldozatul egy nagyon rafinált hackertámadásnak.

[2] Azoknak a törvényeknek a neve, amelyek kereteket adnak a rasszista szegregációnak az „Elkülönítve, de

egyenlően” elv nevében, az USA Déli államaiban. E törvények legtöbbje hatályban maradt egészen az 1964-es

polgári jogi törvények (Civil Rights Act) bevezetéséig.
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Patthelyzet Spanyolországban

Kovács Gábor

Az  ibériai  félsziget  nagyobbik  államában  december  20-án  törvényhozási

választásokat tartottak. Az eredmény az előzetes várakozásokat igazolta. Az

új  összetételű  350  fős  parlamentben  a  Néppárt  (PP):  123,  a  Spanyol

Szocialista  Munkáspárt  (PSOE):  90,  a  Podemos  (megcsináljuk):  69  és  a

Ciudadanos (állampolgárok pártja): 40 mandátummal rendelkezik. További

28 hely hat kisebb szervezet között oszlik meg. A hatalmon lévő jobbközép

Néppárt a legtöbb szavazatot kapta, de 63 mandátum elvesztésével megszűnt abszolút többsége. „Váltótársának”

a balközép irányzatú PSOE-nek, a 2011-ben tartott  választásokhoz  képest „csak”  20 képviselővel  csökkent a

frakciója. A Spanyol  Kommunista  Párt által  irányított Izquierda Unida közel  egymillió szavazatot kapott, de

korábbi 11 képviselőjéből csak kettő maradt. A választási rendszer aránytalanságát jelzi, hogy PSOE és a Podemos

támogatottsága  közötti  1,5  százalékos különbség a  mandátumok  számában 30  százalékos eltérést  okozott.  A

részvétel 73,2 százalék volt.

Az  eredmény azt mutatja, hogy véget ért a diktatúra bukása után kialakult kétpárti  kormányzás, és a

politikai  paletta  jelentősen  átrendeződött.  A  változások  generáció-  és  stílusváltást  is  jelentenek.  A  Néppárt

vezetője, a konzervatív Mariano Rajoy miniszterelnök hatvanéves. Pablo Iglesias a radikális baloldali Podemos

főtitkára 37 és Albert Rivera a jobbközép liberális Ciudadanos vezetője 36 éves. A múlt évben a szocialisták is

cserélték első emberüket és a veterán Perez Rubalcaba helyére a 44 éves, „szépfiúnak” hívott Pedro Sánchez

került, de ez nem volt elegendő a remélt győzelemhez.

A nemzetközi  pénzügyi  szervezetek által  „javasolt”  megszorításokkal  szembeni elutasítást jelzi,  hogy a

Néppárt támogatottsága 44,6-ról 28,7 százalékra csökkent és a párt mintegy 3,6 millió szavazatot vesztett. A

„reformokat”  kezdeményező  szocialisták  1,45  millió  szavazattal  kevesebbet  kaptak,  ami  a  párt  történetének

legrosszabb eredményét jelenti. A szocialistáktól és az Izquierda Unitától elpártolt baloldali szavazók elsősorban

a  Podemost  támogatták,  míg  a  Néppártban  csalódottak  főleg  a  Ciudadanosra  voksoltak.  A  hatalmi  elit

meggyengüléséhez hozzájárult, hogy a munkanélküliség 22, a fiatalok között viszont 48 százalékos.

A 2014-ben alakult Podemos 5,2 millió szavazatot kapott, ami a voksok 20,6 százalékát jelenti. A párt

sikeresen szerepelt a választásokon, de támogatottságát érzékenyen befolyásolták a görög ”testvérpárt”, a Sziriza

politikájában történt fordulatok. Az eredmények közlése után, Pablo Iglesias kijelentette, hogy „a választásokkal

egy politikai korszak is lezárult”. A Podemos lett a legerősebb párt Katalóniában és Baszkföldön. Második helyen

