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CSORBA BÉLA 

„A SZÉLMALMOK DOMBJÁN"1 

Milos Crnjanski és Todor Manojlovic vitája a magyar kultúrhatásokról 
a szerb irodalomban és művészetben 

Közlésre elfogadva: 1998. II. 4. 

„ . . .A kultúrafogalomban egy olyan nemzet öntu-
data tükröződik, melynek újból és újból fel kellett 
tennie a kérdést >Voltaképpen mi is a mi sajá-
tosságunk?^ s amelynek politikai és szellemi ha-
tárait újból és újból minden irányban meg kellett 
keresnie és össze kellett tartania." 

(Norbert Elias: A civilizáció folyamata2) 

A nagy hagyományú szabadkai magyar liberális napilap, a Bácsmegyei 
Napló 1924-es újévi számában a szerb irodalomra gyakorolt magyar hatá-
sokról jelentetett meg cikket belgrádi tárcaírójának és tudósítójának, Berta-
lan Jánosnak a tollából, s ezzel akaratlanul is vitát provokált a szerb moder-
nek két, sok tekintetben hasonló utat bejáró, alapvetően mégis ellentétes 
habitusú vezéregyénisége, Milos Crnjanski és Todor Manojlovié között. A 
polémia, bár irodalmárok között zajlott, alapvetően mégsem irodalomtörté-
neti, kapcsolattörténeti vagy filológiai fogantatású, hanem sokkal inkább 
ideologikus jellegű, amit az is jelez, hogy az argumentumokat, az állítások, 
vélekedések és nem ritkán a hamis általánosítások szorították háttérbe. A 
pengeváltásról, mely az ilyenkor megszokott személyes és személyeskedő 
mozzanatok ellenére bír irodalomtörténeti szempontból is értékelhető üze-
nettel, szakmai közvéleményünk mindezidáig nem tudott, vagy analízisét 
nem tartotta fontosnak. De jelenlegi ismereteim szerint a magyar kortársak 
sem figyeltek fel a vitára - mindenesetre nem reflektáltak arra - , holott nem 
akármilyen kérdés került reflektorfénybe, hanem az, vajon hatott-e egyálta-
lán a magyar kultúra - s azon belül elsősorban az irodalom - a szerbre, il-
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letve a jövőre vonatkozóan a kapcsolatok és a kölcsönhatás tekintetében mi-
lyenek - s vannak-e egyáltalán - kecsegtető kilátások. 

A magyarul jól értő Milos Crnjanski (1893-1977) Uticaji madarske 
kulture (A magyar kultúra hatásai) c. filippikájában, mely az új délszláv ál-
lam legjelentősebb napilapjában, a Politikában jelent meg 1924. január 9-én ', 
visszautasítja Bertalan téziseit (mellesleg a magyar hírlapíró nevét említés-
re sem méltatja), noha cikke végén tesz egy közhelyszerű udvarias gesztust 
is a magyar zene és a magyar színjátszás irányába. De idézzük a szerb író 
ellenérveit - legalábbis a legfontosabbakat - szó szerint: 

„Bizonyíték nélkül, vénkisasszonyos módon a mi romantikánk (bemuta-
tása) kétszínű és túlzó, s mindez csupán azért, hogy Zmajt, Kostiéot és 
Jaksiéot mint a szerb irodalom megteremtőit - és magyar diákokat - szere-
peltethessék. Zmajból igazi János Bácsit csináltak, noha abban, ami belőle 
a legjobb maradt - a Duliéi (Rózsabimbók) és a Decija Pesme (Gyermek-
versek) - nem tudom, ki képes meglátni a magyar kultúra hatását. Elegen-
dő, hogy a magyar impérium alatt születtek, hogy lefordítottak egy-két ma-
gyar verset, vagy pusztán hogy vajdaságiak, s kikiáltják őket a magyar 
kulturális hatás különösen alkalmas példáinak. Még Laza Kostié is, a kao-
tikus, csodálatos romantikusunk, a cetinjei francia követ barátja, aki előbb 
párizsi, bécsi, vagy akármi, mintsem magyar diák, a Shakespeare-imádó, a 
buddhista, a göröglatin is megszerezte azt a dicsőséget, hogy a cikkben a 
magyar kultúra nagy hatalmának bizonyítékául szolgáljon. 

