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A DÉLSZLÁV NEMZETI KULTÚRÁK KÉRDÉSE
Irta: Hadrovics

László

AZ AZ ÁLLAM, melyet régebben SHS királyságnak hívtunk, ma
Jugoszláviának nevezünk, 1918-ban három nemzet egyesüléséből jött létre. A szerbek, horvátok és szlovénok 1918-ig
évszázadokon keresztül egymástól függetlenül élték politikai és
kulturális életüket, történetük folyamán más és más népekkel
kerültek kapcsolatba, más-más kultúrközösségbe tartoztak.
Éppen a történelmi fejlődés e különfélesége magyarázza azokat
az ellentéteket, melyek e három nép között ma politikai egyesítésük után is fennállanak.
Azok a nyelvi, vallási és művelődésbeli különbségek, melyek
évszázadok folyamán e nemzeteknél éppen egymástól független
életükben kialakultak, máról-holnapra el nem tüntethetők. Egyegy nép különböző rétegeiben különböző tudati fokon, de mindenesetre ott él a közös mult tudata és ennek a tudatnak, vagy sokszor
talán csak egészen homályos érzésnek összetartó ereje sokkal
nagyobb, hogysem azt egy adott politikai átcsoportosítás egy
csapásra meg tudná változtatni. Aminek létrejöttéhez századok
tudatalatti munkájára volt szükség, azt ismét csak évszázados
fejlődés változtathatja meg. Lehet, hogy az állami élet közössége
idővel e három nép karakterében sok elütő vonást ki fog egyenlíteni, lehet, hogy a sorsközösség tudata és állandó érzése ma
még nagyon is kirívó színeket le fog tompítani vagy el fog mosni,
de ez a nivellálódás csak lassan haladhat, mint ahogyan évezredes fejlődés eredménye az egyes népeknél a közös történeti mult,
a közös hagyományok és a közös kultúra tudata is. Éppen ezért
azok az erőfeszítések, melyek ma a szerbek, horvátok és szlovénok
között nemcsak a politikai, hanem a népi összetartozás tudatát
is akarják ébresztgetni, igen sokszor nagy ellenzésre találnak.
Minden nép arcának, éppen úgy, mint az egyes emberének
is, megvannak a maga sajátos vonásai, melyek megkülönböztetik
minden más néptől. Az egyénnél e vonásokat világosan látjuk,
szinte le tudjuk őket mérni. Egy nép arca azonban számtalan
alig-alig megfogható, alig megfogalmazható, inkább csak sejtett,
mint világosan látott vonásból tevődik össze. Hogy ezeket
megérthessük, vissza kell mennünk a multba, végigkísérni a
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nemzetet a maga egészében fejlődése útjain és vizsgálni azokat
a történelmi erőket, melyek a nemzet arcának kitestesülését
létrehozták.
Ha a három délszláv nemzet népi karakterét vizsgáljuk, azt
találjuk, hogy főleg három tényező volt döntő befolyással kialakulására: a nyelv, a vallás (és a velejáró kulturális orientáció)
és a politikai történelem, valamint az ezzel járó, más népektől
kapott kultúrhatások. E nemzetformáló tényezők természetesen
nem válnak el egymástól ilyen világosan, hanem egymásba
fonódva, egymást át- és átszőve oszthatatlan egységet alkotnak.
Ha egy csiga a szlovén nyelvterület északi pontjától elindulna és Dél-szerbiában állna meg, lassú utazása után alig venné
észre, hogy ott, ahol kikötött, egészen más nyelvet beszélnek,
mint ahonnan elindult. Az egész nyelvterületet egymásba átfolyó,
egymástól aránylag csak kevéssé különböző diakletusok láncolata
alkotja. E t á j nyelvláncolatból a történelem folyamán két irodalmi
nyelv emelkedett ki, nem számítva azokat, melyeknek élete az
irodalomban hosszabb-rövidebb idő után megszűnt. E két, ma is
élő irodalmi nyelv a szerb-horvát és a szlovén.
A szerbek és horvátok egy irodalmi nyelvet használnak, de
ennek az irodalmi nyelvnek két különböző dialektusát beszélik.