végzett  Madrid,  Valencia  és  Navarra  körzetében  valamint  a  Baleári-szigeteken  és  Galíciában.  Iglesias  „a

halaszthatatlan és a legfontosabb” követelések között említette a szociális jogok megvédését, népszavazás kiírását

a  választási  rendszer  átalakításáról  és  az  alkotmányreformról  valamint  az  alkalmatlanná  vált  kormányzati

tisztségviselők visszahívásának törvényes lehetőségét. Kíméletlen harcot hirdetett egyes politikusokat is érintő

korrupció ellen. A Podemos főtitkára, a szocialista Pedro Sánchez esetleges miniszterelnöki jelölését a katalóniai

népszavazás  támogatásához  kötötte.  Elutasított  bármilyen  kormányzati  együttműködést  a  Néppárttal.  Pablo

Iglesias szerint, Spanyolország „többnemzetiségű állam”, amit mindenkinek tudomásul kell vennie.

A  választások  eredménye  azt  jelzi,  hogy  mediterrán  térségben  Görögország  és  Portugália  után

Spanyolországban is megerősödtek a radikális baloldali erők. Az új összetételű parlament január 13-án ül össze,

de a koalíciós puhatolózások már megkezdődtek. Több megoldás képzelhető el. A neoliberális politika folytatását

és  Brüsszel  megnyugtatását  jelentené  a  Néppárt-PSOE  közötti  nagykoalíció,  ami  valószínűen  a  szocialisták

további  gyengülését  okozná.  A  hatalomra  vágyó  Pedro  Sánchez  nehezen  fogadná  el,  hogy  Mariano  Rajoy
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megőrizze kormányfői tisztségét. Elképzelhető a Néppárt, a Ciudadanos és kisebb pártok részvételével a jobbra

történő nyitás, de ez hosszabb távon aligha működne. A baloldali koalíció, a PSOE, a Podemos, az IU, azIzquierda

Unita  és  a  katalán  pártok  együttműködését  jelentené,  ami  hasonlíthat  a  közelmúltban  Portugáliában

bekövetkezett változásokhoz. Nem zárható ki az sem, hogy a politikai patthelyzet csak egy új választással oldható

meg.
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Szaúd-Arábia - gondban

Ibrahim Warde

Szaúd-Arábiát gyakran vádolják azzal, hogy ugyanolyan mereven szigorú elveket követ,

mint  a  dzsihadisták  és  ugyanazon  ellenség,  a  síiták  ellen  harcol.  A  királyi  család

megosztott, sértődötten viselkedik amerikai szövetségesével, miközben szenved az általa

kirobbantott olaj-árháború következményei miatt.

„Őszintén ki kell mondani, hogy nem tudunk katonai beavatkozásokat megszervezni és végrehajtani. Az egyetlen dolog

amit tudunk:  csekket  aláírni.”  Afganisztán szovjet megszállása  idején (1979-1989)  Turki  Al-Faisal  herceg,  a  szaúdi elhárítás

főnöke,  így magyarázta  saját országa  szerepét az afgán dzsihád létrehozásában.  Akkoriban és a  Quincy[1]  paktum  részeként

Szaúd-Arábia finanszírozta az USA “kommunista” országokban – mint Angola és Nicaragua – szervezett titkos hadműveleteit.

Nem  sokat  kérdezett az okokról,  nem  sokat  okoskodott  a  miértekről  sem,  és  minden gond nélkül  hajtotta  végre  a  ráosztott

feladatot.

Az Öböl háborúban (1990-1991) George H. Bush elnöksége idején, a szaúdi csapatok az amerikaiak – és egy nemzetközi

koalíció – oldalán harcoltak,  hogy segítsék kiűzni az iraki erőket Kuvaitból.  Később, amikor George W. Bush – akinek szoros

kapcsolatai voltak a szaúdi vezetőkkel még azokból az időkből, amikor a texasi olajcégeknél dolgozott – az apja örökébe lépett, a jó

együttműködés fennmaradt, a 2001. szeptember 11-i merénylet ellenére. Annyira, hogy Bandar bin Sultan herceget az 1983 és

2005 között az USA-ba delegált nagykövetet (egyébként a nagyhatalmú hadügyminiszter fiát) Bandar Bush[2] néven emlegették.