De a legnevetségesebben Dura Jaksié járt, rajta >különösen erősem érez-
ni a magyar költő, Vörösmarty hatását. Még azt sem lehet bizonyítani, hogy 
Dura tudott magyarul... (...) Még rosszabbul járt Ignjatovié, és hála isten-
nek, hogy nem említették Vukot, Dositejt, Brankót és Njegost. Különben... 

Helyettük kimerítően mesélik, hogy Szerbia többet olvasta a magyar 
szerzőket - Mikszáth Kálmánt, Jókait - , mint mások, ám elismerik: húsz 
párás kiadványokból." 

Mai szemmel nézve aligha kétséges, hogy Crnjanski az egyoldalúság 
csapdájába esett. A heves elutasítás természetesen bizonyos fokig érthető. 
Az új történelmi körülmények között logikusan merült fel a kérdés Belgrád-
ban éppúgy mint Bukarestben vagy Pozsonyban: kik vagyunk, hol vannak 
- térben és időben - nemzeti kultúránk határai, s ennek ismeretében mi az, 
ami a kultúrák kölcsönhatásából örökségként vállalható, s mi nem. Crnjan-
ski kimondhatatlanul is egyfajta öntelt magyar kultúrfölény nem létező té-
zisei ellen hadakozik egy olyan történelmi pillanatban, amikor ezt már sem-
mi nem indokolja. Valójában azonban nem erről van szó, s ezt elárulja az 
író egy elejtett mondata: „Mindez azonban csupán annak példájául szolgált, 
hogy bebizonyítsák, Szerbia új irodalmunk fejlődésében nem játszik sem-
milyen szerepet..." Vagyis miközben Crnjanski irodalmi hatásvizsgálat ürü-
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gyén a politika szolgálatába állított irodalomtörténeti-irodaimári reflexióra 
és önreflexióra gyanakszik, paradox módon éppen ő követi el ezt a mód-
szertani „hibát". Valójában nemcsak a magyar hatás tézise ellen hadakozik 
- azt marginálisnak tartja mind a múltra, mind a jelenre nézve - , hanem le-
sújt a vajdasági, vagy ahogyan ő mondja, lekezelő stílusárnyalatot adva a 
kifejezésnek, a „prekoi" szerb irodalmárokra is: „A cikk alapján úgy tűnik, 
hogy irodalmunkat ismét csak a prekoiak teremtik, s hogy ezek a prekoiak 
lelkes diákjai Pestnek, és hogy a mi legújabb irodalmunkat elsősorban 
Todor Manojlovié úr neve fémjelezné, s csak azután Veljko Petrovié úré és 
Crnjanski, Vasiljevié, Vasiljev és Stefanovié uraké. Amint látni, a nevek je-
lentősége meglehetősen eltúlzott. Ducié, Rakic, Pandurovié, Stankovié, 
Andrié, Ujevic, Milicic, Vasic és annyian mások mintha nem is léteznének. 
Utánuk pusztán csak egy mondat van odaírva: >mélyebb elemzéssel szinte 
valamennyi szerb írónál kimutathatók magyar hatások<." Talán nem téve-
dünk, ha a „prekoiak" elleni bírálatban egyfajta irodalmi-irodalompolitikai 
presztízsharc megnyilvánulását véljük felfedezni, s tegyük hozzá, bizonyos 
párhuzamosságok is felismerhetők mindazokkal a politikai mozgásokkal, 
amelyek a belgrádi központosító törekvések és a nagyobb befolyást kivívni 
akaró regionális politikai igények közötti konfliktuszónában alakultak ki a 
húszas évek derekán. Ezt húzza alá, ehhez keres bizonyítékokat Crnjanski, 
amikor így érvel: „Pest, mint a magyar >kultúra< központja, amelynek nincs 
valamiféle egyértelmű európai karaktere, még bírhat is valamiféle fontos-
sággal a számunkra, de a vajdasági provincia, Szabadka és Becskerek iro-
dalmi körei nehezen, vagy nem? Az, ami elképesztő, nem is ennek a cikk-
nek a fölfuvalkodottsága, hanem valami érthetetlen ravaszság két irodalmi 
tézis becsempészésében, amelyek közül az egyik: hogy a prekoiak része 
újabb irodalmunk megteremtésében hatalmas, a másik: hogy a mi modem 
irodalmunk a pesti diákokból és a pesti modemekből jött létre." 

