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Erőskezű férfiak és a politikai haszon

SERGE HALIMI

December 17-én Vlagyimir  Putyin  orosz  elnök nyíltan bókolt  az  amerikai  republikánus

előválasztások egyik jelöltjének, a New York-i milliárdos Donald Trumpnak. „Tehetséges és

briliáns”  emberként  jellemezte  őt,  és  az  „elnökválasztások  egyik  esélyesének”  nevezte.

Donald  Trump  egyáltalán  nem  utasította  vissza  ezt  a  nyilvános  dicséretet,  pedig  ez

hátrányos  is  lehet  számára  egy  olyan a  pártban,  ahol  nagyon sok neokonzervatív  azon

morfondírozik:  Iránt  vagy  Oroszországot  utálja-e  jobban…  Donald  Trump  szívélyes

válaszában  Putyint  az  „ország  valós  vezetőjének,  energikus  vezérének”  titulálta,  aki

alapvetően különbözik attól, „akit mi itthon ismerünk”. Trump azt is megígérte, hogy ha az

Egyesült Államok elnöke lesz, akkor majd „jó kapcsolatot ápolnak”.

A  kölcsönös  bókok  mindenkit  megleptek.  A  két  erőskezű  férfi  egymás  iránti

szimpátiáját az is megerősíti, hogy mindketten megvetik a Fehér Ház jelenlegi lakóját, Barack Obamát. Putyin

egyáltalán nem szereti, Donald Trump pedig – saját bevallása szerint – nem sokra becsüli Obamát. A személyes

szimpátiának általában nincs túl  nagy jelentősége a politikában, mert az  államok érdekei  előbbre valóak.  De

amikor a világgazdaság kisiklik, amikor a kőolaj ára összeomlik, amikor gyilkos merényletek sorozata rengeti meg

a  közvéleményt,  akkor  felértékelődik  a  rend,  és  a  hatalom.  Akkor  erős,  cinikus  és  durva  emberek lépnek  a

politikai  porondra,  és  a  haza  valamint  az  erkölcsök  nevében  próbálnak  uralkodni.  A  nemzeti  narratívákat

meglovagolva felemelik a hangjukat, izmaikat mutogatják, és felfegyverzik csapataikat.

Példák sora igazolja az „erős férfiak” nyilvánvaló politikai hasznát. A magyar miniszterelnöknek, Orbán

Viktornak  politikai  sikert  hozott,  hogy  acélkerítést  feszített  ki  országának  szerb  és  horvát  határai  mentén.

Vlagyimir Putyin hatalmát is konszolidálta a Krím félsziget annektálása, Recep Erdogan török elnököt is csak

megerősítette  a  kurdok  véres  elnyomása.  Nem  érdek  nélkül  való  Donald  Trump  javaslata  sem,  hogy

engedélyezzék újra a kínvallatást az USA-ban. Republikánus ellenfele Ted Cruz pedig azt követeli, hogy az USA az

alkalmi „bevetések” helyett „szőnyegbombázza” az Iszlám Állam által elfoglalt területeket. (No és persze az ott élő

lakosságot.) Intézkedéseik és kijelentéseik után mindegyik politikus csak népszerűbbé vált a saját táboron belül.

A PC, a „politikailag korrekt”  fogalmának mély  megvetése pedig csak további érveket adott az „erős  férfiak”

kezébe az értelmiségiek és az egyetemi szellemi élet vezetőivel szemben. Lehet, hogy ezt a tapasztalatot veszik

figyelembe azok a francia politikai vezetők is, akik beszédeikben szívesen alkalmazzák a „határozott válaszokra”

és  „kemény  hatósági  intézkedésekre  van  szükség”  kifejezéseket.  Ezek  a  politikusok  a  bíróságok  helyett  a

rendőrség hatáskörét igyekeznek kiterjeszteni. Ki hinné, de nem zavarja őket az sem, ha valahol − például Szaúd-

Arábiában− egy tucatnyi ellenzékit lefejeznek...

A kapitalista modernizáció békét és jólétet ígért, de már a 2008-as pénzügyi összeomlás előtt meginogtak

ezek  a  kilátások.  Jelenleg  a  simulékony  és  becsapós  vezetők,  a  „keménykezű  férfiak”  a  nyerők.  A  „boldog

globalizáció” bukása megnyitotta az utat a „dühös emberek”, a háborús szellem, és a katonai parancsnokok előtt.

Fordította: Morva Judit
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Berlinale 2016 – Mi marad utánunk a Földön?

Hegyi Gyula

Tizenegy nap alatt összesen 434 filmet mutatnak be az idei berlini filmfesztiválon.

Ennyi filmet természetesen senki sem képes megnézni, így az ember a szerencséjére

és az előérzetére van utalva. A hivatalos versenyprogramot a „glamour”, a csillogás

és  a  sztárkultusz  veszi  körül,  de  azért  ott  sem  csak  hollywoodi  stílusú  filmeket

vetítenek. Az első hét legizgalmasabb versenyfilmje Boszniából érkezett Berlinbe. A

Halál  Szarajevóban  című  film,  Danis  Tanovic  rendezése  egyszerre  humoros  és

tragikus remeklés. A történet egyetlen napon, 2014. június 28-án játszódik Szarajevóban. Az Európai Unió nagy

megemlékezést  szervez  a  száz  esztendővel  azelőtti  merénylet  alkalmából.  Természetesen  a  megbékélés

szándékával,  az  európai  egységet  ünnepelve.  A  tervezett  helyszín egy ötcsillagos szálloda a  volt  Tito  marsall

sugárúton, ahol a nevezetes szarajevói villamos is jár.

Mivel a személyzet két hónapja nem kapott fizetést, sztrájkot terveznek, hogy

a tévékamerák és a nemzetközi figyelem segítségével hívják fel magukra a

figyelmet. Az igazgató az ötcsillagos presztízs ellenére a leghagyományosabb

kapitalista eszközzel lép fel a sztrájkolók ellen, bűnözőkkel megvereti őket.

Közben egy bosnyák riporternő riportot forgat a szálloda teraszán az 1914-es

merénylet mai értékeléséről. Elmondja, hogyan emeltek emlékművet Ferenc Ferdinándnak az osztrák-magyarok,

hogyan cserélték ki aztán azt Gavrilo Princip szobrával a szerbek, majd rombolták le a második világháborús

német megszállók. 1945 után ismét Gavrilo Princip kapott emlékművet, amit a függetlenné vált bosnyák kormány

mozdíttatott el. A riportban Gavrilo Princip és Ferenc Ferdinánd ürügyén a bosnyákok és az egyetlen megszólított

szerb a maguk tökéletesen ellentétes történelemszemlélet adják elő, igen heves balkáni indulattal. Természetesen

szóba kerül Srebrenica, de az is, hogy a városból miért tűnt el annak teljes szerb lakossága. (Magam is láttam

anno a szerb temető meggyalázott, emberi ürülékkel telerondított kápolnáját.)

A film betétjeként egyfajta jutalomjátékot láthatunk Jacques Weber neves francia színésztől. Ő a sztori

szerint azért érkezett Szarajevóba, hogy beszédet mondjon a ”művelt Nyugat” nevében, összekapcsolva a huszadik

század minden szörnyűségét. Tökéletesen hozza a Balkánra látogató nyugati „kultúrember” szerepét, a lekezelés,

a csinált részvét és az önimádat ötvözetét. Egy üres (de titokban bekamerázott) elnöki apartmanban próbálja el a

beszédét, az intellektuális sznobság, az uniós propaganda és a francia színpadiasság tökéletes paródiáját. Csak

remélni lehet, hogy a film eljut legalább a magyar művészmozikba is.

Homo  sapiens  a  címe  az  osztrák  Nikolaus  Geyrhalter  filmjének.  De

végignézve hajlamosak vagyunk kétségbe vonni a „sapiens” jelzőt. A másfél

órás film egyetlen szó és magyarázó felirat nélkül, kizárólag az ember által

elhagyott,  rozsdásodó,  szétmállott,  enyészetbe  hajló  épületeket  mutat  be.

Szívszorítóan  szép  és  szomorú  képekkel.  Először  egy  elhagyatott  kelet-

európai  sportcsarnokot  látunk,  elmosódó  feliratokkal  és  fényképekkel  a

kommunizmus  diadaláról,  illetve  egykori  legendás  vezéreiről.  De  a  film

szerencsére  nem  a  „kommunizmus  bűneiről”,  hanem  a  természetet  vadul  elpusztító,  majd  lassan  szintén

elpusztuló ipari civilizációról szól. A romos, pusztuló, funkciójukat vesztett épületek között van gyár, templom,

sportlétesítmény,  látunk  bokrokkal  benőtt  vasúti  síneket  és  állomásokat,  ahova  már  soha  senki  sem  fog

megérkezni.  Feltehetően  Kínában  készültek  azok  a  képek,  amelyek  egész  felhagyott  szigeteket  mutatnak,

házsorokkal, kikötővel, szállodával. Mindez szünet nélkül, kilencvennégy percen át úgy, hogy egyetlen embert

sem látunk a vásznon. Rendkívül melankolikus élmény. Valamiképp civilizációnk talmi dicsőségét, mulandóságát

mossa be lassan az érzékeinkbe. Vigasz csak annyi lehet, ha ugyan ez vigasz, hogy a természet a film tanúsága

szerint gyorsan birtokba veszi a tőle egykor elhódított területet, a vegetáció néhány évtized alatt benő mindent,

amit egyszer az ember alkotott.
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Myanmar, az egykori Burma ma népszerű turista célpont. A Jade város című

dokumentumfilm azonban nem a turista attrakciókról, hanem a burmai nép

elképesztő  szegénységéről,  a  kizsákmányolás  Európában  már  (egyelőre?)

ismeretlen pokláról szól. A rendező, aki csak Midi Z néven szerepel, Tajvanra

emigrált burmai, aki a bátyját indul megkeresni egy jade bányában. (A jade

egy  féldrágakő…)  A  bánya  valójában  egy  hatalmas  hegy,  amelyből  az

emberek külszíni fejtéssel, primitív körülmények között próbálják kiásni a jade követ. Moziban ülve is félelmetes

nézni, milyen meredek hegyoldalon, milyen szörnyű és életveszélyes körülmények között kaparják a sziklás talajt.

Sokan meghalnak, sokakat letartóztat a rendőrség, mert a jade bányászatot tiltja a törvény. Még többen pedig

csak  filléreket  kapnak  a  munkájukért  a  csaló  kereskedőktől,  s  így  sohasem  szabadulnak  el  a  remélt  „nagy

pénzzel”. A rendező végül nem találja meg a bátyját, aki nyomtalanul tűnt el a bányában. Megrendítő film egy

„turistaparadicsom” másik, valódi arcáról.

Egy  sokkal  gazdagabb  országból,  Szaúd-Arábiából  érkezett  a  Barakah  és

Barakah  találkozása  című  film.  Aki  nem  ismeri  a  részleteket,  annak  ez

önmagában  nem  szenzáció.  De  Szaúd-Arábiában  nincsenek  mozik,

filmstúdiók,  filmszínészek,  a  külföldi  filmek  is  csak  interneten,

becsempészett kazettákon elérhetőek azok számára, akik megkockáztatják a

törvénysértést. A fiatal Mahmoud Sabbaqh személyesen is eljött a premierre,

és elmondta, hogy a filmet saját és a barátai pénzéből csinálta, otthon eddig be sem mutatta, és kissé szorongva

várja,  hogy  milyen  lesz  a  hazai  hivatalos  fogadtatása.  Maga  a  film  egy  fiatal  férfi  és  nő  tiltott  (és  nagyon

szemérmes)  szerelméről  szól,  akiknek  azonos  a  vezetéknevük.  A  szerelmi  történetet  dokumentarista  betétek

szakítják meg. Ezek azt mutatják be, hogy harminc-negyven éve még sokkal szabadabb volt a légkör, a szaúdiak

szinte európai módon strandoltak, szórakoztak, élvezték az élet apró örömeit. Ezt a szabadságot – Mahmoud

Sabbaqh szerint – csak a Reagan és Thatcher nevével fémjelzett  jobboldali fordulat söpörte el,  amely Szaúd-

Arábiában a vallási konzervativizmus formájában jelentkezett. Megvallom, magam ezt eddig sohasem tudtam, de

a film meggyőzött arról, hogy ilyen következményei is voltak a neoliberális ellenforradalomnak.
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Közoktatás a tények és adatok tükrében

Totyik Tamás

A napi  sikerpropagandára épülő kormányzati  kommunikáció  rendre arról

szól, hogy 2010. óta nem hogy kivontak, de milliárdokat tettek bele a hazai

közoktatás fejlesztésébe. A valódi tények és adatok azonban egészen másról

tanúskodnak.  Az  eddig  rendszeresen  megjelenő  Statisztikai  Tájékoztató

Oktatási Évkönyv 2015. azt jelzi, hogy a rendszerváltás óta először ment az

oktatásra fordított kiadások aránya a Bruttó hazai Termék (GDP) 4 százaléka

alá, hiszen még 2010-ben is − a legnagyobb gazdasági válság közepén − 4,8

százalék  volt  ez  az  arány.  Mind  az  államháztartás  kiadásai,  mind  a

GDP-arányos kiadások hatalmas kiadáscsökkenést mutatnak, így nem lehet

fejlesztésekről beszélni a közoktatásban.

A kormányzati kommunikáció legfőbb állításait az alábbiakban szembesítjük az évkönyvben szereplő adatokkal.

Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kiadásában megjelent évkönyv meghatározó tényei és számsorai a

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) államháztartásra vonatkozó adataiból származnak. (A kötetet összeállította:

Hagymásy Tünde-Csécseiné Máriás Emőke és Könyvesi Tibor.)

Az adatok és tények sorát egy összegzéssel, érzelmeket sem nélkülöző magánvéleménnyel zárjuk.

1.„Soha nem látott fejlesztés a közoktatásban.”

Egy gyermekre/tanulóra jutó oktatási költségvetési kiadás Ft-ban

2009-ben

inflációval

aktualizált

értéke

2013-ban

tény

2013-ban

különbség

2013-as

árakon

Óvoda 608 570 713 013 679 271 -33 742

Általános iskola 584 836 685 205 600 484 -84 721

Középfokú

oktatás

540 752 633 556 438 706 -194 850

Felsőfokú

oktatás

935 914 1 096 536 884 406 -212 130

Az egy gyermekre/tanulóra jutó oktatási költségvetési kiadások 2009-ben és 2013-ban, valamint a 2013-as

árakon számolt értékek különbsége Ft-ban. (Az egy főre jutó költségvetési kiadások adatainak forrása:

Csécsiné, Hagymásy és Könyvesi 2015, 175. o.)

Közoktatásra fordított kiadások alakulása /milliárd forintban

2008-ban

inflációval

aktualizált

értéke

2014-ben

tény

2014-ben
különbség
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2015-ös évnek csak a tervezett kiadásairól, és nem a tényadatairól lehet csak beszélni:

2008-ban

inflációval

aktualizált

értéke

2015-ben

2015-re

tervezet
különbség

Az

államháztartás

konszolidált

funkcionális

kiadásai

1 572 1 913 1 610 -303

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli034.html

Ha a GDP-hez, a gazdaság teljesítőképességéhez mérjük, akkor még elkeserítőbbek az adatok:

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

5 / 52 2016. 04. 20. 16:13



A magyar oktatásra fordított költségvetési kiadások 1990. és 2013. között; a kiadások folyó áron (millió

Ft-ban), és az oktatási kiadások GDP-hez viszonyított aránya alapján.(Forrás: Csécsiné, Hagymásy és

Könyvesi 2015, 172. oldal, az eredeti tartalmat nem érintő egyszerűsítéssel.)

2.„A tanulók és pedagógusok terheinek növekedése nem jelentős.”

Egy felső tagozatos tanulónak 2012. előtt 910 órája volt, 2015-ben pedig átlagban 1134 órája van egy tanév alatt.

Ez  nem  kevesebb,  mint  24  százalékos  növekedést  jelent.  A  PISA  mérésekben  mintaként  emlegetett

Finnországban ez az átlag 750-800 óra közötti. A tanévenkénti 1134 óraszámmal az OECD átlag felett vagyunk, a

régi óraszámokkal pedig valamivel az OECD átlag alatt voltunk.

3.„A pedagógusok terhei nem nőttek jelentősen.”

2008-ban 20 óra volt a köztelező óraszám, majd 22 órára megemelték. 2012-ben 22-26 óra között határozták

meg a kötelező óraszámot. A PDSZ statisztikája szerint ma 25 órára jön ki az egy pedagógusra jutó átlag óraszám,

amivel kb. 14 százalékkal nőtt a munkateher. Emellé jön az ingyenes helyettesítés (nem lecsúsztatható, mint a

köztisztviselőknél), illetve a kötelező 32 órás bent tartózkodás. Ez utóbbit is figyelembe véve a munkaterhek 45

százalékkal nőttek.

4.„Soha nem látott béremelés.”

Fontos tisztázni: egyetlen tiltakozás között sem szerepelt a pedagógusok béremelése, csak a pedagógiai munkát

segítők  (pl.  iskolatitkárok,  adminisztrátorok) béremelését  követelték.  Utóbbiak  alapbére  2008.  óta  egyetlen

fillérrel  sem  emelkedett,  jövedelmük  csak  a  minimálbért  követte.  Ennek  köszönhetően  ma  minimálbéren

dolgozik a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 60 százaléka. (Nekik még zsebből sem fizetnek, mint nagyon

sok helyen a versenyszférában.)

De hogy ne játszunk zsákbamacskát:

2008

inflációval

aktualizált

értéke

2014-ben

tény

2014-ben
emelkedés

Bruttó

jövedelmek Ft
204 600 249 202 245 933 -0,7%

Nettó

jövedelmek Ft
124 149 157 174 161 086 +2,5%

A rendszerváltás legnagyobb béremelése 2,5 százalék nettó béremelést jelentett!

5.Iskolák felszámolása, bezárása

2002-2010 között 14 276 pedagógus álláshely szűnt meg, amely az összes álláshely 8,5 százaléka.

2002-2010 között a tanulólétszám 8,1 százalékkal csökkent.

2002-2010 között a tanulócsoportok létszáma 8,89 százalékkal csökkent.
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2002-2010 között 406 iskolát vontak össze az önkormányzatok, ez 3,8 százalékos csökkenés. Mindössze 4 olyan

település volt Magyarországon, ahol az iskolai oktatást teljesen felszámolták a nagyon alacsony tanulói létszám

miatt. Ha figyelmesen követjük az adatokat akkor az látszik, hogy a tanulók száma, a pedagógusok létszáma és az

iskolai csoportok száma azonos arányban csökkent.

Az  EMMI  3378-as  számú  előterjesztése[i]  (2015.  június  15)  a  „Differenciált  közszolgáltatás”  bevezetésének

tervezete szerint új iskolaközpontok létrehozását célozza meg. Tavaly ősszel helyettes államtitkári támogatással

megkezdődött az iskolaigazgatók „felkészítése” az esetleges átszervezésre. Az új iskolaközpontok létrehozása azt

jelentené,  hogy  az  évfolyamonként  csak  egy  osztállyal  rendelkező  intézményekben  a  7.  és  8.  osztályok

megszűnnek. Rendkívül magas, mintegy 1 500 körüli azoknak az iskoláknak a száma, ahol évfolyamonként egy

osztály van. Magyarán: ez az intézkedés minden ötödik tanulót érinteni fog, vagy utazóként vagy befogadóként.