A királyságellenes, egyébként gyakori és erős kritika akkoriban főleg a sajtóból és a Kongresszus egyes tagjaitól származott, és

alapvetően két problémát feszegetett, miszerint Szaúd-Arábia az egész világra exportálja a szélsőséges szunnita álláspontot[3],

illetve hogy kirívóan sérti az emberi jogokat.

Bush helyett Obama – boruló erőviszonyok

Barack  Obama  hatalomra  lépése  óta,  a  kapcsolatok  kevésbé  szívélyesek.  Több  alkalommal  is  előfordult,  hogy  a  szaúdiak

közelítettek olyan országokhoz,  mint Franciaország,  Nagy-Britannia,  Oroszország  és főleg  Kína,  ezzel  is  jelezve,  hogy esetleg

emancipálódhatnak a szoros amerikai felügyelet alól. A Királyság aktív tagja a G20-as csoportnak és más nemzetközi fórumoknak

is. És főleg: a csekkfüzet diplomácia jelenleg már nem zárja ki, hogy független katonai akciókban vegyenek részt vagy erőteljesen

beavatkozzanak a szomszédos országok ügyeibe, különösen, hogy Rijád ellensúlyozni akarja az irániak befolyását, és fenn akarja

tartani vezető szerepét a szunnita világban.

A királyi család befolyásos tagjai ma már  nem haboznak felszólalni Amerika-ellenes sérelmeik miatt,  Obama elnököt

következetlenséggel, sőt álnoksággal vádolják. A sérelmek listája hosszú: a Közel-Kelet helyett Ázsia felé fordult; magára hagyta a

volt egyiptomi elnököt Hoszni Mubarakot,  és (legalábbis kezdetben) szimpatizált az „arab tavasz”  megmozdulással;  2013-ban

lemondott  a  szíriai  beavatkozásról,  annak ellenére,  hogy Bassár  el-Aszad  rendszere  átlépte  a  „vörös  vonalat”,  amikor  vegyi

fegyvereket alkalmazott.

De a legdöntőbb, hogy szakítva a több évtizedes ellenségeskedés és elszigetelési politikával, Obama tárgyalóasztalhoz ült

Iránnal, a Királyság történelmi ellenfelével. Azóta vége sincs a sértődöttségnek és a duzzogásnak. Így, miután egy nagyon ügyes

lobby-kampány  eredményeként  megválasztották  az  Egyesült  Nemzetek  Szövetsége  (ENSZ)  Biztonsági  Tanácsának  választott

tagjává, visszalépett. Majd az ENSZ Közgyűlésen Saud al-Faisal herceg a szaúdi külügyminiszter, nem volt hajlandó elmondani a

felszólalását és mindezt azzal magyarázta a sajtóban, hogy tiltakozásul az ENSZ passzivitása miatt Szíria ügyében.

Bár ez előre várható volt, a P5+1-ek[4] és Irán megegyezése 2015. április 2-án, valóságos sokkot okozott a Királyságban. A

két szomszéd ország ugyanis,  az 1979-es iráni forradalom óta,  hidegháborús viszonyban áll  egymással szemben. A rivalizálás

azonban még régebbi múltra tekint. Amikor 1971-ben a brit csapatok elhagyták a régiót, a Közel-Kelet stabilitása elméletileg, a

„Nixon doktrína” szerint,  két stratégiai pillérre támaszkodott,  Iránra és Szaúd-Arábiára[5].  A valóságban azonban az 1979-es

forradalomig, az iráni sahot tekintették a régió valódi zsandárjának. Csak ő volt a kedvezményezettje bizonyos előjogoknak, mint

például az a „biankó csekk”, amivel korlátlanul és a Kongresszus ellenőrzése nélkül vásárolhatott az USA-ban mindenféle katonai

eszközöket.
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A szaúdi vezetők tartanak attól, hogy Teherán és Washington közeledése az ő kárukra történik. Megállás nélkül követelik a