Ha Pest és a vajdasági provincia - különösen az akkori vajdasági magyar 
„irodalmi élet" - egyébként jogos szembeállításától el is tekintünk, még 
mindig érthetetlen, hogy honnan ez a narcisszoid ellenszenv immár nem-
csak a „magyar kultúrhatással", de a vajdasági szerb írókkal szemben is? 
Hiszen a szerb modernista-expresszionista mozgalom létrejöttében a ma-
gyarországi, vajdasági szerb fiatal íróknak - paradox módon éppen Crnjan-
ski és Manojloviénak, s mellettük a harmadik bánátinak, Dusán Vasiljevnek 
- vezető szerep jutott! Irodalmi eszmélésük egyik ősforrása - különösen az 
előző kettőnek - az az Ady Endre, „akinek hatalmas felismeréseit lelkese-
déssel fogadta számos szlovák, szerb, román költő"4, s akiről az iljú Cr-
njanski 1919-ben megjelentetett nekrológjában még így vallott: „Ő egyetlen 
szót sem írt a háború dicsőségére, minden versszakában az undort hirdette 
és a halottak élére állt: Halottak Élén, 1918. Ez a könyv pacifistább, mint a 
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Le Feu. (Barbusse háborúellenes regénye - Cs. B. megjegyzése). Sorai ke-
serűbbek, mint Lear átka. Még jobban kellett szenvednie, minthogy nyíltan 
hirdette és tudta, bármi jöjjön is népe számára, a pusztulás közeleg. (...) Ma-
gyarország elsiratja őt, mint legnagyobb lírikusát és a forradalom atyját; ne-
künk ismernünk kell a nevét, mert ez a név az oka minden jónak, humánus-
nak, műveltnek és előkelőnek az új magyar irodalomban."5 Ezt tudva 
mennyire sokatmondó, és mégis mennyire érthetetlen, hogy a Bácsmegyei 
Naplóval vitázó Crnjanski Adyt említésre sem méltatja - sem önigazoló, 
sem ellenfelét cáfoló összefüggésben! Mindez azonban nem véletlen. Cr-
njanski élete és művészete a húszas években mintha két ellentétes pályán 
mozogna: egyfelől kiteljesedik az író kozmikus-expresszionista, 
„szumátrista" lírája és melankóliával átitatott költői prózája, másfelől „élet-
világában" és világnézetében, s nemkülönben a politika szférájához és az 
államhoz mint olyanhoz - mint nemzeti intézményhez - való viszonyában 
fokozatosan fordulat áll be. Több más írótársához hasonlóan állami szolgá-
latot vállal, ami akár megánügy vagy egy nem túlságosan feltűnő diplomá-
ciatörténeti momentum is lehetne, ha ez a fokozatos szemléleti átalakulás 
nem teljesedett volna ki harcos nacionalizmusban - ne feledjük, Crnjanski 
szorgalmas jobboldali debattőr is ebben az időben - , majd a harmincas 
évektől kezdődően nem folytatódott volna „a háború fényes oldalának" és 
„biológiai fontosságának" és az erő kultuszának a hangsúlyozásával, termé-
szetesen korántsem függetlenül bizonyos modernista-avantgárdista világ-
felfogástól. Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy tíz évvel később, egy 
másik „irodalmi" vitája során6 - megtagadva ifjúkora pacifista bűnbeesés-
ét mintha a Carnojevic naplóját nem is ő írta volna, így érvel a háború 
mellett: „Azok azonban, akik voltak háborúban és feküdtek halottak között, 
tudják, hogy a háború nagyszerű, és hogy nincs felemelőbb momentum -
nem is volt soha - az ember életében a tudatos részvételnél a csatában. Ami 
a legrettenetesebb, a háború mind fantasztikusabbá és - bármily visszataszí-
tóan hangozzék is - mind szebbé válik."7 Egy másik cikkében pedig ki-
mondja a balkáni nacionalizmus azóta is változatlan ars poeticáját: „Né-
pünk harcos tulajdonságai a legnemesebb tulajdonságok." S idézi Gavrilo 
Principet is: „mi először nacionalisták vagyunk, s aztán forradalmárok."s 

