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A genetikailag módosított organizmusoknak (GMO) szentelt francia kormányzati portálon az odalátogató

internetező az „Egy GMO engedélyeztetése a piacra dobása előtt” című rovatban a következőket olvashatja:

„Az egészségügyi és környezeti kockázatok elemzése alapvető eleme minden engedélyeztetési eljárásnak egy

GMO piacra dobása előtt. Megfelelő és pluridiszciplináris tudományos elemzéseken alapul és független

szakértőkből álló bizottságok döntenek róla.”[1].

Ha ezt a honlapot hazugságvizsgálónak vetnénk alá, a számítógép folyamatosan jelezne. Ez a megállapítás

valójában szöges ellentétben áll a GMO engedélyeztetésével, amelynek egész története azt mutatja, hogy

mindez a legjobb esetben is porhintés.

A 20.  század  második  felében  megjelent  géntechnológia  gyökeresen  új  módszer,  mert  először  teszi

lehetővé,  hogy  mesterségesen  juttassunk  be  egy  sejtbe  idegen  genetikai  anyagot.  Ugyanakkor  a

géntechnológia  élőlényeken  történő  alkalmazása  egészségügyi  és  környezeti  kérdéseket  vet  föl,  nem is

beszélve az etikai  megfontolásokról,  amelyek miatt  hatását  tudományos módszerekkel  kellene vizsgálni.

Ennek ellenére ebből soha nem lett semmi.

Az Egyesült Államokban, mely a génmanipuláció úttörője, az 1970-es évek végén jelentek meg azok a

törvényjavaslatok, melyek révén politikailag vált lehetségessé a biotechnológia fejlődésének ellenőrzése.[2]

Némelyik javaslat ad hoc szabályalkotó bizottságok felállítását szorgalmazta. A Kongresszus azonban hamar

meghozta első  súlyos döntését  az ügyben:  a már meglévő  szövetségi  hatóságok[3] a hatályos törvények

keretei  között  elégségesek  a  szabályrendszer  kialakításához.  1986.  június  26-án  Ronald  Reagan  elnök

aláírta  a „Coordinated  Framework  for  Regulation  on  Biotechnology Policy” (a Biotechnológia-politika

Szabályozásának  Koordináló  Kerete)  elnevezésű  szabálygyűjteményt,  ami  megnyitotta  az  utat  a  GMO

elterjedése előtt  bevezetve az „egyenértékűség az  összetételben” elvét:  azokra a genetikailag módosított

termékekre,  amelyek a genetikailag nem módosított  termékekkel  összetételüket  (tápérték,  mérgező  vagy

allergén anyagok) illetően egyenértékűek, nem vonatkozik semmilyen különleges szabályozás. Az amerikai

hatóságok  tehát  úgy döntöttek,  nem veszik  figyelembe  a  GMO  előállításának  módozatait,  valamint  a

környezetre és a táplálkozásra gyakorolt hatásait.

Ez az eljárás tudományos értelemben tévedés. Mivel nem fordítanak figyelmet a várttól eltérő változásokra,

lehetetlenség beazonosítani például az új gén által létrehozott protein és a szervezet más proteinjei közötti

esetleges  interakciókat.  Pontosan  ilyen  természetű  mechanizmus  okozza  a  szarvasmarhák  szivacsos

agyvelőgyulladását,  ismertebb  nevén  a  „kergemarha-kórt”,  valamint  a  Kreuzfeld-Jakob  szindrómát.  A

Tryptophane tragikus példája máris elég volt ahhoz, hogy az amerikai szabályozás elméleti alapját kétségbe
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vonják: ennek a gyógyhatású molekulának egy genetikailag módosított baktériumból való előállítása, amit az

Élelmiszer- és  Gyógyszerbiztonsági  Hivatal  (FDA) engedélyezett  az egyenértékűség az összetételben elv

alapján, 1989-ben 37 ember halálát és 1500 ember lebénulását eredményező járványt okozott.[4] Ez azonban

nem akadályozta meg azt,  hogy ez a fajta szabályozás  Észak-Amerikában még napjainkig is  érvényben

maradjon.[5]

A  szabályozás  területén  végrehajtott  ezen  első  jelentős  előrelépések  után,  melyek  a  biotechnológiai

multinacionális  vállalatok  érdekeit  szolgálták,  a  Gazdasági  Együttműködési  és  Fejlesztési  Szervezet

(OECD)  az  Egyesült  Államok  javaslatára  cselekedett,  hogy  elébe  menjen  a  GMO  világméretű

elterjedésének.  Pártfogásával  „szakértők”  egy csoportja  Az  átalakított  DNS-sel  kapcsolatos  biztonsági

megfontolások címmel Kék Könyvet adott  közre 1983-ban. Ennek lényege egy mondatba összesűríthető,

amely az összefoglalásban  meg is  jelenik:  „Semmilyen  tudományos  indoka  sincs  az  átalakított  DNS-ű

organizmusokra vonatkozó különleges szabályozás meghozatalának.” Az aránytalanul  nagy konkurencia

kockázatai  és  az  árucikkek  szabad  forgalma  útjában  álló  akadályok  elhárításának  minden  egyéb

megfontoláson felül kell kerekednie.

1986-ban  Franciaország  ennek  a  jelentésnek  a  hatására  létrehozta  a  Biomolekuláris  Tudományos

Bizottságot  (Commission du génie biomoléculaire – CGB),  amelyet  azzal  bízott  meg,  hogy mérje föl  a

látóhatáron már megjelenő GMO elterjedésének következményeit. Semmi kétség, az Európai Unió ugyanígy

tett volna, ha néhány zavaró esemény nem változtatja meg a helyzetet: zöld képviselők bejutása az Európa

Parlamentbe, a „kergemarha-kór” elterjedése és a géntechnológiát alkalmazó földbirtokok felszámolása. A

90/219. és a 90/220. számú rendeletek, majd a helyükbe lépő 2001/18. számú rendelet már nem tartalmazza

az  egyenértékűség  az  összetételben  elvet  és  „az  esetenkénti  engedélyeztetés”  mellett  foglal  állást.  A

közvélemény nyomása is odavezetett, hogy 2003-ban olyan szabályozást fogadtak el, amely előírja a több

mint 0,9% GMO-t tartalmazó termékek címkével való megkülönböztetését.

Ha  közelebbről  szemügyre  vesszük,  az  európai  rendszer  megbízhatósága  nagyon  esetleges…  Igaz,  az

Európai  Élelmiszerbiztonsági  Hatóságot  (EFSA),  Franciaországban  pedig a  CGB-t  és  az  Élelmiszerek

Egészségbiztonsági Francia Hatóságát (AFSSA) megbízták azzal, hogy vizsgálja meg az engedélyeztetési

kérelmeket. Csakhogy mindazon adatok, amelyek alapján dönteniük kell, a kérelmezőktől, azaz azoktól a

multinacionális  vállalatoktól  származnak,  amelyek  termékeik  forgalomba  hozatalára  törekednek!  Soha

egyetlen olyan független szakértőt  sem kérdeztek meg, aki  ellenérdekelt  lenne. Amikor adatpótlásra van

szükség, akkor a Monsantóhoz, a Pioneerhoz és a Biogemmához fordulnak. A GMO Tájékoztató Egyesülete

által szervezett 2004. júniusi vitában Martin Hirsch, az AFSSA volt igazgatója elárulta, hogy a kérelmezők

szándékosan hiányos  dokumentációt  adnak be,  mert  azt  remélik,  hogy így megnehezítik  a véleményező

szervek dolgát, és könnyebben előrébb juthatnak az „engedélyeztetési” eljárásban.

