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A gondolkodói és filozófusi adottságokkal rendelkező műfordító
Sava Babić reneszánsz kíváncsisága és erudíciója

A műfordítás olyan szellemi tevékenység, amely nincs híján némi ellentmondásosságnak, s amely – bizonyos 
értelemben – heisenbergi vagy gödeli ambivalenciára vezethető vissza. Ennek az intellektuális-gondolati pro-
duktumnak a sajátos struktúrája megköveteli ugyanis, hogy megőrződjön az eredeti mű (a fordítás tárgya) for-
rásértéke, ugyanakkor pedig olyan varázslatos ügyességgel kell átültetni,  mintha újraírnánk a művet. Szemmel 
látható tehát, hogy a fordítás, igazában, egész sor tisztán logikai aggállyal és úgyszólván áthidalhatatlan nehéz-
séggel jár. Ha – mondjuk – a Hegyek koszorúját, a cetinjei gigász művét vesszük példának, igencsak nehéz még 
egy, a Njegošéhoz hasonló tehetséget és bölcseleti adottságot, ilyen, szinte tökéletes stílusalakzatokban megnyil-
vánuló, fölöttébb gazdag nyelvi felkészültséget felételezni is. Ilyen helyzetben a fordítás képtelen vállalkozásnak 
tűnik. Hasonlóan vélekedhetnénk Goethe Faustjáról is. Vagy mit mondhatnánk, amikor a világ legelvontabb 
bölcseleti műve, Hegeltől  A logika tudománya kerül szóba? Szinte ugyanilyen problémával szembesülünk, ha 
Heidegger Lét és idő című munkájáról van szó. Nem kisebb a gond Sartre: A dialektikus ész kritikája esetében sem.

Hát még akkor mit kell tulajdonítanunk annak a magas szellemi képességekkel megáldott műfordítónak, aki-
től Nietzsche Imígyen szóla Zarathustrájának, vagy az emberkéz alkotta legcsodálatosabb és legnagyobb mű, a 
Karamazov testvérek hiteles fordítását várjuk el?  

Az effajta szellemi alkotómunka ellentmondásossága abban is megnyilvánul, hogy „a letűnt korok nagyjai-
nak párbeszéde” (Nietzsche), ami általános értelemben a kultúra fogalmának, valamint az objektív szellemi köl-
csönhatás lényegének meghatározása lehetne, pontosan ezen az úton-módon: vagyis az objektív szellemiségnek 
egyik nyelvből a másikba, az egyik alaki-logikai jelrendszerből a másikba való átültetése révén történik. Eszerint 
tehát az adott jelképrendszer aspektusa is hozzáértendő, ha e sajátos és ellentmondásos szellemei tevékenység 
lényege és értelme kerül szóba. 

Emellett ne tévesszük szem elől azt sem, hogy vannak népek és népcsoportok, amelyek körében – mindenek-
előtt a csúcsértelmiséget értve ezen – a gondolatiság mélysége, a spekulatív műforma művelése erősebben jut ki-
fejezésre, mint más nemzeteknél. Az antik korabeli logoszi szellemiség, nemkülönben a klasszikus német speku-
latív meditáció árnyaltsága minden vonatkozásban mélyebb, mint – mondjuk – az elmebeli rétegezettség angliai 
mélysége és szellemi kiterjedtsége. Ugyanez érvényes az orosz, a lengyel vagy a francia szellemi dimenziók tekin-
tetében is. Ugyanakkor azonban e három nagy nemzet nyelve árnyaltság, a részletek érzékeltetése, jelképesség, 
a hiperbolikus kifejezésmód lehetőségei, a nyelvi díszítőelemek dúskáló gazdagsága dolgában felülmúl bizonyos 
más nyelveket. A spanyol nyelv, például, annyira fejlett volt, hogy olyan művel ajándékozta meg az emberiséget, 
mint a Don Quijote, amely – sokak szerint – akár a Karamazov testvérekkel is vetekszik. No de hát mindezeket a 
nehézségeket érdemes tekintetbe venni ahhoz, hogy igazán megérthessük a fordítói munka mélységét, lényegét 
és az elengedhetetlenül velejáró, elsőrangú szellemi kreativitás fenségét. 

