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Petar Arbutina

Sava Babić – Az ember, aki ismerte
Hüperion titkának minden arcát

„Alaposan és véglegesen meg kellene tanulnom a szanszkritot, a hébert és a görögöt. A baseli, 
a párizsi, a londoni, a római, a calcuttai, a pekingi, a kiotói könyvtárakban, anélkül, hogy a 
részletekbe mennék, bizonyos nyomokat keresnék. Ezután következne maga a tanulás. Erre 
százötven évet szánnék, és azt hiszem, hogy elkészüljek, napi tíz órát kellene dolgoznom. 
Pihen a zongora, a képtárak, és a fürdő a tengerben. Ötven évre lenne szükségem, hogy 
utazzam, éspedig nem úgy, hogy egy helyen három napig maradjak, hanem legalább egy 
évig. Ezután már el mernék kezdeni tanítani, mert lenne legalább valami, amit biztosan 
tudok. Aki nem így csinálja, lelkiismeretlen. Tizenöt-húsz fiatalembert tanítanék, akiket a 
világ minden tájáról magam hívnék meg, és száz év elég lenne annak ellenőrzésére, hogy 
gondolataim beválnak, vagy sem. Most már elég biztosnak érezném magam arra, hogy 
művemet megfogalmazzam. Négyszáz éves koromban tanítványaim segítségével a mű 
realizálása megindulhatna. Az a hatvan-hetven év, ami az ember rendelkezésére áll, hogy 
szellemi erőit kifejtse, semmiség.”1

Ha valaki elolvassa ezt a Hamvas idézetet, két lehetősége van: elszomorodhat  a saját 
halandósága és az ehhez a szükségszerű feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló túl rövid 
élete miatt, vagy boldog lehet, bölcsen öntudatos, hogy ezzel a felismeréssel az örök szel-
lem és tudás tradíciójának részévé vált, amelyről Hamvas azt írja, hogy „A hagyomány 
nem vallás, hanem a létezés abszolút rendjéről való tudás.”2 Sava Babić ez utóbbiak közé 
tartozott, azon kevés elszánt ember közé, akik tudtak a „javaiktól megfosztott”3 tömeg 
között élni – ahogy ezt Hamvas írta azokról a napokról, amikor részt vett az inotai erőmű 
építésében –, de mindez nem akadályozta meg abban, hogy saját magának építsen 
templomot, másokban, a tömegen kívül állókban, az eredeti egzisztenciák kiválasztott 