A legérdekesebb azonban az,  hogy amikor az Európai  Unió 2003-ban meghátrált  az Egyesült  Államok,

Kanada és  Argentína nyomása előtt  a Világkereskedelmi  Szervezet  (WTO) Egyeztető  Fórumán a GMO

szabályozásával  kapcsolatban,  amit  az  ellenzők  mindenképpen  szükségesnek  tartottak,  álláspontjának

ismertetésekor azzal állt  elő, hogy a saját engedélyeztetési rendszerében súlyos hiányosságok vannak, az

EFSA működésében pedig komoly zavarok mutatkoznak![6] Szeptember 29-én a WTO meghozta döntését

az ügyben: az EU megszegte a nemzetközi kereskedelem szabályait – számára csak ez a fontos – azzal, hogy

1999–2003  között  moratóriumot  hirdetett  a  GMO-ra.  Elítélni  viszont  nem ítélték  el,  mert  időközben
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feloldotta ezt a moratóriumot…

Ezzel  az  önkritikával  párhuzamosan  –  mondani  sem kell,  a  lehető  legdiszkrétebben  –  genetikailag

módosított  termékek  sokaságát  engedélyezték  és  engedélyezik  most  is,  olykor  aggodalmat  keltő

körülmények között. A Monsanto multinacionális vállalat hírhedt MON863 kukoricáját ennek megfelelően

támogatta az EFSA, majd a termék megkapta az Európai Bizottság hozzájárulását is annak ellenére, hogy a

toxikológiai tesztek kétes eredményeket produkáltak.[7] Franciaországban 2006-ban különböző szervezetek

és a Parasztszövetség által a közigazgatási bíróságokhoz benyújtott beadványok elvezettek több genetikailag

módosított növényfajta engedélyeztetésének visszavonásához, mondván, a szabályok által előírt környezeti

hatástanulmányokat  összecsapták. Ezek az ítéletek,  főleg a strasbourgi  közigazgatási  bíróság július 25-i

határozata, szankciókat tartalmaznak a cégek ellen, leginkább mégis a hatóságok által agyondicsért CGB

számára címzett megrovásként értelmezhetők. Egyébiránt erős túlzás „függetlennek” minősíteni a CGB által

alkalmazott,  jól  ismert  „szakértőket”,  hiszen  többségük  és  a  biotechnológiai  ipar  közötti  összejátszás

bizonyított  tény.  Ennek  kétségkívül  köze  van  ahhoz  a  túlzott  engedékenységhez,  ami  a  kérelmek

elbírálásakor érvényesül.[8]

A lényeg tehát a következő: a genetikailag módosított növényeket vagy a belőlük készített élelmiszereket

soha nem vizsgálták meg komolyan sem egészségügyi, sem környezetvédelmi szempontból. Mindennek a

tetejébe pedig a Világbank egy friss jelentésében[9] nem átallja felmagasztalni a genetikailag módosított

gyapot gazdasági előnyeit a termelők számára, akik a vetőmagot egyenesen a gyártótól, a Monsanto vetőmag-

nemesítőtől szerzik be!

A szakértői vizsgálat objektív eszközeinek hiánya igazolja a GMO környezetünkben való elterjedésének ellenzőit és annak a

moratóriumkérelemnek a jogosságát, amely együtt járna a GMO laboratóriumokba való szigorú bezárásával az alapkutatások

elvégzése céljából. Sürgősen le kellene állítani a genetikailag módosított organizmusok engedélyeztetési eljárását és létre

kellene hozni egy valódi közszolgáltatót, amelynek a semlegessége támadhatatlan, és amely a tudományos kérdéseken kívül

a CGB vagy az EFSA munkájából teljesen hiányzó társadalmi-gazdasági aspektusokat is vizsgálná.

2006 márciusában a Szenátus első olvasatban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely összhangba kívánja hozni a francia

jogot azzal a 2001/18. számú európai határozattal, mely egyebek mellett meghatározza a genetikailag módosított és a

genetikailag nem módosított termékek „együttélésének” szabályait. A zsúfolt parlamenti naptárra hivatkozva azonban a

kormány lemondott arról, hogy a Nemzetgyűlés őszi ülésszaka elé terjessze a javaslatot, pedig Jean Bizet szenátor a vita

végén felolvasott üzenetében megfogalmazta azon óhaját, hogy „a biotechnológiát szabályozó valódi alaptörvényt”

fogadjanak el. Számot vetve a közvélemény GMO-val kapcsolatos őszinte ellenségességével, nem lehet kétségünk afelől,

hogy az igazság pillanata a 2007-es választások előtt el fog érkezni…

 
A szerző a GMO Tájékoztató Egyesület titkára 

[1] http://www.ogm.gouv.fr/savoir_plus/fiches/fiche21.htm

[2] A történeti utalások Damien de Blic „L’intervention des acteurs sociaux dans le processus décisionnel des organisations
internationales.  Une  approche  sociologique  à  partir  de  deux  études  de  cas”  (A  társadalmi  szereplők  beavatkozása  a
nemzetközi szervezetek döntéshozatalába. Két esettanulmány szociológiai megközelítése) című tanulmányából származnak,
amely  a  Centre  de  droit  international  de  l’Université  libre  de  Bruxelles  (a  Brüsszeli  Szabadegyetem Nemzetközi  Jogi
Központja) könyvtárában érhető el.

[3] United States Department of Agriculture – USDA (Mezőgazdasági Minisztérium); Food and Drug Administration – FDA
(Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal); Environmental Protection Agency – EPA (Környezetvédelmi Hatóság).

[4] Lásd a Seeds of Deception honlapját: http://www.seedsofdeception.com/
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[5] A biotechnológia szabályozásának egyesült államokbeli elveit Kanada hamar átvette. Bővebben lásd a Biotech Action
Montréal honlapját: http:///bam.tao.ca

[6] Lásd a Föld Barátainak honlapját: http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2415

[7]  Gilles-Eric  Séralini  jelentése  elérhető  a  Crii-gen  honlapján:  http://www.crii-gen.org/moyen_action
/m_moyens_comm_press.htm.

[8] Lásd Bernard Cassen „OGM, des académiciens juges et parties” (GMO: az akadémikus ítészek és játszmáik) című írását,
Le  Monde  diplomatique,  2003.  február.  Ugyancsak  érdemes  megtekinteni  az  Attac  France  honlapját:
http://www.france.attac.org/article.php3?id_article=1780

[9] Bulletin d’Inf’OGM, 2006. június, 76. sz.; www.infogm.org

Cimkék: tudomány gazdaság
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Mathieu GUIDÈRE

A szeptember 11-i  merényletek évfordulójára időzített  videó-üzenetében Ajmán az-Zavahiri,  az al-Kaida

második számú vezetője bejelentett  egy „jó hírt”:  a Prédikáció és  a Harc Szalafista Csoportja (Groupe

salafiste pour la prédication et le combat – GSPC) elnevezésű algériai szervezet hivatalosan csatlakozott az

al-Kaidához.  Franciaországot,  mely azzal  kérkedik,  hogy az  amerikaiak  terrorizmus  elleni  háborújában

továbbra is fenntartja a „semlegességét”, egyértelműen a célpontok közé sorolta ugyanolyan jogcímen, mint

az Egyesült Államokat: „Ez a szent összefogás olyan csont lesz, amely az amerikaiak és a franciák torkán

fog akadni […] és félelmet kelt majd Franciaország áruló és hitetlen fiainak szívében.”

A GSPC algériai  emírje,  Abu Muszab Abd al-Vadud már másnap válaszolt  az-Zavahirinek egy hűségét

kinyilvánító levél formájában, amelyben ígéretet tett arra, hogy „egészen a mártíromságig” követni fogja

Bin Ladent.  Felsorolta azokat  az okokat,  amelyek miatt  az al-Kaidához csatlakozott:  annak irányvonala

„megfelel a Koránnak és a prófétai hagyományoknak”, „fatvái illeszkednek a saríához”, „politikája bölcs

és helyes”. Legfőképpen azonban – mondja – „teljes mértékben megbízunk tagjainak hitében, tanaiban,

módszereiben és cselekvési módozataiban, ahogy vezéreikben és vallási vezetőikben is”.

Ez a csatlakozás erőteljes dinamizmusról árulkodik, amely az iszlámista terrorizmus világméretű imázsának új oldalát tárja
elénk: a helyben alaposan beágyazódott fegyveres csoportok nagy nemzetközi hálózatba fonódnak össze, ebben pedig az
al-Kaida, gyengüljön meg bármennyire is műveleti szempontból, szimbolikus hivatkozási pontként szolgál, továbbá e
folyamat legfőbb katalizátora az iraki konfliktus. A biztonsági erők győzelmi jelentései ellenére az al-Kaida hatása sohasem
volt olyan nagy, mint most, ideológiai befolyása az iszlám világ radikális mozgalmaira pedig folyamatosan nő. Eddig a
Maghreb viszonylag távol tartotta magát ettől a globális befolyástól, de a GSPC hivatalos csatlakozásával a dolgok
megváltozni látszanak.