„stratégiai paritást”  Iránnal és,  más kiegészítő biztonsági garanciákat.  Ahogy aláírták a  megállapodást Iránnal,  Obama elnök

megerősítette országa „megingathatatlan elkötelezettségét” az „Öböl menti szövetségeseik biztonsága iránt” és újra kinyilvánította

ígéretét,  hogy  „külső  agresszió  esetén”  beavatkoznak.  Megnyugtatásul  még  meg  is  hívta  Camp  David-be  az  Öböl  Menti

Együttműködési Tanács hat tagországának vezetőit – Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait, Katar és Omán.

Még egy sértődöttségi krízisként, Salman király nem fogadta el a meghívást. A királyi látogatásra végül szeptember 4-én került

sor. Így aztán, „kiegészítő biztonsági garanciaként”, Szaúd-Arábia visszatért annak a nagyhatalomnak a kebelére, amely egyedül

képes az általa elvárt védelmet nyújtani számára Iránnal szemben.

A visszatérést az ésszerű politikai erőviszonyok felismeréséhez részben a kőolaj árának 2014 nyara óta tartó esése és a

különböző kellemetlen félreértések is indokolták. A királyság (relatív) függetlenedését az USA-tól ugyanis a kőolaj bevételekből

felhalmozott  gazdagság  tette lehetővé,  hiszen a  magas  árak több  mint egy évtizeden át  tartottak.  Mint azt  a  SaudiLeaks-en

olvashattuk,  a  királyság  egy  régiós  nagyhatalommá  erősödött,  amelyet  mindenhonnan körbe  udvaroltak[6].  A  csekkpolitika

eredményeként Szaúd-Arábia kiemelkedő szerepet játszott a szunnita világban és az arab ellenforradalmi mozgalmakban, míg

Törökország és Katar a „muzulmán testvériség” keresztapja szerepét kapta. Abdel Fattah el-Sziszi tábornok 2013. júliusi puccsa

óta, a Királyság támogatja az egyiptomi gazdaságot is.  A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint,  ez 6,5 milliárd dollár

kiadást jelentett eddig[7].

Több olaj – kevesebb forrás a társadalmi békére

Az olajbevételeknek köszönhetően a  rendszer  úgy tűnt,  hogy képes  a  felbolydult  régióban fenntartani  a  társadalmi  békét  és

megelőzni  a  feszültségek  kirobbanását.  A  szaúdi  típusú  jóléti  állam  gyakori  extra-juttatásokat  nyújt  a  lakosságnak:  így  130

milliárd dollárt költöttek az „arab tavasz” idején, 29 milliárdot az új király trónra jutásakor, stb. És akkor még ne is említsük a

nagyberuházások pozitív hozadékát: infrastruktúra (kikötők, repülőterek, utak, vasútfejlesztés, stb), komoly kezdeményezések az

oktatás, a lakhatás és az egészségügy területén; beruházások a megújuló energiákba és a mezőgazdaságba, annak érdekében, hogy

diverzifikálják az ország gazdaságát és csökkentsék az olajtól és az importtól való függést.

De furcsa módon,  a  legkockázatosabb a  kormány olajpolitikája  volt.  Miközben a  Királyság hagyományosan a  piaci ár

stabilitását célozta  meg,  a  Kőolaj-  Exportáló Országok Szervezetének (OPEC) 2014.  november  27-i ülésén,  teljes pálfordulás

következett be. Az olaj ára a megelőző hónapokban 115 dollár volt hordónként, majd leesett 70 dollárra. Arra hivatkozva, hogy

lépni kell az amerikai pala-olaj ellen, az olajminiszter Ali Al-Naimi elfogadta az árháború beindítását: ahelyett hogy lezárta volna