1  Hamvas Béla: Patmosz.
2  Hamvas Béla: i. m.
3  Hamvas Béla: i. m.
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csoportjában is megtalálva ezeket a szakrális helyeket. Ha esetleg úgy döntött volna, hogy 
műve csak a saját nevét viselje, ha nem értette volna meg időben, mennyire létezünk 
másokban, és mennyire beszélnek mások a mi nevünkben, ma nem létezne így felépítve 
a magyar civilizáció temploma a szerb nyelvben. Nem a magyar nemzeti eredetiség 
temploma, hanem a világörökséghez való magasabb szintű hozzátartozás, a Tradícióhoz 
kapcsolódó szellemi hagyaték. A kulcsszó a „hovatartozás”, a civilizáció pedig a hozzá-
tartozó örökség, ezért  Sava Babić egyik legfontosabb műve a „Magyar civilizáció” címet 
viseli. Nem kultúra, irodalom vagy művészet, melyek szintén fontos szavak és szintek, 
amelyekről a magyarokkal kapcsolatban szintén sokat lehetne beszélni. Sava magasabb 
szintű létre vágyott, a saját életműve és kreativitása Odüsszeiájának pontosabb meg-
határozására. Már elkötelezettségében is a magyar nyelv iránt, amelyben otthonosan 
érezte magát, és a szerb nyelvben is, amely az anyanyelve volt. ĺgy jött létre ez a könyv 
(és a többi is gazdag fordítói opusából). Nem mint egy kapocs vagy valamiféle híd a 
két kultúra között, hanem mint egy közös égbolt, amelyben ennek a két szomszédos 
népnek a legjobb szellemei egyszerre léteznek, figyelmen kívül hagyva a határokat, mert 
ezen a közös egünkön A határok elmosódnak nemde bár?4 – ez Babić utolsó könyvének 
a címe, a Hamvas és közös örökségünk köré sok éven át épülő építmény neve. Ez a mi 
kozmikus együttállásunk, a szerb és a magyar, új galaxis, amelyre büszke lehet mindkét 
nép. Hogy jutottunk el a megértésnek erre a pontjára? A kulcs két név: Hamvas Béla 
és Sava Babić. És sokan mások is: Weöres, Szabó, Kertész, Krúdy, Eszterházy, Kunszt, 
Miklóssy..., akik ugyanolyan intenzitással és gazdagsággal keltek életre a szerb nyelvben, 
mint abban, amelyben az alkotásaik megszülettek. Úgy, ahogy Szabó Lajos írja Vádirat 
a szellem ellen című kötetében, Bábel nem egy építmény, hanem a szavak terminussá 
sülyesztése. Sava Babić ugyanígy a műfordítói munka reverzibilis aktusában a szavakat 
a kifejezés fölé és azon kívülre emelte – mindkét nyelvhagyományban, a két szomszédos 
kultúrában, amelyek csak a csúcsaiknál érnek össze. Lehetséges-e ez manapság, és ha 
igen, hogyan? 180 évvel ezelőtt a német tudós, Alexander von Humboldt bebizonyí-
totta, hogy minden nyelvnek van „belső nyelvi alakja”, amely kifejezi a nyelvet beszélő 
emberek egyedi világát. Ez azt jelenti, hogy egyetlen szó sem azonos ugyanazzal a szóval 
egy másik nyelvben. Akkor hogyan szólaltak meg ezek az írók szerbül? Mondhatnánk, 
könnyen, ha Sava fordításait vagy megjegyzéseit, ezeket az igazi kis „könyvekről szóló 
könyvek”-et olvassuk. De nem elég csak a szeretet és a két nyelv kiváló ismerete. Hamvas 
Béla azt javasolja, hogy tanuljunk nyelveket, mert „Minden nyelv tud valamit, amit csak 
ő tud, rajta kívül senki.”5, tehát meg kell találni, fel kell nőni ahhoz a tudáshoz, megtalálni 
a titkot. De Sava tovább ment, ő két titkot is ismert, és a bölcsesség megtanította, hogy 
ez csupán egy titok, egy őszinteség, egy szeretet, egy érzés, amely a két népnél – akiket 
összeköt az egykor volt Pannon-tenger, és akik összetalálkoznak az örök és végtelen 
„Hamvas-óceánban”6 –, csak különböző nyelvi alakokban, más beszédben rejtőzik, de 
lényegében ugyanaz. Mert, ahogy Hamvas írja: „Nincs társadalom, nincs állam, nincs 
költészet, nincs gondolkozás, nincs vallás, ami van romlott és hazug zűrzavar. Ponto-
san így van, gondoltam. De ennek valamikor el kellett kezdődnie. Elkezdtem keresni a 
sötét pontot. A proton pszeudoszt, vagyis az első hazugságot. Akkor álltam a válságba, és 
4  Babić, Sava: Granice iščezavaju, zar ne? Službeni glasnik, Belgrád, 2012.
5  Hamvas Béla: i. m.
6  Sava Babić kifejezése.
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azóta nem léptem ki belőle. Rájöttem arra, hogy ma jelen lenni csak úgy lehet, hogy a 
válságot teljes egészében vállalni. Visszafelé haladtam a múlt század közepétől a francia 
forradalomig, a felvilágosodásig, a racionalizmusig, a humanizmusig, a középkoron 
át a görögökig, a héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. A válságot mindenütt 
megtaláltam, de minden válság mélyebbre mutatott. A sötét pont még előbb van, még 
előbb. A jellegzetes európai hibát követtem el, a sötét pontot magamon kívül kerestem, 
holott bennem volt.”7

A titok bennünk van, de meglátjuk másokban is, ha eléggé őszinték vagyunk, és ha elkö-
telezettek vagyunk az igazság irányában... Sava Babić az volt. 

Sandra Buljanović fordítása

7  Hamvas Béla: i. m.