A GSPC-t az 1990-es évek végén hozták létre az 1995-ös párizsi terrorista merényletekért felelős algériai

Fegyveres Iszlám Csoport (Groupe islamique armé – GIA) szakadárjai. A szervezet Franciaországot több

alkalommal is „első számú ellenségének” nyilvánította, de szimpatizánsainak több sejtjét az utóbbi években

Franciaországban és Európa más államaiban felszámolták. Az algériai titkosszolgálatok beépülési kísérletei

és beavatkozásai[1] ellenére a GSPC továbbra is nagyon aktív a Maghrebben és különösen Algériában, ahol

– úgy tűnik – képes megakadályozni a 2005 szeptemberében elfogadott charta által meghirdetett nemzeti

megbékélés folyamatát, amelyet kezdettől fogva ellenzett.

Habár a chartának helyre kellene állítania a rendet az országban, az eredmények még egy év múltán is csak

korlátozottak. Több mint „250 terrorista” ugyan letette a fegyvert és „több mint 2000 iszlámista” amnesztiát

kapott a rendelkezések következtében, ám az algériai belügyminisztérium egyúttal azt is elismeri, hogy „egy
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év alatt  a  biztonsági  erők mintegy 500 terroristát  öltek meg vagy fogtak el”[2].  A GSPC – amelyben

mindenféle  lázadó  csoport  megtalálható  –  2006.  január  1.  és  szeptember  31.  között  kb.  száz  gyilkos

merényletet hajtott végre az ország különböző részein: rendőrőrsök és csendőrlaktanyák, a hadsereg járőröző

egységei, páncélozott csapatszállítók ellen, célzott gyilkosságokat követett el, taposóaknákat telepített.

Ezzel  párhuzamosan  a  GSPC  arra  törekedett,  hogy  tevékenységét  szélesebb  nemzetközi  dimenzióba

helyezze.  Minden  alkalmat  megragadott  álláspontjának  ismertetésére,  legyen  szó  Afganisztánról,

Csecsenföldről, Libanonról, Szomáliáról vagy Szudánról. De leginkább kitartó módon azon igyekezett, hogy

csatlakozhasson az al-Kaidához,  és  teljesíthesse ennek a csatlakozásnak a „feltételeit”.  A GSPC emírje

csatlakozási nyilatkozatában fontosnak tartotta kiemelni azokat „a belső alkudozásokat és vitákat, amelyek

egy éve tartanak”.  A GSPC  ennek  megfelelően  nem egyszerű  opportunizmusból  lépett  be az  al-Kaida

soraiba, hanem a két szervezet közötti hosszadalmas közeledés végeredményeképpen. Az iraki konfliktus

ezen a ponton játszott  meghatározó szerepet  köszönhetően az al-Kaidával  való párbeszéd mezopotámiai

megkezdődésének és az utóbbi szervezet által nyújtott modell átvételének.

A dzsihád harcosai és szimpatizánsai által sűrűn látogatott internetes oldalakon az al-Kaida parancsnoksága több olyan
üzenetet is közzétett, amelyben gratulált a GSPC-nek algériai „dzsihádista tevékenységéért”. A fordulópont akkor
következett be, amikor 2005 júniusában a GSPC bemutatta „az al-Kaida tájékoztatási főnökének” levelét, amelyben Abu
Majszara al-Iraki elismerését fejezte ki a GSPC-nek a biztonsági erők egyik laktanyája ellen nem sokkal azelőtt, mauritániai
területen végrehajtott támadásáért. Ez volt a GSPC első nagyszabású akciója Algéria egyik szomszédjánál. A további hasonló
támadások után Bin Laden maga dicsérte meg „az algériai mudzsahedeket”.

2005 júliusában viszont a GSPC gratulált az al-Kaidának, amiért Irakban elrabolt két algériai diplomatát, Ali

Belarusszit  és  Izaldin  Belkadit.  Nyilatkozatában  egyenesen  „az  isteni  ítélet  végrehajtására”,  vagyis  a

kivégzésükre szólított  föl. A következő hónapban Abu Muszab Abd al-Vadud emír ismételten támogatta

honfitársai meggyilkolását.

Azóta úgy tűnik, a két terrorszervezet azonos hullámhosszon mozog. 2005. augusztus közepén a GSPC átvette az al-Kaida
egyik nyilatkozatát, amelyet eljuttatott „a nemzet ifjúságához” annak érdekében, hogy csatlakozzanak „a hitszegők ellen
Algériában vívott dzsihádhoz”. 2005. augusztus végén pedig az al-Kaida felhívásban ostorozta „a keresztény Franciaország
muzulmán fátyolhoz való hozzáállását”. Közben a GSPC franciául és arabul minden iszlámista internetes honlapon és
fórumon felszólította a Franciaországban élő algériaiakat, hogy „nyújtsanak támogatást algériai mudzsahed testvéreiknek”.
Franciaországot keményen támadták Buteflika elnök rendszerének támogatása miatt, a GSPC pedig felhívta szimpatizánsait,
hogy „álljanak bosszút”.

2006-ban a két szervezet közötti kapcsolatok tovább erősödtek. Közös és/vagy azonos nyilatkozatokat tettek

közzé különböző  nemzetközi  eseményekkel  kapcsolatban  (Csecsenföld,  Afganisztán,  Szudán,  Libanon).

Az-Zarkavi  2006. június 7-i  iraki  halála után a GSPC emírje hosszú részvétnyilvánító nyilatkozatot  tett

közzé. Köszönőlevelében Abu Majszara al-Iraki gratulált Abu Muszab Abd al-Vadudnak, amiért „hatékony

propagandát fejt ki a nemzet dzsihádra való mozgósítása érdekében”.
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Ez az üzenet az al-Kaida 2006. eleji, a GSPC vezetőinek tett ajánlásaira utal, amelyekben a propaganda

fontosságára  hívták  föl  a  figyelmet.  A hatékony kommunikációs  eszközök  fejlesztése  a  későbbiekben

rámutatott  az  al-Kaida módszereit  átvevő  GSPC  legnyilvánvalóbb  aspektusára.  Több  újítást  is  érdemes

megemlíteni.

Az utóbbi hónapokban a GSPC összeállított  és széles körben elterjesztett  egy listát, amelyen feltüntette

hadműveletei,  követelései  jegyzékét,  valamint  hivatalos  hang-  és  videó-üzeneteit.  A kezdetben  havonta

megjelenő  listát  hamarosan  heti  rendszerességgel  adták  ki.  Tartalmát  más  iszlámista  körlevelek  teljes

mértékben átvették, ami azt bizonyítja, hogy a GSPC integrálódott az immár nemcsak helyben, hanem az

egész iszlám világban elismert dzsihádista csoportok roppant zárt világába.

Sőt az iraki lázadók, mindenekelőtt az iraki al-Kaida közleményeit utánozva a GSPC időközben elindította

Al-Dzsamáa (A Csoport) című újságját. 30 oldalas havi lapról van szó, amely tartalmában és formájában az

iraki al-Kaida és az Anszár asz-Szunna csoport lapjaiból merít. Az Al-Dzsamáa 6. száma például 36 oldalas

és a GSPC algériai akciói mellett foglalkozik az iraki, a marokkói és a csecsenföldi eseményekkel is. A lap

közzéteszi a nagy szalafista gondolkodók műveinek hosszú részleteit (a szalafizmus az iszlám szigorú és

múltat  dicsérő  doktrínája,  belőle  származik  a  dzsihádizmus).  Az  internetes  fórumokon  széles  körben

terjesztett  lap  jó  kapcsolatokkal  rendelkezik,  ami  lehetővé  teszi,  hogy felkerüljön  a  világháló  számos

oldalára Európában és az iszlám világban.

2006  januárja  óta  az  algériai  szervezet  nagy  erőfeszítéseket  tesz  annak  érdekében  is,  hogy  az

internetezőknek  teljes  és  rendszeresen  frissített  honlapot  készítsen.  A biztonsági  szolgálatok  támadásai

következtében  ennek  a  honlapnak  gyakran  változik  a  címe  és  csak  időnként  elérhető.  A  csoport

tevékenységének egészére vonatkozó adatbázis mellett megtalálható rajta a GSPC katonai akcióinak listája,

a hivatalos nyilatkozatok, valamint a hang- és videó-üzenetek. 2006. szeptember 10-ig a honlap számlálója

85 ezer látogatót regisztrált, ami havi átlagban több mint 10 ezer látogatót jelent.

A „doktrínának” szentelt rovatban olvasható egy olyan szöveg, amelyet a közel-keleti iszlám radikalizmus

kiemelkedő  figuráinak  egyike,  Abu  Muhammad  al-Makdiszi  írt,  aki  évek  óta  börtönbüntetését  tölti

Jordániában. A „doktrína” a GSPC-t az Egység és Dzsihád Csoportja nyomvonalában helyezi el, melyet még

az-Zarkavi alapított  és vezetett,  mielőtt  hűségesküt nem tett  Bin Ladennek, és ki  nem nevezték az iraki

al-Kaida élére.

