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IDEGEN HORIZONTOK

A magyar irodalom külföldi recepciója visszatérően foglalkoztatja a ma-
gyar kulturális életet, sok esetben az is előfordul, hogy egy-egy irodal-
mi mű külföldi recepciójának fellendülése után itthon átértékelődik, 
esetleg új megvilágításba kerül. Ismerős megállapítás talán az is, hogy 
a magyar irodalmi közeg elsősorban a német, angolszász vagy éppen 
francia recepciót értékeli a leginkább, ezek azok a kiemelt kulturális 
közegek, melyek hangsúlyos jelleggel meghatározzák az érdeklődést 
és a fordítások célnyelvi területét is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy sok-
kal kevésbé ³ gyelünk esetlegesen a környező országokban megjelent 
fordításokra, ahogyan szintén kisebb az érdeklődés például a magyar 
irodalom svéd vagy a holland műfordításai iránt. Ez a tendencia emellett 
fordítottan is meg³ gyelhető, hiszen akár az oktatásban, akár a magyar 
kultúra világirodalom-képzetében kevésbé vannak jelen azok a művek, 
melyek nem valamely „nagy nyelv” köréhez tartoznak. Jelen számunk-
ban olyan kitekintésre teszünk kísérletet, mely egyszerre szemlézi a ma-
gyar irodalom külföldi recepcióját és egyúttal olyan, saját kultúrájuk-
ban fontosnak tekintett műveket, melyeknek még nem született magyar 
fordításuk.
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A nagy, világnyelveken írott (nemzeti) irodalmak műveinek fordításai-
val ellentétben, ahol a hazai recepciót inkább egy adott szerző vagy mű 
határozza meg, a kisebb nyelvekről fordított művek fogadtatását sok-
szor egy-egy markáns, meghatározó fordító személyiségnek az egyéni 
irodalmi ízlése, preferenciái szokták nagymértékben alakítani. Vala-
hogy így áll a dolog a szomszédos országok irodalmának fordításával is, 
különösen az olyan relációk esetében, amelyeknél az ilyen markáns for-
dítói személyiségek időnkénti megjelenése szinte már hagyománnyá 
vált. A szerb(horvát)–magyar fordítási relációban elég lesz itt például 
Csuka Zoltán hatalmas fordítói életművére gondolnunk. A fordított 
irányú, magyarról szerbre való átültetés meghatározó személyiségei, 
kultúraközvetítői közül az utóbbi néhány évtizedben, munkásságuk 
mennyi ségét és minőségét tekintve, két nagy név rajzolódik ki: Sava 
Babić (1934–2012) és Vickó Árpád (1950). Olyannyira, hogy meg lehet-
ne kockáztatni azt a kijelentést, hogy az ő esetükben nem a Sava Babić, 
illetve a Vickó Árpád által fordított művek szerbiai visszhangjáról be-
szélünk, hanem Sava Babić, illetve Vickó Árpád magyar irodalmáról.2

Ez voltaképp, némi sarkítással élve, azt jelenti, hogy nem beszélhetünk 
például szerbiai Csáth Géza-recepcióról, hanem Sava Babić Csáth Gé-
zájának recepciójáról.3 Sőt, e két nagy fordítóegyéniség esetében olyan 
jelenségről is szólhatunk, hogy volt egy időszak, amikor épp nekik kö-
szönhetően lett egy-egy magyar írónak jelentős kultusza szerb olvasói 
berkekben. Az, hogy Sava Babić Hamvas Béla műveinek fordításával 
1 Jelen tanulmány a szerbiai Oktatásügyi, Tudományos és Technológiai Fejlődés Mi-

nisz tériuma (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije) által támoga-
tott, a Belgrádi Irodalmi és Művészeti Intézeten (Institut za književnost i umetnost, 
Beograd) megvalósított, Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i 
nacionalnih obrazaca [A szerb folyóirat-kultúra szerepe az irodalmi, kulturális és 
nemzeti minták kialakulásában] elnevezésű, 178024-es számú tudományos projekt 
keretében készült. 

2 A Sava Babić magyar irodalma (Mađarska književnost Save Babića) kifejezést Bányai 
János (1939–2016) egy Sava Babić munkásságát méltató belgrádi fordítói kerek asz tal-
beszélgetésen 2004-ben elhangzott előadásából kölcsönöztem. 

3 Csáth Géza szerb fogadtatásának esetében ez még inkább érvényes, hiszen egy Sava 
Babić által készített szövegválogatásról van szó.  