Vannak bizonyos szavak, melyekben a horvát -ije- hangcsoportot ejt a szerb -e- helyett. Pl.: világ horvátul: svijet, szerbül:
svet. Ezenkívül kisebb-nagyobb eltérések a szókincsben is vannak.
Pl. : színház szerbül: pozoriste, horvátul: kazaliste, de ezek az
eltérések alapjában véve elenyészők, a horvát és szerb nyelvet a
köztudat és a tudomány is egynek veszi. Feltűnő talán, hogy a két
uép milyen makacsul ragaszkodik nyelvében e jelentéktelen
különbségekhez. Ezek a különbségek azonban csak látszólag ilyen
jelentéktelenek. Valójában ezek egy darab mult, egy darab népi
közösségtudat hordozói. Nagy írók nyelvhasználata által megszentelt hagyományok ezek, melyek nemzedékről-nemzedékre
szállnak és ezekről lemondani annyit jelentene, mint a nemzeti
öntudat egy részét elfelejteni. Sokkal nehezebb a szlovénség nyelvi
problémája. Jugoszláviában ma másfél millió szlovén él, az egész
világon számuk két millióra tehető. Ez a kis nép önálló kultúrát és
önálló irodalmat teremtett magának. Irodalmi nyelve nagyon eltér a szerb-horváttól nyelvtanában, de szókincsében is.
Legérdekesebb jelensége a szlovén nyelvnek, hogy ma is
él benne az ősi kettősszám, mely valamikor valamennyi szláv
nyelvben megvolt. Külön igealakot használ pl., ha azt akarja
mondani, hogy mi ketten dolgozunk és mást, ha mi többen dol-
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gozunk. Ez a sajátság és a hangsúly igen nagy változatossága
teszi a szlovént egyik legnehezebben megtanulható nyelvvé. Bár
a szerbek és horvátok nyaranként gyakran felkeresik a szlovén
nyaralókat, jóformán alig lehet köztük egyet-kettőt találni, aki
nyelvüket is megtanulja. Sem a szlovén nyelv, sem a szlovén
irodalom, annak ellenére, hogy igen komoly értékeket tud felmutatni, a horvátok és szerbek között nem tudott otthonossá
válni. A szlovén kultúra népszerűsítését célzó kísérletek, mint
pl. Zágrábban szlovén irodalmi estek és színielőadások rendezése,
inkább csak mint kuriózumok tudták a közönség érdeklődését
felkelteni. Átlagos műveltségű szerbek és horvátok csak igen
keveset tudnak a szlovénságról.
Éppen, mivel a szlovén nyelv különállása erősen újtában áll
a délszláv nyelvi egységnek, már a mult század első felében, az
illir mozgalommal kapcsolatban felvetődött az a gondolat, vajjon
nem volna-e helyesebb, ha a szlovénság a délszláv nyelvi egység érdekében lemondana önálló irodalmi nyelvéről és írói a
szerb-horvátot használnák. A szlovén így megmaradna otthon a
mindennapi érintkezés nyelvének, megmaradna a szószéken és
esetleg az alsóbb néprétegeknek szánt irodalomban. E kísérletezés azonban, melynek még ma is vannak hívei, újra és újra
megtört a szlovén kultúra legkiválóbb munkásainak ellenállásán
Már a mult század első felében Prešeren, a szlovénok legnagyobb
költője, felismerte az azt igazságot, hogy az életképes irodalmi
nyelv csakis a nép nyelvéből sarjadhat ki. Nem is próbálkozott
a szerb-horvát irodalmi nyelv átvételével, tudta, hogy az ilyen vállalkozás népi talaj nélkül meddő marad. Azóta a legnagyobb írók,
mint Levstik, Cankar újra és újra Prešeren mellett tettek hitet.
A kérdés még ma is annyira eleven, hogy az egész szlovénságot szinte két táborra osztotta. Az egyik fél hajlandó volna a
jelenlegi politikai helyzet érdekében feláldozni az egész irodalmi
multat és jövőt, lemondani az önálló irodalmi nyelvről, a másik fél
viszont ragaszkodik ahhoz az úthoz, melyen kultúrájának legkomolyabb építői jártak.