Az-Zarkavi halála óta a GSPC legfőbb vezetői a szervezet internetes oldalán olvasható vitasorozat tanúsága
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szerint ügyelnek arra, hogy igazolják szélsőséges álláspontjukat, főleg ami a civilek elleni támadásokat illeti.

Felmagasztalják  az  ideológiai  és  teológiai  síkon  bekövetkező  radikalizálódást,  a  „szalafizmusból”  a

„dzsihádizmusba” való átmenetet és a mártírok hitetlenek elleni harcát. Ez a folyamat még nem helyezi a

csoportot  a meg nem alkuvásnak az iraki  al-Kaida által  elfoglalt  szintjére,  de a közeli  felzárkózás jelei

nagyon is kézzel foghatók, különösen az algériai szervezet legutóbbi videó-üzenetei fényében.

A videó  a  GSPC  legjelentősebb  újítása  volt  az  elmúlt  hónapokban.  Az  iraki  al-Kaida  propagandáját

utánozva  az  algériai  szervezet  létrehozta  „Médiabizottságát”  (Lazsna  I’lamíjja)  és  minden  harcosától

megköveteli  nappali  vagy éjszakai  támadásaik  lefilmezését.  A tömegkommunikációs  eszközöknek  ez  a

felhasználása fellelkesítheti a harcosokat és lelket önthet abba a szervezetbe, amely Algéria sivatagjaiban és

hegyeiben elszigetelten tevékenykedik.

Három hónap alatt két videofelvételt tettek közzé. Az első alig negyedóra hosszú és mindössze a GSPC

egyik parancsnokának filmre vett beszámolóját tartalmazza. Az internetezők reakcióiban nem volt köszönet:

a  filmet  „unalmasnak”  és  „értelmetlennek”  ítélték,  sokan  pedig  kedvezőtlen  módon  az  iraki  al-Kaida

legismertebb propagandaanyagaihoz hasonlították. A második felvétel 2006. szeptember elején már jelentős

fejlődésről tanúskodott. Másfél óra hosszú és keményebb képek és látványosabb akciók szerepelnek rajta.

Azt  állítják,  Algéria  különböző  részein  végrehajtott  akciók  összevágásáról  van  szó,  így  a  támadások

sokfélesége révén a GSPC mindenhatóságáról szerzünk benyomásokat.

Jóllehet ezek a videofelvételek mindig a győztes GSPC-t ábrázolják, a veszteségeket is elismerik és éppen itt

érhető  tetten  az al-Kaida „mártírdoktrínája” felé való  elmozdulás.  A filmek beszámolnak  a harcra való

előzetes  spirituális  felkészülésről  és  dicsőítik  az  elesett  harcosokat,  ami  különös  módon  „Az al-Kaida

mártírjai”  című  filmekre  emlékeztetnek,  amelyeket  az  Irakban  széles  körben  végrehajtott  öngyilkos

merényletek alkalmával forgatnak. Még ha idáig a GSPC ilyen típusú merényleteket nem is hajtott végre

Algériában, a propagandája által követett irányvonal az öngyilkos és látványos terrorizmus ezen formája felé

tart, mely magán viseli az al-Kaida névjegyét.

Ez annál is inkább nyugtalanító, mert a GSPC „Médiabizottsága” átvette az iraki al-Kaida minden harci

dalát,  valamint  hangkíséretének  többségét  üzeneteinek  alátámasztására.  Ugyancsak  átvette  a  filmre  vett

vallomások és a véres kivégzések technikáját.

Az iszlámizmus nemzetközivé válásának dinamikája szintén megragadható a videofelvételeken bemutatott

harcosok profiljában.  Az egyik riport  egy bizonyos „Munir,  a tunéziai” jó  tulajdonságait  magasztalja a
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GSPC egyik  algériai  kiképzőtábora élén.  Egy másikat  a „mauritániai  mudzsahedekkel” közös  akciónak

szenteltek. Az Arab Maghreb Uniót szemléltetik az örömmámorban úszó és barátkozó algériai, marokkói,

tunéziai, líbiai és mauritániai dzsihádistákkal, amihez a szaharai senki földjén zúgó al-Kaida-dalok adják a

zenei aláfestést.

A szerző  a  saint-cyri  Katonai  Akadémia  kutatási  igazgatója,  nemrég  jelentette  meg  Les  “ Martyrs ”

d’Al-Qaida (Az al-Kaida „mártírjai”, Editions du Temps, Paris, 2006.) című könyvét.

[1] Salima Mellah – Jean-Baptiste Rivoire: Enquête sur l’étrange « Ben Laden du Sahara » (A különös „szaharai Bin Laden”
nyomában). Le Monde Diplomatique, 2005. február.

[2] Le Monde, 2006. augusztus 27.

Cimkék: külpolitika
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Olivier Vilain

A General Electric (GE) jelenlegi elnök-vezérigazgatója, Jeffrey Immelt 2001. szeptember 10-én foglalta el hivatalát. A
következő napokban és hónapokban a vállalat három legfontosabb részlege brutálisan visszaesett: a repülőgépmotor-gyártás
a légi szállítás válsága miatt, a viszontbiztosítás (a biztosítók biztosítása) a 2001. szeptember 11-i merényletek következtében
a térítési díjak folyamatos emelkedése miatt és az elektromos központok számára gyártott turbinák részlege az Enron-botrány
által megbénított  energiaszektor következtében. Öt évvel később a vállalat  tőzsdei értéke még mindig nem tért  magához
ebből a sokkból. A részvények 14%-ot estek 2001 óta.

Amúgy úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben. A sajtó látszólag szereti a General Electricet. A Financial Times
egymás után nyolcadszor az év „legtiszteletreméltóbb cégévé” nyilvánította, a Fortune magazin pedig február 22-én a
„legcsodálatosabb” vállalatnak kiáltotta ki a General Electricet. Az ilyen típusú dicsőségre a multinacionális vállalatok
erőteljesen törekednek. Attól, hogy egy évben két ilyen világraszóló üzleti elismerésben részesítsék őket, csak még
elszántabbá válnak. Hát akkor mit szóljunk ahhoz a rendszerességhez, ahogy a GE ezekből a díjakból részesül? A City
napilapja az utóbbi nyolc évben hetedik alkalommal ítélte neki „a legtiszteletreméltóbb vállalat” címet… Ami az amerikai
magazint illeti, 1998 és 2002 között minden esztendőben a „legcsodálatosabb cég” elismerésben részesítette a GE-t.

A mintegy negyven országban jelenlévő GE a világ legjelentősebb ipari konglomerátuma lett vagy maradt;

tőzsdei  tőkésítését  (épphogy)  csak  az  olajóriás  ExxonMobil  szárnyalja  túl.  Pénzügyi  szolgáltatásainak

mérlege önmagában meghaladja a legnagyobb amerikai bankokéit,  repülőgépek bérbeadásával foglalkozó

leányvállalata nagyobb flottával rendelkezik, mint az American Airlines, az a részlege pedig, amelyiknek

vásárlási hitelnyújtás a profilja, több hitelkártyát kezel, mint az American Express.

2006-ban a várt 163 milliárd dolláros üzleti forgalmával a GE annyi értéket állít elő, mint Argentína, a

világ 34. leggazdagabb országa. 2005-ben a multinacionális cég által realizált 16,3 milliárd dolláros haszon

meghaladta  a  Total  rekordnyereségét;  1989–2004  között  összesen  139  milliárd  dollár  profitot  termelt,

nagyjából ugyanannyit, mint az IBM, a McDonalds és a Wal-Mart együttvéve.[1] Ebből az összegből 61,3

milliárd  dollár  a  részvényesek  zsebébe  vándorolt  osztalék  formájában.  További  30  milliárd  pedig arra

szolgált, hogy GE-részvényeket vásároljanak vissza a pénzpiacokon.[2]

A sajtó és a kereskedelmi iskolák General Electric előtti hajbókolásához hasonló hangnemben beszélnek

John Francis („Jack”) Welch Jr.-ról, aki 1981–2001 között állt a társaság élén. 2003 novemberében a The

Economist „a 20. század menedzsere” díjjal tüntette ki. Egy évvel a nyugdíjba vonulása előtt a Forbes alig

tudta leplezni aggodalmát: „Csak kevesen emlékeznek Mao Ce-tung utódjára, arra az elnökre, aki Lincolnt

követte [vagy] annak a karmesternek a nevére, aki  Leonard  Bernsteint  váltotta (…) Jack Welch GE-re

gyakorolt hatása ugyanilyen jellegű.” Amikor 2004 novemberében a Financial Times vezető kádereket arról

kérdezett, hogy tanácsadó testületükben mely „történelmi személyiségeket” látnák szívesen, Welchet Bill

Gates, Winston Churchill, Carlos Ghosn és Jézus Krisztus mellé sorolták.