Márpedig voltak köztünk ilyenek. Gondoljunk csak Laza Kostićra. Vagy, mindenképpen, az utolérhetetlen 
Miloš N. Đurićra (ókori irodalom). Itt volt aztán a ragyogó és megismételhetetlen Vinaver (Rabelais: Gargantua 
és Pantagruel; L. Sterne: Tristram Shandy; Az 1001 éjszaka meséi; Villon…). Branimir Živojinović (Goethe: 
Faust; Nietzsce: Zarathustra; Musil, H. Broch…). Az élő kortársak közül néhány nagy név említendő itt: mint 
például Kolja Mićević (Dante: Isteni színjáték; a francia költészet a trubadúroktól napjainkig); Biserka Rajčić, a 
finom szövedékű lengyel prózairodalom és költészet fordítója (Szymborska, Różewicz), valamint – Sava Babić. 

Sava Babić a teljességgel tárgyilagos megítélés minden mércéje szerint, és bármilyen elfogultság vagy megelő-
legezett értékítélet nélkül, mindenképpen elsőrangú szellemi nagyságot képvisel e tekintetben.    

Műfordítónk, anélkül, hogy bárkivel összehasonlítanánk és precedenst keresnénk, nemcsak szorgalom, a ha-
talmas méretű fordítói teljesítmény dolgában vezet, hanem az autentikus tehetség, az istenadta logikai-emocio-
nális intelligencia, nem kevésbé a küldetése betöltéséhez immanensen velejáró erudíció, a széleskörű műveltség 
követelménye szempontjából is élen jár.
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Affinitásait illetően Sava Babićot filozófusi szenzibilitás jellemzi, mélyen szántó gondolatainál fogva nagy 
formátumú gondolkodó lehetne, szellemi erejénél, kiváltképpen pedig ösztönszerű reflexióinál és metafizikai 
hevületénél fogva sajátosan eredeti filozófus lehetne (s az is). Ez a szerteágazóan tehetséges entellektüel egyúttal 
rangos írói tehetség is, azaz jelentős művészi-kompozíciós értékeket felmutató regényíró és egyéni hangvételű 
poéta, költő is a maga hitelesen eredeti, egzaltált lelkesültségében.  

Csakis ilyen minőségében és pontosan mindezen okoknál fogva, egyedül Sava Babić volt képes szerb nyelvre 
lefordítani Hamvas Béla, a 20. század egyik minden tekintetben legnagyobb, legmélyebb, leglucidusabb, leg-
invenciózusabb s legeredetibb filozófusának, gondolkodójának és írójának összes műveit. Bizonyos vonatko-
zásban Sava Babić úgyszólván Hamvas Béla alteregója, ennek a megismételhetetlen, óriási személyiségnek a 
reinkarnációja. 

Ebben az esetben a műfordítás ellentmondásossága olyképpen hárult el, hogy akadt egy ilyen személyiség, egy 
ilyen egyéniség, különleges lelkialkat (mint amely  kigondolhatta vagy ösztönösen megélhette volna Wittgenstein 
Tractatusát), s amely nem sok híján Hamvas Béla lelkialkatává szublimálódott. Amiképpen Hamvas Bélát  a spe-
kulatív és a Kierkegaardéval meg Heideggerével vetekedő, minden mértéken felüli transzcendentális gondolati 
mélység jellemzi, továbbá, ahogyan lélektani és parapszichológiai mélységek tekintetében megközelíti a leg-
nagyobb Dosztojevszkij, a stílust illetően pedig Bergson vagy a virtuóz Tolsztoj színvonalát, azonképpen Sava 
Babić is – mint Hamvas zseniális műve tényleges létének és transzcendentális mivoltának tolmácsolója – szédítő 
magasságokba lendül és kijózanító szakadékokba zuhan. Pontosan Hamvas elkötelezett munkájának és intellek-
tuálisan mérhetetlen szellemi eredményeinek szintjén tükröződik Sava Babić nagysága.             