A délszlávság másik nagy problémája a vallás. A horvátok és
a szlovénok a nyugati egyházhoz tartoznak és majdnem mind
katolikusok, a szerbek a keleti egyházhoz tartoznak, pravoszlávok.
Él azonkívül a mai Jugoszláviában körülbelül egy millió mohamedán. A mohamedánok délszláv ajkúak ugyan, nemzeti hovatartozásuk eldöntése azonban nem mindig könnyű. Régebben még
a vallási közösség tudata sokkal erősebb volt bennük, mint a nemzeti. A régebbi generációk még töröknek vallották magukat, bár
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törökül közülük alig tudtak, újabban vidékenként hol szerbeknek,
hol horvátoknak vallják magukat.
A vallás emberformáló ereje egymagában is elég lett volna
arra, hogy eredetileg testvérnépek nemzeti differenciálódását a
történelem folyamán előidézze. A szerbek és horvátok esetében
azonban a vallással együtt két teljesen ellentétes kultúra került
egymással szembe. A horvátság nemcsak a nyugati kereszténységnek lett részese, hanem részese lett annak a csodálatosan gazdag latin kultúrának is, melyet a filozófiával és poézissel telített
nyugati kereszténység a középkor folyamán kivirágoztatott.
Amikor pedig a középkori irodalomban a latin nyelv mellett a
nemzeti nyelvek is kezdenek helyet kapni, az Adriai-tengerpart
és a szigetek horvátságánál gazdag egyházi irodalom kezd kibontakozni, melynek legszebb alkotásai a XIV. és a XV. századra
esnek. Missalék, breviáriumok, zsoltárfordítások, legendák, misterium-drámák kerülnek ki az egyház műhelyéből. A középkori
egyházi irodalom majdnem minden műfaját és motívumát megtaláljuk itt.
A szerbség a keleti kereszténység révén a bizánci kultúrkörbe
került. A keleti kereszténység a maga poézisnélküli merevségében
megközelítően sem tudott olyan sokrétű színpompás kultúrát
teremteni, mint a nyugati. Irodalmának legkedveltebb műfaja a
szentek élete. E műfajt a szerb kolostori irodalom is átvette és a
nemzeti szentek életeiben nemcsak irodalmi emlékeket, hanem
történeti forrásokat is megőrzött. A szépen fejlődő szerb kultúra
vonalát azonban derékon törte a török hódítás. Amikor 1459-ben
Szerbia török pasalik lett, a szerb kultúra és vele együtt az irodalom is teljesen elhanyatlott, innen kezdve a XVIII. századig
szünetel náluk jóformán minden irodalmi alkotás.
Ezzel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, melyen a három délszláv
nemzet talán a legláthatóbban különbözik egymástól. Az a kérdés
itt, hogy a németség, olaszság, törökség és elsősorban a magyarság
mennyiben járult hozzá a szerbek, horvátok és szlovénok nemzeti
és kulturális differenciálódásához? A politikai történelem, és a
szomszédos népekkel való érintkezés a multban, hogy érezteti
hatását a jelenben?
A szlovénság földrajzi helyzeténél fogva a német és olasz kultúra hatáskörébe került. E hatások közül kétségtelenül a német
volt a nagyobb, de, mint látni fogjuk, az olasz volt a szerencsésebb. A szlovénság fölé már középkori történelmük folyamán egy
német uralkodóréteg került, mely az egész szlovén kultúra kialakulását döntően befolyásolta. A törzsökös, népi szlovénságból
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nem alakulhatott nemesi réteg, még kevésbbé főnemesség, mely
más népeknél fejlődésük kezdetén az Egyház mellett a kultúra
legfőbb hordozója lett. Ezért a fölvilágosodás idejéig a szlovénoknál egyházi irodalmon kívül alig találunk mást. Ez az egyházi irodalom is csak a reformációval kezd igazán fellendülni, de éppen
úgy az ellenreformációval el is hanyatlik, míg a katolikus papság
rá nem eszmél, hogy az eretnek könyvek megégetése után teljesen
könyvek nélkül maradott. A fölvilágosodás szerencsés fordulatot
hoz. Ekkor kezdenek Vodnik, a kilépett pap, Linhart, a történetíró a széles népi rétegeknek szánt irodalmi termékekkel fellépni.