Becslésem szerint  legalább 10 000 pedagógus  álláshely  kérdőjeleződik  meg.  E létszám közel  felét  nyugdíjba

küldik, a másik része az állását veszíti, vagy áthelyezik.

Ha ez a tervezet megvalósul, akkor ez arányában sokkal nagyobb létszámleépítést fog eredményezni, mint ami

2002-2010. között történt. (Az akkori pedagógus létszám leépítést a tanulók számának csökkenése indokolta.)

Összegzés

A kormányzat kommunikációja egyértelműen arra irányul, hogy a társadalmat szembefordítsa a pedagógusokkal.

Akár jogos is lehet a félelem, hiszen tantervekről, autonómiáról, szabad gondolkodásról, és legfőképpen a tanulói

terhek drasztikus csökkentéséről van szó. Ez pedig alapjaiban ássa alá a FIDESZ társadalom-átalakítási, vagy

inkább  társadalom-leépítési  terveit…  Ha  a  jövő  társadalmát  akarná  építeni,  akkor  a  felsőoktatásba  bejutók

számát,  nem  a  szakmunkástanulók  számát  növelné.  A  felsőoktatásban  a  duális  képzés  megindult,  aminek

legalább  van  értelme.  A  szakmunkásképzés  átalakításának  azonban  az  a  legfőbb  célja,  hogy  ingyenes

munkaerőhöz juttassák a cégeket, vállalatokat. Az iparkamara javaslatokat tesz, de nem tudja megmondani, hogy

3 év múlva mennyi és milyen végzettségű szakemberre lesz szükség. A kamara azt se tudja megmondani, hogy

milyen korszerű, a jövőben is használható ismeretekkel kell rendelkeznie a tanulónak a szakma elsajátítása után.

Akkor milyen alapon szól bele a képzési rendszerbe? A kamara retrográd szerepet tölt be. Zsákutcába juttatja és a

felemelkedés lehetőségétől teljesen elzárja a diákokat, hiszen a nem szakmai tárgyak óraszámát heti 11 órában

határozza meg. (Ebből is 5 testnevelés.) Ez nem más, mint a szakmunkás tanulók röghöz kötése!

Érdemes  röviden szólni  a  Köznevelési  Kerekasztalról,  ahová mindenkit  meghívtak,  csak a  szakmát nem.  Ha

valóban a tanterveket akarják felülvizsgálni, akkor miért nem az olyan szakmai szervezetekkel ülnek le egyeztetni,

mint a Magyar Tanárok Egyesülete, a Történelem Tanárok Egyesület, az ISZE (Informatika Tanárok Szervezete),

a Matekháló, a Magyar Pedagógia Társaság stb. Ők valóban a szakmát képviselik.

Azt mondja a kormányzati propaganda, hogy nincs visszatérés a 2010. előtti állapotokhoz. Szeretném jelezni,

hogy már visszatértünk, de nem az ezredforduló elejére, hanem a II. világháború előtti oktatási rendszerhez…

Hit- és erkölcstant ma magasabb óraszámban tanulnak gyermekeink, mint informatikát.

Tanárok és szakemberek sokasága fogalmazta meg mélységes elégedetlenségét a tankönyvekkel kapcsolatban. A

világon sehol nem fordult még elő, hogy 3 hónap alatt írtak meg egy teljes tankönyvcsaládot, amelyekből aztán

azonnal,  kipróbálás  nélkül  tanítani  kellett.  Az  az  igazság,  hogy  még  a  kormány  által  kiadott  tantervi

követelményeknek sem felelnek meg ezek a könyvek. Ha igazán a tanulók érdekeit nézték volna, akkor most nem

kifogásolható tartalmú tankönyveken idegeskedne pedagógus, diák és szülő.

Azt mondják,  nem tankönyvet, hanem tantervet kell  tanítani.  Ennek örülnének is a pedagógusok ─ ha lenne

elegendő papír, fénymásoló, és ehhez szükséges patron. Akkor legalább a gyenge tankönyv és a még gyengébb

munkafüzetek helyett feladatsorokat tudnának összeállítani és kiosztani. De ne ábrándozzunk: még WC papír

sincs, nem hogy A4-es írólap.  A kiégett izzót is csak 3 hónap alatt képesek kicserélni. Se pénz, se posztó: az

intézmény  vezetőknek  még  döntési  jogkörük  sincs  az  új  alkalmazottak  felvételéről,  a  nyugdíjba  vonulók

helyettesítéséről – hogy a többit ne is soroljuk.
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Az eddig megjelent nyílt levelek − véleményem szerint − a felszínt kapirgálják. Fölsorolják a jelenségeket és a

nyilvánvaló hibákat amúgy rendkívüli alapossággal, de semminek nem kérdeznek rá az okára. Semmit nem írnak

arról, hogy mi van a napi iskolai életet megkeserítő jelenségek mögött. Ami a nyílt levélben van, az inkább egy

panasztömeg.  Nem  a  meghatározó  folyamatokat,  elképzeléseket  és  struktúrákat  veszik  célba,  nem  a  bajok

gyökerét akarják kigyomlálni,  hanem csak a tüneteket sorolják.  A kormány pedig mindent kommunikációval

próbál elfedni, sőt elszabotálni. Nem mondják ki, hogy a problémák mögött ott van az oktatásirányítás radikális

központosítása.  Nem  szólnak  semmit  a  tartalmi  szabályozás  centralizálásának  súlyos  következményeiről.

Elhallgatják, hogy a fejlesztési folyamatok leálltak az oktatásban. És amiről a legnagyobb hallgatás tapasztalható,

az szegregáció, a kirekesztés megszüntetése. Szomorú, hogy ez a követelések közül is szinte teljesen eltűnt.

Nincs  mit  szépíteni:  a  hatalom  minden,  a  modern  társadalmak  oktatási  rendszereire  jellemző  autonómiát

megszüntetett,  vagy  súlyos  korlátok  közé  szorított.  Világossá  vált,  hogy  az  oktatás  egyeztetési  és  döntési

fórumairól kizárják annak alapvető és legfontosabb szereplőit.

Megérett a magyar közoktatás egy újabb rendszerváltásra.

[i] http://vs.hu/kozelet/osszes/szuperkozpontokba-terelik-ossze-a-felsos-diakokat-0706#!s2
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Elfújta a szél? Négy évvel az arab tavasz után

Hicham Alaoui

A 2011 januárjában, Tunéziában elkezdődött felkeléssorozat, az „arab tavasz”, úgy tűnik,

megrekedt és vagy visszatérnek az elnyomó államok, vagy megerősödik a dzsihád-veszély .

Pedig az emberi méltóságért és a szabadságért folyó küzdelmek nem szűntek meg.

Az  arab  világ  napjainkban számtalan  súlyos  kihívással  néz  szembe,  melyeket  meg kell

oldania, ha egy békésebb, demokratikus és stabil régióban képzeli el a jövőt. Ilyen kihívás

például az az ellenforradalmi visszalépés, amelyet az autokrata államok visszatérése jelent,

a forradalmi folyamatok természetéből adódó bizonytalanság , és persze a geopolitikai és vallási feszültségek,

amelyeket az iszlám állam (IS) megjelenésének katasztrófája testesít meg.

Az arab világ számtalan tekintélyelvű országa emlékeztet a Jean-Pierre Filiu által „mameluk” államnak[1]

nevezett  társadalmakra.  A  mamelukok  eredetileg  rabszolga  harcosok  voltak,  akik  az  Abbászida  dinasztia

(750-1258) szolgálatában álltak[2], és nem arab országokból hurcolták el őket. Mivel nem arabok voltak, ezért a

vezetők  bízhattak  abban,  hogy  lojalitásukat  nem  teszi  próbára  az  egymással  versengő  családok,  törzsek  és

közösségek közötti  érdekellentét.  Az évszázadok során  azonban ez  a  mameluk réteg fokozatosan nagyobb és

nagyobb politikai  és  katonai  befolyásra  tett  szert,  majd  a  XIII.  század  végére  átvette  az  állam  fölötti  teljes

hatalmat – amely akkorra már Egyiptomtól az Öböl-régióig terjedt.

A mameluk tekintélyelvűség

A  mamelukok  ellentmondást  nem  tűrve  monopolizálták  hatalmukat  az  államban  anélkül,  hogy  az  általuk

irányított  társadalommal – amelyben nem voltak családi  és rokoni  gyökereik – mélyebb kapcsolatban álltak

volna. Ez a külső támadások kivételével, gyakorlatilag sebezhetetlenné tette őket. A mameluk örökség erősen

patrimoniális  és  autokrata  vonása  az  alapja  az  arab  világ  katonai  köztársaságainak,  köztük  Szíriának  és

Egyiptomnak.

A mai mameluk szellemű, tekintélyelvű rendszerekben az uralkodó elit,  önmagát  tekinti  az  állam és  a

legfelsőbb  politikai  hatalom  végső  őrzőjének.  Azt  hiszik,  hogy  ők  a  saját  társadalmukon  belül

megközelíthetetlenek,  amit  intézményes  helyzetüknek  és  nacionalista  legitimitásuknak  köszönhetnek.

Felhatalmazásukat úgy fogják fel, hogy joguk van a legfelsőbb politikai hatalom letéteményeseként cselekedni,

hiszen megtestesítői az államhatalomnak, amely idegen és elszakadt a társadalomtól, a társadalmat pedig mindig

is  és  örökre  vasfegyelemmel  kell  irányítani.  Néhány  arab  országban,  ez  a  társadalom  felett  álló  hatalom  a

gyarmatosítás korába nyúlik vissza, és a gyarmati felszabadulás és a független állam megszületése során vált újra

időszerűvé.  Egyiptomban  például  a  mameluk  hagyomány  a  civil  állam  koncepciójában  született  újjá,  és  a

Muhammad Ali pasa (1805-1849) által bevezetett kormányzati reformok során valósult meg a XIX. század elején.

Az arab tavasz kirobbanása után a  mameluk mentalitás  ösztönösen a kiváltságok mindenáron történő

megőrzésében  mutatkozott  meg.  Biztosítani  akarták,  hogy  az  államapparátus  ne  kerüljön  „alsóbbrendűnek”

tartott társadalmi erők kezébe. Egyiptomban a 2011 évi forradalom megbuktatta Mubarak elnököt, de az Al-Sisi

tábornok  által,  a  választásokkal  hatalomra  került  Muzulmán  Testvériség  kormánya  elleni  katonai  puccs

megmutatta  a  hadsereg  félelmét,  hogy  intézményes  kiváltságaikat  elveszíthetik.  Szíriában,  az  Asszad  rezsim

brutális  támadása  az  első  békés  tiltakozások leverésére,  szintén  a  rendszer  tehetetlenségét  jelezte,  azt,  hogy

képtelen bármit is elfogadni a társadalomtól, ami a hatalmát megkérdőjelezi.

Szélesebb  értelemben,  ez  az  egyszerre  leereszkedő  és  védekező  mentalitás  tükröződik  abban,  hogyan

értelmezik az arab világ tekintélyelvűrendszerei a népi tiltakozásokat és a demokrácia iránti igényt.

Fontos megjegyezni azt,  hogy a geopolitikai  tényezők csak megerősítették a hatalmon lévő rendszerek
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ellenforradalmi stratégiáját. Az Irán megerősödésével megjelenő síita terjeszkedés veszélye tette lehetővé, hogy

mindenféle belső elégedetlenséget elutasítsanak és a nemzetbiztonságra hivatkozva brutálisan elnyomjanak. Az

erősödő  síita  terjeszkedési  politika  kiváló  alkalmat  nyújtott  a  szunnita  arab rezsimeknek arra,  hogy  a  hazai

ellenzéket  radikálisnak,  szélsőségesnek  tüntessék  fel,  igazolva  ezzel  a  növekvő  elnyomást  és  az  elnapolt

reformokat.

Másik  meggyőző  példa  erre  a  belső  ellenmondásra  Bahrein  esete.  Bahreinben  a  politikai  vezetés  az

egyébként  kisebbségben  lévő  szunniták  kezében  van,  így  az  arab  tavasz  során  kialakult  tömegtüntetéseket

kizárólag a síita Irán aknamunkájának állították be. Feltételezték, hogy a síita Irán manipulálta és szervezte a

síita többségű lakosság elégedetlenségét, pedig az 1971-ben elért függetlensége óta,  a demokratikus reformok

követelése végig veszélyeztette a kiépült rendszert a félszigeten. A valóságban a reformkövetelések megelőzték az

arab tavaszt, és már az ország megszületésekor érzékelhetők voltak.

Ennek  ellentéte  történt  Szíriában,  ahol  az  Irán  által  támogatott  Asszad-rezsim  azt  állította,  hogy  az

ellenzék része egy széleskörű szunnita összeesküvésnek, melyet az USA támogat, s amely uralni akarja a Közel-

Keletet. Az attól való félelem, hogy a szunnita tömegek elözönlik az egész régiót, magyarázza meg, hogyan képes

Asszad fenntartani a legkülönfélébb kisebbségek koalícióját, amelyek között szír alaviták, a libanoni Hezbollah,

iráni törzsek és jemeni huszi csoportok is találhatók.

Tény,  hogy  az  arab  tavasz  kezdete  óta  a  szunnita-síita  felekezetek  között  egy  új  vallási  konfliktus

körvonalazódik különféle töréspontok körül. Ennek legfrissebb jele az olajárak esése vagy az USA és Irán között

létrejött nukleáris megállapodás, melynek kihatásai még felmérhetetlenek.

Egy másik döntő vonása a változásoknak, hogy a politikai pluralizmus bármilyen megnyilvánulását sok

ország  az  állam stabilitását  fenyegető  veszélynek tekinti.  Egyiptomban például  a  katonai  junta  a  Muzulmán

Testvériség  pártját  az  erőszakkal  és  terrorizmussal  hozta  összefüggésbe,  holott  ez  a  párt  ezt  megelőzően

választásokon vett  részt  és  lemondott  a  fegyveres  harcról.  Az iszlamistákkal  és  más  ellenzékiekkel  szembeni

elnyomás  ma  keményebb,  mint  az  1950-es  évek  óta  bármikor.  A  kormány  antiterrorista  stratégiája  az

önbeteljesítő  jóslatok  mintájára  működik:  a  durva  katonai-rendőri  elnyomás  erőszakos  választ  vált  ki  a

társadalomból, mely igazolja a még durvább és következetesebb elnyomást, sőt a hadsereg bevetését is.

A szociális problémákat nem oldották meg

Az összes mameluk rendszer geopolitikai szerencsejátékának lényege az, hogy a térségben az egyre terjedő, a

terrorizmustól és dzsihadistáktól való félelem miatt a Nyugat szemet huny a belföldi elnyomás fölött és visszatér a

korábbi politikájához, a stabil önkényuralom minden áron való támogatásához.

Paradox  módon,  ezen  autokrata  rezsimek  közül  sokan  kettős  játékot  játszanak  az  szélsőségesek

leküzdésére: odahaza támadják az ellenzéket, de olyan eszközökkel élnek, melyek ugyanezen erőket felszítják. Sok

példát lehetne hozni erre a jelenségre. Líbiában az amerikai és európai támogatással rendelkező Haftar tábornok

szándékosan  figyelmen  hagyta  a  Derna  környékén  aktív  dzsihadisták  megerősödését  és  e  helyett  a  Tripoli

környékét kormányzó, konkurens politikai erőket támadta. Közismert, hogy Szíriában az arab tavasz idején az

Asszad rezsim szabadon engedett számtalan bebörtönzött iszlamistát, míg másokat börtönben tartott. Jemenben,

a  kormány a  húszikat  terroristáknak kiáltotta  ki,  akiket  Irán támogat,  az  al-Kaidával  azonban tárgyalásokba

bocsátkozott a fegyverszünet kedvéért. És végül,  az Öböl-menti országokban a kormányok deklarálták ugyan,

hogy a dzsihadisták a legnagyobb veszélyt jelentik Szíria és Irak biztonságára, de nagyon keveset tettek azért,

hogy  a  külföldi  iszlamista  hálózatok  finanszírozásában  részt  vevő,  nem  kormányzati-szervezetek  (NGO)

tevékenységét korlátozzák.

Az ilyen kettős beszédek jól mutatják, sok arab ország nem veszi komolyan a terrorizmus és dzsihadizmus

tényleges felszámolását.  Bár fennen hirdetik, hogy harcolnak a dzsihadisták ellen, a valóságban nem sietnek,

hiszen az Iszlám Állam fenyegetése jó ürügyül szolgál a demokratikus reformok elnapolására és a mamelukok

érdekében  megakadályozzák  egy  újabb  arab  tavasz  kirobbanását.  Ezen  erőfeszítések  azonban  hiábavalók

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

10 / 52 2016. 04. 20. 16:13



lehetnek, ha a forradalmi folyamatok beláthatatlan kimenetelű természetéből indulunk ki.

Sok nyugati elemző befejezettnek tekinti az arab tavaszt, és a tunéziai új demokráciát az egyetlen igazi

sikertörténetnek könyveli el. Az arab kormányok is úgy gondolják, hogy a forradalmaknak és felkeléseknek vége

van. Való igaz, az arab tavasz demokratikus törekvéseit követően önkényuralmi hullám söpört végig a régióban,

ami több országban is sikeresnek bizonyult.  A történelemből azonban azt is  megtanultuk,  hogy a forradalmi

hullámok  ciklikusak,  az  emberi  méltóság  és  szabadság  utáni  vágy  elkerülhetetlenül  ismét  feltámad,  akár

hajlandók ezt elfogadni a kormányok, akár nem. Az, hogy ma nincsenek forradalmi mozgalmak, nem jelenti azt,

hogy a forradalmi folyamat megáll. Azok a társadalmi változások és gazdasági folyamatok, melyek a néplázadás

első hullámát kiváltották, ma is ugyanúgy fennállnak, mint 2010-ben.

A munkanélküliség mértéke a legtöbb arab országban gyakorlatilag azonos a korábbiakkal, a gazdaságukat

bénítja a nem hatékony közszféra és a magánszektor alacsony részesedése. A társadalmon belül a fiatalok aránya

magas és még mindig gyorsan nő és a kormányok képtelenek egy pozitív jövőképet nyújtani nekik. Az oktatási

rendszerek  még  mindig  inkább  a  szülők  anyagi  helyzetére  épülnek,  mint  a  tehetségre,  és  olyan  végzősöket

bocsátanak ki, akik a globalizálódó gazdasági versenyben szükséges tudással nem rendelkeznek.