Ha mármost ebbe a világszemlélet-változási folyamatba helyezzük az 
Utieaji madarske kulturet, akkor talán megértjük Crnjanski narcisszoid 
magatartásának okait: a nagynemzeti programhoz felsorakozott író számá-
ra zavaró nemcsak a magyar kultúrhatás gondolata, de a nemzeti kultúrán 
belül regionalizmus is, amelynek „veszélyét" éles szemmel és viszonylag 
korán fedezte fel a „prekoiak" feszelgésében. A Bácsmegyei Naplóban 
megjelent írás spiritus rectorának egyébként Todor Manojloviéot tartja -
amiben van is némi igazság - , s nem habozik veszélyesnek nyilvánítani a bí-
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rált tételeket, különösen azért, mert - ő fogalmaz így - „a mi vajdaságunk-
ban a >magyar kultúra< klasszikus hazájában" magyar hatásokról beszélni 
nem más, mint elplántálni a tévhiteket. írását egy félfordulattal mégis némi 
engedménnyel látszik zárni, amikor megengedi a magyar tudományhoz, 
irodalomhoz, modern zenéhez és színházhoz fűződő kapcsolatokat, azon-
ban véleménye szerint mindez eltörpül a nyugati és az orosz hatások mel-
lett. Különben is, a magyar kultúra „valami eléggé meg nem határozottat je-
lent". S gyorsan hozzáteszi: „És ha ilyen hatás eddig volt is, ezután nehezen 
lesz. A mi utunk nemcsak politikailag, de művészileg is délre vezet, a mi 
középkorunkhoz, középkori építészetünkhöz és festészetünkhöz, népdala-
inkhoz, Mestroviéhoz stb., és érthetően és láthatóan állunk Európában, 
messze a magyaroktól." Eközben azonban Manojloviénak is ád egy oldal-
vágást, mert, úgymond „magyar szárnyak alá" akarja vonni a szerb irodal-
mat a benne rejlő megannyi Dalmáciával, Ószerbiával és Párizzsal. Márpe-
dig aki erre vetemedik, az vagy ellehetetlenült a szerb kultúrában, vagy 
egyszerűen csak botrányos a maga „barokkos prekoiságával". 

Todor Manojlovic (1883-1968), az egykori nagyváradi Ady-rajongó egy 
hónappal később a Tribuna hasábjain vette fel az arcába dobott kesztyűt, 
részben Bertalan, részben a maga védelmében. Pismo g. Milosu Crnjan-
skom knjizevniku i novinaru (Levél Milos Crnjanski irodalmár és újság-
író úrnak) címmel9 közzétett válaszában kifejti, hogy Crnjanski félreértette 
a Bácsmegyei Napló cikkének alaphangját, ugyanis Bertalan éppen a szerb 
(és a horvát) irodalom megismerését sürgeti, írását tehát nem a vállverege-
tő kultúrfölény, hanem a tisztelet vezérli, s nemcsak „magyar hatásról", ha-
nem a kölcsönösségről és a kapcsolatok további kialakításának szükséges-
ségéről ír. S mint jó példákat említi Svetislav Stefanovicnak A Tűzben 
megjelent verseit, valamint Szenteleky Kornél rendszeresen közölt fordítá-
sait a Bácsmegyei Naplóban. Végül cáfolja, miszerint Bertalan azt állítaná, 
hogy Szerbia semmilyen szerepet nem játszott az új irodalom megteremté-
sében. Ellenkezőleg, csupán azt a Sekulié nézeteivel is azonos megállapí-
tást tette, „hogy az új szerb irodalom megformálása nem annyira Szerbiá-
ban, mint amennyire a Vajdaságban történt", minek folytán a vajdasági 
származású írók igen előkelő szerepet játszanak az egyetemes szerb iroda-
lomban. A fenti okfejtést Manojlovic koreográfiájában egy adag személyes-
kedés követi, ami részben érthető, hiszen nem hagyhatta válasz nélkül kol-
légája személyre szóló vádjait. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 
Manojlovié a „prekoiság" felemlegetésében és kritikájában egyértelmű po-
litikai hangsúlyokat - a magyarónság anatémáját - véli felfedezni, talán 
nem is egészen jogtalanul. „Ó, >magyarónság<! - hajdan dicsőséges, most 
mindenképpen már meglehetősen berozsdásodott és szinte elfelejtett fegy-
ver az egymással politikailag vagy másként összeveszett szűcsök és csizma-
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diák között!" - sóhajt fel egy zárójeles betoldás erejéig. Manojlovié szerint 
nevetséges, hogy egy volt osztrák tiszt (ez nem más, mint Crnjanski, aki va-
lóban az Osztrák-Magyar Monarchia zászlaja alatt harcolt az első világhá-
borúban) egy volt szerb önkéntest (ez volna a Korfut is megjárt Manojlovié) 
„prekoi-magyar" tézisekkel és tendenciákkal vádol. Dc az is furcsa, mond-
ja, hogy egy olyan „szerbiánac" védi a szerb hont a „prekoiság" és a „ma-
gyarság" ellen, aki mellesleg a bánáti Illancsról származik. (Crnjanski szü-
lei innen kerültek Csongrádra.) Felrója Crnjanskinak a fölöslegesen harcos, 
agresszív „szerbkedést", mondván, hogy mindennek talán meg lett volna a 
helye a háború és a „mi osztrák raboskodásunk" idején, azonban immáron 
anakronizmus. Ugyanakkor nem kis malíciával használja ki helyzeti elő-
nyét, úgy állítva be a múltbéli dolgokat, hogy a hangoskodó Crnjanski, bez-
zeg bölcsen hallgatott a háború idején, miközben szerb érzülete osztrák uni-
formis alatt szunnyadozott. Önmaga magyarokkal szembeni attitűdjét 
viszont a legyőzöttek valamint a magyarországi emigránsok iránti udvarias-
sággal és az „éber szerb érzülettel" indokolja. Válaszcikke befejező részé-
ben Manojlovié arra is rámutat, hogy Crnjanskinak nem ez az első Vajda-
ság-ellenes pamflettje, s az ilyen megnyilvánulások nem kis értetlenséget 
okoznak a szerbség körében. Az írás retorikai csúcspontján - kimondatla-
nul is a szerb regionalizmus védelmében - Manojlovié felteszi a szónoki 
kérdést: „Valójában kinek gondolt ön hízelegni, amikor olyan unintelligens 
blaszfémiát írt, mint hogy: >Vajdaság a magyar kultúra klasszikus földje< (a 
>magyar kultúráé<, amelyről egy másik helyen azt mondta, hogy mégis, le-
het, hogy valamivel többet jelent a mi számunkra, mint a vajdasági provin-
cia... Kik azok a >mi<, az Istenért, akik Magyarországra és a Vajdaságra egy-
formán úgy néznek, mint külföldre, mint idegen földre?!)..." 

