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Bányai János

A magyar civilizáció – Sava Babić tükrében 

Kétféle lehetséges magyarázata van annak, hogy Sava Babić író, műfordító és esszéista a múlt század utolsó 
évtizedében belefogott abba a minden valószínűség szerint hálátlan és mindenekfölött kétséges vállalkozásba, 
hogy egy aránylag kis terjedelmű szövegben összefoglalja a magyar civilizáció történetét annak eleddig tanul-
mányozott és ismert, ezer év előtti kezdeteitől fogva napjainkig, mégpedig olyképpen értelmezve a civilizáció 
fogalmát, mint amely az adatok és értékek leltára a mindennapi élettől kezdődően, a történelmi eseményeken át a 
művészi alkotómunkáról tanúskodó szubtilis jelenségekig, mind a népművészeti, mind pedig a legjelesebb szer-
zői alkotásokat is ideértve. E két magyarázat vagy ok közül az egyik, mondhatnánk, személyes természetű, s a 
szerző választott élethivatásához köthető, a másik viszont gyakorlatibb, jobban mondva, pedagógiai természetű. 

Kezdjük talán ettől az utóbbi magyarázattól, ez ugyanis egyszerűbb és kézenfekvőbb. Több mint tíz évvel 
ezelőtt Sava Babić elhatározta, hogy még egy, hasonlóképpen hálátlan és kétséges vállalkozásba fog. Elhatározta, 
hogy a belgrádi egyetem filológiai karán létrehozza a magyar nyelv- és irodalom tanszékét, illetve hungarológiai 
tanszéket alapít. Miután az egyetemi és kari hatóságoktól megkapta a tanszék megalapításához szükséges ösz-
szes engedélyeket, munkához látott. Nyelv- és irodalom szakos tanárokat hívott meg, sikerült nyelvoktató lektori 
munkahelyet kiküzdenie, s minden beindult a maga útján, azonban megoldatlan maradt a magyar múlt, vagy is 
a történelem és a legtágabb értelemben vett magyar művelődéstörténet oktatása, illetve az a probléma, hogyan 
kell megszervezni annak a tantárgynak a tanítását, amely hungarológiának nevezhető. Ráadásul a hungarológia 
aránylag fiatal, a múlt század elején létrejött tudományág, melynek a tartalmáról, módszertanáról meg tárgyáról 
szóló különféle nézetek sem tisztázódtak még. Sava Babić a legtágabb értelemben, olyan összefüggő és kompara-
tív tudományként fogta fel a hungarológiát, amely egymagában foglalja össze a magyarokról és Magyarországról, 
történelmükről és kultúrájukról, nyelvükről és szokásaikról, eredetükről és sajátosságaikról szóló tudnivalókat. 
Eszerint olyan feladattal találta szemben magát, amely első tekintetre megoldhatatlannak, ugyanakkor minden 
más szempontból kihívásnak látszott: mármint azzal, hogy egy kaptárba gyűjtse a szomszédos nemzet törté-
nelmére és kultúrájára vonatkozó ismeretanyagot, majd továbbadja azoknak a hallgatóknak, akik elhatározták, 
hogy egyetemi tanulmányaik tárgya a magyar nyelv és kultúra legyen. Merészen nekigyürkőzött ennek a feladat-
nak, aminthogy minden más, kihívásoktól terhes helyzetben is bátran állta a sarat szerteágazó alkotói munkás-
sága során. 