Mindezek mellett,  a politikai  elitek továbbra is megtagadják polgáraiktól  a politikába való beleszólást,

különösen,  ha  a  források  elosztásáról,  vagyis  a  saját  jólétükről  esik  szó.  Emellett,  a  politika  és  a  gazdaság

egészségtelen összefonódása rohasztja a rendszert, elitek klikkje uralja nemcsak a politikai intézményeket, hanem

a gazdagok és kiválasztottak köreit is. Ezen okokból a közvélemény számára szertefoszlott a fejlődés mítosza,

mert  a  statisztikákban  kimutatott  gazdasági  növekedés,  egyebek  között  a  GDP-növekmény  nem  teremtett

fenntartható fejlődést a fiatal állampolgárok új generációja számára, sem az álláshelyek számában, sem a szakmai

előmenetelben.  Más  társadalmi  és  gazdasági  problémák,  így  a  növekvő  egyenlőtlenség,  az  elmaradott

infrastruktúra, a lepusztult oktatás és a járványszerűen terjedő korrupció szintén fennmaradtak, nem oldódtak

meg az arab tavasz 2011-es lázadásai óta.

Reform most vagy felkelés később

Mialatt a régi strukturális problémák nem változtak, valami még rosszabb lett, mégpedig az arab társadalmak

szociális és kulturális szövete végérvényesen felbomlott, új minták kezdenek kirajzolódni. Az átlagember ma már

kevésbé fél és retteg a tekintélyelvű rendszerektől, már nem lehet olyan könnyen engedelmességre kényszeríteni

az erőszakkal való fenyegetéssel vagy ideológiai meggyőzéssel.

A félelem azonban nem szűnt meg, de a tárgya megváltozott. Ma a dzsihadisták növekvő hatalmától, az

Iszlám Állam előretörésétől, illetve az államok lassú összeomlásától félnek az emberek – így például Irakban,

Szíriában vagy Jemenben. Ez a mindenütt jelenlévő félelem magyarázza, hogy sok állampolgár meg van győződve

arról,  hogy  valódi,  demokratikus reformokat  lehetetlen bevezetni.  A  forradalmi  hullám kudarca miatt  sokan

csalódottak például Líbiában és Egyiptomban. Marokkóban és Jordániában még a királyi paloták kapuját sem

rengette meg a népfelkelés, így erős a becsapottság érzése miatti demoralizálódás. Más országok esetében pedig a

demokrata aktivisták hibái miatt nem sikerült a rezsimektől kikényszerített, tényleges intézményes eredményeket

valódi  reformokká változtatni.  Nem meglepő,  hogy az  első  forradalmi  felkelések csalódásai  sokakban apátiát

okoztak. De a mai rendszerek támogatottsága gyakran a kifáradt elfogadása egy olyan helyzetnek, amelyben nem

látszik a horizonton alternatív megoldás.

De hasonlóképpen, mint ahogy a félelem, kimerültség és apátia csupán átmeneti lelkiállapotok, a rezsimek

nem  tudják  örökre  halogatni  a  reformokat.  Az  önkényuralmi  rendszerek  nagy  hibája  a  hiteles  reformok

bevezetésében épp ugyanaz, ami elsősorban az eredeti arab tavaszhoz vezetett. A választás ma az, reform most

vagy felkelés később, és a mai morgás arra utal, hogy a dilemma nem szűnt meg.

Libanonban  például,  a  nyári  tömeges  tiltakozás  válasz  volt  a  kormány  tehetetlenségére,  hogy

gondoskodjon  a  szemét  elszállításáról  és  fenntartsa  az  utcákon  a  higiénikus  állapotokat.  A  tiltakozások

mobilizálták  az  ország  lakosságát  vallási  és  etnikai  hovatartozásra  tekintet  nélkül,  az  ország  fiatalsága
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mélységesen csalódott a működésképtelen kormányzásban. Ez a folytatása a polgári mozgalomnak a felekezeti

rendszerrel szemben, amit sokan meghaladottnak éreznek, és ami sokáig meghatározta Libanon politikáját. Ők e

helyett  egy  demokratikusabb  rendszert  választanának,  amelyik  az  ország  minden  állampolgárának  egyenlő

esélyeket biztosít, nem pedig elfogadni egy, az elit által létrehozott, mesterséges szektás és etnikai felosztásra

épülő berendezkedést.

Algériában  késő  ősszel  egy  környezetvédelmi  tiltakozó  hullám  mozgósította  a  falusi  lakosságot,  hogy

megakadályozzák  a  palagáz  hidraulikus  kitermelését.  Az  aktivisták  a  kormány  tervei  ellen szervezkedtek,  a

feltételezett gazdasági előnyök ellenére, a kitermelés várható környezeti károsodása és szennyeződése ellen. Ez

egy különleges történelemi példa, hiszen az „arab tavasz” eredetileg Algériában kezdődött még 1988-ban. Óriási

tömegtüntetések, a változások elérésére alulról induló mozgalom, az Iszlám Üdvhadsereg választási győzelme

jelezték mindezt,  amelyet  katonai  beavatkozás követett.  A  hatalom erőszakos válasza,  ami  véres  és  elhúzódó

polgárháborúba torkollott, jellemezte azt a hosszú harcot,  ami az állam és a társadalom között robbant ki. A

falusiak mostani tüntetései csírájában tartalmazzák az arab tavasz harcának lényegét, azt, hogy a nép ellenállása

érdemi változásokat hozhat.

A legfontosabb azonban, amit az arab tavasz első öt évéből tanulhatunk, az, hogy a politikai és társadalmi

változásokhoz több kell, mint csupán a mozgósítás pillanatai. A demokratikus változások éveken át tartó kitartást

követelnek az aktivistáktól, forradalmároktól. Az önkényuralmi rendszer bukását követően, az ellenzéki erőknek

átfogó  szervezetre,  okos  politizálásra  és  pontos  intézményi  elképzelésekre  van  szüksége  a  demokratikus

átalakuláshoz.

Ha az önkényuralmat demokratikus rendszerekkel akarjuk felváltani, azoknak stabilnak és koherensnek

kell  lenniük,  hiszen  számtalan  nyomásnak  lesznek  kitéve,  amíg  biztosítják  a  demokratikus  képviseletet.  Ez

hiányzott az egyiptomi ellenzéknek a 2011-es gyors győzelmük után, ezért nem voltak képesek megakadályozni a

hadsereg önkényuralmának visszatérését. Sokak szerint a demokratikus átalakulás megroppanása volt a fő ok,

hogy az arab tavasz megbukott. Mégis, bár az arab tavasz első hullámainak mozgalmai, Tunézia kivételével, nem

voltak  képesek  fenntartani  a  demokratizálódás  folyamatát,  a  leckét  megtanulták,  és  a  következő  felkelésnél

jobban fognak szerepelni.

Az Iszlám Állam és az al-Kaida különbsége

Persze ahhoz,  hogy ez  a  kedvező helyzet  kialakulhasson,  először is  fel  kell  számolni  a  fenyegető dzsihadista

mozgalmakat,  illetve  az  Iszlám Államot.  Ez  a  másik  fő  oka  annak,  miért  gondolják  sokan,  hogy véget  ért  a

felkelések  időszaka.  Az  Iszlám  Állam  felemelkedésében  egyaránt  szerepet  játszott  az  érintett  országok

gyengesége, és a geopolitikai  érdekek romboló befolyása,  így a külső beavatkozás is.  A destruktív tendenciák

megértéséhez meg kell vizsgálnunk az államrend és a politikai kormányzás hiányosságait, melyek az arab tavasz

előtt is fennálltak.

Ironikusnak  tekinthető,  hogy  a  dzsihadisták  uralma  virágkorát  éli  Szíriában  és  Irakban,  abban  a  két

országban, amelyeket az elemzők évtizedekig a lehető legstabilabbnak ítéltek meg, amit a szigorú és minden

területre kiterjedő állami ellenőrzés eredményének tulajdonítottak. Az egységes állam uralkodott a társadalom

felett, amelyet úgy tűnt, nem lehet megváltoztatni. Az Iszlám Állam természetesen a dzsihadista mozgalom egy új

szakaszát jelenti, de az elterjedéséhez szükséges emberi tényezőkmár adottak voltak a régióban. Szíriában, ahol az

Iszlám  Állam  először  vált  uralkodó  erővé,  nemcsak  külföldről  verbuvált  harcosok,  hanem  jelentős  helyi

utánpótlás is segítették felemelkedését. Ezek a támogató erők részben azért is jelen voltak, mert a szír államiság

megteremtését  célzó  erőfeszítések  sohasem  érték  el  céljukat,  a  közérdek  és  a  hatékony  kormányzás

összekapcsolását. A szír állam hagyta, hogy helyi szinteken kialakuljon a szegénység és reménytelenség, és ezt

tudták kihasználni a szektás erők.

Eltérő, de mégis párhuzamos dinamika érvényesül Irakban, ahol az Iszlám Állam támaszkodik a csalódott

szunnita közösségekre, melyeket – az amerikai lerohanás után hatalomba ültetett – síita Al-Maliki kormányzat

szorított  hatalmon  kívülre.  Az  Al-Maliki  kormányzat  síita  milíciája  a  szunnita  lakosságot  elnyomta,  velük
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szemben brutálisan lépett fel. A síita milíciák megkaparintották a volt-iraki hadsereg felszerelését, fegyvereit és

lőszereit és újjá szervezték a hadsereg maradék egységeit. Az ideális minta számukra a Hezbollah volt, ami  a

harcképességet és a szervezeti felépítést illeti. Így tehát, az Iszlám Állam nemcsak külső példa volt, hanem egyben

egy belső válasz is az elnyomó és szétesett kormányzási helyzetre.

Az  Iszlám  Állam  jelentősen  különbözik  az  al-Kaidától.  Ez  utóbbi  úgy  véli,  hogy  a  dzsihád  egyetlen

törvényes  módja  a  katonai  támadás,  anélkül,  hogy  területi  igénye  lenne,  vagy  államszervezet  felépítésén

gondolkozna. Úgy képzelik, hogy céljukat csak a távoli jövőben, jóval földi életük után érik majd el. Magukat

nomád, globalizált harcosok hálózatának tekintik, akik a katonai harcot örökös kötelezettségnek élik meg, ami

halálukkal  sem  ér  véget.  A  hozzájuk  csatlakozó  harcosoktól  eltökéltséget,  harci  tapasztalatot  és

kezdeményezőkészséget várnak el.

Az  Iszlám  Állam  viszont  különböző  erők  koalíciója,  nem  monolitikus  szervezet.  Bár  gyakran  erős

messianisztikus küldetéstudatra épít, de szövetkezik törzsi erőkkel, csalódott helyi közösségekkel, volt katonai

káderekkel és Szaddám Huszein Baath Pártjának tisztjeivel is. Azt tartja, a harc gyümölcsét ma kell learatni, nem

a  jövőben  vagy  a  túlvilágon.  Az  erőszakot  nem  csupán  a  célhoz  vezető  eszköznek  tekinti,  hanem  a  célnak

magának,  ideológiája  természetes  folytatásának.  Egy  terület  megszerzése  és  igazgatása  is  ehhez  a  vallásos

küldetéstudathoz kapcsolódik: a dzsihád írja elő a föld megszerzését, az igazgatás kiépítését, a földrajzi és egy

adott időbeliség által megteremtődött lehetőségek teljes kihasználását. Az Iszlám Állam területek megszerzését

akarja,  kormányzása  alatt  lévő  régiók  kiépítését  célozza  meg  és  szent  háborút  folytat  az  általa  ellenőrzött

területeken.

Az al-Kaidával ellentétben – amely szigorúan megválogatja a jelentkezőket és kemény feltételeket követel

meg – az Iszlám Állam tagságát mindenfajta titkolózás nélkül, nyílt toborzással építi fel, bárki csatlakozhat, aki

elég elkötelezettséget érez. Az al-Kaida fegyveresek virtuális hálózatától eltérően, az Iszlám Állam saját, stabil

lakosságot akar kialakítani, hogy alátámassza fennmaradását, ezért szüksége van nőkre, családokra, gyerekekre

is. A rendszer – bár erőszakos eszközöket használ és manipulációtól sem riad vissza – sok nő számára vonzó,

hiszen hangsúlyozza az új családok létrejöttének szükségességét. A külföldi harcosok nem egyszerű gyalogságnak

számítanak, hanem az iszlám harcos képét jelenítik meg, reklámként szolgálnak a külvilág felé. Az Iszlám Állam

ily módon a szunnita államépítés nagyon egyedi módját mutatja be, amelyik a törvényesség és államiság más

szunnita formáival versenyez. Ez az egyik oka annak, miért jött létre széleskörű szunnita arab koalíció is ellene,

akik legalábbis provokációnak, ha nem eretnekségnek tartják a vallás ilyen erőszakos értelmezését.

Az orosz és a török érdekek

De  nem  érthetjük  meg  az  Iszlám  Állam  jelenséget,  a  külső  beavatkozások  figyelembe  vétele  nélkül.  A

beavatkozások egyre  nyíltabbak,  Törökország  és  Oroszország  is  meg  akarja  mutatni  erejét  az  arab  világnak.

Oroszország szíriai, és potenciálisan az iraki katonai beavatkozása természetesen válasz az Iszlám Állam okozta

veszélyre,  de  ezt  tágabb,  geopolitikai  kontextusban is  érdemes megvizsgálni,  mint  egy  olyan törekvést,  hogy

világszerte  megerősítse  hatalmi  igényeit.  Oroszország  számára  a  közel-keleti  konfliktusban  való  közvetlen

részvétel része annak a tervnek, hogy a Szovjetunió bukása után fokozatosan újraélessze katonai és birodalmi

hatalmát.  Az Asszad rezsim támogatása javítja Oroszország  alkupozícióját  az  ukrán fronton is,  és  más olyan

vitatott területeken, melyeken a nyugati beavatkozás lehetősége áll fenn.

A Nyugat ugyan hangzatos stratégiákat dolgozott ki, de határozatlan azok megvalósításában, Oroszország

ennek az ellentéte, ha legújabb intervencióját nézzük. Oroszország szíriai erőfeszítései most arra irányulnak, hogy

az  Asszad  rezsimnek  nyújtandó  védettség  révén  kialakuló  status  quo  helyzetet  befagyaszthassa.  Oroszország

Szíria védelmét az alavita etnikai kisebbség helyzetével azonosítja. Pedig az alaviták túlélésére tett erőfeszítések

akadályozzák meg egy másmilyen, alternatív kormány létrejöttét, akár Iszlám Állam, akár nyugat-barát kormány

legyen  az,  és  fenntartják  a  Közel-Kelet  megosztottságának  etnikai  alapú  rendjét.  A  jelenlegi  orosz  stratégia

nagyon  tradicionális  módon  újítja  meg  azt  a  szemléletmódot,  amelyik  a  régió  belső  rendjét  inkább  látja  a

különböző nemzeti és etnikai alapon, mintsem hogy törvényes államként kezelné azokat. Egy bizonyos ponton
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azonban a beavatkozás ki fog fulladni, mert a katonai intervenció haszna nullával lesz egyenlő.

Részben ezen okból, az új orosz-szír szövetség egy bizonyos ponton Irakot is érintheti. Az iraki kormány

fokozatosan eltávolodott nacionalista programjától, amelyik támogatta a szunniták integrálását és a különböző

felekezetű lakosság egymás mellett élését egy közös államban. Jelenleg a kormány programját a síiták érdekei

uralják. Ezért nem törekedik túlzottan az iraki kormány az Iszlám Állam erőinek kiűzésére, akik pedig erősen

támaszkodnak a jogfosztott szunnita közösségekre. Ehelyett lehet, hogy az iraki rezsim elfogadja az orosz katonai

védelmi ernyőt, ami akár az amerikai garanciát is helyettesítheti. Ezen stratégiának a gyenge pontja az, hogy egy

szíriai és iraki síita kliens állam védelmezése radikalizálhatja a szunnita iszlám híveit az oroszok ellen.

Putyin  elnök  valójában  nem  tart  a  terrorista  veszély  következményeitől,  egy  fokozódó  iszlám

terrorizmustól  odahaza  vagy  zavargásoktól  a  Kaukázusban.  Egy  bomba  bármelyik  nyugati  főváros  metró

állomásán a kormányok sebezhetőségét bizonyítja,  ugyanez Oroszországban,  paradox módon Putyin politikai

stratégiáját erősíti. Putyin elnök hatalomra jutását nagyban köszönheti annak, hogy a terrorizmus, a területi viták

legyengítették  az  orosz  államot.  Az  orosz  újjászületés  víziójához  otthon  és  külföldön  szükség  van  a  külső

fenyegetettség érzésére.

Ennek  ellenére,  Oroszország  nem igazán  érdekelt  az  Iszlám  Állam  tényleges  legyőzésében,  mert  arra

szüksége van a nyugati érdekek gyengítéséhez és a Nyugat-barát szír ellenállás megfékezéséhez. A valóságban,

bármennyire is bizarr, az Iszlám Állam minden szereplő számára egy kényelmes mankóvá vált. A törökök arra

használják, hogy támadják a kurdokat, a szír rezsimnek arra jó, hogy elterelje a figyelmet a tetteikről, a szaúdiak a

síita-ellenes  ideológiát  használják  ki,  és  végül,  az  irániak  pedig  egy  potenciális  lehetőséget  látnak  benne  a

szunnita riválisaik elleni harcukhoz.

Oroszország mellett Törökország az a kritikus regionális hatalom, amelyik a konfliktus eszkalálódásában

érdekelt. Törökország eredetileg a Nyugat által is támogatott szunnita arab szövetség tagjaként lépett fel Asszad

rendszere ellen, és az Iszlám Államot a régió létét fenyegető erőnek tartotta. Nemrég azonban már az Iszlám

Állam fenyegetését alibiként használta a Kurd Munkáspárt(PKK) elleni harcban Szíria és Irak területén, ami a

török kormány és a PKK között korábban elért enyhülési folyamat ellen hat.

Ezen stratégia mögött alapvetően belföldi megfontolások állnak. A hatalmon lévő kormánypárt, az Igazság

és Fejlődés Pártja (AKP) rosszul szerepelt a néhány hónappal ezelőtt tartott választáson, ezért Erdogán elnök és

iszlamista kormánya így próbálja elterelni a figyelmet a belföldi népszerűségvesztésről, amit az erősödő ellenzéki

mozgalom is jelez. Készek növelni a polarizálódást, hogy támogatóik szemében úgy tűnhessen, csak a jelenlegi

kormány képes megállítani a káosz eluralkodását. A Szíriában és Irakban bekövetkezett török katonai eszkaláció

további  instabilitáshoz és  másfajta  konfliktusokhoz vezethet,  és  mindez csak azért történik,  hogy a  kormány

választási pozícióján valamit javítson.

A merényletek szerepe

A párizsi merényletek az Iszlám Állam stratégiájának változását mutatják. Ez az erőszakos esemény számtalan

más  támadást  követően  következett  be:  így  az  Asszad  rendszert  támogató  Hezbollah  ellenes  bejruthi

bombarobbantás, az orosz utasszállító felrobbantása az egyiptomi Sínai-félszigeten, melyekért mind az Iszlám

Állam szervezetei vállalták a felelősséget. Ezek az események mutatják, hogy az Iszlám Állam messze, Szíria és

Irak területétől távol is aktív, és képes támadásokat indítani az ellene létrejött nemzetközi koalíció legismertebb

tagjai  ellen.  Egyidejűleg,  az érintett  országok területén végrehajtott  merényletek azt is  jelzik,  hogy az Iszlám

Állam szír és iraki hadállásait komoly veszteségek érik a katonai koalíció állandó támadásainak következtében.