Vannak azonban kritikusabb vélemények is… 2002 áprilisában például a United for a fair economy nevű

szervezet, amely az egyenlőtlenségek dokumentálásával foglalkozik, a GE-t „az Enron típusú gazdasági

titánok” közé sorolta (ez a cég volt az, amelyiket csak néhány részvényes érdekében irányítottak és egy év

alatt összeomlott). Tucatnyi multinacionális cég mutatja ennek az új kapitalizmusnak a negatív jeleit. Úgy

vélték, hogy a GE mindezt egyszerre, sűrítve fejezi ki, ezért a szervezet a bírálóbizottság különdíját ítélte

neki „életművéért”.

Thomas  O’Boyle,  a  Wall  Street  Journal  egykori  újságírója  szerint,  aki  részletesen  tanulmányozta  a

multinacionális céget, ha a GE „a 20. századi amerikai vállalatok egyik legjelentősebb és legelbűvölőbb
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intézménye”, akkor egyúttal átmenetet is jelent a „paternalista” és egy más típusú, „kannibál kapitalizmus”

között,  s  jellemző  rá  az,  hogy az ipari  csoportokat  aláveti  a  spekulánsok  érdekeinek.  „A részvényesek

kielégítése – írja – az elnök-vezérigazgató minden idejét lefoglalja és senki sem foglalkozott ezzel annyit,

mint  Jack  Welch.”[3]  Következmény:  az  ipari  fejlesztést  elhanyagolták,  és  a  korábban  megbecsült  és

megvédelmezett alkalmazottak most úgy érzik, ellenségként, fenyegető veszélyként tekintenek rájuk.

Mivel a GE leányvállalatainak régi vezetőit más amerikai cégek – mindenekelőtt a barkácsoló eszközöket forgalmazó Home
Dépôt, a ragasztóanyagokat gyártó 3M vagy a Honeywell repülőgép-ipari alvállalkozó – javaslatai alapján választották ki,
ezek a változások kihatottak az egész amerikai vállalati világra.

A két  cég fúziójából  –  egyiküket  a  feltaláló  Thomas Edison  alapította –  1892-ben  létrejött  General

Electric megszületése, azaz 1893 óta része a Dow Jones indexnek. 18 vezető Wall Street-i cég állt össze

akkor (az index ma harmincat számlál), a GE az egyetlen közülük, amely ma is létezik. A leglényegesebb az,

hogy a kenyérsütőktől kezdve a száloptikáig számtalan beruházása révén átformálta az amerikai ipart (lásd

keretes írásunkat). A 20. század legnagyobb részében a világ csúcstechnológiai iparágainak legjelentősebb

vállalata volt; több mérnöke is megkapta a kémiai vagy a fizikai Nobel-díjat; elektromos és elektronikai

szakértelme révén hosszú ideig az övé volt a legjelentősebb ipariszabadalom-portfolió.

A cég stratégiai terjeszkedésbe kezdett: 1935-ben már érdekeltségei voltak Japánban, Franciaországban,

Németországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában. A második világháború alatt a Pentagon első

számú ügyfele lett; húsz év múlva pedig a General Electric sokat profitált a vietnami háborúval kapcsolatos

megrendelésekből.  1951  után  újított  és  a  műveleti  irányítást  a  leányvállalati  szinten  decentralizálta.

Egyébként nem sokkal ezután Ronald Reagan a vállalat érdekében bejárta az országot, hogy kompenzálja ezt

a  felbomlást  és  megőrizze  a  GE  közös  imázsát  és  arcát  (lásd  keretes  írásunkat).  A  decentralizáció

mindazonáltal  számos konfliktussal  járt,  a vezetőknek alkalmazkodniuk kellett  a szabályokat  tartalmazó

körlevélhez és a nyolc Kék Könyv által előírt eljárásokhoz.

A GE-hez tartozó  társaságok élén  ekkor a mérnökök pénzügyi  szakembereknek  adták  át  a helyüket,

akiknek az általános ismeretei kibővültek annak eredményeképpen, hogy a csoport leányvállalatait egymás

után  irányították.  Reginald  Jones,  az  1972–1981  közötti  elnök-vezérigazgató  bátorította  a  vezető

menedzserek ezen mobilitását, amihez még „stratégiai” tervezést is csatolt, aminek az volt a feladata, hogy

évekkel  előre  meghatározza  a  leányvállalatok  fejlődését.  Ezeket  a  vezetésbeli  újításokat  azóta  a  többi

amerikai vállalat is átvette.

Társadalmi  kapcsolataiban  a  General  Electric  szintén  úttörőnek  bizonyult.  Az  1930-as  években

nyugdíjtakarékossági  programokat  indított,  hogy „alkalmazottait  kivonja  a  szakszervezetek  ellenőrzése

alól”. A gazdasági világválság idején Gerard Swope, aki 1922-től  1940-ig irányította a céget, nem járult

hozzá a tömeges elbocsátásokhoz és ő javasolta a demokrata Franklin D. Roosevelt elnöknek a New Deal

program elindítását. 1981-ig a „Generous (bőkezű) Electric” – ahogy az alkalmazottak nemzedékei nevezték

–  a  fordi  modell  alapján  működött,  ami  azt  jelentette,  hogy  a  megtermelt  értéket  újraosztották  az

alkalmazottak között. Vásárlóerejük növelte az amerikai gazdaság eladásait.

Semmilyen  eszközzel  sem  lehetett  szembeszállni  ezzel  az  irányvonallal  az  1960-es  években:  a

szakszervezetek erősek voltak és – ahogy John Kenneth Galbraith közgazdász megállapította,  a General

Electric  méretű  vállalatoknál  „a  befektetők  kezdeti  apportja  nem számottevő;  mindegyikük  esetében  a

néhány óra vagy néhány nap alatt realizált nyereség elég a kielégítésükre. A részvényes egyén egyikükben
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sem követeli a vállalat feletti hatalom egy szeletét.”[4]

Ezt  a modellt  a vegyészmérnök Jack Welch  vonta kétségbe.  1981-ben nevezték  ki  vezérigazgatónak,

miután  egész pályafutását  a  vállalatnál  töltötte.  Elődei  –  jegyzi  meg a  Fortune  magazin  –  „gondosan

ügyeltek arra, hogy egyensúlyban tartsák az alkalmazottak, a részvényesek és a vállalat érdekeit. Welch

azonban a GE-részvény árát tette új etalonná.”[5] Ez a változás az erőviszonyok átalakulását jelentette, ami

akkor ment végbe, amikor a frissen elnökké választott Ronald Reagan „felszabadította” a pénzpiacokat a

politika gyámkodása alól, amelyet az 1929-es válság helyezett föléjük. A járadék- és egyéb közös befektetési

alapok váltak a Wall Street legnagyobb részvényeseivé, hozamigényük folyamatosan nőtt, azokat a vezetőket

pedig, akik erről nem vettek tudomást, lapátra tették.

Ugyanakkor részvényeinek roppant alacsony ára miatt a GE ekkoriban nagyon sebezhető volt egy olyan

ellenséges hatalom-átvételi  kísérlettel  szemben, ami nyilvános vásárlási ajánlatban ölt  testet. Jack Welch

elhatározta, hogy ezt  megakadályozza.  Azzal kezdte,  hogy megszabadult  a veszteséges tevékenységektől:

„174-en foglalkoztak tervezéssel – magyarázta – és három üzletág volt veszteséges 20 év óta.”[6] Ezentúl

saját  szavai  szerint  mindig „csavarni  kell  a  citromon”[7].  Az éves  eredmények  kétszámjegyű  bővülést

mutattak, így az ipari konglomerátum hamarosan kikerült az esetleges ellenségek lőtávolából. Sőt övé a világ

legjelentősebb  tőzsdei  tőkésítése.  Wall  Street-i  értéke  1981  és  2001  (Welch  távozása)  között  a

harmincszorosára emelkedett. A General Electric ma annyit ér, mint a Total, az EDF, a GDF, a Suez, a

Saint-Gobain és az Alcatel együttvéve.[8]

Egy ilyen átalakulás okoz bizonyos károkat.  „Az emberek félnek, hogy elveszítik munkahelyeiket,  egy

megszűnő vállalat azonban semmit sem tehet [az érdekükben] – válaszolja erre Welch. – Azok kerekednek

felül,  amelyek  jövőképet  nyújtanak  számukra.”  A  Business  Week  című  amerikai  hetilap  által  2004

októberében  a  „vállalatvezetés  evangélistájának”  elkeresztelt  Welch  azon  fáradozott,  hogy  növelje  a

termelékenységet,  és  ahogy az egyik  szlogen  követi  a  másikat,  emelje  a  termelési  normát.  Az 1980-as

években az Erie-ben, Pennsylvaniában található gyár 7500 alkalmazottja 350 mozdonyt állított elő évente.