A hungarológiai tanszék megalapításával és az oktatás megkezdésével párhuzamosan tehát Sava Babić olyan 
irányú kutatómunkába fog, amely a sokféle szakterületre kiterjedő hungarológiát a „magyar civilizáció” címsza-
va alatt vonja össze, s aminek eredménye végül is egy nem túlságosan testes, de annál tartalmasabb könyv lett, 
amely A magyar civilizáció címmel először 1996-ban látott napvilágot a belgrádi Geopoetikai Központ kiadásá-
ban. Azóta a hungarológiai tanszék hallgatóinak nélkülözhetetlen kézikönyve ez a Bevezetés a hungarológiába, 
illetve a Hungarológia  tantárgyakhoz. Emellett mindenkinek, aki a magyar kultúra és életmód, a magyar nyelv 
és irodalom iránt érdeklődik, lehetővé teszi, hogy megismerkedjen ezzel a szomszédos néppel, annál is inkább, 
mivel a szerb és a magyar nép történelme meg kultúrája, minden jel szerint, a kibogozhatatlanságig összefonó-
dik. Elég csak fellapozni az egyik, illetve a másik nyelv etimológiai szótárait, máris könnyen meggyőződhetünk 
róla, hogy e között a két nép között, évszázadok óta, a kulturális és civilizációs javak állandó kölcsönhatása áll 
fenn. Jól megfigyelhető ez, de nemcsak nyelvi téren, ahol a szomszédságtól átvett, majd a saját nyelvtani szabá-
lyainkhoz idomított, szeri-száma nincs, ún. jövevényszóval találkozunk, hanem a népköltészet és népművészet, 
valamint a közös történelmi hősök és események vonatkozásában is szembetűnő… Az említett példák alapján 
könnyűszerrel bizonyítható az a tudományos és szakmabeli feltevés, hogy a másik fél megismerése valójában az 
önismeret útja. Aki kézbe veszi és elolvassa Sava Babić:  A magyar civilizáció című művét, nemcsak annak szű-
kebb értelemben vett tárgyában lesz jártas, hanem önnön megismerésének, saját történelme és kultúrája megis-
merésének alapjaira is szert tesz. Ebben rejlik a mű legfőbb értéke. S minden valószínűség szerint, szerzőjét is ez 
a gondolat vezérelte munkájában.
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Vagyis egyfelől, hogy tankönyvvel lássa el az általa megalapított tanszék hallgatóit, másfelől pedig a szomszéd-
ság civilizációs kultúrája felismerésének szükséglete, mint amely önismeretünk közvett módozata. Mindez pedig 
már e könyv létrejöttének első helyen említett lehetséges magyarázata felé vezet, amelyet – jobb híján – a szemé-
lyes jelzővel illettem. Személyes, annyiban, hogy amikor Sava Babić érdeklődése önakaratából a magyar nyelv és 
kultúra felé fordult, s miközben fordításaiból meg esszéiből álló, kivételesen gazdag életművén dolgozott, egy 
olyan mű megalkotására készülődött, mint amilyen A magyar civilizáció. Egész életét a magyar költészet és próza-
irodalom fordítására tette fel, regények, filozófiai esszék és tanulmányok hosszú sorát fordította le szerb nyelvre. 
Fordítói életműve igazán nagy számú megjelent és eddig meg nem jelentetett fordításkötetből áll. S ebben látom 
én Babić fordítói opusának sajátosságát. Azt mondják, s a gyakorlat is erre vall, a fordítók nem az asztalfióknak 
dolgoznak, a műfordítás a könyvkiadó szándékát kielégítendő megrendelésre készül el. A kiadóval kötött meg-
bízható szerződés nélkül nincs műfordítás. Sava Babić fordítói művének párját ritkító sajátossága éppen abban 
rejlik, hogy ő akkor is fordít, ha nincs is, vagy még nincs szerződése könyvkiadóval. Ez azt jelenti, hogy szenve-
délyétől, egyéni eltökéltségétől vezéreltetve, mondhatnánk, a maga gyönyörűségére fordít, azért, mert számára 
a fordítás személyes tett. A munkásságáról összeállított bibliográfia a nyomdafestéket látott művei mellett azon 
műfordításainak jegyzékét is tartalmazza, amelyek egyelőre kéziratban maradtak. Minden valószínűség szerint 
ritka, vagy mi több, talán egészen rendhagyó eset ez a műfordítás történetében és gyakorlatában. 

