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Teleki Pálról -  indulatok nélkül
A blonczy Balázs m onográfiája

Árvaföld
Buda Ferenc 

új k ö te te
■ O. Á.

A két világháború közötti történelem 
1945 utáni likvidálása, illetve végzetes le
egyszerűsítése szükségképpen glóriát 
vont bizonyos, évtizedekig kiiktatott, ha
mis színben feltüntetett politikai szerep
lők feje köré. A kérdés csak az volt, mi
kor nő fel az új történésznemzedék, 
amely a bal- és a jobboldali sematizálás 
fölébe kerekedik, s elfogultságok nélkül 
szemügyre veszi az adottságokat és lehe
tőségeket, a kényszereket és kitörési 
pontokat, s e koordináták ismeretében 
teszi mérlegre egy-egy politikus teljesít
ményét. A Trianon és a magyar politikai 
gondolkodás című tanulmánykötetben 
jelentkeztek 1998-ban a Romsics Ignác- 
tanítványok, akik e feladatot -  a remé
nyek szerint -  sikeresen megoldják. Ne
kik már nem kell a marxista történetírás 
alaptéziseivel viaskodniuk, s nem fog
lyai olyan emlékeknek és élmények
nek, amelyek gátjai lehetnek a tisztán
látásnak.
A Romsics-tanítvány Ablonczy Balázs 
idén már egy Tefe/ri-könywel jelentke
zett, ő válogatta és szerkesztette kötetbe

■  A. J ászó Anna

„E kötet szerzője számára ugyancsak 
rövidre, mindössze harmincnyolc esz
tendőre szabta a sors a földi életét -  ír
ja  a könyvet záró tanulmányában a tu
dós-kiadó, Benczik Vilmos. „Lev 
Szemjonovics Vigotszkij 1896-ban 
született, s 1934-ben vitte el a tüdőbaj.” 
Legnagyobb hatású műve, a Gondol
kodás és beszéd halála évében jelent 
meg, de a szerző művei -  úgynevezett 
ideológiai elhajlásai miatt -  feketelis
tára kerültek, s csak az 1956-os, XX. 
pártkongresszus után láthattak újra 
napvilágot. Angol fordítása 1962-ben 
jelent meg, a hetvenes években egy an
gol filozófus „a pszichológia Mozartjá
nak’’ nevezi, s manapság Amerikában 
az egyik leggyakrabban idézett szerző. 
Magyarul a könyv 1968-ban jelent meg, 
ezen ismertetés szerzőjének kötelező 
olvasmánya volt egyetemi doktori 
vizsgájához 1970-ben, s a kilencvenes 
évek elején amerikai tartózkodásakor 
ugyancsak elcsodálkozott Vigotszkij 
tengerentúli reneszánszán. Pedig 
nincs min csodálkozni: a Gondolkodás 
és beszéd klasszikus alkotás, s nagyon 
is aktuális volt újra kiadni: ne csak 
idézzék, hanem olvassák is!

„A Gondolkodás és beszéd oszto
zott, s mind a mai napig osztozik a 
több tudományterület határvidékein 
kutatkodó könyvek sorsában: a szak- 
tudományi kézikönyvek tanúsága sze
rint sem a pszichológusok, sem a nyel
vészek, sem a filozófusok nem érzik 
igazán sajátjuknak Vigotszkij művét. 
Pedig valószínűleg mindhárom tudo
mánynak a javára válnék, ha a jelenle
ginél egy kicsit több figyelmet szentel
nének e korszakos munkát. Paradox 
módon az a helyzet, hogy Nyugat-Eu-

a néhai miniszterelnök politikai beszé
deit és írásait az Osiris Kiadónál. Az 
Elektra Kiadóház hangsúlyozottan nép
szerű, a nagyközönségnek szóló életraj
zot és pályaképet kért tőle, s ő ezt a fel-

rópában és Amerikában gyakrabban 
hivatkoznak rá, mint abban a régió
ban, ahol élt” -  jegyzi meg a kiadó is.