egyes kutak termelését,  véleménye szerint túltermelést kell  okozni a  piacon,  hiszen ha  az amerikai  pala-termelők végre nem

okoznak majd további károkat,  akkor az árak majd újra  emelkedni fognak[8].  Ennek a  politikának egy másik nagyon fontos

hatása is lett volna:  megfojtani az ősellenség Irán gazdaságát.  De semmi ilyen nem következett be.  Az áresés nem hozta el  a

kereslet növekedését, se pedig az amerikai pala-olajtermelők kiütését a piaci a játéktérről. És az Iránnal folytatott tárgyalásokat

sem függesztették fel, sőt az Iszlám Köztársaság számít a embargó megszüntetése után bekövetkező gazdaságélénkítő hatásra.

2015 augusztusában, a nyersolaj ára 40 dollár alá esett, a piaci túlkínálat és a kínai gazdaság okozta aggodalmak miatt.

Pedig Rijádnak 106 dollár hordónkénti árra lenne szüksége ahhoz, hogy a költségvetése egyensúlyban legyen[9]. Csökkentenie kell

tehát  a  kiadásokat.  De  hogyan?  Hosszú  a  kedvezményezettek  és  különféle  jogosultak  listája:  azokhoz  a  kötelezettségekhez,

amelyeket még akkor vállaltak, amikor az olajár magas volt ma már hozzá kell venni a katonai kiadásokat – amit csak növel az a

félelem,  amit  Irán visszatérése az elismert nemzetek körébe,  csak tovább  növel.  Nagy kérdés,  hogy továbbra  is  képes lesz-e

megvásárolni a társadalmi békét?

Óvatos korosztály-váltás kezdete?

Az új uralkodóra  –  a  79 éves Salman bin Abdulaziz al-Saudra,  aki testvére,  a  90 éves  korában 2015.  január  23-án elhunyt

Abdullah helyére lépett – hárul, hogy megoldja ezeket a kérdéseket. A „két szent mecset őrzője” (ez a hivatalos címe) sietett a

szokások  szerint  kijelenteni,  hogy  elhunyt  elődje  által  megnyitott  úton  halad  majd  tovább.  Próbál  garanciákat  adni  a

konzervatívoknak, akik az előd, bár óvatos, de valós reformizmusának eluralkodásától tartanak. Az egyik első lépéseként leváltotta

az  „Erény  Támogatása  és  a  Bűn  Megelőzése  Bizottság”  néven  ismert  vallásrendőrség  vezetőjét,  mivel  a  konzervatívok  túl

visszafogottnak tartották.  Az oktatási  miniszterhelyettest,  a  legmagasabb rangban lévő nőt,  akinek a  kinevezését 2009-ben a

fejlődés jeleként üdvözölték, szintén elmozdította a posztjáról[10].

Ugyanakkor  az  új  uralkodó legvitatottabb  döntése  a  politikai  hierarchia  felborítása  volt.  Nagy változás  ez  egy olyan

országban, ahol hozzá vannak szokva a gerontokráciához. Az alapító király, Abdul-Azíz unokái, vagyis a „harmadik generáció” –
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itt több tucat várományossal kellene számolni – közül két férfi lépett előre a trónöröklési listán. Muhammad Bin Nayef, az 55 éves

belügyminiszter,  trónörökös-helyettesből  első  törnörökössé  lett  kinevezve  Muqrin herceg  helyére,  aki  szinte  az  utolsó  a  még

életben lévő a második generációhoz tartozók közül, s aki így elesett az uralkodás lehetőségétől. Mohammed ben Salman a király

30 éves fia, védelmi miniszter és a királyi titkárság vezetője pedig második pozícióba lépett előre az öröklési listán. Az első férfiú az

anti-terrorista harc felelőse, a második pedig a katonai és gazdasági ügyek legfőbb ellenőre. Ez a palotaforradalom a Szudeiri klán

visszatérését jelenti, akik hosszú ideig töltötték be a legfontosabb állami vezetői posztokat, így a bel- és hadügyminiszterséget.