Feltételezhetően az ország egyetlen könyvkiadója sem rendelte meg Sava Babićtól Hamvas Béla, Krúdy Gyula 
és más magyar írók műveinek fordítását. Hamvast meg a többi írót Sava Babić mintegy magának fedezte fel, és 
nem érte be azzal, hogy elolvasta és megismerte műveiket, hanem elhatározta, lefordítja őket, mindenekelőtt 
önnön késztetésének engedelmeskedve, úgyszólván saját magának, mert a műfordítást alkotómunkának tekinti, 
hiszen van, aki úgy alkot, hogy regényt ír, más pedig úgy, hogy lefordítja, no, és a kiváló műfordító már csak 
mindezek tisztázódása után szánja rá magát, hogy munkáját felajánlja a kiadónak. S egyáltalán nem zavarja, el 
sem bátortalanítja, ha nem sikerül felkeltenie a kiadó érdeklődését. Ő megtette a magáét, fordítás közben az 
alkotás élményében részesült, s mi kell még ezen felül. Eközben mindenféle fortélyt eszel ki arra nézve, hogy a 
fordítások révén miként ismerkedhetne meg a szerb olvasó valamely jeles magyar szerző munkáival. Így született 
meg az Esterházy Péter műveinek bemutatását célzó taktikai terv is, amely persze dugába dőlt, de nem akadá-
lyozta meg abban, hogy továbbra is fordítsa ezt a világszerte jól ismert magyar írót. Minden bizonnyal hasonló 
tervet dolgozott ki, hogy a szerb olvasók és szerb kulturális körök megismerkedjenek Hamvas Béla műveivel. Ez 
a terv – elégedetten állapíthatjuk meg – teljes egészében megvalósult. S éppen ebben, a magyar kultúra és iro-
dalom iránti személyes, mondhatni, bensőséges elkötelezettségében ismerhetjük fel az író Sava Babić alapvető 
indíttatását, hogy megírja A magyar civilizációt. Ebben a könyvében olyan személyiségként azonosíthatjuk, aki 
mindent alárendelt annak a maga választotta élethivatásának, hogy a szomszéd nép történelméhez, kultúrájához, 
irodalmához, életmódjához fűződő tények tömkelegéből kigyűjtse pontosan azokat, amelyek majd visszhangra 
találnak a szerb történelemben, kultúrában, irodalomban, sőt a szerb nép életmódjában is. Erre ő volt, és ma is 
ő a legilletékesebb miközöttünk, akik balsorunknál és jó sorsunknál fogva e két történelem és kultúra peremvi-
dékén élünk.    

Nemrégiben, a Magyar Nemzeti Tanács, az Emberi és Kisebbségi Jogok Szakszolgálata meg az Emberi és Ki-
sebbségi Jogok Minisztériuma, valamint az OTP Bank támogatásával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
kiadásában megjelent Sava Babić: A magyar civilizáció c. könyvének második, bővített kiadása. Ezúttal  Beveze-
tés a hungarológiába  alcímmel. A szerény és egyszerű kiállítású első kiadáshoz képest ez a második már igazán 
mutatósnak mondható, lévén kemény fedelű, rendkívül finom papíron nyomtatott, gazdag képanyagot tartalma-
zó könyv. Szövege, alapjában véve, változatlan maradt, a tartalom azonban illusztrációkkal, valamint az újabb 
kori zenei, képzőművészeti és építészeti alkotásokról, nemkülönben az időszerű magyar kulturális jelenségekről 
szóló tudnivalókkal bővült a könyv második része,  Epilógusnak címzett fejezetében. Helyet kaptak, továbbá, az 
első kiadásról megjelent recenziók, melyeket a könyv anyagának jó ismerői írtak; közöttük is kimagaslóan fon-
tosak Vasilije Krestić és Szeli István akadémikusok méltatásai. Sava Babić, a könyv jelen kiadásához írt szerzői 
utószó mellett külön is szól Csuka Zoltánról, a magyar nyelvről, a Nobel-díjas Kertész Imréről, majd mindehhez 
a 11 évszázadra visszatekintő magyar civilizáció nagyjainak általa készített névsorát csatolta. Ez utóbbit játék-
nak nevezi, amit – hadd tegyem hozzá – a könyvében feldolgozott anyag szigorú komolysága játszi feloldásának 
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lehet tekinteni. Mindezt, végül, Laza Lazić vajdasági irodalomkritikus, esszéista kitűnő tájékozottságra valló és 
rendkívül korrekt utószava egészíti ki. Sava Babić: A magyar civilizáció című kötetével tehát egy olyan könyvet 
vehetünk kezünkbe, amely szerzője kivételesen gazdag alkotómunkájának gyümölcse. Jó alkalom ez arra, hogy 
tisztelettel fejet hajtsunk a mű és szerzője előtt. Én is ezt teszem most. 

     
Borbély János fordítása
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