Ezek mutatják, hogy az Iszlám Állam veszített az offenzív lendületéből, ezért most külföldön indít támadásokat,

hogy  csökkentse  a  nyomást  a  hazai  frontokon.  Röviden,  racionális  logika  rejlik  a  látszólag  irracionális

erőszakhullám mögött. Ez nem az al-Kaida apokaliptikus víziója, hanem inkább az Iszlám Állam erőfeszítése,

hogy saját területükön vágjon vissza az ellene szövetségben fellépő országoknak.

Az  idő  múlásával  a  Nyugat  fokozhatja  ugyan a  légitámadásokat,  de  az  Iszlám Államot  így  nem fogja
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tudni  legyőzni.  Az  ellenállási  harcok  tapasztalatai  azt  mutatják,  hogy  a  nem-állami  szereplők  tudják  a

leghatékonyabban elpusztítani az infrastruktúrát, és területeket visszaszerezni. Ez igaz az ellenfeleik esetében is,

és ezért lett sikeres az iraki Sinjarban végrehajtott új kurd offenzíva, és a Shammarabi törzsi közösség fegyveres

harca az Iszlám Állam ellen.

Az igazi áttöréshez azonban olyan stratégia szükséges, amelyben a dzsihadista-ellenes minden harcoló fél

képes  összefogni  és  együttműködni  és  amely  a  lehetőségek  szerint  lecsökkenti  a  résztvevők  közötti

érdekkonfliktusok és  geopolitikai  ellentétek  megosztó  hatását.  Máskülönben megreked  a  folyamat.  Az  eddig

sikeresen harcoló kurdok például a Nyugat befolyása alá kerülhetnek, miközben továbbra is harcban állnak majd

nemcsak az Iszlám Állam ellen, de Törökországgal is, a Shammari törzset pedig a szaúdiak és az Öböl-menti

országok udvarolhatják körül.

Visszatekintve,  ez  a  három kérdés,  a  tekintélyelvű  államok  ellenforradalmi  törekvései,  az  arab  tavasz

forradalmi  folyamatainak  feléledése  és  ugyanakkor  előre  nem  látható  végkifejletük,  és  végül  a  dzsihadista

mozgalom körüli geopolitikai és vallási érdekek összegabalyodása jelentik a legnagyobb kihívást, amivel az arab

államoknak szembe kell nézniük. Ezek bonyolult és egymással kapcsolódó kérdések, amelyek miatt az arab világ

jövője erősen bizonytalannak látszik.

Hicham  Alaoui  elnöke  a  Moulay  Hicham  Alapítványnak  és  tagja  a  Carnegie  Nemzetközi  Béke

Alapítványnak.  Szerzője  a  Journal  d’un  prince  banni.  Demain,  le  Maroc  [Egy  kitaszított  herceg  naplója.

Marokkó jövője]  című könyvnek, Grasset kiadó Párizs, 2014. A cikk első változata elhangzott a Northwestern

University (Illinois) Közel-Kelet és Észak-Afrika tanulmányok program megnyitó konferenciáján 2015. október

23-án.

Fordította: Demény Győző

[1] Jean-Pierre Filiu: Mamelouks modernes, mafias securitaires et djihadista [Modern mamelukok,

közbiztonságra hivatkozó maffiák és dzsihádosok], Orient XXI, 2015. szeptember 19, http://orientxxi.info a

mameluk korszakról magyarul lásd https://hu.wikipedia.org/wiki/Maml%C3%BAk_Birodalom

[2] Lásd http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/abbaszida.html és https://hu.wikipedia.org/wiki/Abb

%C3%A1szid%C3%A1k
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A munkajog hosszas harcokban, súlyos szenvedések árán született…

Rachel Saada

Talán ne is beszéljünk többet a jogról és a munka törvénykönyvéről, hiszen

csak nyugtalanítják a tulajdonosokat és alkalmazottakat, akik a sok merev

előírást és szabályt okolják a munkanélküliségért! Ideje leegyszerűsíteni az

egészet  és  visszatérni  néhány  lényeges  alapelvhez  –  halljuk  mindenfelé

manapság.  Mégis,  miközben  meg  akarjuk  szüntetni  és  le  akarjuk

egyszerűsíteni  törvényeinket,  talán  jó  lenne  látni,  hogyan  és  miként  is

alakultak  ki  azok.  Semmi  nem  történik  véletlenül.  Ahogyan  egy  öko-

szisztémában általában minden elem használható valamire, végül is az egész,

a maga összességében, hasznos mindenkinek.

Ezt a jogi  építményt lassan, hosszú évszázadok során emelték,  könnyekkel és verejtékkel szilárdították

meg, olykor ipari katasztrófák, vagy háborúk adták hozzá az új építőköveket, de fejlődni nem szűnt meg.

A szerződés szabadsága

A francia  forradalom utáni  gazdasági  rendszerben nem létezett  munkajog.  A  munkáltatók és  munkavállalók

közötti kapcsolatot szerződés szabályozta, és a polgári törvénykönyv emelte törvényi rangra. Az 1789-es Emberi

és Polgári Jogok Nyilatkozata értelmében az állampolgárok közötti egyenlőség de facto a szerződő felek közötti

egyenlőséghez  vezet.  Ez  ugyan  nem  más,  mint  jogi  fikció,  de  a  forradalom  így  alakította  ki  a  tárgyalások

szabadságának mítoszát.

A szerződés két szabad és egyetértő ember között jön létre, akik mindketten tulajdonosok. Egyikük csak a

saját munkaerejének tulajdonosa, a másik sokkal több mindennek: nevezetesen a termelő eszközöknek. Mégis

mindketten egyenlők. François Rebsamen munkaügyi miniszter, az anakronizmus kockázata nélkül kijelenthette

volna ezt az akkori, a forradalom korabeli Nemzetgyűlés előtt is, mint ahogy tette a Szenátus előtt 2015. március

22-én:  „A  munkaszerződésben  nincs  alá-  vagy  fölé  rendelő  viszony;  ezt  két  szabad  ember  írja  alá,  akik

kölcsönösen kötelezettséget vállalnak”. Ennek a szerződéses szabadságnak a jelentőségét erősítette az 1791. június

14-i Le Chapelier törvény, amely megtiltotta, hogy bármilyen munkáltatói vagy dolgozói csoport összehangolt

cselekvése beárnyékolja a két egyén közötti szerződés szabadságát.

A munkás tehát bérbe adja szolgáltatásait, amelyért a munkáltató bért ad, mint csupán egy egyszerű bérlő.

Mivel a munkaerő pusztán áru, az állam nem avatkozik be: a kereslet és a kínálat logikája szabályoz. Ezen a

területen  nem  született  túl  sok  törvény.  A  korszak  „egységes  gondolkodásmódját”  így  összegezhetjük:  „Ami

szerződéses, az jogos is.” A polgári törvénykönyv 66 cikkelyt szentel a különböző dolgok bérletének, amelyek

közül  32 foglalkozik  az  állatállományéval,  és  csak kettő  a  „szolgáltatások bérletével”  – vagyis  a  XIX.  század

munkaszerződésével.

A törvények megszületése, az alap teendők megfogalmazása és fokozatos valóra válása

A felek egyenlőségének fikciója nem állta ki a tények, a valóság próbáját:

a/  betegségek,  halálesetek  jellemzik  azt  a  120  évet,  amely  a  forradalom  óta  a  munka  törvénykönyv

embrionális formájának megszületéséig, 1910-ig eltelt;

b/ munkások és gyermekeik nyomora, és különösen doktor Louis-René Villermé [i]  megrázó jelentése,

amely  1840-ben  lesújtó  képet  rajzolt  a  gyapot  manufaktúrákban,  len-  és  selyemszövő  iparban  alkalmazott

munkások fizikai és erkölcsi állapotáról;
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c/ valamint  az  ipari  katasztrófák  sora kellettek  ahhoz,  hogy  végül  megszülessen  a  modern munkajog,

amelyet ma lépten-nyomon rágalmaznak.

A történelmi háttér feltárása és ismerete, amelyet egyébként a gazdasági elvek, az ortodoxia mindig erősen

elleneztek - segít csak igazán megérteni a munkajogi törvény által felvetett feladat méretét és nehézségét. Csak

1841-ben, a március 22-i törvénnyel korlátozták a 12 évesnél fiatalabb gyermekek munkaidejét napi nyolc órában;

csak ekkor tiltották meg a 8 évesnél fiatalabbak dolgoztatását a húsz főnél többet foglalkoztató vállalatoknál és

tiltották  be  az  éjszakai  munkát  minden gyermek  számára.  A  Nemzetgyűlésben  keserű  viták  zajlottak,  1841.

március  5-én  Pellegrino  Rossi  közgazdász  ezt  hangsúlyozta:  „Ismétlem,  hogy  azt  a  gyereket,  aki  többé  nem

dolgozik, a szülei gyakran semmibe fogják venni. Ne felejtsük el az aberrált emberi természetet. Amikor a család

összkeresete így csökkenni fog, a gyereken fog csattanni a durva és tudatlan apa haragja; mindig a leggyengébb

fog szenvedni.” A megrázó érv ellenére, a törvényt elfogadták.

Az 1864. május 26-i törvény eltörli a szervezkedés megtorlását s ezzel véget vet a sztrájk büntetésének. A

szakszervezetek létrehozását az 1884. március 21-i törvény engedte meg, de még várni kellett... 1968-ig, hogy a

szakszervezet  helyi  képviseletein  keresztül  a  vállalaton  belülre  kerülhessen.  A  vállalatoknál  mindig  a

magántulajdon, a tulajdonosok joga, a főnökök által meghatározott szabály uralkodott.

Végül közel száz évvel a forradalom után, az 1884. május 10-i törvény tiltotta meg teljesen a 12 évesnél

fiatalabb gyermekek foglalkoztatását. Ez a munkaügyi ellenőrzés megszületésének éve is. Egy évtizeddel később,

az 1893. június 12-i törvény kötelezte a munkáltatókat a higiéniai és biztonsági szabályok tiszteletben tartására az

üzemekben és manufaktúrákban, miután a halottak és sebesültek száma ezrekre rúgott és a veszteség már a

hadseregbe  való  besorozás  igényeinek  teljesítését  is  fenyegette.  Utána,  1898.  április  9-én,  a  munkahelyi

baleseteket mint ilyeneket ismerték el: a törvény létrehozta a munkáltatók „objektív felelősségének” rendszerét. A

balesetet  szenvedettek  kártérítésének  ellentételezésére  bizonyos  munkáltatói  immunitást,  védettséget

biztosítottak.

De az ipari forradalomnak ezekben az éveiben a termelékenységi verseny továbbra is ölt. Az 1906. március

10-i  courrières-i  bányaszerencsétlenségnek  több  mint  1000  halottja  volt.  A  sztrájkok  folytatódtak  és  végül

kikényszerítették a vasárnapi pihenőnapot (1906. július 13-i törvény).

Bebizonyosodott  az  is,  hogy  nem  igaz,  hogy  a  munkajog  korlátozza  a  foglalkoztatást,  sőt  fordított  a

helyzet,megvédi azt.

Kirajzolódnak az alapelvek

1918-ban, a leszereléssel és a frontról való hazatéréssel az álláskeresők áradata jelentkezett: a munkanélküliség

fenyegetővé vált. A nyomásnak engedve, a kormány elfogadta a munkaidő csökkentését napi nyolc órára és heti

hat napra (1919.  április  23-i  törvény),  hogy a  munkahelyek létesítését támogassa.  Kipróbálják a  „dolgozzunk

kevesebbet, hogy mindenkinek jusson munka” alapelvét.

Az 1936. június 7-én a munkáltatók és a Confédération générale du travail (CGT) munkás szakszervezet

közötti megállapodás, amely a Léon Blum vezette Népfront-kormány égisze alatt jött létre, mint a „Matignon-

egyezmény” került bele a történelemkönyvekbe. Bekerült a törvénybe a heti munkaidő negyven órában rögzítése,

és az alkalmazottaknak kétheti fizetett szabadságot adott. Első ízben az élet már nem kizárólag az elidegenedett

munkára szorítkozott: kezdett kinyílni a világ más dolgai felé.

A második világháború rettenete után, egy szétvert és lerombolt országban, a „Felszabadulás” férfi és női

harcosai, kihasználva a munkáltatók gyenge pozícióját, amely abból adódott, hogy azok hasznot húztak a német

megszállókkal  való  kollaborálásból,  lerakták  a  modern  jog  alapjait:  létrehozták  az  üzemi  bizottságokat,  a

társadalombiztosítást [ii],  a  munkaegészségügyet,  a  higiéniai  és  biztonsági  bizottságokat,  a  munkanélküli

alapokat, a minimálbért.

Ezek az alapelvek nem csupán néhány felvilágosult kommunista vagy gaulle-ista fejében fogantak meg. Az
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1944.  május  10-i  Philadelphiai  Deklaráció,  amelyet  a  Nemzetközi  Munkaügyi  Szervezet  (ILO)  átvett,  1.

cikkelyében megfogalmazza, hogy a „munka nem áru”, 2. cikkelyében azt, hogy „tartós béke csak a társadalmi

igazságosság  alapján jöhet  létre”.  Az  ILO ezzel  elismerte,  hogy az  a  szerződés,  amely  a  munkát  áruvá teszi,

háborút eredményez, amint azt Alain Supiot, a Collège de France professzora kifejti a L’Esprit de Philadelphie

(Philadelphia szellemében) [iii]című könyvében.

A progresszív lépéseket liberális ellenforradalom követi

Az 1980-as és 1990-es években azonban két egymást erősítő tényező tűnt fel: A Ronald Reagan és Margaret

Thatcher vezette  liberális ellenforradalom  az Egyesült  Államokban és  az  Egyesült  Királyságban,  valamint  az

európai  kommunista  országok  hirtelen  fordulata  a  piacgazdaság  felé  összeomlásuk  előtt.  Ez  a  történelmi

alkalom  tette  lehetővé,  hogy  a  második  világháború  óta  kialakított  szolidaritást  visszafordítsák  és  a  piac

dogmáival  helyettesítsék.  Így  működött  az,  amit  Alain  Supiot  a  „nagy  fordulatnak”  nevez.  Tény,  hogy

Franciaországban ennek az ellenforradalomnak a keresztülvitele hosszabb időt vett igénybe, mint az angolszász

országokban; de az egymást követő kormányok nem adták és nem adják fel hatalmi harcukat.

Ez a rövid történelmi emlékeztető lehetővé teszi, hogy megítéljük egyes újságírók önelégült szövegeinek

hiábavalóságát. Például David Pujadas-ét, aki a France 2 televíziós híradóban, 2015. szeptember 8-án, maga elé

dobott egy vaskos kötetet, azzal, hogy „a mi híres munkatörvénykönyvünk ilyen kövér kötet, közel másfél kiló”

[iv]. Egy olyan társadalomban, ahol a vékony alkatot favorizálják, és a jó egészség szinonimájaként használják, a

„kövér”  jelző,  amelyet  gyakran  többféle  módon  is  értelmeznek,  nem  ártalmatlan.  Arra  utal,  hogy  a  munka

törvénykönyve nem csupán vastag, de beteg is.

A támadás magának a munka törvénykönyvének az alapjai ellen irányul Ezek még ma is olykor zavarják az

ultraliberalizmus logikáját. Mivel a vádak rossz érveken alapulnak, nem találnak más kiutat mint hazugságokra

alapozni őket. Patrick Quinqueton államtanácsos, korábbi munkaügyi felügyelő, tagja annak a csoportnak, amely

Nicolas Sarkozy elnök kívánságára 2008-ban a módosításokon dolgozott. Emlékeztet rá, hogy ha a törvénycikkek

száma nőtt, ezt szándékosan alakították így. Ez nem más, mint „annak az elvnek az alkalmazása, amely szerint

ahhoz, hogy minden érthető legyen, minden cikkely csak egyetlen rendelkezést kell, hogy tartalmazzon.”

És  ha  a  törvénykönyv több részből  áll,  ez  éppen azért  van,  hogy  mindenki  megtalálhassa benne  a  rá

vonatkozót,  legyenek  azok  munkavállalók,  mikro-  vagy  kisvállalatok  vagy  középvállalkozások  és  az  óriás

vállalatok vezetői is. Például a mikro-vállalkozásoknak, a nagyon kis vállalkozásoknak nem fontos ismerniük a

kollektív szerződések feltételeit a maguk 105 cikkelyével, ami a szakszervezeti küldöttek státuszára vonatkozik,

vagy azt a másik 289 cikkelyt, amelyet az üzemi, vállalatitanácsoknak szenteltek.

Nem véletlen, hogy a munkaidőre és a munkabérre vonatkozó szabályokat a harmadik részbe tették át. A

munkaidőre  vonatkozó  210  cikkelyt  lényegében  nem  alkalmazzák,  csak  „ha  nincs  ágazati  vagy  vállalati

megállapodás, egyezség. A fizetésekre vonatkozók csak a minimálbérről és a bérek védelméről szólnak, (például a

lefoglalások  ellen).  Végül,  amit  Quinqueton  külön  aláhúzott,  a  munkavállalók  egészségére  és  biztonságára

vonatkozó negyedik rész 2 500 cikkelyből áll. Ez a megoldás lenne az, amitől olyan testes a kötet, és ezért nem

felel meg a szépség elvárt szabályainak?

A leggyakrabban nagyon pontos technikai rendelkezésről van szó, egy adott munka esetén, mint például a

„vegyi  kockázatok megelőzése”:  „A munkahelyek levegőjében jelenlevő gázok koncentrációja  nem lépheti  túl

azokat  az  értékeket,  amelyeket  a  táblázat  meghatároz,  azokra  a  helyekre  vonatkozóan,  ahol  a  munkások

belélegezhetik  azokat  [itt  meghatározottan].”  A  veszélyes  kémiai  termékek  lenyűgöző  listáján  olyanok

szerepelnek, mint az aceton vagy klórbenzol. El kellene törölni ezeket a rendelkezéseket?

Valójában azok panaszkodnak a szövegek hosszabbodásáért, akik maguk is hozzájárultak ehhez, mivel az

1990-es évek eleje óta a munkáltatók egyik felmentést kapták a másik után, amelyek újabb és újabb oldalakon

jelentek meg.

A  munkaadói  testület  azt  az  elgondolást  hangoztatja,  amely  szerint  a  mai  elbocsátások  a  holnap  új
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munkahelyeit jelentik. Ezt a hazugságot több mint 30 éve emlegetik. Már az 1980-as években Yvon Gattaz, a

Francia  Munkaadók Országos Tanácsának (Conseil  national  du patronat français,  CNPF – a magyar GYOSZ

megfelelője) – a mai Medef elődjének, amelyet ma fia Pierre Gattaz irányít – elnöke követelte és érte el, hogy ne

legyen szükség adminisztratív engedélyre az elbocsátásokhoz,felmondásokhoz. Úton-útfélen hangoztatta, hogy a

vállalatok azért nem vesznek fel munkaerőt, mert a munkaügyi felügyelőség engedélyét kell kérniük, amikor el

akarnak valakit  bocsátani.  1986 óta  nem kell  engedély,  még sincs  több  munkahely.  A  2000-es  években azt

nyilatkozták, hogy túl bonyolult az elbocsátás: szükség volt egy személyes beidézésre és egy írásbeli nyilatkozatra

a felmondás okáról.