2000-ben már 911 mozdonyt termelt a 3500-nál is kevesebb munkás.[9]

A gyárbezárások is elszaporodtak. Általánossá vált az alvállalkozók foglalkoztatása. Welch időszakában a

csoport  fizetett  alkalmazottainak  száma  400  ezerről  300  ezerre  csökkent.  De  ha  a  GE  érdekkörébe

1981–2001 között tartozó ezer vállalat teljes állományát is beleszámoljuk, akkor a megszűnő munkahelyek

száma eléri a félmilliót. Az elnök-vezérigazgató emiatt kapta a „Neutron Jack” nevet utalva a hasonló nevű

bomba hatására: a gyárépületekből az alkalmazottak eltűntek, a falak érintetlenek maradtak. Valóban meg

kell válni évente a cég alkalmazottainak 10%-tól, „azoktól, akik a legkisebb teljesítményt nyújtják”, ezt a

politikát folytatja az utód, Immelt, de „kevésbé szigorú” módon.[10] Welch szerint ez minden esetben „a

bürokrácia elburjánzásának legjobb ellenszere”.

Ugyanakkor  a  korszellem  változása  is  megmutatkozott:  a  kapitalizmus  céljai  közül  eltűnt  a

munkahelyteremtés,  a  munkások  elbocsátását  pedig  a  bátorság  jeleként  értelmezték.  Egy  júniusi

konferencián La Baule-ban a világ minden részéről érkező 800 befektető és az európai fejlesztési hivatalok

képviselőinek jelenlétében Immelt, akit Thierry Breton francia gazdasági miniszter Becsületrenddel tüntetett

ki,  a  politikusok  szemére  vetette,  hogy „állandóan  lemondanak”  arról,  hogy vállalják  a  felelősséget.

„Amikor én a GE céljait meghatározom, nem kérem ki a munkásaim véleményét.”[11]
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„Az lenne a legjobb – álmodozott Welch –, ha minden gyárat fel lehetne rakni egy dereglyére.” Azért

mondhatott ilyet, mert a multinacionális óriáscég 1994, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény

(NAFTA)[12] megkötése után hasznot húzott abból, hogy gyárakat telepített át a mexikói határ túloldalára.

A  Képviselőház  külügyi  bizottságában  folytatott  vitában  még  azelőtt,  hogy  a  Clinton-adminisztráció

elfogadta volna a szerződést, a General Electric számokat mutatott be, hogy mennyi munkahelyet fog ez a

megállapodás  az  Egyesült  Államok  számára  megmenteni.[13]  Öt  évvel  a  hatályba  lépése  után  a

Multinational  Monitor  című  folyóirat  szerint  a csoport  egyes leányvállalatai  nyomást  fejtenek ki  annak

érdekében, hogy az alvállalkozóik kövessék őket Mexikóba… 1991-ben a GE még négyszer annyi embert

foglalkoztatott  az  Egyesült  Államokban,  mint  a  világ többi  részén.  Ma ez az  arány 1,15:1,  a  külföldi

(európai, indiai, s főleg kínai) üzleti forgalma pedig elérte a 80 milliárd dollárt, vagyis a teljes összeg felét.

„A  világméretű  terjeszkedés  –  állítja  a  volt  elnök-vezérigazgató  –  a szegény országok életszínvonal-

emelésének leghatékonyabb módja.”

1981. december 8-án a nyolc hónapja a vállalat élére kinevezett Welch a New York-i Pierre Hotelben

összegyűlt pénzügyi szakembereknek azt fejtegette, hogy a részvényei alacsony árával „totális háborúban”

álló cég meg fogja követelni  a leányvállalataitól,  hogy területükön az első  vagy a második számú céggé

váljanak,  ellenkező  esetben  eladja  őket.  S  valóban,  a  GE  rövidesen  megvált  egy szénbányájától,  egy

tárcsagyártól,  kivonult  a  távközlési  piacról  stb.  Mivel  gondosan  elkerülte  a  japán  termékek  egyre

erőteljesebb konkurenciáját,  Welch kiszállt  még a szórakoztatóelektronikai  iparból  is,  ahol  pedig a GE

amerikai  piacvezető  volt.  A kisméretű  elektromos  háztartási  gépeket  előállító  gyáraitól  1983-ban  úgy

szabadult meg, hogy az érintett vállalatok vezetésével nem is tárgyalt. „Ez olyan, mintha a General Motors

felhagyna a gépkocsigyártással” – írta akkoriban a New York Times. Húsz év alatt 400 vállalat lépett így ki

a cégcsoportból. Ez azonban nem egyirányú folyamat volt: közben több mint ezer társaságot vásárolt fel a

multinacionális vállalatóriás.

1981–1986 között a 130 ezer ember elbocsátása és a több mint száz leányvállalat eladása 6,5 milliárd

dollárt jövedelmezett a General Electric számára. Ezt a gigantikus összeget őrült sebességű felvásárlásokra

fordította,  ami lehetővé tette,  hogy gyorsabban növelhesse profitját.  A csoport  beszállt  az orvosiműszer-

gyártásba  (1987:  Compagnie  Générale  de  Radiologie,  Általános  Radiológiai  Társaság),  a

villanykörtegyártásba  (1989:  a  magyar  Tungsram)  vagy  a  vegyiparba  (1988:  a  Borg-Warner

műanyagrészlege), de leginkább a pénzügyi szolgáltatásokat fejlesztette (1980-as évek: ügynöki tevékenység

és biztosítás). Ez utóbbi, amit egy időben GE Capitalnek neveztek, 1981-ben csak 10%-ban részesedett a

csoport üzleti forgalmából. Húsz évvel később a részesedés megnégyszereződött.

1986-ban a GE 6 milliárd dollárt áldozott legismertebb tranzakciójára, a Radio Corporation of America

(RCA) visszavásárlására. Welch felszámolta az RCA minden ipari tevékenységét és csak az NBC televíziós

hálózatot tartotta meg. Az eredetileg 1919-ben a GE és a brit  Marconi leányvállalataként alapított RCA

1932-ben vált önállóvá az amerikai kormány trösztellenes lépései következtében. Visszatérése a GE kebelére

az új szabályok oltalma alatt valósult meg, kedvezett a „konszolidációnak”, mely átalakította az amerikai

rádiózást és televíziózást.[14]

Ettől  függetlenül  a  GE  tevékenysége  elsősorban  vagyonának  pénzügyi  kezelésére  koncentrálódik.  A

felvásárlásokra költött pénz már nem fordítható az ipari tevékenységek fejlesztésére. 2001–2003-ban – írja a

Wall Street Journal – „az 1990-es évek spekulációs buborékja kipukkadt és ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy
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jóllehet  a GE menedzsmentjének kezdeményezései  bizonyosan növelték a  rentabilitást  és  a  profitot,  de

egyúttal számos zavar is napvilágra került”.[15] Ilyen például az 1990-es évtizedben kutatás-fejlesztésre

költött összegek 19%-os csökkenése. A cég a múlt század végén az innovációban vezető helyen állt, mára

viszont eltűnt a legtöbb ipari szabadalmat benyújtó vállalat húszas listájáról. Az 1960-as és 1970-es években

a műanyagipari és a repülőgép-ipari  leányvállalatai által veszteségesen fejlesztett termékek nélkül Welch

nem élvezhette volna azokat a profitokat, amelyeket ezek az innovációk később produkáltak.