Vigotszkjj legnagyobb érdeme az, 
hogy világos képet ad a nyelvhasználat 
és a gondolkodás összefüggéseiről. Ez 
a problematika régóta izgatja a tudo
mányt. A nyelvhasználat és a gondolko
dás összeiiggéseiről szóló elméletek 
sokszínűek, s egy széles skálán helyez
hetők el. Az egyik véglet szerint a két 
dolog egymástól független, s a nyelv 
legfeljebb a tőle független gondolatok 
kifejezésére szolgáló tökéletlen eszköz. 
A másik véglet azonosítja a gondolatot 
a nyelvhasználattal: „Nyelvem határai 
világom határait is jelentik” -  monclja a 
wittgensteini szentencia A probléma 
megoldása azért nehéz, mert a gondo
lathoz közvetlenül nem férünk hozzá, 
nyelvi megvalósulásuk nélkül nem ra
gadhatok meg. Vigotszlqj ezt írja ”A 
gondolkodás és beszéd viszonyát (...) 
két, egymást metsző körrel lehetne se
matikusan ábrázolni, amelyek megmu
tatnák, hogy a beszéd- és 
gondokodásfolyamatok bizonyos része 
egybeesik. Ez az úgynevezett beszéd
gondolkodás szektora Ez a beszédgon
dolkodás azonban nem meríti ki sem a 
gondolkodás, sem a beszéd összes for
máját” . Tehát létezik gondolatok nél
küli, érzékszervi tudattartalmak alapján 
létrejött beszéd, és beszéd nélküli, kris
tálytiszta fogalmi gondolkodás? A kér
désfeltevés leegyszerűsíti a problémát, 
csak a figyelmet kívái\ja felhívni 
Vigotszkij könyvének árnyalt elemzésé
re, valamint a kötetet záró tanulmány 
szemléletes magyarázatára.

(Lev Vigotszkij: Gondolkodás és 
beszéd. Fordította: Páll Erna és dr. 
Tóth Tibomé, Trezor Kiadó, 2000. 
Ára: 2400forint)

adatot is remekül teljesítette, mert 
kimondva-kimondatlanul legendákat cá
folt, az eredeti forrásokhoz nyúlt, ami
kor problematikus pontokhoz érkezett 
Márpedig problematikus pont szép 
számmal volt Teleki pályáján. Minde
nekelőtt a zsidótörvények elfogadása 
(még akkor is, ha nem ő teijesztette be 
őket). Teleki, vallja Ablonczy Balázs, 
nem volt ügyes politikus, tetszetős szó
nok, nagy tudása és erkölcsi elvei sok
szor nem juttatták célba „üzeneteit”. Li
beralizmusát (fiatalon publikált Jászi 
Oszkár Huszadik Századában) az évek 
során teljesen levetkőzte, s konzervatív
keresztény gondolkodóként, politikus
ként próbált szembeszegülni a világ vál
tozásaival. Ilyen álláspontról ismerte fel 
már első németországi látogatása után a 
hitlerizmus veszélyét. (A bolsevizmus- 
nak kezdettől ellensége volt.) Ezért val
lotta rendületlenül, hogy a nemzetet ne
velni kell, ezért vállalt vezető szerepet a 
cserkészmozgalomban (Ablonczy sze
rint csak a cserkészek között érezte iga
zán jól magát).

Teleki, mint a két háború közötti ma
gyar politika valamennyi fontos szerep-

Sahrazád, az eredeti
■ D. I.

Valami nagy-nagy nyugalom árad ebből 
a könyvből. Már a külcsín is arról árul
kodik, hogy különleges kiadványt tart 
kezében az olvasó, aki várakozásában 
beljebb lapozva sem csalódik. Az Atlan
tisz Könyvkiadó nemrég megjelente
tett, Az Ezeregyéjszaka meséi című so
rozata ugyanis az eredeti arab szöveg 
első teljes magyar fordításéi, s mint 
ilyen, egyedülálló.

Ugyanakkor -  épp az eredeti arab 
szöveg miatt -  ezek a kötetek nem a 
gyermekeknek valók. A legifjabbaknak 
bőségesen elegendő, ha a mindenki által 
ismert, hétköznapi használatra szánt, s 
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi cím
mel napvilágot látott könyvecskét bön
gészik, mert ha Seherezádé meséit meg
szeretik, felnőttként az Atlantisz kiadvá
nyában is örömüket lelik majd. Garancia 
erre, hogy Prileszky Csilla fordítása hí
ven őrzi az eredeti mű nyelvi fordulatait, 
gondolatmenetét, míg Tótfalusi István 
műfordításai a szép versek kedvelőinek 
igényeit is kielégítik.

Az Ezeregyéjszaka meséi tehát iga
zán jó könyv, amelynek élvezete csak 
azoknak jelenthet komolyabb gondot, 
akik életkorukhoz méltatlannak vélik a 
mesék olvasgatását. Számukra -  mond
juk bemelegítésként -  a szemetes és az 
előkelő dáma története ajánlható, mivel 
a helyenként sikamlós história minden 
bizonnyal az összes előítéletet eloszlatja 
S akkor máris következhetnek az akár 
klasszikusnak is nevezhető mesék:

■ F ekch Magda

Ha meg akarjuk ismertetni magunkat, 
eredményeinket a világgal, márpedig 
ez az országkép szempontjából alap
vetően fontos, arról is gondoskodni 
kell(ene), hogy mindig szakszerű és 
pontos fordításban tegyük közzé az 
eredményeket idegen nyelven is. A 
rendszerváltozás után, az Európai 
Unióhoz való csatlakozás előkészíté
sének időszakában különösen nagy az 
igény szakszerű fordításokra, jól kép
zett fordítókra és tolmácsokra. Az ér
deklődésből következően a hazai 
szakirodalomban is megjelentek az 
írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés el
méletét és gyakorlatát tárgyaló új 
könyvek, köztük Szabari Krisztina 
Tolmácsolás -  Bevezetés a tolmácso: 
lás elméletébe és gyakorlatába című 
kötete. Klaudy Kinga Bevezetés a 
fordítás elméletébe című könyve, 
amelyet angol, német, orosz fordítás- 
technikai példatár egészít ki, már ötö
dik kiadásban jelenik meg. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem bölcsész-

Ismeretterjesztő sikerlista
(Fókusz K önyváruház)

1. A kommunizmus fekete könyve -  Nagyvüág Kiadó 4600 Ft
2. Vitray Tamás: Vitray -  Hungalibri Kiadó 2990 Ft

. 3. Király Zsolt: Blackbird -  Akadémiai Kiadó 3990 Ft
4. Kostolany, André: Tőzsdepszichológia -  Perfekt Kiadó 1990 Ft
5. Burfoot, Amby: Futók könyve -  Bona Kiadó 1690 Ft
6. Parker, John: Idegenlégió -  JLX Kiadó 1690 Ft
7. Pease, Allan-Pease, Barbara:

Miért nem képesek többfelé..r- Fiesta Kiadó 1850 Ft
8. Szlovákiai utazások -  Panorám a Kiadó 1430 Ft
9. Somogyi Gábor: A légió a mi hazánk -  MTTOSZ Kiadó 895 Ft

10. Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? -  Ex Libris Kiadó 1200 Ft

Sokan idézik, 
kevesen olvassák

Vigotszkij: G ondolkodás és beszéd

lője, Trianon revíziójáért küzdött, s a 
visszaszerzett területeken igyekezett to
leráns nemzetiségi politikát folytatni 
(közvetlenül halála előtt is arról panasz
kodik, hogy erre irányuló utasításait sza
botálják). Élete tragédiája, hogy a revízi
ós programmal nem tudta megőrizni az 
ország függetlenségét

Teleki öngyilkosságában -  Illyés 
Gyula szavaival -  „nem összeroppant, 
hanem fölmagasult”. Ablonczy Balázs 
könyvének utolsó fejezete, A Teleki-mí
tosz rávilágít arra, miért vált Teleki 1990 
után újra politikai viták tárgyává miért 
nyúlt vissza az Antall-kormány Teleki, s 
nem a nála modernebb Bethlen István 
politikai örökségéhez. Talán itt, az Antall 
József és Teleki Pál közötti rokonság fel
mutatásánál érdemes lett volna nagyobb 
súlyt helyezni a különbözőségekre.

A könyv nyilván vitákat vált m ád ki, 
de erényeit nehéz lesz elvitatni, mert itt 
a tudós felkészültség és a szinte szépírói 
igényesség ritka együttesével találko
zunk.

(Ablonczy Balázs: Teleki Pál. 
Elektra Kiadóház, Budapest, 2000. 
Ára: 1180 forint)

Hárún Ar-Rasíd kalifa, Abu Hasszán, 
Abu Muhammad, a rest, az egyszerű sze
gény ember, vagy az alexandriai vagány 
rendőrfőnökkel megesett történetei.

Ami bizonyos: Seherezádé - a kötet
ben Sahrazád - meséi nem csak az alvás
zavarral küszködő király örömét szolgál
ják. Egy -  talán jobb -  kor butaságról, 
bölcsességről szóló históriái ugyanis ké
pesek föltámasztani az olvasóban az em
beriségbe vetett hitet.

(Az Ezeregyéjszaka meséi. A hétköte
tesre tervezett sorozat első három darab
ja jelent meg. Atlantisz Kiadó, Buda
pest, 1999-2000. Ármegjelölés nélkül)

■ F enyvesi F élix Lajos

Kevés és súlyos beszédű költő Buda Fe
renc. El-elhalkuló, majdnem elnémuló, 
akit mindig valami dráma vagy tragédia 
mozdít ki kecskeméti csöndéből. Leg
utóbb az iszkázi költőkirályt, Nagy 
Lászlót siratta el, azután a madán sontú 
Szécsi Margitét. Olvashattuk az 1956-os 
fekete-piros verseket; a lapp, az udmurt, 
a mari, a baskír, a kazah, a kirgiz, í t mon
gol népköltészet műfordításcsokrát.