Sava Babić olyképpen, hogy az eredetihez hasonlóan mély és fenséges gondolatisággal újra meg újra behatolt 
Hamvas műveinek összetett gondolat- és gondolatfölötti világába, megírta azok új kiadását, új poétikáját, vala-
mint egyetemlegesen serkentő hatással s minden vonatkozást, minden szempontot figyelembe véve vetette fel 
Hamvas időszerűségét a maga korának, a jelenkor szellemében. 

Ezért aztán könnyű észrevenni, hogy Sava Babić messze fölötte áll a szokásos laikus, de nemritkán értelmiségi 
körökben is tapasztalható, a fordítómunka természetéről és lényegéről vallott felfogásnak. Annak, amely a ve-
lős traduttore-traditore szójátékra korlátozódik. Valóságos világítótoronyként, hivatásának ragyogó példájaként 
hirdeti, hogy a műfordítás, a szó szoros értelmében, teljesen egyenrangú, olykor vezető ágazata lehet az iroda-
lomnak, a művészetnek, a gondolkodásnak, sőt filozófiai értelemben is vezethet.       

Természetesen, ezt a példás műfordítót mindenkor az autentikus fordítótevékenység megbízható mércéjeként, 
nemkülönben a velejáró sajátos lelkialkat ennyire rendkívüli, magasztos jellemvonásai iránti etikus viszonyu-
lás elfogulatlan mintaképeként kellene tisztelnünk, amikor erről a talán legnehezebb emberi tevékenységről 
gondolkodunk. 

Ezt azért is fontos hangsúlyoznunk, mert töméntelenül sok, mindenféle, öntelt álértelmiségi, félművelt fordító 
nyüzsög a szellemi életnek ebben a szférájában, köztük nem ritkán betegesen hiú figurák. Ez utóbbiak jelenléte 
egyenlő a művészi-gondolati és magas fokú, kreatív szellemi munkának felfogott autentikus műfordítás tagadá-
sával, kész eretnekség és elemi csapás. Ilyen viszonylatban Sava Babić valóságos Kínai falként és Eiffel-torony-
ként magasodik mindezen „alacsony intenzitású fordítók”, akarnokok fölé. 

Ez a mi élenjáró fordítói szellemiségünk buja egy természet. Reneszánsz kíváncsiság és erudíció ékesíti a fel-
világosító enciklopédikusság szintjén. Gondolataiba mélyedve, gondolkodói szárnyalásában és hevületében ön-
önmagából tépdes ki (és tesz közzé) elsőrangú megismeréseket, miközben behatolásokat végez a lét transzcen-
dentális, immanens lényegébe. 

Lévén metafizikai megrendültségű hívő, és erkölcsi skrupulusok dolgában a kanti kötelességtudaton is túltesz, 
sőt Tolsztoj erkölcsi kátéjának példatárát is túlszárnyalja, Sava Babić egyetlen sziklatömbnek tekinthető morális 
nagyság.   

Minthogy tehetségeinek arányában szerény, gondolatainak mélysége megszabta szintig öntudatos, istenadta 
hajlamainak mértékéig kommunikatív,  Jézus Krisztus félig emberi természete jóvoltából pedig emberséges, Sava 
Babić emelt fővel, egyenes tartással és méltóságteljesen jár-kel a mindennapok kelepcéi és útvesztői világában.

Lelkialkat dolgában Sava Babić irracionálisan misztikus természet, szellemi munkáját tekintve pedig 
gondolkodói-filozófusi-írói nagyság. 
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Nyílt színi szellemi életünk nagyságai galériájának ő a legszerényebb és legkevésbé igényes, makulátlan erköl-
csű alakja. 

Sava Babić optimista természet, tehát kolerikus jellem, azonban mélységesen boldogtalan is, minthogy kortár-
sa egy olyan időnek, amikor sorvadóban van az igazi szellemiség, ugyanakkor metafizikai értelemben a szerencse 
fia, tekintve, hogy anakronizmusa egy kornak és szellemiségnek, melyhez a dolgok természeténél fogva nem 
tartozik. 

Borbély János fordítása

(Olvasd még: Sava Babić: Az ezredév végén: Hamvas, Tempevölgy, 2011. 1.sz.  25-29.oldal)
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