Majd a fiatal szlovén irodalom a romantika sodrába kerül, ekkor
azonban Preseren, a szlovénok legnagyobb költője biztos művészi
érzékkel az európai divatú német drámák, balladák és eposzok
helyett, régi olasz és olaszos minták felé fordul és ezzel nemcsak
saját művészi fejlődésének sorsát dönti el, hanem az egész szlovén
irodalomét is. Preseren még a nagy nemzeti mult keresésének sem
esett áldozatul. Egy elbeszélő költeményén és néhány románcán
kívül teljesen megmaradt a líránál. Megmaradt a világfájdalom
és a szerelem halkszavú, kissé fáradt, de mindig elegáns költőjének. A szlovén irodalom így kikerülte azt a veszélyt, mely már
bölcsője körül ott settenkedett, t. i., hogy nem tud szabadulni
a német minták nyomása alól és végérvényesen odakenődik a német
irodalomhoz, mint annak egy epigon hajtása. Hogy ez nem történt
meg, az csak Preseren érdeme. Az ő költészete még ma is élő
valóság, még ma is ott lüktet a szlovén irodalom életében, de
nem mint utánzott norma, hanem mint éltet adó forrás, mint
a biblai mustárfa magja.
A német és az olasz kultúrhatások szerencsés megoszlása
tette lehetővé a szlovénságnak azt, hogy csekély száma mellett
is az európai kis népek között egyik legértékesebb nemzeti
kultúrát kitermelje. Magának a népnek a fejlődése már nem volt
ilyen szerencsés. A szlovénok soha sem élhettek önálló nemzeti
életet. A régi Ausztria koronatartományaiban meg kellett elégedniök annyi nemzeti szabadsággal, amennyit a mindenkori Landesherr éppen megengedett. Nagyobb veszélyt ez csak a mult század első fele óta jelentett a szlovénségre. A nemzeti élet szabadságának hiánya és a számbeli kicsiség állandó érzése kifejlesztette náluk az emelkedésre vágyó embertípus egy fajtáját, mely
emelkedése érdekében és hogy császárhűség szempontjából föltétlenül megbízható elemnek tartassék, hajlandó volt meghozni
minden áldoztaot, hajlandó volt saját származását elfelejteni,
anyanyelvét nem egyszer megtagadni. Ezt a szlovén típust meg-
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találjuk a mai Jugoszláviában is. A szlovénság nagy tanítói elsősorban ezt az embertípust akarták eltüntetni a nemzetből. Hosszú
azoknak az íróknak a sora, akik a nemzeti öntudat ébresztgetésén fáradoztak olyan korban, mikor más nemzeteknél a túltengő nemzeti önérzetet kellett már megnyirbálni. Jellemző éppen
a háború előtti idők legnagyobb szlovén írójának mondása:
«Nagyobb szükségünk van nemzeti büszkeségre, mint szlovén
egyetemre».
A horvátságot két felől érte hatalmas kultúrhatás. Hatott rá
a magyarság, mellyel nyolc évszázadon keresztül állami közösségben élt. Hatott rá az állami és a jogi életről való felfogásával,
de hatott rá irodalmával is. Nem véletlen, hogy azagorjei horvátság
első irodalmi emléke éppen a mi Werbőczynk Tripartitumának
kaj-horvát fordítása. A mult század első felében éppen a horvátságnak ez a része, melyet a legtöbb szál fűzött a magyarsághoz,
lett a nemzeti és irodalmi újjászületés legfőbb mozgatója. A dalmát tengerpart és a kis raguzai köztársaság igen hamar olasz
befolyás alá került. Az olasz reneszánsz hatására itt csodálatos
irodalmi fellendülés indul meg, mely a XVI—XVII. századokban ér el virágzása csúcspontjára, messze meghaladva értékben
és mennyiségben az egykorú magyar irodalmat. A raguzai irodalom
írói lesznek a horvátság igazi klasszikusai. Rájuk gondolnak a
XIX. sz. nemzeti újjáteremtői, mikor a nagy nemzeti multat
emlegetik. Egységes horvát nemzetről tulajdonképpen a mult
század közepe óta beszélhetünk. Eddig az időig a politikailag széttagolt horvátságban csak nagyon gyengén élt az összetartozás
tudata. Maga a horvát nép is csak egy egész kis területet jelölt,
a többi részek horvátsága a provinciális elnevezést használta,
mint pl. raguzai, boszniai stb. A mult század harmincas éveiig
irodalmunk nyelve sem volt egységes. Mindegyik provincia a maga
dialektusát használta irodalmi nyelvnek és egymásról nem is igen
tudtak. A Zágráb környéki horvátság irodalma jó ideig majdnem
ismeretlen volt pl. a raguzaiak előtt. 1835-ben azonban Gaj folyóiratában megkezdte egy északhercegovinai nyelvjárás használatát,
melyet hangzás szempontjából legszebbnek ítéltek, s melyről úgy
gondolták, hogy legkevésbbé rontották meg idegen elemek. Ezt
a nyelvjárást fogadták el a horvátok és a szerbek a közös irodalmi
nyelv alapjául. A későbbi szerb írók azonban eltértek ettől a hagyománytól és irodalmi nyelvüknek egy speciálisan szerb dialektust
tettek meg, mely a már említett pontokban eltér a horváttól.