A Királyság, nyolc szunnita ország[11] (és a nyugati hatalmak, illetve az ENSZ) támogatásával háborút visel Jemenben,

ahol az új erős emberek megmutathatták volna mire is képesek. De a meghirdetett cél, vagyis hogy véget vessenek az Irán által

támogatott húti lázadásnak és visszahelyezzék hatalmába  a  megválasztott elnököt,  Abd Rabbuh Mansur  Hadi-t,  messze nem

sikerült. És főleg az emberi veszteség katasztrofális volt: ötezer halott, akinek egyharmada civil lakos.

Valószínű, hogy a háborús előre menekülést tovább folytatják, ami a nyugati fővárosokban sokakat boldogít majd. Csak az

USA-ban a katonai megrendelések elérték a 90 milliárd dollárt[12]. Franciaország szintén jelentősen növelte eladásait. De azt a

politikát,  ami boldogítja a külföldi hadiszállítókat, nem biztos,  hogy jól fogadják a Királyságban, ahol az új uralkodót és a két

trónörököst erősen kritizálják még a saját családjukon belül is. A felhívások a király – akiről azt rebesgetik, hogy Alzheimer kórja

van – lemondására és a  trónörökösök kiszorítására egyre gyakoribbak[13].  Az éves zarándoklatkor (hadzs)  a  Mekka  melletti,

szeptember 24-i tömeges lökdösődés, ahol több mint kétezer embert tapostak halálra, szintén nem növelte a vezetők jó hírét. A

modern kori zarándoklatok legnagyobb katasztrófája újabb példát adott a hatalmon lévők hozzá nem értéséből.

A szerző,  a  Fletcher  School  of  Law and Diplomacy,  Tufts  University  (Medford,  Massachutsetts,  Egyesült Államok)

professzora,  aThe Price  of  Fear  :  The Truth  Behind the  Financial  War  on Terror  [A félelem ára: a  terrorellenes  háború

pénzügyi háttere], University of California Press, 2008.
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

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

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

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

Hímneműek

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

Nőneműek

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

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

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

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

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

a. Néma -e toldalékkal

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

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

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

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

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

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];

d. A szóvégi mássalhangzó megváltoztatásával

loup – louve [hímfarkas - farkasszuka];

e. Mássalhangzó plusz néma -e hozzáadásával

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

f. A végződés elhagyásával vagy megváltoztatásával

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

g. A hímnemű és nőnemű egyedet két különböző szó jelöli

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

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

e. Hímnemű és nőnemű egyedek jelölése körülírással

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

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

-eau

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

-on

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

-ette

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

-et

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

-ot

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

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

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

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

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

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

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

III. Állathangot kifejező francia igék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glousser [kotkodácsol (tyúk)] ’hangosan nevet’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Állathang-utánzó szavak a franciában

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

Coq [kakas] cocorico [kukurikú]

Grenouille [béka] coâ coâ [brekeke]

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

Chat [macska] miaou [miáúú]

Vache [tehén] meuh meuh [múúú]

Grillon [tücsök] cri-cri [cirip cirip]

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

Corbeau [holló] croa-croa

Chèvre [kecske] bêêê [mek mek]

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

Oiseau [madár] cui cui [csip csip]

Cheval [ló] hiiiii [nyihaha]

Dinde [pulyka] glou glou

Poussin [kiscsibe] piou piou [csip csip]

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

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

V. Becéző állatnevek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[6] rhinocère, rhinocéron

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

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

[9] A köznyelvben a bique is elterjedt.

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

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

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

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

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

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

Hogyan káromkodnak a franciák?

Ádám Péter

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

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

(Rabelais, Gargantua[i])

„Après tout, merde ! […] Voilà, avec

ce grand mot on se console de toutes les

misères humaines ; aussi je me plais à le

répéter : merde, merde !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !
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Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

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

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

csak  hajjal  kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna

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

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

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

 (fehér galamb), la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

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

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

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

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

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

gris-blanc, gris-jaune;

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

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