A munkáltató részéről jelentkező jogi kockázatok veszélybe sodorhatják a vállalatot – hangoztatták. 2008

januárjában tehát  bevezették  a  megegyezéses  elbocsátást:  nincs  formális  beidézés,  nem kell  indoklás,  nincs

tiltakozás a békéltető testület előtt – kivéve, ha hiányzik a beleegyezés. Az eredmény: rekordszámú megegyezéses

elbocsátás minden évben (2014-ben több mint egymillió)  és ugyanakkor nem hoztak létre határozatlan idejű

szerződéseket,  amelyek  ezt  kompenzálnák [v].  Éppen  ellenkezőleg:  ma  már  az  újonnan  alkalmazottak  85

százalékát határozott idejű szerződésekkel veszik fel. Sőt már ezt is túl bonyolultnak ítélik, és azt szeretnék elérni,

hogy  az  adott  feladatok  elvégzésére  a  munkavállalók  szerződhessenek,  amely  szerződések  természetesen

bonyolultak lesznek, de viszont biztosítják, hogy a munkaadó teljes létbizonytalanságban tarthassa a dolgozókat.

A munkáltatók állandóan ismétlik – a média pedig sosem vette magának a fáradságot hogy kielemezze –

hogy kevesebb törvényt akarnak, miközben a maguk számára erősebb védelmet kértek.

Kaptak is  az  államtól,  főleg  amikor  csoportos  leépítéseket  hajtottak végre a  különböző átszervezési  és

ipar-kitelepítési terveik során. Így például a 2014. június 13-i törvény szerint rekordidő, vagyis 21 nap alatt kell a

Régiós Állami Felügyeletnek (a Vállalkozások, a Verseny, a Fogyasztás, a Munka és az Alkalmazások Regionális

Igazgatósága – francia rövidítéssel Direccte) jóváhagynia a tulajdonosok által benyújtott csoportos felmondási

tervet. Ez biztosítja, hogy a munkaügyi bíróságnak gyakorlatilag többé már lehetősége sem lesz a beavatkozásra.

Csodálatos törvény, tiszta, mint a forrásvíz...

Az egyre erőszakosabb és durvább ideológiai harc és a fegyverek egyenlőtlensége oda vezetett, hogy az

alkalmazottak általában védekező pozíciót vettek fel, pedig nagy szükség lenne még további fejlődésre. Egyesek

úgy  dicsőítik  a  kollektív  szerződési  tárgyalásokat,  mint  amelyek  előkészítik  a  „szociális  párbeszédet”  annak

minden erényével; de mi értelme van ennek, ha a szakszervezetek soha nem voltak ennyire gyengék? Ez nem

eredményezhet  egy  jobb  törvényt,  csak  a  jogok  szétmorzsolódását,  miközben  a  joggyakorlat  még  inkább

szétforgácsolódik és áttekinthetetlenné válik.

Azzal szemben, amit Antoine Lyon-Caen és Robert Badinter állítanak Munka és törvény (Le Travail) című

könyvükben, nem lehet kimutatni, hogy a munkások védelme növelné a munkanélküliséget. Épp ellenkezőleg.

Amint ezekkel  a vitákkal kapcsolatban Pascal Lokiec,  a munkaügyek professzora rámutatott,  „alapvető

változás  jelent  meg  a  munkajog  kérdésében.”  Úton  vagyunk  abba  az  irányba,  hogy  „az  alkalmazottak  és  a

munkáltatók  közti  ellentét  a  dolgozók  és  munkanélküliek,  a  bizonytalan  és  az  állandó  alkalmazásban  levők

közötti ellentétté fajuljon.” [vi]

A szerző, a Párizsi Ügyvédi Kamara tagja, a munkajog, a szociális jogok és ellátásjog szakértője. Marie

Pezé-vel és Nicolas Sandret-vel együtt, a Travailler à armes égales (Egyenlő fegyverekkel dolgozni),  szerzője,

Pearson France, kiadó, Montreuil, 2012.

Fordította: Hrabák András

[i]  Számos  petíciót  követően,  amelyek  a  gyermekmunka  szabályozását  sürgették,  az  Académie  des  sciences

morales (erkölcsi tudományok akadémiája) 1835-ben döntöttúgy, hogy tanulmányozza a kérdést és megbízott két

nyomozót: Louis-François Benoiston de Châteauneuf-öt és Louis René Villermét.
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[ii] Lásd Bernard Friot és Christine Jakse: Une autre histoire de la Sécurité sociale [A társadalombiztosítás

másik története], Le Monde diplomatique, 2015. december

[iii] Alain Supiot: L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, [Philadelphia szelleme a

totális piaccal szemben], Seuil, Párizs, 2010.

[iv] Lásd Gilles Balbastre: Combien de pages valez-vous? [Hány oldalt értek?], Le Monde diplomatique, 2014.

november

[v] Lásd Céline Mouzon: Rupture conventionnelle, virer sans licencier [Megegyezéses felmentés, kirúgás

felmondás, elbocsátás nélkül), Le Monde diplomatique, 2013. január

[vi] Pascal Lokiec: Il faut sauver le droit du travail [Meg kell védeni a munkajogot!], Odile Jacob, Párizs, 2015.
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Michael Moore Berlinben

Hegyi Gyula

A cím félrevezető, betegsége miatt Michael Moore személyesen

nem  tudott  részt  venni  Berlinben  a  Mit  szálljunk  meg

legközelebb? című filmje európai premierjén. De a film előtt

bemutatott videó üzenetével máris elnyerte a berlini közönség

viharos  tetszését.  Moore  elmondta,  hogy  mennyire  szereti

Németországot,  mennyivel  egészségesebbnek  tartja  a  német

szociális modellt  az amerikai  kapitalizmusnál.  Német ember

ilyet  az  elmúlt  hetven  esztendőben  nemigen  hallott

amerikaiaktól.  Mindig  a  németeknek,  és  általában  az

európaiaknak kellett tanulniuk a tökéletesnek tartott Egyesült Államoktól. S erre jön egy sikeres amerikai filmes,

ismert  politikai  aktivista,  és  azt  mondja,  dehogy  srácok,  nekünk  kellene  tőletek  tanulnunk  igazságosabb

társadalmat, egészségügyet, oktatást, általában társadalompolitikát.

A premiert a kelet-berlini Friedrichstadtpalast híres, közel kétezer személyes színháztermében tartották

meg. Sok filmbemutatón voltam már életemben, de talán soha nem tapasztaltam még ilyen lelkes, heves, szinte

kitörő fogadatást. Gyakorlatilag minden második-harmadik percben taps fogadta Moore egy-egy megjegyzését. A

vetítés végén pedig moziban ritkán látható ováció ünnepelte a filmet. A berlini filmfesztivál keretében tartott

bemutatót  követő  sajtóvetítést  is  többször  meg  kellett  ismételni,  mert  az  újságírók  körében is  nagy  volt  az

érdeklődés Michael Moore új filmje iránt.

A Mit szálljunk meg legközelebb? a címével szemben nem az amerikai katonai intervenciókat gúnyolja ki.

Illetve csak áttételesen, mert azt mutatja be, mit vehetnének át az amerikaiak az európai országoktól. Michael

Moore, Bernie Sanders elnökjelölthöz hasonlóan, úgy és annyiban szocialista, hogy a nyugat-európai országok

szociális piacgazdaságát, azaz a szociáldemokrata modellt szeretné az Egyesült Államokban is megvalósítani. Elég

sokat elárul a magyar sajtó fősodrának ostobaságáról, hogy ezt szélsőséges baloldaliságnak, „kommunizmusnak”

tartják. És nemcsak a fasiszták, hanem magukat „baloldalinak” nevező ultraliberálisok is.

Moore Olaszországban kezdi az útját, ahonnan a hosszú fizetett szabadságot vinné haza abba az Egyesült

Államokba, ahol a munkahelyek jelentős részén egyáltalán nincs, vagy évi 5 napos a szabadság. Franciaországban

bemutatja egy általános iskola konyháját és a gyerekek ízletes, egészséges iskolai ebédjét. Mellé elrettentésképp

bevillantja  a  sült  krumplis  amerikai  menüt.  Németországból  az  üzemi  tanácsokat,  a  dolgozóknak  az  üzemi

folyamatokba való beleszólási jogát importálná haza. Dicséri a finn oktatási rendszert, amelyben gyakorlatilag

nincsenek magániskolák, nincs házi feladat, szegények és gazdagok gyerekei együtt tanulnak, és nagyon jól, a

körzeti  állami  iskolában.  Norvégiából  a  humánus  és  hatékony  börtönrendszert,  Izlandról  a  teljes  női

egyenjogúságot vinné haza.  Egyértelműen azt állítja, hogy a kábítószer fogyasztását hosszú börtönbüntetéssel

sújtó  amerikai  politika  célja  a  fekete  férfiak  millióinak  elzárása.  A  börtönben  nem  szavazhatnak,  kvázi

kényszermunkát végeznek, és így voltaképp újra rabszolgák lesznek. Ez nyilván leegyszerűsítés, de kétségtelen,

hogy a sokkal súlyosabb büntetőpolitika együtt jár a sokkal több bűncselekménnyel az Államokban.

Térségünkből Szlovéniába látogat el, az ingyenes egyetemi oktatást ünnepelve. Hozzáteszi, hogy amikor az

előző szlovén kormány meg akarta szünteti ezt, akkor a diákok az utcára mentek, és elsöpörték a kormányt. Hát

igen,  ilyen  sem az  Egyesült  Államokban,  sem nálunk  nem  képzelhető  el.  Olyan  is  az  oktatási  rendszerünk.

Egyetlen  nem-európai  példaként  Tunéziát  is  megemlíti,  ahol  az  egyszerű  emberek  az  utcán  vívták  ki  a

szabadságot, és hozták létre az öt éve, a terrortámadások ellenére működő arab demokráciát.

Mi itt Európában persze érezzük, hogy a nyugat-európai szociális modell közel sem olyan nagyszerű, mint

ahogy Michael Moore lelkesedik érte.  Sajnos sokat rombolt rajta az éppen Amerikából importált  neoliberális

ellenforradalom. De ami megmaradt belőle, az mégis vonzóbb a rossz amerikai álomnál.
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Moore természetesen Bernie Sanderst támogatja az elnökjelölti  kampányban. Nem biztos,  hogy Bernie

Sanders győz, de Michael Moore felelős értelmiségiként és jó humorú filmesként derekasan teszi a dolgát.
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Air France „story”, és a „letépett ingek pártja”

Frédéric Lordon

Van abban valami  tragikomikus,  ha  a  feldühödött  dolgozók

letépik a tőke embereiről az inget, akik aztán rongyokká cibált

márkás  gúnyáikban,  kerítést  mászva,  árkon-bokron  át

menekülnek.  Ez  történt  az  Air  France  dolgozóinak  október

eleji harcias megmozdulásán, melynek jeleneteit több millióan

láthatták  a  tv-híradókban.  Ha  ironizálni  akarnánk,  azt

mondhatnánk,  hogy  a  HR menedzser  és  társa  rossz

pillanatban volt rossz helyen. Valamennyien tudjuk: ennél többről van szó…

A félelem bére

A meglepetés után megállapíthatjuk: ez nem az a bizonyos „rossz hír”, hiszen egy olyan országban, ahol a

dolgozók letépik az inget a cégvezetőkről, ott vége a hanyatlás korszakának, az az ország már elkezdett

feltápászkodni. Mert a tőke zsarnoksága alól, mint minden más zsarnokság alól a feltápászkodás első jele, hogy az

emberek kilépnek a félelem köréből.

A neoliberális kapitalizmus ugyanis a félelem által uralkodik, és buta módon nem elégszik meg azzal a

hatalommal, amit a fogyasztással elkábított közhangulat biztosított neki. Mindig többet és még többet követel.

Pedig a fogyasztás és a társadalombiztosítás volt az a két tartóoszlop, ami hosszú ideig politikailag élhetővé tette a

kapitalizmust.  És íme, most vadul rombolja a másodikat.  De hiszen már Marx is erről humorizált,  amikor a

burzsoázia „szemellenzős és tisztátlan érdekéről” írt. A tőke képviselői ugyanis sosem képesek helyesen dönteni

az azonnali, pénzben realizált nyereség és a hosszú távú politikai nyereség között. Szívósan ragaszkodnak, és nem

akarnak semmiről sem lemondani, miközben engedniük kellene,  hiszen uralmuk fennmaradása hosszú távon

ettől függ.

Tény viszont, hogy a megcsömörlött túlfogyasztás hatásait a lehető legfigyelmesebben kezelik. Mindent

megtesznek,  hogy  az  egyént  meggyőzzék:  csak  és  kizárólag  ő,  a  fogyasztó  a  fontos.  Miatta  kereskednek

Bangladessel, miatta tartanak nyitva vasárnap, és miattuk hajtják végre a különböző vállalati átszervezéseket,

amelyek célja a „versenyképesség és az árak csökkentése”. Közben lehetőleg felejtsük el a dolgozót, aki ott él a

fogyasztóban. Ebben az üzenetben ott rejtőzik az elfojtott, de állandóan ismételt parancs: lényünk egy másik

jellemzőjét, a termelőt, mielőbb iktassuk ki a képből.

Mint  azt  a  pszichoanalízisből  tudjuk,  az  elfojtott  mindig  felbukkan,  ehhez  hasonlóan  a  letagadott

társadalmi azonosságok is mindig felszínre kerülnek. Az atomizált és magára maradt egyén szinte akaratlanul is

észreveszi,  hogy Banglades épp az az ország, ahova kitelepítették a munkahelyét. Vagy hogy az átszervezések

idején a  többiek „felszabadított”  vasárnapi  fogyasztása,  az  a  saját  családi  életétől  elvett  munkaidő.  Az egyén

elfojtott  gondolata  néha egyidejűleg  a  közösségben is  felszínre kerül.  Ez  a  legjobb eset.  Egyrészt,  mert  csak

közösen lehet a félelmet legyűrni, másrészt mert csak így lehet esélye annak, hogy a gondolat megjelenhessen a

közbeszédben,  és  szabad  utat  kapjon  a  politika  térfelén.  Az  ideológiai  nyomás  persze  továbbra  is  szeretné

elfelejtetni, hogy igenis vannak termelők! Azt szeretné, ha semmi sem zavarná a fogyasztók bamba ünneplését.

A kapitalizmus politikai stabilizálásának leghatékonyabb eszköze ─ legalábbis érzelmi szempontból ─ a

széles  körre  kiterjesztett  fogyasztás  volt.  De  a  ’29-es  nagy  világválság  és  a  második  világháború  kríziséből

megmenekült kapitalizmus lépésről lépésre elkezdte visszavenni azokat az engedményeket, amelyeket a fordista

évtizedek  alatt  volt  kénytelen  megadni.  (Pedig  bárhogy  is  nézzük,  ennek  köszönhette  a  túlélését.)  A

neoliberalizmus épp ennek a rekonkvisztának, azaz visszahódításnak a neve. Ez a kapitalizmus ereje teljében
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van,  és  nem  kevesebbet  akar  megkapni,  mint  mindent.  A  kapitalizmus  „szabad”  folyást  követel  a  saját

kiteljesedéséhez. Minden szociális vívmány csak fék, amelyet el kell távolítani. Minden dolgozói ellenállás csak

egyfajta  gát,  amit  meg  kell  semmisíteni.  Egy  emlékezetes  konferencián[1],  (ami  megérdemelte  volna,  hogy

többször is szerepeljen az esti tv-híradókban) Alexandre de Juniac, az AIR France vezérigazgatója a „szociális

vívmányok” fogalmáról értekezett. E konferencián Juniac nem átallott egy ilyen kijelentést tenni: „a „gyermek”

fogalma többször változott  a történelem folyamán, tehát újra lehetne tárgyalni a gyermekmunka betiltásának

eseteit  is”.  És  elmesélte,  ha  már  a  „szociális  vívmányok”  fogalmának  relativitásánál  tartott,  katári  kollégája

megjegyzését, aki a sztrájkolókat mind börtönbe zárta volna.

Erőpozícióban

A  zsarnokság  mindenféle  kapitalizmus  megváltoztathatatlan  alapja,  hiszen  maga  a  termelés  a  zsarnokság

jegyében zajlik.  A  dolgozók fájdalmasan érzékelik,  hogy mindenben a  munkáltatótól  függenek,  aki  bármikor

leépítheti a munkahelyüket és megfoszthatja őket a munkabérüktől. A valóság az, hogy ettől kezdve a társadalmi

megsemmisülés szélére kerülnek. Mert igazából a tőke és a tőke embereinek hatalma erre a fenyegetésre épül. Ezt

a fenyegetést persze sose kell kimondani, mert ─ ideológiától és a média propagandától függetlenül ─ mindenki

tudja, hogy a tőke igazi erejét, végső zsarolási lehetőségét az alkalmazotti munkaviszony adja. És ez állandóan ott

van mindenki tudatában,  készen arra,  hogy a  legkisebb, akár csak helyi  vagy „személyes”  konfliktusban is a

felszínre törjön. Felismerhetjük a főnök és a beosztott közötti hierarchiából, ahol jól látható, hogy ki az erősebb és

miért: abból az egyszerű fejmozdulatból, amikor az egyik ajtót mutat a másiknak.

Elég  tehát  azokból  az  ortodox  gazdasági  elméletekből,  amelyek  azt  állítják,  hogy  alkalmazott  és

foglalkoztató egyenjogú szerződéses partnerek. A gazdasági elméletek eltorzítják a valóságot, úgy mutatják be

nekünk az alkalmazotti létben megbújó alá- és fölérendeltséget, mintha az egy jogilag kiegyensúlyozott viszony

lenne. Az erőpozíciók másról szólnak. Az alkalmazotti viszony lényege a létfeltételekkel való gazdasági zsarolás,

amely azon alapul, hogy egyenlőtlenség van a zsaroló és a megzsarolt között, hiszen nem ugyanaz a helyzetünk,

amikor a revolver egyik vagy másik végén állunk. Még a legkedvezőbb helyzetben lévő alkalmazottak is, akik

„önkéntes”  együttműködésként  élik  meg  a  helyzetüket,  képesek  felháborodni.  Időnként  fellebben  a  fátyol  a

szemük  előtt,  és  észreveszik  a  rejtegetett  csontvázat.  A  hatalom  valós  erőviszonyai  nem  a  hétköznapi

körülmények  között,  hanem  az  összekülönbözések  idején  mutatkoznak  meg.  És  akkor  újra  felbukkan  az

alkalmazotti viszony legalapvetőbb kérdése: meddig mehetek el a főnököm elleni felszólalásban? Milyen hangon

beszélhetek vele, milyen viselkedést vehetek fel,  megtagadhatom-e az utasítását? A konfliktus persze másként

zajlana, ha egy olyan emberrel ütköznék, akitől nem kell félnem, akitől nem függök. Az alapvető függés, és az

ennek következtében kialakuló félelem, a végső igazsága az alkalmazotti létnek. A konfliktusok végső kimenetele

legtöbbször az, amit úgy hívunk: engedelmesség.