A középkori szerb állam bukása után a szerbség sorsa a törökhöz kötődik. A török előrenyomulásával kezdődik a szerbek
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második honfoglalása. A főleg pásztorkodással foglalkozó, földhöz
egyáltalán nem kötött nép igen könnyen követte vándorlásaival
a török minden mozdulatát. Részint mint az ozmán sereg harcosai, részint mint ellátó kereskedői tódulnak a szerbek a XV.,
XVI. és még a XVII. század folyamán is észak felé. De nagy azoknak a száma is, akik a török elől menekülve keresnek északabbra
hazát, elsősorban természetesen Magyarországon. Mikor a török
visszahúzódik, vele együtt igen sok szerb-telepes is elköltözik.
A Délmagyarországon maradottak azonban gyökeret vernek és
megőrzik etnikai jellegüket.
A törökkel való évszázados együttélés erős nyomokat hagyott
a szerbség népi karakterében. Kifejlesztette a szerbségben elsősorban a harcias, szabadság szerető, egyéni kezdeményezésre termett hajduk-típust, mely inkább józan eszére és nem egyszer az
ököl jogára hivatkozik, mint az írott törvényre. De kifejlődött
náluk egy erős kereskedő osztály is, mely a nemzeti megújhodás
bölcsőjénél, mint a szerb világi kultúra egyetlen hordozója, a legnagyobb szerepet vitte. A délmagyarországi szerbek kulturális
fejlődése elsősorban magyar minták nyomában járt. Mint ahogyan
a horvátságnak is éppen az a része ébredt legelőször nemzeti öntudatra, mely leginkább át volt hatva a magyar kultúrától, éppen
úgy a XIX. századi szerb nemzeti és kulturális megújhodást is
a magyarországi szerbek indítják meg.
Végigtekintettük nagy vonásokban a három délszláv nép,
nemzeti és kulturális fejlődését. Csakis e különböző irányú fejlődés
ismerete tudja velünk megértetni azokat az ellentéteket, melyek
ma még a három nép között politikai egyesülésük ellenére is fennállanak. Legmakacsabbul ragaszkodik minden nemzeti értékhez
a szerbség és horvátság. A történelem folyamán állandóan alkalmazkodáshoz szokott szlovénság most is sokkal könnyebben beletalálta magát a megváltozott helyzetbe és a nála szokásos csendességgel itt-ott engedményeket téve bámulatos ügyességgel dolgozik tovább kultúrája építésén.
Egységes délszláv nemzetről beszélni ma még korai dolog.
E három nép közös multja nem több két évtizednél. Ez az idő
nagyon is kevés ahhoz, hogy évszázados fejlődés eredményét megváltoztassa. Egységes nemzetet nem politikai helyzetek hoznak
létre, egységes nemzet csak lassan kristályosodhatik ki az egyének
évszázados sorsközösségében a fennmaradásért folytatott közös
harcban, a szépért és jóért, a kultúráért vívott közös küzdelemben.