És most itt az ifjabb bizonyság, hogy 
nem aludt ki a tűz. Hétévi hallgatás után 
ifj kötettel jelentkezett a költő: hét Itosz- 
szú esztendő kípja-gondja, fogyatkozó 
öröme és fölcsillanó reménye ez a kar
csú könyv.

Buda Ferenc nagyon mélyről jött, 
onnan, ahol mindenért -  falat kenyérért, 
jó szóért -  verejtékezni kell. A szegé
nyek legszegényebbjei közül indult el, s 
a megalázottak hűséges szószólója ma
radt. Képi vüágát is abból a tájból, a 
hószakadásos évszakokból építi.

Ágh István egy régi kritikájában köl
tői oldódást, játékot kívánt barátjának. 
Nos, Buda Ferenc tfj kötetében a komor 
hangok mellett az irónia és a derű szóla
mai is felcsendülnek: ”Ibrány, Kunhe
gyes, Párizs, / internettel ott vagy máris. 
/ Minden transznacionális, / sőt: globális 
-  legalább is.” Köszöntőiben is ott <*z a 
vidám-komolykodó üzenet (Kemény 
Gézának..): „Bizony, Öreg. Testvérem. 
Tanár úr: /  tanultunk bár németül, tatá
rul, / s verte bajjal homlokunk a sok láz, 
/verseinkből mégsem nőtt sarokház "

Az igazi vers azonban keserves, fáj
dalom összepréselte szavakból, fuldok
ló mondatokból épül. Buda Ferenc bo
rotvaélesre kalapálja sorait, jajgatta!ja 
panaszló kérdéseit: „Mi lesz velünk mi 
lesz veled... Mi vagy te föld Homok-ha
zám / katlan? huta? kohó? kazán? / na
pod kié? éjed kié? / magzatvesztő mé- 
hed kié? / gyertyám leég előbb-utóbb / 
fiad vagyok? földönfutód? / s én csak 
hebegek dadogok / dűlőiden elindulok / 
lesvén ahogy göröngyeid / fölisszák Is
ten könnyeit”.

(Buda Ferenc: Árvafóld, Kairosz Ki
adó, Budapest, 2000. Ám: 1180 forint)

Ford ítás é s  to lm ácso lás  a  v ilágban
karának Fordító- és Tolmácsképző 
Központja 1999-ben megindította az 
évente kétszer megjelenő Fordítástu
domány című folyóiratot, az Akadémi
ai Kiadó pedig arra vállalkozott, hogy 
nemzetközi szakmai fórumot teremt a 
fordítástudomány művelőinek az an
gol nyelvű Across Languages and 
Cultures című folyóirat kiadásával.

Egyre több egyetemen, főiskolán 
és egyéb intézményben szervezik meg 
a fordító- és tolmácsképzést. Nekik, a 
hallgatóknak és a tanároknak akart 
segíteni az ELTE Fordító- és Tolmács- 
képző Központja, amikor oktatási se
gédanyagként megjelentette a Fordí
tás és tolmácsolás a világban című 
kötetet. A szerkesztők, Horváth Ildi
kó, Szabari Krisztina  és Volford Ka
talin arra törekedtek, hogy tudatosít
sák olvasóikban: a nyelvi közvetítés 
szakma, amelynek szigorú szabályai 
vannak. Hangsúlyozzák, hogy 
„Magyarországon az idegennyelv-tu- 
dás még messze a nyugat-európai or
szágokban elért szint alatt marad”, 
holott a nyelvi közvetítés minden kap

csolatrendszerben meghatározó sze
repet játszik.

A könyv két részre tagolódik. Az el
ső (Szabari Krisztina munkúja) a nyel
vi közvetítéssel összefüggő tudnivaló
kat veszi sorra, és ismerteti a tolmá
csok és fordítók szakmai szervezeteit. 
A második dokumentumgyűjtemény, 
amelyből megtudhatjuk, hogyan dol
goznak a többnyelvűséget alapszabály
ként elfogadó Éurópai Unióban az eu
rópai intézmények fordító- és tolmács
szolgálatai, mit fed az európai Master’s 
in Conference Interpreting Program, 
melyek a nemzetközi fordító- és tol
mácsszervezetek. Itt gyűjtötték össze 
a szerkesztők a szakmára vonatkozó 
nemzetközi szabványokat, szerződés 
mintákat. Közük a szervezetek etikai 
kódexeit, szólnak a tolmácsok és for
dítók jogairól s azokról a gyakorlati is
meretekről, amelyek a konferencia- 
szervezőknek is hasznukra lehetnek.

(Fordítás és tolmácsolás a világ 
bán. ELTE BTK, Fordító- és Tol
mácsképző Központ, Budapest, 2000 
Ármegjelölés nélkül.)