Terápia és öngyilkosság

Korunk „a demokratikus egyenlőség” szólamától hangos, miközben a létünket a félelem mozgatja. Mert miért is

uralkodhat a tőke az hétköznapi emberek felett? Mert kikényszerítheti, hogy fejet hajtsunk. Albert Hirschmann

szociológus közgazdász egy hármas igazságban összegezte, hogyan viselkedhet az egyén egy adott, intézményes

helyzetben.  E  hármas  magatartásforma a  loyalty,  a  voice,  és  az  exit.  Loyalty,  ahogy  azt  a  neve  is  mondja,

hűségesnek maradni. Voice, amikor úgy döntünk, hogy felszólalunk, hogy kinyitjuk végre a szánkat. (De itt is az a

nagy  kérdés:  meddig  mehetünk  el,  amikor  az  intézmény  egy  kapitalista  vállalat?)  Végül  a  harmadik

viselkedésforma az exit, amikor úgy érezzük, hogy nincs más választásunk, mint felmondani. De mi ennek az ára?

Lemondjunk a bérünkről, a magunk és családunk megélhetéséről? Miből élünk majd meg?

Igazából ehhez a hármashoz hozzá kellene tenni egy negyedik lehetőséget, amit guiltnek nevezhetnénk. A

guilt  –  az  önvád  –  az  a  reakció,  amikor  az  alkalmazott  a  kapitalista  intézmények  erőszakát,  amit  ellene

alkalmaznak, saját maga ellen fordítja és a saját hozzáállását kérdőjelezi meg. A guiltnek két megoldási formája

van: az egyik a terápia[2]: az alkalmazott elégtelennek gondolja önmagát és elkezd „gyógyulást” keresni. Úgy éli
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meg magát, mint aki nem képes eléggé alkalmazkodni. Atomizált léte, magára maradottsága arra indítja, hogy ne

a gyűlöletes környezetet, hanem saját magát próbálja megváltoztatni. Úgy érzi, neki magának kell elindulnia és

végigmenni az alkalmazkodás útján. Ez az alkalmazotti lét atomizáltságának szörnyű csapdája, hiszen nagyon is

igaz, hogy egyedül, semmilyen eszközünk sincs, hogy megváltoztassuk a „környezetünket” és az atomizált egyén

semmilyen  politikai  megoldást  sem  képes  a  világra  hozni.  Marad  tehát  saját  maga  megkérdőjelezése.  A

coaching-féle lápvirág nem véletlenül virágzik épp ezen a reményvesztett, mocsaras terepen…

Végül vannak, akik úgy látják, hogy a befelé fordított erőszak, az öngyilkosság az egyedüli végső megoldás.

Tragikus átfordulás! Ha nincsenek meg a tőke ellenes harc közösségi eszközei, akkor az egyén sokszor a saját

maga  ellenségévé  válik.  Azt  mondják:  „megölik  magukat”  ─  miközben  egészen  más  dolog  öli  meg őket...  A

vállalati menedzseri mellébeszélés képes „divatnak” nevezni az öngyilkosságokat. Emlékezzünk csak: a France

Telecom  kiváló  elnöke  trendnek  hívta  azt,  hogy  a  munkahelyüket  elvesztő  dolgozók  kivetették  magukat  az

ablakon[3]. De nem jobb a média hozzáállása sem, amely a következetlenség specialistája! Megelégedett néhány

könnycseppel,  egy-egy  vezércikkel  a  „szomorú”  eseményekről,  aztán  sietve  áttértek  egy  másik  témára.  Nem

kérdőjeleztek meg semmit, nem vittek végig következetesen egy gondolatmenetet sem, szigorúan leragadtak a

bulvár  megközelítésnél.  Ezek  után  egy  elszakított  inget  elviselhetetlen  erőszakként  feltüntetni,  nehezen

félreérthető részrehajlás…

A megtépázott  HR vezető  képe  – több napig  csak ezt  mutatták – monopóliumot élvezett.  Már éppen

megsajnáltuk, hiszen nem kellemes megtagadni egy menekülő embert. De jussanak eszünkbe azok a képek, az

alkalmazottak  sorstragédiáit  felidéző  képek,  amelyeket  soha  nem  mutat  a  TV:  az  utolsó  pillanatait  egy

öngyilkosnak, abban a pillanatban, amikor beleveti magát a semmibe, vagy a képet a szorongással teli álmatlan

éjszakákról,  amikor  érezzük,  hogy  „ránk  kerül  a  sor”,  vagy  a  kirúgás  bejelentésekor  készült  arcképeket,  és

általában is, a szétesett élet képeit. A széthulló családokét, amelyeket szétfeszítenek az anyagi gondok; s végül az a

kép az utcán heverő testről. Semmi sem igazolja a légitársaság személyzeti főnökéről készült kép monopóliumát.

A HR manager egyedül kiválasztott képe, a látszólag vitathatatlan igazságával, a valóság egyfajta megcsonkítása,

és ezért hazugság. A média a saját álláspontja szerint válogatja ki, mit mutat meg nekünk és mit nem. Ezért a

képzeletünkre marad, mint a szó maga is jelenti, hogy elképzeljük a tudatosan meg nem mutatott valóságot.

A rendszerszintű felelősök

Messziről  szemlélve  a  helyzetet  azt  állíthatjuk,  hogy  a  személyes  tragédiákat  a  kapitalizmus  személytelen

struktúrája okozza. Hiszen elemzési szinten a kapitalista társadalom viszonyainak teljes struktúrája hozta létre az

„Air France helyzetet” és távolról sem egy adott személyzeti igazgató, aki rossz pillanatban rossz helyen volt. De

ha nem figyelünk oda, akkor az „elemzés” nagyon gyorsan a hatalom embereinek a segítségére siet: „a rendszer

lényegi  mechanizmusa érvényesül,  és ez ellen senki sem tehet sokat”.  Az elemzés maga mindig a  „rendszer”

absztrakt bemutatása és nagyon jól jön, hogy aláássa a mindig konkrét lázadás ügyét. Mert hogy lehet konkrétan

fellázadni egy absztrakt dolog ellen?

A valóságban persze a harag nem törődik az ilyen finomságokkal: azt kapja fel, ami épp a keze ügyébe

kerül, a vidéki járáshivatal bútorait vagy a HR igazgató ingét.

De vajon a struktúrák személytelensége eltöröl-e minden személyes felelősséget? A dolgok rendszerszintű

vizsgálata során azt tapasztaljuk,  hogy ez a felelősség három fajta  lehet.  Mert ha vesszük a fáradságot,  hogy

közelebbről  is  megvizsgáljuk,  akkor  az  adott  egyének  között  különbségeket  vehetünk  észre.  Vannak,  akik

létrehozták a rendszert, vannak, akik működtetik és vannak, akik ünneplik és megpróbálják megóvni mindenféle

változástatás kísérletétől is.

Először is tudjuk, hogy a rendszerek sem az égből pottyantak ide: emberek hozták létre, legalábbis néhány

ember. Kik készítették elő már a '80-as évek közepétől a pénzügyek liberalizálását? Kik szorgalmazták az európai

szabályozások leépítését? Kik írták alá a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat? Kik dolgoznak a TTIP-ért?
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Kik szándékoznak eltörölni a munkavállalókat védő törvényeket? Kik azok, akik minden visszafogottság nélkül

beláthatatlan perspektívákat nyitottak a tőkének? Összefoglalva: kik hozták létre a neoliberális erőszakot?! Azt a

példa nélküli erőszakhelyzetet, amelyben zsarolnak a versenyképességgel, fenyegetnek a munka kitelepítésével,

amelyben lebontják az intézményes ellenállás különböző formáit, ellehetetlenítik a szakszervezetet, és a szociális

tárgyalások  megszervezését.  A  konkrét  kérdésekre  konkrét  választ  tudunk  adni,  és  meg  tudjuk  nevezni  a

felelősöket!

Itt  van  tehát  a  struktúra,  a  rendszer,  de  ez  nem  magától  működik:  azok  a  viszonyok,  amelyeket

kialakítottak, konkrét személyeken keresztül érvényesülnek. A rendszer részben túlmutat rajtuk, azokon, akik

működtetik,  néha  titokban  egy  kis  tartózkodással  attól,  amit  végre  kell  hajtaniuk  —  néha  viszont  teljes

lelkesedéssel intézkednek. Vannak, akik saját személyes undokságukat is hozzáteszik az amúgy is ellenszenves

viszonyokhoz, és ezzel a személytelen rendszert arccal ruházzák fel… az alkalmazottak ebben nem tévednek, és

képesek  nagyon  is  jól  megkülönböztetni  azokat,  akik  akaratuk  ellenére  végzik  a  piszkos  munkát,  az  igazi

szemetektől.

A zsákutca iparosai

Vannak,  akik  dicsőítik  a  rendszert,  és  konzerválják  a  dolgok  jelenlegi  állását.  Ők  azok,  akik  módszeresen

megakadályozzák, hogy a társadalom kiépítsen egy intézményesített tiltakozást. Ők azok, akik takargatják a tőke

által  okozott  politikai feszültségeket.  Ők a társadalmi kiút lezárásának valós ügynökei. Nekik  köszönhetjük a

politikai  zsákutcákat,  ők  sulykolják,  hogy  a  dolgok  „elkerülhetetlenek”,  és  „szükségszerűek”.  Ők  azok,  akik

bebetonozták  a  vitákat,  és  nevetségessé  teszik,  végül  teljesen  kizárják  a  kritikai  gondolatokat.  Vagyis:

megakadályozzák a politikai alternatívák megjelenését!

Itt van például a baloldalinak mondott jobboldali sajtó. Ebből a szempontból példaértékű a „baloldali”

Liberation,  amely  aljasul  kezelte  Jean-Luc  Mélenchon-t,  a  róla  megjelent  képekkel  és  karikatúrákkal.  Pedig

Mélenchon az  egyetlen  jelentős  szereplő  azon a  politikai  térfélen,  ahol  rendszeresen  felhívják  a  figyelmet  a

dolgozók elnyomására, és egy másféle politika lehetőségére. Ha az erőszaknak vannak „rendszerszintű felelősei”,

azok  bizonyosan  a  média  ajtónállói,  gate-keepers-ei.  Ők  azok,  akik  lezártak  minden  ajtót,  ami  a  szabadba

vezethet. Ők azok, akik a lehetséges döntések közül csupán kettőt hagytak: vagy a behódolás, vagy a robbanás

lehetőségét… (Na épp ők azok, akik most felháborodva kioktatnak, hogy mindjárt „robban”...)

A baloldali  sajtónak kellett  volna megszerveznie egy kritikai  fórumot,  és  ezen keresztül  a  szimbolikus

politizálás  lehetőségét.  De  a  jobboldalra  átállt  „baloldali”  sajtó  lemondott  történelmi  feladatáról,  és  amikor

szembe  kell  néznie  a  népharaggal,  nagyon nagy  zavarban  van.  A  Liberation  vezércikkét  precíziós  mérlegen

mérték ki, amikor elemezték az „elfogadhatatlan erőszak[4]” elleni összes érvet ─ hogy ki ne lógjon a lóláb ─

írtak az „átszervezések által, a dolgozókat érintő erőszakról” is. Egyensúlyban kezelték a két erőszakot és nagy

gonddal elkerültek minden állásfoglalást. A Joffrin főszerkesztő által képviselt irányvonalnak épp ez a taktikázás

a lényege:  látszategyensúlyban egyesíteni  az  összeférhetetlen és  kibékíthetetlen álláspontokat.  Közben persze

bevallatlanul is a jelenleg fennálló társadalmi rendszer mellett érvelnek. Összességében jónak ítélik meg a jelen

állapotokat, amit „itt-ott javítgatni” kellene, például a Piketty-féle sebtapaszokkal[5]…

A Liberationban és más hasonló lapokban egyetlen sort se olvashatunk arról, hogy ezt a világot sürgősen

meg kell változtatni. Sőt, a lehető legaktívabban megakadályozzák, hogy bizonyos fotók és publikációk (pl. az

ingüktől megfosztott  felső vezetők képei) a remény üzenetét hordozzák. Semmi nem jelenik meg a lényegről,

nevezetesen arról, hogy a dolgozók kezdik felemelni a fejüket. Arról, hogy a társadalom a saját kezébe vette a

sorsát, kezd kimászni a mély tehetetlenségből, és már nem fél a tőke zsarnokságától. Mindezekről egy sort sem

olvashatunk a Liberationban, viszont arról igen, hogy mi van az Air France pénzügyi helyzetével. És végül arról

sem olvashatunk,  hogy a  miniszterelnök,  Manuel  Valls  egy  bandita,  egy óriásgengszter,  aki  nemcsak hogy a

bűnözők pártját fogja, de bűnözőként kezeli a bűnözők áldozatait.
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A tőke pártja

Igazából az egész jobboldal, ami a Szocialista Párttól (PS) a Néppártig (UMP) terjed (ideértve a médiumokat is),

azonnal  egységes  álláspontra  jut,  ha  az  érdekeiket  veszélyeztetve  érzik.  Így  volt  ez  az  uniós  alkotmány

népszavazásakor, a kemény szociális tiltakozásokkor stb. A széles értelemben vett jobboldalban viszont általában

megtaláljuk a szégyenlős résztvevőket,  akik jobban szeretik,  ha nem jobboldalon tűnnek fel.  A rafináltnak is

nevezhető hagyományos jobboldali sajtó mellett, (mint a L’Opinion, Le Figaro, Les Echos, Le Parisien) ott van a

szégyenlős jobboldali sajtó, amely egyébként egységesen elhallgatta a svéd író, Henning Mankell halálhírét[6] ─

ami felér egy állásfoglalással. Ez utóbbi pedig nem más, mint kiállás a tőkés társadalom rendje mellett, a tőke

informális  pártja  mellett.  Ez  az,  ami  egybeolvasztja  a  hagyományos  politikai  pártokat,  és  mindazokat,  akik

aktívan hozzájárulnak a  rendszer szimbolikus újratermeléséhez.  Ezek a  hamis értelmiségiek ─ közgazdászok,

vezércikkírók és más diplomások ─, akik felszínes kritikákra, huszadrangú problémák felvetésére specializálták

magukat. Ők a lényegtelen dolgok szerelmesei, a taktikázás, a fontos kérdések elkerülésének mesterei[7]. Azok,

akik rendre azzal vannak elfoglalva, hogy minden ajtót bezárjanak a változások, a pozitív  gondolat-kísérletek

előtt.

Látjuk tehát, hogy kik azok, akik helyükre tették a kapitalista struktúrákat, kik azok, akik működtetik, és

megnevezhetnék  azokat  is,  akik  fennen  hangoztatják  a  kapitalizmus  fennmaradásának  szükségességét.  A

valóságban ez egy igazi párt, a tőke pártja. Nyugodtan hívhatjuk őket annak, mert közösen dolgoznak a tőke

uralmának elmélyítésén. A tőke pártjában munkálkodók közös jellemzője, hogy együtt háborodnak fel, amikor

valahol az emberek felemelik a fejüket.

Nem kétséges, hogy az Air France képek kicsit megijesztették őket, mert egy olyan tükröt tartottak eléjük,

amelyben  a  lehetséges  jövőjüket  látták.  E  tükörben  a  letépett  ingek  pártjaként,  a  rongyokra  vetkőztetés

jelöltjeiként láthatták magukat. Mivel hiányzanak az intézményes megoldások, amelyek képesek kordában tartani

a tőke társadalom feletti teljes uralmát, a „forró” megoldások lehetősége napról napra esélyesebbé válik. A tőke

zsarnoksága maga a végeláthatatlan bántalmazás, aminek – külső szabályozás hiányában – semmi sem vet véget.

De egyszer csak átlépi azt a láthatatlan küszöböt, ahonnan már a bántalmazottak félelme haragra vált. Ezen a

napon nem kell a törött üvegszilánkokon siránkozni, és nem érdemes felemlegetni az „elfogadhatatlan erőszakot”,

mint azt a Liberation vezércikke tette. Van egy határ, amikor a kukta már csak robbanni tud. A robbanásért azok

a felelősök, akik beállították a gáztűzhelyt, nagylángra tették, és közben lelkesen ünnepelték az „új konyha[8]”

előnyeit.

Bomba, robbanás előtt…

Három évtizedes neoliberalizmus, szenvedés és ellehetetlenítés után a társadalom egy olyan ponthoz érkezett,

melyben  újra  felmerül  az  erőszak  kérdése.  A  tőke  képviselői  már  készülnek  a  rend  erőszakkal  való

kikényszerítésére, miközben a demokrácia illúziójával, állandósult párbeszéddel, habermasi „háryjánoskodással”

próbálják  elfedni  a  valós  erőviszonyokat.  A  letépett  ingesek  pártja  tudat  alatt  mintha  már  készülne  elvei

gyakorlatba való átültetésére. Minden mást kizárva létrehozzák az erőpróba feltételeit.

Erőpróba és valóságpróba. Előbb-utóbb meglesz! Közben az anyagilag és mentálisan is meghunyászkodó

sajtó leveti álarcát. Amikor a kapitalizmus uralmi rendje valóban veszélybe kerül, tesznek róla, hogy a tömegek,

az elnyomottak igazsága ne érje el sem a közvéleményt, sem pedig a politika intézményeit. A szimbolikus harc

minden lehetőségétől megfosztva a tömegeknek nem marad más a harag kifejezésére, mint a fizikai akció.

Pedig a férfiak,  a  nők összességében nem is  álmodnak másról,  mint  a  nyugodt  életről,  egy minimális

anyagi  biztonságról.  A  többségnek semmi kedve  sincs  harcolni,  még kevésbé erőszakot  alkalmazni,  hiszen  a

nyugalomra vágynak. Hacsak valaki vagy valami ki nem hozza őket a sodrukból…

Meglehet,  a  gazdaság  belépett  az  általánossá  vált  sanyargatás  korszakába,  amikor  a  kapitalizmus

társadalomellenes erőszakosságán túl el kell még viselni azt a kis ráadást, amely néha a nagy forradalmakhoz

vezet,  azt  az  utánozhatatlan  arroganciát,  amit  a  hatalmon  lévők  tesznek  hozzá  a  hatalmi  struktúrához.  Az
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önmagukkal elégedett vezetők – kezdve Alexandre de Juniac-kal, akinek elmélkedését a gyerekmunkáról és a

sztrájkjogról  a  publikum  durva  nevetéssel  díjazott  –  mosolygós  selfie-ket  küldözgetnek  szerteszét  és

elmagyarázzák Európa szenvedő népeinek, hogy megérdemlik a hosszú évek óta tartó megszorításokat.

Erre az uralkodó elitre semmi mással nem lehet hatni, csak a figyelmeztetés határozott erejével. Csak a

félelem  tudja  visszaparancsolni  őket  az  illendőség  határai  mögé.  A  közelmúlt  történelme  bebizonyította:  a

fordista  évtizedek  idején  csakis  a  szovjet  tömbtől  való  félelem  volt  képes  visszafogni  őket.  Számukra  a  Fal

leomlása és a kommunista mozgalom meggyengülése semmi mást sem jelentett, mint azt, hogy „szabad a pálya”.