... A két jeles szerb író vitájának ismertetését talán zárjuk mi is ezzel a 
kérdéssel. 
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dolog annyira érdekli, hogy azok a délszláv írók, akiknek az írásait elsőnek ültették át 
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égvilágon semmi köze sem volt, Miroslav Krleza képviselte, Crnjanskinál viszont a meg-
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ganda (...), hogy higgyük el, soha többé nem lesz háború. Hogy majd valamiféle nemzet-
közi intézmény hamarosan garantálja a békét és a gyöngébb fél jogát az erővel szemben, 
amelyet a jog nem érdekel.") vehemens nacionalizmussal és „a háború komoly szentsé-
gét" misztifikáló jobboldali erőkultusszal párosul. 

7 Milos Crnjanski. Oklevetani rat. Vreme, 1934. március 16. 
8 Povodom clanka „Oklevetani rat", Miroslav Krleza kao pacifist. Odgovor g. Milosa Cr-

njanskog na napad u casopisu „Danas", Vreme, 1934. május 22. 
9 Tribuna, 1924. február 24., 2 -3 . 

„ON THE HILL OF WINDMILLS". 
A DISPUTE BETWEEN MILOS CRNJANSKI AND TODOR 
MANOJLOVIC CONCERNING HUNGÁRIÁN CULTURAL 
INFLUENCES ON SERBIAN LITERATURE AND ARTS 

Béla Csorba 

According to Norbert Elias the notion of the culture of a certain community in 
fact comprises the issue of the characteristic features, and the intellectual and poli-
tical boundaries of the community in question. In this respect it is interesting to 
consider the controversy on the question of Hungárián influence on Serbian culture 
which was the issue of a debate between Milos Crnjanski and Todor Manojlovic on 
the pages of the newspapers Politika and the Tribuna. In Cmjanski 's view this influ-
ence is only marginal, and he claims that in the making of modem Serbian litera-
ture the literature of Vojvodina ("precanska"), which he considers to be provinciai, 
played only an insignificant role. Manojlovic refutes this argument, and reveals that 
Cmjanski 's political incentives were overwrought with nationalistic feelings that 
oppose everything that is régiónál. 
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