Felismerve a veszélyt  az utódja eladta a vállalat  pénzügyi  üzletágának egy részét  és növelni  kezdte a

kutatás-fejlesztésre fordított összegek nagyságát, amelyek 2004-ben már elérték a 3,1 milliárd dollárt.[16]

Azóta  a  hangsúly  azokra  a  technológiákra  helyeződött,  amelyek  lehetővé  teszik  mindenekelőtt  az

üvegházhatásért felelős gázok kibocsátásának csökkentését. A General Electric azt reméli, egy nap meg tudja

majd győzni George W. Busht a kiotói jegyzőkönyv aláírásáról, mely kiterjesztené az amerikai ipari cégekre

is az üvegházhatásért felelős gázkibocsátás kvótájának betartását.

Fennállása alatt  mindvégig a cég számíthatott  a gondoskodó amerikai államra. „A sikeres cégek azok,

amelyek  hozzánk  hasonlóan  az  ország  egyedüli  tartóoszlopai;  az  államok  ugyanis  nem állítanak elő

semmit” – hirdette Welch. Csakhogy 1990–2002 között (vagyis az ő uralma alatt) a cég rekordmennyiségű

állami megrendelést kapott, amelynek nagyságát a Center for Public Integrity 43,7 milliárd dollárra becsüli.

Az  exporttámogatásoknak  és  a  helyi  szubvenciók  sokaságának  köszönhetően  a  cég  az  az  amerikai

multinacionális  vállalat,  mely  a  legtöbbet  nyerte  a  vállalati  nyereségadó  egyesült  államokbeli

csökkentésével.[17] 2001 és 2003 között például az ezen a címen fizetett adója alig érte el a 3,4 milliárd

dollárt.  Ezzel  9,5 milliárdot  takarított  meg. A cég ugyanakkor az adócsökkentésnek hála 1996 és 1998

között már 6,9 milliárd dollárt spórolt meg…

Egy ekkora mannának köze van  azokhoz a „befektetésekhez”,  amelyeket  a multinacionális  vállalat  a

közpolitika  befolyásolása  érdekében  jóváhagy.  Az  NBC  televíziós  társaság  birtoklása  és  2003-ban  a

Universal  stúdió,  valamint  a  Vivendi  kábelcsatornáinak  a  visszavásárlása  (utóbbi  megtartott  20%

tulajdonrészt) a General Electric számára bizonyos befolyást biztosít. A vezetőket a választási kampányok

finanszírozása ügyében is felkeresik: adományaik 1990–2006 között elérték a 12 millió dollárt.

A csoport minden esetben előnyben részesíti a közvetlen lobbitevékenységet. Csak 2005 első felében erre

13,9 millió dollárt fordított, ami szinte példátlan az Egyesült Államokban.[18] A cég a stratégiai jelentőségű

munkaerő-toborzásban  is  szakértőnek  számít.  Miután  Franciaországban  a  vállalat  élére  Clara  Gaymard

került,  új  alkalmazója  rendelkezésére  bocsátotta  címlistáját,  amelyet  akkor  állított  össze,  amikor  a

Nemzetközi Befektetések Francia Ügynökségét vezette.

Miután  a  részvényeseket  messzemenően  kielégítették,  Jack  Welchet  gazdagon  megjutalmazták.  Csak

2000-ben 164 millió dollárt keresett, ebbe az összegbe már beleértendő az őt megillető részvények eladása

is. A következő esztendőben még 16 millió ütötte a markát, amihez még az a 9 milliós prémium is hozzájött,

amit „nyugdíjba” vonulása alkalmából kapott. A GE élén eltöltött húsz év alatt a cég a volt vezérigazgatót

becslések szerint 900 millió dolláros vagyonnal jutalmazta…

A javadalmazás az általa elvégzett pedagógiai mű szintjét jelzi: 1981-ben a CBS népszerű riportműsora, a

60 Minutes  megdicsérte, amiért Kaliforniában bezárt egy üzemet. „Ma már – örömködött – az amerikai

társadalom elfogadja a versenyt.” Összességében „modernizálódik”.[19]
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A General Electric számos felfedezést tett a hangrögzítés és -terjesztés területén (a rádiózás 1906-ban, az

első televízió-átjátszó 1927-ben…), az orvosi képalkotásban (az első X sugarak 1896-ban, tökéletesítésük

1913-ban, a szkennertomográf 1976-ban, mágneses rezonanciával képrögzítés 1983-ban, majd az ultrahang

2002-ben…), az elektromosságban (a villanykörte 1879-ben, a motor 1887-ben, a turbina 1901-ben, a lézer

1962-ben…);  a  közlekedésben  (1924-ben  dízel-,  majd  elektromos  lokomotívok…);  a  háztartási  gépek

területén (a ventilátor 1902-ben, a kenyérsütő 1905-ben, az elektromos tűzhely 1915-ben, a hűtőszekrény

1917-ben,  a  mosógép  1930-ban,  a  belső  klímakészülék  1932-ben,  és  más  háztartási  készülékek…);  a

kémiában (műgyanta 1912-ben, majd számos műanyag molekula 1930 után, különösen az átlátszó Lexan

1953-ban vagy a szintetikus gyémánt 1955-ben); a repülésben (a sugárhajtású motor 1941-ben, a robotpilóta

1943-ban, a radar kereskedelmi forgalomba hozatala 1945-ben…); az elektronikában (az optoelektronika

első alkotóelemei 1961-ban és a száloptika 1981-ben, olyan találmányok, amelyeket azóta más társaságok is

használnak a telekommunikáció területén)…

Cimkék: tudomány
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SERGE HALIMI

1952-ben a színész Ronald Reagan élete stabilabbá vált, amikor újra feleségül vette Nancy Davist és

könnyebbé, amikor a General Electric pompás szerződési ajánlatot tett elébe: előbb 125 ezer, majd 150 ezer

dollárt kap évente. Ralph J. Cordiner, a GE főnöke akkoriban keresett valakit, aki az éppen decentralizált

„polgári  vállalat”  (corporate  citizen)  arca  és  hangja  lehetett  volna.  „Cordiner  –  magyarázta  Reagan

1980-ban – kitalálta, hogy televíziós adást indít a társaság reklámozására a szóvivő vezetésével. Feladata

lett volna a gyárak meglátogatása is. Az országban szétszóródott alkalmazottak ezután majd azt mondják,

hogy a központ  tud  az ő  létezésükről,  hiszen elküldte hozzájuk ezt  a palit,  akit  vasárnap este láttak a

tévében.”[1]

Kezdetben Ronald Reagan érzett némi bizalmatlanságot a televízió iránt, félt attól, hogy Hollywood

végét  fogja  jelenteni.  De  pénzre  volt  szüksége…  A  GE  szolgálatában  kereshetett  is  (minden  héten

reklámoznia kellett a cég által gyártott hűtőszekrényt vagy tévékészüléket a képernyőn[2]), majd politikai

beállítódása, amely az 1950-es évekig demokrata és inkább haladó szellemű volt, kezdett megváltozni. A

jövedelemadó – amely akkor a leggazdagabbak esetében elérhette a 91%-ot is… – számára lidércnyomássá

vált: „Hazug és csaló nemzetté változtatnak bennünket” – zsörtölődött egy 1957-es rádióműsorban.

Azalatt a nyolc év alatt, amit 1954 szeptemberétől a vasárnap esti tévéműsornak, a GE Theaternek,

valamint a cég reklámturnéinak szentelt – saját bevallása szerint volt olyan nap, amikor 14 beszédet tartott,

összesen  250  ezer  munkással  találkozott  és  nagyjából  kétesztendőnyi  időt  töltött  az utakon –,  Ronald

Reagan fényesre csiszolta retorikai  képességeit,  egyúttal  a jövendő  elnökjelölt  edzette állóképességét.  A

nagy magántársaságok elszánt hívévé vált, és támadta azt az államot, amely szerinte megfojtja őket. Miután

Richard Nixon, akit Reagan nagyon támogatott, 1960-ban vereséget szenvedett John Kennedytől, a General

Electric, amely mindig is vigyázott arra, hogy jó viszonyban legyen a Fehér Házzal, már nagyon várta, hogy

1962-ben  lejárjon  szóvivője  szerződése.  Utóbbi  ezért  sohasem neheztelt.  Négy  év  múlva  Kalifornia

kormányzójává választották. Valami elkezdődött…

[1] Idézi Lou Cannon: Reagan. Perigee Books, New York, 1984. 93. o.

[2] Az egyik reklámban Ronald Reagan kinyit egy szekrényt. Egy tévé van benne. Nancy Reagan felkiált: „Új házunkban, ha
szórakozni vágyunk…” Ronald Reagan pedig befejezi a mondatot: „Csak el kell fordítanunk a gombot és az elektromosság
elhozza nekünk [a szórakozást]. Hála az elektromosságnak ez az egyik módja, annak hogy jobban éljünk.”