Ha megszűnt a kommunizmus, akkor mindent szabad. A félelem külső forrása megszűnt, a belső kényszer, pedig

– vagyis maga a politikai hatalom – a teljes menetfelszereléssel együtt állt át arra az oldalra – a tőke oldalára –

amelyet korlátok közt kellene tartania. A korlátozás ettől fogva csakis alulról jöhet, a mozgolódó alsó rétegek

felől…

A kapitalizmus híveinek megtépett, rongyosra vetkőztetett előőrse buta módon nem érti, hogy a szavakkal

– vagy habostorták dobálásával – okozott félelem az utolsó fázis,  mielőtt  találkoznának a valódi félelemmel.

Pedig nem kell kételkedniük, hogy az is eljön majd, hiszen a bomba elkerülhetetlenül felrobban. A valódi erőszak

elkerülésének egyetlen módja, ha új politikai perspektívákat nyitnak az agyonsanyargatott népek előtt.

Fordította: Morva Judit

[1] Alexandre de Juniac: Les acquis sociaux  [A szociális vívmányok], Les Entretiens de Royaumont, 2014. dec

6-7.

[2] Az itt kifejtett gondolatok egy részét egyik hallgatómnak Hugo Claret-nek köszönöm. Master diplomája címe:

La contribution des déterminations socio-passionnelles du rapport salarial à la régulation socio-politique du

néolibéralisme [Az alkalmazotti viszony társadalmi-érzelmi jelenségeinek hozzájárulása a neoliberalizmus

társadalmi-politikai szabályzásához] (EHESS)

[3] Átszervezések, vagyis csoportos felmondások miatt 2008-2009-ben 35-en lettek öngyilkosak a France

Telecomnál (új nevén Orange). A vállalat vezetői ellen „erkölcsi zaklatás” miatt eljárás indult.

[4] Grégoire Biseau: Air France : de la violence des plans sociaux  [Air France: az átszervezések erőszaka],

Libération, 2015. október 7.

[5] Lásd Frédéric Lordon: A 21. század tőkéseinek nem kell félniük Thomas Piketty-től

http://www.magyardiplo.hu/index.php/component/content/article?id=1875

[6] Henning Mankell svéd íróra utal. Híres detektívregényeinek főszereplője, Kurt Wallander nyomozó.

[7] Frédéric Lordon: Les évitements visibles du “Parlement des invisibles”   [A láthatatlanok Parlamentjének jól

látható taktikázásai],  2014. február 7.

[8] Utalás a Paul Bocuse szakács által kialakított „nouvelle cuisine”-re vagyis új konyhára.
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„Rakétaválság” és a történelem fintora

Pierre Rimbert

A  Hellfire  levegő-föld  rakéta  kiemelt  szerepet  játszik  az  amerikai

antiterrorista arzenálban. A Lockheed Martin gyártja már az 1980-as évek

elejétől,  de  a  Hellfire  kapott  egy  második  esélyt  is.  Modernizálták  a

páncéltörő lövedékét: helikopterről, vagy drónról is kilőhetővé tették, így a

Lockheed levegő-föld rakétája most komoly feladatokat lát el az amerikaiak

jemeni, pakisztáni afganisztáni, iraki vagy szomáliai gyilkolási sorozatában.

A  fegyverkereskedők  jól  ismert  „önzetlensége”  magyarázza,  miért  is

vállalkozott oly lelkesen a Lockheed az európai szövetségesek betanítására, a

külügyminisztérium támogatásával.  2014.  elején,  az  „emberbarát  technika” betanítási  folyamata keretében,  a

gyártó  légipostai  csomagként  adott  fel  egy  Hellfire-t,  hogy  az  részt  vehessen  egy  spanyolországi  NATO

hadgyakorlaton. A „baráti esemény” után újra becsomagolták, hogy visszaküldjék Floridába. Sajnos, nem minden

úgy történt, ahogy előre eltervezték[1] ─ legalábbis a Wall Street Journal vizsgálata ezt támasztja alá.

Az áruszállítási ágazatban ─ miként ez a példa is mutatja ─ a piacgazdaság összes képtelensége megjelenik.

A szállítás lebonyolítására, a túllihegett költségcsökkentés szándékával, elképesztő ügyleteket találnak ki. Ezekbe

közvetítők és alvállalkozók garmadáját vonják be, a dolgozók pedig lényegében a függő változó szerepét kapják. A

Wall  Street  Journal  hivatalos forrásra hivatkozva írta  le  a  következő történetet:  „A rakétát a spanyolországi

Rotában felújították, majd feltették egy külsős cég kamionjára, amely leszállította egy másik szállítmányozónak,

egy fuvarszervező cégnek, majd átadták egy fuvarozó cégnek. Ennek a cégnek lett volna a feladata, hogy feltegye a

rakományt egy Madridból Frankfurtba induló teherszállító repülőgépre, ahonnan aztán átrakodás után Floridába

repült volna a csomag.”

Végül aztán a  precíz  feliratokkal  ellátott  rakéta  meghatározhatatlan okokból egy Air  France kamionon

kötött ki, aztán pedig Roissy repülőterén, egy Kubába induló teherszállító repülőgép rakterében. Néhány órával

később a Hellfire szépen megérkezett Havannába. A Wall Street Journal szerint egy „helyi hivatali embernek ott

aztán  feltűnt  a  címzés,  és  leállította  a  rakományt”.  Végső  kikacsintás  a  „szabad  világra”,  de  a  Karib-szigeti

repülőtér dolgozói jóval éberebbek voltak mint európai kollégáik. Nem túl meglepő, de a kubai hatóságok nem

mutattak nagy hajlandóságot az égből pottyant ajándék visszaszolgáltatására.

A Lockheed csak 2014  júniusában vette  csak észre  a  rakéta  eltűnését,  de  akkor  azonnal  jelentették  a

külügyminisztériumnak. A túlméretezett baklövés csak jóval később, január elején került nyilvánosságra. Azóta a

republikánus  párt  egyes  politikusai  a  hidegháborús  uszítások  stílusában  beszélnek  csak  az  esetről.

Meggyőződéssel állítják, hogy a Castro-féle állam ismeri a fegyver titkát,  és ezt  már meg is osztotta Amerika

minden ellenségével. A dolgok fonákságát jelzi: 1962-ban az USA nem akarta, hogy szovjet nukleáris rakétákat

telepítsenek Kubába, és a nyílt konfliktus az atomháború szélére sodorta az egész világot. 2014-ben az „ingyenes

rakétaszállítás” Washingtonból Kubába, végül is a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításának

részét képezte, annak bevezetését szolgálta. Ilyen a történelem fintora.

Fordította: Morva Judit

[1] Devlin Barrett és Gordon Lubold: Missing US missile shows up in Cuba [A hiányzó amerikai rakéta Kubában

bukkant fel], The Wall Street Journal, New York, 2016. január 8.
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Az érzelmek felhasználása

Anne-Cécile Robert

A demokrácia ugyanúgy járt, mint a béka. Mert ha egy békát forrásban lévő

vízbe dobunk, akkor minden erejét megfeszítve kiugrik és így megmenekül.

Ha  viszont  hideg  vízbe  tesszük  és  lassan  elkezdjük  felmelegíteni  a  vizet,

akkor  a  béka  észrevétlenül  hagyja  magát  megfőzni.  Nagyon  sok  jelenség

összhatásaként alakult ki az a helyzet, amelyben a demokrácia észrevétlenül

„főzni” hagyja magát, épp fordítva, mint egy államcsíny esetében, amikor a

katonák látványosan átveszik  a hatalmat,  az  ellenzék tagjai  közül  sokakat

mindenki  szeme  láttára  letartóztatnak  miközben  a  rádiókban  megállás

nélkül katonai indulókat, mondjuk a Sambre-et-Meuse-t játsszák. Ahogy nem okos dolog a forrásban lévő víz

buborékjait vádolnunk a béka haláláért, a demokrácia hiánya okozta károk sem tűnnek azonnal a szemünkbe,

tulajdonképpen csak ellenfényben válnak láthatóvá. Már sok szó esett és részleteiben elemezték a lábas alatti

tűzet tápláló üzemanyagokat. Ezzel szemben – a média jellemző gyakorlata révén – kevés szó esik a társadalmi

légkört  elöntő  érzelmek  szerepéről,  miközben  nem  vesszük  észre  milyen  romboló  hatása  van  ennek  a

demokráciára is, és a gondolkodási, elemzési képességeinkre is.

Elég,  ha  begépeljük  a  keresőnkbe,  hogy  „óriási  felháborodást  keltett”  „egészen  meghatódott”,  „erős

érzelmeket okozott”, és azonnal nagyon sok különféle hírrel találkozunk, az egyszerű baleseti hírektől kezdve a

merényletekig, mint amelyek vérbe borították Párizstól Bejrútig egy sor nagyváros központját. Így például „óriási

felháborodást keltettek” a november 13-i párizsi merényletek, de ugyanilyen hatása volt egy nagy buszbalesetnek,

amelyben 43 ember veszítette el az életét (FranceTVinfo, 2015. október 24.), vagy amikor Calais-ban lebontották

a régi kórházépületet (France 3, 2015. november 20.), vagy Epinac kisvárosban, amikor meghallották, hogy a

város szülöttét,  Claudia  Priest  asszonyt,  2015 elején a  Közép-Afrikai  Köztársaságban elrabolták  (Journal  de

Saône-et-Loire, 2015. január 21.). De „egészen meghatódott” az év végén „Brigitte is, amikor végre kibérelhetett

és berendezhetett egy lakást a Mont-Doré Klub támogatásának köszönhetően” (Les Nouvelles Calédoniennes,

2016. január 6.).

Végtelen sok ilyen példát tudunk felhozni, minden fontossági sorrend nélkül, amelyben mindig a lakosság

érzelmeire, vagy legalábbis az újságírók által feltételezett és elvárt érzelmeire hivatkoznak. De nem egyedül csak a

média játszik az érzelmek húrjain. A politikai felelősök szintén gyakran élnek ezzel a fogással, főleg amikor arra

szolgál,  hogy  elfedje  tehetetlenségüket,  vagy  amikor  ezzel  akarják  igazolni  az  „elkerülhetetlennek”  beállított

intézkedéseiket.  Így  történt  például  a  menekültek  esetében,  amikor  a  szónoki  óvatosság  fogásaival  éltek,

megpróbálva  minél  bonyolultabban  elfedni  Európa  tehetetlenséget.  François  Fillontól  a  Köztársaságiak

pártjának[1]  képviselőjétől  és  volt  miniszterelnöktől  kezdve  Manuel  Valls-ig,  a  jelenlegi  miniszterelnökig,

mindannyian  az  „elviselhetetlen”  jelzőt  használták  a  leggyakrabban,  hogy  kifejezzék  mit  is  éreznek  2015.

szeptember 2-án a kis szír menekült, Aylan Kurdi, a török tengerpartra kivetett holtteste láttán, épp mielőtt úgy

döntöttek,  hogy  nem  tesznek  semmit  a  menekültáradat  megfékezésére.  Az  újságírók  egy  kevésbé  tragikus

témakörben is a külügyminiszter, Laurent Fabius, meghatottságát emlegették, amit hangjából éreztek ki, amikor

aláírta  azt  az  egyébként  nagyon  törékeny  megállapodást,  amit  a  COP21-en,  az  ENSZ  klíma-konferenciáján

Párizsban sikerült tető alá hozni. Végül pedig említsük meg François Hollande elnök jellemző elszólását 2015.

november  18-án  az  ország  polgármesterei  előtt,  miszerint  a  merényletek  „vérbe-könnyekbe”  borították  az

országot.  

Érzelmek az érvek helyett

Az  érzelmek  felhasználása  a  politikai  tehetetlenség  vagy  tenni-nem-akarás  jele,  ami  pedig  súlyos,  azonnali

következményekkel  is  járhat.  Így  például  Loic  Secher  ügyvédje  az  „érzelmek  diktatúrájának  köszönhető

fiaskónak” nevezte, hogy kliense igazságügyi hiba áldozata lett.  Egy kistelepülés polgármesterét, az egyébként

orvos Loic Secher-t fiú unokája megerőszakolással vádolta meg. Évekig volt börtönben, és csak akkor szabadult
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ki, mikor a mára már 20 éves fiú bevallotta, hogy légből kapottan vádaskodott. Ehhez hasonlít az Outreau ügy[2]

is, ahol a bíróságnak szintén nagy nehézséget okozott, hogy újraértékelje rossz döntését, hiszen belegabalyodott

elképzelt és erős érzelmeket kiváltó vallomások hálójába – miközben természetesen meg akart felelni annak az

elvárható  követelmények,  hogy  megvédje  a  gyerekeket  a  szörnyű  eseményektől.  Akényes  ügyekben  a  média

leegyszerűsítései, a „valós idejű” információk, és a közösségi oldalak sem segítik elő a megfontolt döntéshozatalt.

Azontúl, hogy egyébként is le kellene térni a politikai-média megszabta útról, az érzelmek a társadalom

önkifejezésének  egyik  legfontosabb  okává  illetve  az  események  értelmezési  keretévé  váltak.  Még  a

vállalatvezetőket  is  arra  szólítják  fel,  hogy  használják  „érzelmi  intelligenciájukat”  mint  a  management  egyik

eszközét, de a munkavállalók is erre építsenek amikor béremelést akarnak elérni. Az egyik legfontosabb jele hogy

a társadalmi közszférát elöntötték az érzelmek, a „csendes tüntetések” gyakorisága. A legtöbb esetben spontánul

szerveződnek, és egy baleset vagy egy különösen visszataszító bűnügy után gyakran kifejezetten sokan gyűlnek

össze egy városban vagy egy faluban, ahol az esemény megtörtént. Az első esetre 1996-ban, Belgiumban került

sor, amikor letartóztatták Marc Dutroux pedofilt. Azért hívják „csendesnek”, mert az erőszakmentességet és a

békevágyat akarják megjeleníteni. Az érthetetlen és elviselhetetlen történések elleni felháborodást fejezik ki.

A felvonulásokon általában nincsenek se jelszavak, se követelések. A szándékosan csendes tömeg némán

vonul, gyakran fáklyákkal vagy gyerekekkel az élen, akik az ártatlanságot és a jövőbe vetett hitet szimbolizálják.

Christophe  Godin  filozófus  ebben  a  „társadalom  válságának”  megnyilvánulását  látja,  amit  „az  érzelmek

szerepének eluralkodása” jellemez és amit a „csendes” tüntetések „gyakorlata jelentősen felerősít[3] ”. A modern

kor  ezen  körmeneteit  vessük össze  az  áldozat  mindenhol  jelenlévő  és  felértékelt  szerepével,  akit  mindenféle

erényekkel ékesítenek fel, tisztelettel öveznek és teljes empátiával fogadnak el, anélkül hogy bármilyen kérdést

feltennének. Akiket megkérdeznek egy tragikus baleset, vagy egy bűnügy kapcsán tipikusan azt válaszolják, hogy

„akár  én  is  lehettem  volna”.  Az  „áldozat”  központi  helyét  mutatja,  hogy  ma  már  minden  katasztrófa  után

pszichológiai utókezelést biztosítanak a túlélőknek. A Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezik arról is, hogy az

áldozatok még akkor is elmesélhessék az átélt élményeiket, ha ez nem segíti elő egy adott ügyben az igazság

felderítését, sőt arra sincsenek tekintettel, hogy ezek a gyakran a látványos és felesleges tanúvallomások olyan

sokkos hatással járnak, amely már kifejezetten hátráltatja a higgadt mérlegeléshez és megfontoláshoz szükséges

bírósági ítélkezést.

Áldozatkultusz – az érzelmek diktatúrája?

Az áldozatkultusz egy jellemző esete volt Franciaországban az a szándék – amit végül feladtak–, hogy szállítsák át

az 1890-es évek ritka erős antiszemita kampányának áldozata, Alfred Dreyfus koporsóját a Panthéonba. Nem

keverünk  itt  össze  áldozatot  és  hőst?  A  kapitány  csak  fájdalmasan  elszenvedte  az  eseményeket,  egyetlen

pillanatban  sem  reagált  olyan  módon,  ami  kitüntetné  vagy  kiemelné.  Ezzel  ellentétben,  Georges  Piquart

alezredes,  aki  nyilvánosan  elítélte  a  készülő  Dreyfus  ellenes  összeesküvést,  és  akinek  ezért  felmondtak  a

hadügyminisztériumban és törölték a hadseregből teljes joggal kerülhetne a „pantheonozók” figyelmébe, és Emile

Zola  mellett  lehetne a  helye.  Egy másik  példa  az  áldozat  szerepe körüli  keveredésről:  a  párizsi  merényletek

áldozatainak tiszteletére rendezett  megemlékezés,  az  Invalidus téren,  amit a napkirály,  XIV Lajos,  a  fronton

megsebesült katonák emlékére alakítatott ki.  A rendezvény kifejezetten és a TV kamerák előtt, az érzelmekre

akart hatni. Ennek kapcsán Jacques Cosnier pszichológus odáig ment, hogy pathophile[4] (a beteges dolgokhoz

való vonzalom) társadalomról beszél. Catherine Kinzler filózófus pedig az „érzelmesség megalázó diktatúráját[5]”

emlegeti.

Az érzelmek komoly kihívás elé állítják a demokráciát, mivel az érzelmek szempontjából az állampolgár

természetszerűleg passzív állapotban van. Az állampolgár az érzelmekre reagál ahelyett, hogy aktívan cselekedne.

Az  érzelmeire  hagyatkozik  inkább  mint  az  eszére.  Az  események  vezetik  és  nem  a  gondolatai.  A  „csendes

tüntetéseknek” semmiféle  gyakorlati  következményei  sincsenek.  Az igazságszolgáltatás  nem kap eszközöket a

kezébe. A társadalom felbomlása folytatódik. Meg kell jegyezni, hogy még sosem szerveződött „csendes tüntetés”

egy  öngyilkos  munkanélküli  vagy  egy  meggyilkolt  munkavédelmi  állami  ellenőr  iránti  szolidaritásból.  „Az

érzelmeket  megéljük,  megtapasztaljuk.  Nem  tudunk  kibújni  alóluk  amikor  mi  akarunk.  Amikor  kifáradnak,

maguktól abbamaradnak, de tudatosan nem tudjuk leállítani azokat” – írta Jean-Paul Sartre. „Amikor minden

kiutat  lezártak,  a  tudat  teljes  erejével  az  érzelmek  mágikus  világába  menekül,  miközben  elkerülhetetlenül

lealacsonyodik. (…) A meghatott tudat nagyon hasonlít az elszunnyadt tudatra[6].”
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A  Naomi  Klein  által  elemzett  „sokkstratégiát[7]”  lehet,  hogy  ki  kell  egészíteni  egy  új  elemzéssel  az

„érzelmek stratégiájáról”? Az uralkodó osztály ezt használja fel a viták politikamentesítésére és azért hogy az

állampolgárokat bent tartsa az érzelmeiktől irányított gyermekek helyzetében. Az érzelem eltörli az alany és a

tárgy közötti távolságot; megakadályozza a gondolkodáshoz szükséges távolságtartást; megfosztja az állampolgárt

a  gondolkodáshoz  és  a  vitákhoz  szükséges  időtől.  „Az  érzelmek a  maguk teljességében és  azonnaliságukban

jelentkeznek” – magyarázza Claude-Jean Lenoir, a Ferney-Voltaire-i Condorcet kör volt elnöke. „Annyira erős

hatással jelennek meg, hogy a tudat egésze érzelemmé válik. Az érzelem radikálisan szemben áll az értelemmel:

az  érzelem nem próbál  megérteni,  hiszen  „érez”.  A  mai  helyzetet  biztosan  erősen  befolyásolja  az  internetes

hálózatok, a közösségi oldalak megjelenése, és hatásuk. Távolságtartás? Semmi. Azonnal mailezünk, csicsergünk

megállás nélkül. A kritikai érzék, a kultúra, az igazság keresése meggyengül. Mindent megértünk. Elítélünk. És

már lépünk is. Mindent kifecsegünk: amire ráérzünk, amit hiszünk – anélkül hogy tudnánk.”

Az érzelmek felértékelése kiváló talajt nyújt a médiasztár filozófusok háborús uszításainak, akik Bernard

Henri  Lévy mintájára,  mindig készek támogatni  egy „humanitárius”  háborút mint például a  líbiai  expedíciót

2011-ben. De kiváló talaj a mindennapok storytelling narrációinak és a populizmus hamis egyértelműségeinek is.

A 2008-as híres Dakar-i beszédében Nicolas Sarkozy így nyugodtan kijelenthette: „Én magam is hiszek abban,

hogy nagyobb szükségünk van arra, hogy higgyünk mit arra hogy megértsük, arra hogy átérezzük mint arra hogy

értelmezzük,  hogy  magunkkal  harmóniában  legyünk  inkább  mint  hogy  hódítsunk….”  Később  gazdasági

minisztere  Christine  Lagarde  szintén  azt  javasolta  a  franciáknak,  hogy  „cselekedjenek  inkább,  mint

gondolkozzanak”.

De a csendes tüntetések a közösségi cselekvések – mint a szakszervezeti vagy a politikai aktivizmushoz

köthető rendezvények  –  hiányából  származó  űrt  is  betöltik.  Valószínűleg  nem véletlen,  hogy  a  jelenség  épp

Belgiumban  született  meg,  amikor  a  központi  állam  összeomlott;  és  hogy  kifejezetten  erősen  van  jelen

Franciaország északi régióiban, ahol az ipar leépítése pusztító következményekkel járt a társadalom szövetére. Az

érzelmek felértékelődése válasz a szenvedésre és a kilátástalan jövőre, és szembeszáll a cinizmussal. Ráadásul jót

tesz. Annál is inkább megkönnyebbülést hoz, mert megosztható, mindazokkal, akikkel részt veszünk a csendes

tüntetésen vagy az Invalidusokon rendezett megemlékezésen. Egy rövid időre képes eloszlatni a tehetetlenség

érzését azáltal, hogy közösen lépünk fel – bár tény, hogy egy kicsit primitív módon – a kor nehézségei ellen. „A

Charlie  Hebdo  merénylet  vagy  egy  bűntény  miatt  meghatott  TV-néző  otthon  egyedül  van  –  magyarázza

Christophe  Godin.  A  csendes  tüntetésen  megosztjuk  az  érzelmeinket.  A  jelenség  természetesen  társadalmi.

Ugyanakkor meglehetősen kétes.”  Ebben az  értelemben az  érzelem vajon nem egy elfojtott  vágyat  fejez  ki  a

társadalmi kapcsolatok újjáépítésére?

Amikor  Sophie  Wahnich  történészt  arról  kérdezték,  mi  a  magyarázata,  hogy  a  szociális  és  politikai

visszafejlődés ellenére nincs Franciaországban forradalmi folyamat, kifejtette, hogy az 1789-es forradalom úgy is

magyarázható, mint egy hosszú társadalmi politizálódási folyamat kifejlete, és amely még az Ancien Régime (a

Régi  Rend) megyei  gyűlésein kezdődött.  A  franciáknál  kialakult  az  a  szokás  –  ez  kezdetben a  helyi  ügyeket

érintette –, hogy vitákat rendeztek a közügyekről; ezt a szokást fejlesztették tovább, amikor 1789-ben összehívták

a rendi gyűlést.  A jelenlegi politikai válságkor az  egyik nehézség abból adódik,  hogy ez a köztér fokozatosan

eltűnt, ami még megnehezíti a baloldal helyzetét, amikor fel akarja éleszteni az aktív politizálást és a baloldali

szerveződéseket.

Egész más szemszögből értékelhetjük a csendes tüntetéseket, ha csak a politikai közélet kifoltozása első

lépéseinek tekintjük azokat. Akkor ezek a „hallgatólagosan” politikai rendezvények kimondatlanul is felszólalások

a  közhatalom  ellen,  amely  „már  nem  védi  meg”  az  állampolgárokat  –  mint  azt  Christophe  Godin  állítja.

Emlékezhetünk rá, hogy az első csendes tüntetésre Belgiumban került sor. A rendőrség és az igazságszolgáltatás

gondatlansága  ellen  szervezték,  mivel  nem  voltak  képesek  egy  veszélyes  bünőzőt  időben  letartóztatni.

Amennyiben így értékeljük a csendes tüntetéseket, akkor várható, hogy demokrácia újraépítésekor, a csendes

tüntetések folyamatában az érzelmek megosztásakor kialakult kapcsolatokat fenntartják, és fokozatosan politikai

kapcsolatokká alakítják.

Gondoljunk Voltaire metaforájára, amelyben két béka egy csupor tejbe esik bele. Az egyik mozdulatlanul

imádkozni kezd és persze hamarosan elmerül és belefullad. Miközben a másik annyira harcol, hogy a tejet vajjá

köpüli. Erre a szilárd elemre támaszkodva képes kiugrani a kannából.
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Franciakert

Állatnevek a francia nyelvben I.

Ádám Péter

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

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

I. Hímnem – nőnem

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

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

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

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

Hímneműek

hanneton [cserebogár], brochet [csuka], saumon [lazac]; corbeau [holló], hérisson [sündisznó], faucon [sólyom],
escargothippopotame [viziló], chacal [sakál], écureuil [mókus], dromadaire [egypupú teve] léopard [leopárd],
lynx  [hiúz],  rossignolvison  [vidramenyét],  zèbre  [zebra],  porc-épic  [tarajos  sül],  rhinocéros[6]  [orrszarvú],
phoque [fóka], moineau [veréb], dauphin [delfin] etc. [csiga]; [fülemüle],
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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];
rat – ratte*  [hím- és nősténypatkány]; hérisson – hérissonne* [hím sün – nőstény sün]; pigeon – pigeonne
[hímgalamb - nősténygalamb];

DE: faisan – faisane [fácánkakas – fácántyúk];
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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

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
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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
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

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

37 / 52 2016. 04. 20. 16:13



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,
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]
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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]

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
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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 ?

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).
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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.
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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.
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[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]

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
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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.

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.”
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(R. Queneau)

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

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

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

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

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

cornegidouille  (Ubu  király  kedvenc  káromkodása,  ironikusan  használják,  a  >saperlipopette
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
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gyakoribb, meglehetősen sértő; düh és meglepetés kifejezésére; ahogyan a foutre a >bougre meg a >fichtre, a
belőle képezhető nyomatékosító határozó, vagyis a foutrement  a bougrement  meg a fichtrement  szinonimája)
Foutre ! Que c’est beau ! Je n’en crois foutre rien ! „Foutre ! Quelle distinction. Il a dû claper dans le monde,
probable.” (R. Queneau)

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

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

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

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

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

nom de  Dieu triple  nom  de  dieu  (viszonylag  gyakori,  düh,  ingerültség,  harag  kifejezésére;  több  enyhébb
szinonimája is  van:  nom d’un  chien,  nom d’une  pipe,  nom d’une merde) Dépêche-toi,  nom  de  Dieu  !  Mais
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 !
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ça, c’est du sport ! „Il prit une outre en peau, la leva au-dessus de sa tête, et laissa couler un jet mince sur ses
dents à peine entrouvertes. – Ah ! Putain ! fit-il.” (P. Mac Orlan)

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

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

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

saperlotte (régies; >saperlipopette) Mais dépêche-toi, saperlotte !

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

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

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

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
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heves fájdalommal kell szembenéznünk, hirtelen felnyílik a nyelvi jólneveltség agyi zára, és a bennünk szunnyadó
ösztönös  trágárság  felszínre  tör.  A  nyelvi  parancsnak  ez  a  megszegése  rendkívül  erős  emócióval  jár,  ami  a
fájdalomérzést jelentősen enyhíti.”  A szentségelés tehát lehet fájdalomcsillapító is, és mint minden gyógyszer
csak körültekintéssel és mértéktartással alkalmazható, máskülönben erejét veszti, hatástalanná válik. Mint annyi
másban, itt is a mértékletesség, az arányérzék meg a jó ízlés az irányadó.

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !

[i] Paris, coll. Le Livre de Poche, 1994, 361. o.

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

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

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

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

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

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

[viii] Ugyanott, 58–60. o.

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

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

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

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

Színnevek a franciában (I.)

Ádám Péter

Színre színt

Általában csak a festők „színvilágáról” szokás beszélni.

Holott  megvan  a  nyelveknek  is  a  maguk  „színvilága”.  A

franciáé  különösen  gazdag.  Nemcsak  mert  viszonylag  sok

szava és nyelvi eszköze van a legkülönbözőbb színárnyalatok

kifejezésére, azért is, mert a színnevek sok jelzős szerkezetnek

és idiómának lehetnek alkotóelemei.

A francia nyelv leggyakoribb színnevei: blanc, blanche

(fehér), bleu, -e (kék), brun, -e (barna), jaune (sárga), noir, -e

(fekete),  orange  (narancssárga),  rouge  (piros),  rose

(rózsaszín), vert, -e (zöld), violet, violette (lila). [Vigyázzunk, a

brun  használata nem egészen azonos a magyaréval! A barna

színt a köznyelv nem ezzel, hanem a hímnemben és nőnemben

változatlan marron jelzővel fejezi ki, a brun inkább csak hajjal
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kapcsolatban  használatos
1
.  Így  például  ’barna  tehén’  vache

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

que tu as remarqué hier, c’était mon frère, ’a magas barna hajú fiú, akit tegnap láttál, a testvérem’, une belle

brune ’csinos barna lány’.]

I. A színnév helye.  A színnevek,  amelyeket számban és nemben egyeztetünk (a kivételekről lejjebb),

általában  a  jelzett  szó  mögött  állnak  (une  pomme  verte),  de  előfordul,  főleg  régies  kifejezésekben  vagy

összetételekben, hogy a főnév elé kerülnek: ilyen például a veretes se faire (vagy avoir) de noirs soucis  ’sötét

gondok gyötrik’, az avoir de noirs pressentiments ’rossz előzérzete van’, vagy az egyszerre régies és ironikus faire

(gyakrabban  écrire)  quelque  chose  de  sa  blanche  main  ’saját  kezűleg  ír  vagy  csinál  vmit’,  például  A.  de

Musset-nél:  Voilà votre thé,  fait  de ma blanche main… ’Itt  a teája,  én magam főztem…’,  donnez-moi  votre

blanche main ’nyújtsa ide a hófehér kacsóját’ stb. Még néhány példa: la blanche colombe
2
 (fehér galamb), la

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

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

helyezett szinnév a költői nyelvben sem megy ritkaságszámba: "Enfants, voici les boeufs qui passent, / Cachez

vos rouges tabliers !" (V. Hugo, Odes et ballades)

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

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

brunir, jaunir, noircir, rosir, rougir, verdir. Ezek az igék általában egyszerre tárgyasak és tárgyatlanok, egyszerre

jelölnek tevékenységet (faire) és átalakulást (devenir). Három példa:

blanchir  –  A.  (faire)  fehérít,  fehérre  fest,  meszel,  mos  (főleg  fehérneműt),  (átvitt  jelentésben)  vkit

(bűnügyben) tisztára mos; B. (devenir) el/kifehéredik, megőszül (régies);

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

bepiszkolódik, bekoszolódik, elsötétül (ég);

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).
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A valóságban szinte végtelen a színárnyalatok száma, a nyelv hét-nyolc leggyakoribb színneve ezt nyilván

nem tudja mind pontosan visszaadni. A franciának azonban nem is egy nyelvi eszköze van a különféle árnyalatok

jelölésére. Ilyen például

III. az -âtre tompító képző (suffixe d’atténuation), ami nagyjából megfelel a magyar -s melléknév-

képzőnek,  amely  színnévhez  kapcsolódva  szintén  a  tulajdonság  kisebb  fokát-mértékét  fejezi  ki  (pl.:  barnás,

feketés, zöldes stb.). Az -âtre képző, a leggyakoribb színnevekkel kapcsolódik össze (de nemcsak színnevekhez

illeszkedik
7
).  Jelentését  legegyszerűbben  a  tirer  à  (’valamilyen  színbe  hajlik’,  ’valamilyen  színben  játszik’)

kifejezéssel lehet körülírni (pl. un bleu tirant sur le violet). A toldalék a nőnemű alakhoz járul (a vert esetében a

szóvégi t zöngésedésével van dolgunk):

blanchâtre – ’piszkosfehér’

pl. une brume blanchâtre ’piszkos fehér köd’;

bleuâtre – ’piszkos kék’, ’kékes’

pl. une fumée bleuâtre (kékes füst);

rougeâtre – ’pirosas’

pl. une lumière rougeâtre (vöröses fény);

verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

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
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Baudelaire Chant d’automne  c. versében. Az idézett verssornak különleges erőt ad a pozitív aimer  ige meg a

pejoratív verdâtre összeszikráztatásával kifejezett érzelmi ambivalencia.

V. Az -aud/-aude melléknévképző; Míg az -âtre elvesz a színnév jelentéséből, az -aud/-aude  nem

elvesz, hanem hozzáad a színnév jelentéséhez, vagyis (általában pejoratív jelentésben) növeli a szín intenzitását.

Ez a képző azonban csak két színnévhez illeszthető.

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

rougeaud, rougeaude – (un visage rougeaud)

VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

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

gris-blanc, gris-jaune;

(2) A színnévnek bizonyos árnyalatot vagy színt felidéző főnévvel vagy főnévi csoporttal való helyettesítése:

des yeux noisette (mogyoróbarna szempár), des cheveux poivre et sel (őszbe csavarodó haj), des gants beurre

frais (vajszínű kesztyű), des chemisettes marron (gesztenyebarna blúz), un tissu feuille morte (avarszínű szövet),

une robe cuisse-de-nymphe (hússzínű ruha), des rubans gorge-de-pigeon (galambszürke szalag) stb. stb.

(3) Hozzátehetünk a színnévhez jelzői funkciót betöltő de elöljárós főnevet is: blanc d’argent (ezüstfehér),

bleu  de  nuit  (mélykék,  sötétkék),  noir  de  velours,  brun  de  cachou,  brun de  noix  (dióbarna),  noir  de  suie

(koromfekete),  jaune d’or  (aranysárga),  blanc de plomb  (ólomfehér)  stb.  Két  színnév  ritkán kapcsolódik de

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

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

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

), bleu ardoise, gris anthracite, jaune

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

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

.

(5) A couleur de szókapcsolat különféle változataival: jaune de la couleur de la paille (de az olyan rövidebb

alakok, mint a jaune couleur de la paille, illetve a jaune couleur paille  sokkal gyakoribbak, az említett jaune

paille-t nem is számítva).

(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.
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HELYESÍRÁS – az összetett jelzők (színnév plusz színnév, színnév plusz főnév) sem többes számban, sem

nőnemben nem illeszkednek: des robes bleu pâle vagy bleu foncé, des rubans vert clair, des jupes vert bouteille.

A jelzői  funkcióban álló  (vagyis  színnévként  használatos)  főnevekkel  is  ugyanez a  helyzet:  des yeux marron

(gesztenyebarna szem), des yeux marron foncé (sötétbarna szem), des rubans saumon (lazacszínű szalagok), des

rubans saumon fumé  (füstölt lazac színű szalagok), etc. Mindamellett akadnak kivételek: az écarlate  (bíbor-,

skarlátvörös), mauve (lilás rózsaszín), pourpre (bíborvörös), rose (rózsaszín), fauve (vöröses sárga), ha jelzőként

állnak, nőnemben és többes számban egyeztetjük őket: des robes pourpres, des chemisettes écarlates stb. Az -s

toldaléknak néha  jelentés-megkülönböztető  szerepe  is  lehet:  des  drapeaux  bleu-blanc-rouge  (nemzeti  színű

zászlók), des drapeaux bleus, blancs, rouges (kék, fehér és piros – vagyis egyszínű – zászlók).

VII.  Nagyon  sok  az  olyan  főnév  is  a  franciában,  amely  alkalmas  önállóan  is  valamilyen  szín,

színárnyalat vagy tónus jelölésére. Használhatja a francianyelv színnévként egyes növények, virágok gyümölcsök,

élelmiszerek, állatok vagy ásványok nevét is. Például: abricot (barackszínű), ardoise (palaszürke), argent (ezüst),

brique  (téglavörös), amarante  (bíborvörös), anthracite (szürkés fekete), aubergine  (sötétlila), azur  (azúrkék),

caca  d’oie  (sárgás  zöld),  café  (kávébarna),  cerise  (cseresznyepiros),  châtaigne  (világosbarna),  chocolat

(csokoládébarna), citron (citromsárga), coquelicot (pipacspiros), corail (korallpiros), émeraude (smaragdzöld),

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

,  gorge-de-pigeon  (színjátszó),  grenat  (gránátvörös),  jonquille

(sárga), marron (gesztenyebarna), moutarde (mustársárga), noisette (mogyoró barna), orange (narancssárga),

paille (szalmasárga), parme (lila), pervenche (szürkés kék), pistache (pisztáciazöld), prune (szilvakék), rouille

(rozsdabarna), tabac (dohánybarna), turquoise (türkizkék, esetleg türkiz zöld), etc.

Ezt a nagyon gazdag szókészletet főleg a festékboltokban, illetve (gondoljunk csak az autókarosszériák,

bútor-szövetek,  ajakrúzsok  és  körömlakkok  színmegnevezéseire)  a  kereskedelemben  és  a  divat  világában

használják. Emellett rengeteg olyan fantázianévvel is találkozunk, amit sokszor hiába keresünk a szótárakban. Ha

például  bemegyünk egy  francia  illatszerboltba,  és  megnézzük,  milyen  rózsaszín  körömlakk (vernis  à  ongle)

kapható, ilyen árnyalatokat találunk: rose caprice, rose éclat, rose fou, rose passion, rose satin, rose tendre, rose

turbulent, rose de Venise etc. Az Yves Saint-Laurent márkájú rúzsokon például mostanában ilyen színjelölések

olvashatók: prune frappée,  prune vertige,  cerise givrée,  framboise gelée, rose savoureux,  rose cannelé,  rose

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

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

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

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

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

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

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

7 L. douceâtre (édeskés), follâtre vagy folâtre (bolondos), blondâtre (piszkos szőke), bellâtre (bájgúnár).
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8 Az et  kötőszóval összekapcsolt  két színnév viszont nem színárnyalatot, hanem két különböző szín együttes
jelenlétét fejezi ki, pl. des films en noir et blanc ’fekete-fehér filmek’.

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

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

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

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

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