Cimkék: külpolitika
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A General Electric mérnökeit és feltalálóit számos újítás dicséri a hangrögzítés és -továbbítás területén (a rádiózás 1906-ban,
az első televízió-átjátszó 1927-ben), az orvosi képalkotásban (az első X-sugarak 1896-ban, tökéletesítésük 1913-ban, a
szkennertomográf 1976-ban, mágneses rezonanciával történő képrögzítés 1983-ban, majd az ultrahang 2002-ben…).

Folytatva a sort az elektromossággal: a villanyizzót 1879-ben, a villanymotort 1887-ben, a turbinát 1901-ben, a lézert
1962-ben alkották meg. A közlekedésben (1924-ben dízel-, majd villanymozdonyok…) és a háztartási gépek kifejlesztésében
(a ventilátor 1902-ben, a kenyérpirító 1905-ben, az elektromos tűzhely 1915-ben, a hűtőszekrény 1917-ben, a mosógép
1930-ban, a belső klímakészülék 1932-ben és más háztartási készülékek…) a GE-termékek dominánssá váltak. A
vegyiparban (műgyanta 1912-ben, majd számos műanyag-molekula 1930 után, különösen az átlátszó Lexan 1953-ban vagy
a szintetikus gyémánt 1955-ben); a repülésben (a sugárhajtású motor 1941-ben, a robotpilóta 1943-ban, a radar
kereskedelmi forgalomba hozatala 1945-ben…); az elektronikában (az optoelektronika első alkotóelemei 1961-ben és a
száloptika 1981-ben, olyan találmányok, amelyeket azóta más társaságok is használnak a telekommunikáció területén)
ugyancsak mindenütt jelen van a General Electric.
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2005-ös főbb adatok

43 országban van jelen.
Alkalmazottainak száma: összesen a világon 316 000, az Egyesült Államokban 161 000 (24 000 szakszervezeti tag).
Alaptőkéje: 673 milliárd dollár.
Üzleti forgalma: 150 milliárd dollár, ebből 3,6 milliárd euró Franciaországban (10 000 alkalmazott).
Osztalék: 14%-os növekedés; ez volt a 30. év, amikor folyamatosan nőtt – ez idő alatt 14 milliárd dollárt „térítettek
vissza a részvényeseknek”.
Szabadalmak: az elmúlt év során 1118-at nyújtott be.

az ágazatok 2005-ös forgalma

GE Infrastructure (repülőgépmotorok, elektromos turbinák, atomreaktorok, szennyvízfeldolgozás stb.): 41,8 milliárd
dollár.
GE Money (hitelnyújtás magánszemélyeknek, 10 millió ügyfél szerte a világon): 19,4 milliárd dollár.
NBC Universal (az nbc-hálózat, kábelcsatornák, a Universal Studios stb.): 14,7 milliárd dollár.
GE Commercial Finance (vállalati hitelek): 20,6 milliárd dollár.
GE Healthcare (diagnosztika és orvosi képalkotó eljárások): 15,1 milliárd dollár.
GE Industrial (műanyagipar, háztartásigép-gyártás, izzók stb.): 32,6 milliárd dolláros üzleti forgalom.

Cimkék: gazdaság
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Franciakert

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

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

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

Az mindenképp közös a káromkodásokban, hogy mindegyik erős feszültség, intenzíven átélt –
nemritkán negatív – érzelem szülötte. Mivel a káromkodáson igen nagy az érzelmi nyomaték,
hamar elkophat, elgyöngülhet, elhasználódhat. Ezt a folyamatot ellensúlyozza a káromkodások
nyomatékosítása. Ennek két módja van: a káromkodást vagy de prepozícióval rózsafüzérszerűen
összekapcsolják[vi] (sacré nom de Dieu de bordel de merde, putain de bordel de merde, putain de chiasse
de crotte de flute de zut stb.), vagy valamilyen jelzői értékű nyomatékosító előtaggal támogatják
meg (pl. mille milliards de sabords). Nyomatékosításra általában a következő szavak és összetételek
használatosak: double, triple, double millions de, cent, cinq cent, mille, mille milliards, millions,
sacrémille stb. Az is előfordul, hogy a káromkodás nyomatékosító szó lesz, aminthogy az sem
ritka, hogy – mint tic de langage – erejét vesztve csak a beszédet tarkító, ha ugyan nem tagoló
rossz szokássá válik. A putain például a nem túl választékos köznyelvben ugyanúgy tagolhatja a
mondatot, mint a vessző, mi több, játszhat ugyanolyan szerepet is, mint írott nyelvben a
felkiáltójel.

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ciel juste ciel, ciel de Dieu (különösen gyakori, általában meglepetés kifejezésére, a meglepetés
lehet kínos is: Ciel, mon mari ! ’Te jó Isten, a férjem!’ – a szállóige a bulvárdarabokból jól ismert
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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 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);
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„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 !

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

24 / 32 2010.08.24. 11:39



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

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

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

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

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

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

 

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

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

Utóvégre nem vagyunk az őserdőben! Nom d’une pipe, on n’est pas des sauvages !

[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.
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[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.

Ádám Péter

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

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

marron jelzővel fejezi ki, a brun inkább csak hajjal kapcsolatban használatos1. 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 colombe2 (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
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igék (a ’besatíroz’ jelentésű griser kivételével5) -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 holló6): az ige a szótőben kifejezett szín ragyogását, fényét fejezi ki. Két irodalmi
példa, egyik Ch. Perrault Barbe-Bleue (Kék Szakáll) c. meséjéből: Je ne voie rien que le soleil qui
poudroie, et l’herbe qui verdoie „Nem látok mást csak a porzó napot meg a smaragdzölden
tündöklő rétet’, másik V. Hugótól: Sous le ciel qui rougeoie ’A vöröslő (esetleg ’rőt fényben izzó’)
égbolt alatt’ (Année terrible).

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

III. az -âtre tompító képző (suffixe d’atténuation), ami nagyjából megfelel a magyar -s
melléknév-képzőnek, amely színnévhez kapcsolódva szintén a tulajdonság kisebb fokát-mértékét
fejezi ki (pl.: barnás, feketés, zöldes stb.). Az -âtre képző, a leggyakoribb színnevekkel
kapcsolódik össze (de nemcsak színnevekhez illeszkedik7). 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);
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verdâtre – ’piszkos zöld’

pl. des eaux verdâtres (piszkos zöld víz);

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

grisâtre – ’piszkos szürke’

pl. un ciel grisâtre (piszkos szürke ég);

noirâtre – ’piszkos fekete’

pl. des perles noirâtres ’piszkos fekete gyöngyök’

jaunâtre – ’piszkos sárga’

pl. une peau jaunâtre ’sárgás bőr’

violâtre – ’lilás’, ’piszkos lila’

pl. des lèvres violâtres ’elkékült (lila) ajak

roussâtre – ’vöröses’

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

olivâtre – ’olajbarna’

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

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

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

noiraud, noiraude (une femme noiraude)

rougeaud, rougeaude – (un visage rougeaud)

VI. Kifejezhetjük összetétellel is a különböző árnyalatokat.

(1) Összekapcsolhatunk két színnevet kötőjellel8: 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.
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(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 (égszínkék10), 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) stb11.

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

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

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

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
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illatszerboltba, és megnézzük, milyen rózsaszín körömlakk (vernis à ongle) kapható, ilyen
árnyalatokat találunk: rose caprice, rose éclat, rose fou, rose passion, rose satin, rose tendre, rose
turbulent, rose de Venise etc. Az Yves Saint-Laurent márkájú rúzsokon például mostanában ilyen
színjelölések olvashatók: prune frappée, prune vertige, cerise givrée, framboise gelée, rose savoureux,
rose cannelé, rose Paris, brun vibrant, brun beaubourg, miel naturel, beige douceur, pourpre interdit.13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Ilyen színű volt 1914 előtt a sorkatonaság pantallója.

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

Impresszum

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

31 / 32 2010.08.24. 11:39



Szerkesztőbizottság

Ádám Péter
Czöndör Gyula
Ferwagner Ákos

Hajdú János
Hegyi Gyula

Hrabák András
Lugosi Győző
Morva Judit

Simon Gergely
Sipos János

Tamás Gáspár Miklós

Képszerkesztő: Drechsler Ágnes

Olvasószerkesztő: Hussein Evin

Technikai munkatárs: Fogler Tibor

Kiadó: TIT Kossuth Klub
ISSN 2061-3083

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

32 / 32 2010.08.24. 11:39


