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Lőkös István irodalomtörténész 

„A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav Krleža“ 

című kiállítást megnyitó beszéde 

(Elhangzott 2011. március 23-án az Országos Széchényi Könyvtár 

Nemzeti Ereklyeterében) 

 

1981. augusztus 8-án búcsúztam el a már súlyos beteg Krležától – utolsó magyar 

vendégeként – a gvozdi villában. Mint két évtizeden át minden találkozásunk végén, most is e 

szavakkal bocsátott el: „Ne feledje: csak egy patak választ el bennünket horvátokat és 

magyarokat, s erre a patakra hidat kell építeni.” Nem folyót, patakot mondott, s alighanem 

szándékosan, azt kifejezendő, hogy ez a folyóvíz a történelemben nyolc évszázadon át mindig 

átjárható volt. Mondotta ezt – számos alkalommal – az a Krleža, aki műveiben, nem 

kevésszer, kemény szavakkal illet magyar politikusokat, idéz történelmi eseményeket, horvát 

sérelmeket, s aki egyszer a lírájának Ady-recepcióját emlegető kritikus szavait kategorikusan 

elutasította. Pedig költészetében, s prózájában is, mindenütt ott munkál az Ady-élmény, a 

költőé, akit több ízben is – naplóban, nekrológban s esszékben – oly beleérző képességgel 

méltatott. Arról is beszélt azon a forró augusztusi déli órán a gvozdi villa hűvösében: nagyon 

szeretné budapesti kiadású kötetben egybegyűjtve látni, magyar nyelven, hungaricáit. Mondotta 

ezt élete alkonyán az a Krleža, aki 1913-ban, Krlezsa Frigyesként végleg „eltépte magában” 

mindazon „szálakat”, amelyek „az osztrák tiszti kardbojthoz”, s a magyar katonai pályához 

fűzték. Pedig képességeit, szellemi adottságait tekintve talán rá is hasonlóan szép tiszti karrier 

várt volna, miként az történt évfolyamtársai: Náray Antal altábornagy, Homlok Sándor 

altábornagy, Burget Lajos vezérőrnagy, Mikófalvy Mamusich Ferenc vezérőrnagy, 

Vukováry Vukov György vezérőrnagy vagy Rumi Lajos ezredes esetében. 

Tudjuk: a Ludovika élménye mellett másféle hatások is érték a századelő, az 1910-es 

évek elejének Budapestjén. Jászi Oszkár és a polgári radikálisok vonzáskörébe került, de a 

magyar irodalom bűvöletébe is. S itt már nemcsak Adyról, hanem Kosztolányiról, Babitsról és 

Móricz Zsigmondról van szó, s persze Petőfiről, Az apostol s A kutyák dala és A farkasok dala 

költőjéről, akinek – saját bevallása szerint – döntő szerepe volt pályamódosításában. 

Az életmű teljes ismerője persze tehet ellenvetéseket, szólhat Krleža és a magyarság 

kétségtelenül ambivalens viszonyáról, a művekben megnyilvánuló rokon-, majd ellenszenves 

motiváltságról, felsorolhatja a Glembay- és más elbeszélések vagy éppen a Zastave, a Zászlók 

távolságtartó, gyakran indulatos reflexióit a magyar valóságot, s főleg a magyar-horvát 
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viszonyt illetően, ám mégis azt kell tapasztalnia: a felsoroltak szövedékén minduntalan 

átszüremlik az emocionális kötődés, a tudat mélyén fészkelő rokonszenv mindaz iránt, 

aminek ifjúkora öt esztendeje, a pécsi hadapródiskolai és a ludovikás évek alatt részese-

szereplője volt. Ekkor kristályosodó, egész életművét átszövő és meghatározó magyarságképe 

és -élménye nélkül a Temetés Terézvárott c. elbeszélés, a monumentális közép-európai pannó, a 

Zászlók megszületése éppúgy elképzelhetetlen, mint a Kerempuh-balladáké. „Ady énrám soha 

és semmiféleképp sem hatott” – írta Rilke-esszéje egy lábjegyzetében a harmincas évek elején, 

pedig akkor már megírta a Sírni, sírni, sírni parafrázisaként a Tužaljka nad crkvom (Templom feletti 

sirám) c. versét „Báró Balassa Bálint ómagyar infinitivusai dicsőségére”, túl volt az 1930-as, 

Németh László által okkal dicsért Ady-esszé megírásán, s készültek-formálódtak az első 

Kerempuh-balladák, amelyek nyelvisége: archaizmusa mindenekelőtt óhatatlanul is Ady 

bibliás tónusú és kuruc vereseinek hangulatát asszociálja bennünk. A grófi szérűn 

reminiszcenciái éppúgy tetten érhetők e balladáskönyvben, miként a Krónikás ének 1918-ból 

komor strófáinak akusztikája. A Mizerere tebi Jeruzalem komor zengésű sorai a magyar költő 

versének remek kaj-horvát hangszerelésű rezonanciája: 

 

Razmetali su luctvo kak gingave cigle, 
človeka človek išče: iglu glavič igle. 
 
Kusa kervava rastergali ku su, 
luctvo se vtaple v sramotu i gnusu. 

Mint romlandó téglát, szétszórták a népet, 
ember keres embert, tépettet széttépett. 

 
Ebet véres kutyák széjjel marcangoltak 
a népek szégyenbe s mocsokba fulladtak.

 
(Csuka Zoltán fordítása) 

 

S ha már az Ady-recepció e remeklését idéztük, szükségszerű a késztetés, hogy a 

csaknem hét évtizeden átívelő életmű egészére is, a jelen kiállítás szellemében és szándékához 

igazodva, a magyarságélmény és -kép aspektusából vessünk egy futó pillantást. S aligha 

tehetjük ezt másként, mint a szintézis, a nagy összegezés jegyében megalkotott regény, a 

Zászlók tükrében – legalább az allúzió szintjén – felvillantani a monumentális körképet 

átszövő egykori rokon nemzettudat meghatározó szerepét. Bár életében cáfolta a feltevést, 

mely szerint két szereplőjét Jászi Oszkárról és Lesznai Annáról mintázta, a regénystruktúra 

szervessége, a hősök és a történelmi kulisszák viszonya mást mutat. A Bécs-Budapest-Zágráb 

háromszögelési pontok közé illeszkedő színtér, az osztrák-magyar-horvát históriai szimbiózist 

tükröztető eseménytörténet, az alakrajzok kavalkádja, a népek, nemzetek sorsának titkait őrző 

Duna Ady cethal-szimbólumának képzetét asszociáló leírása, az egykorú Budapest közéleti 
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színtereinek korhű képe, a szüntelenül a szövegben vibráló magyar irodalmi reminiszcenciák s 

a mű egész atmoszférája szerveződik itt sajátos egységgé, amelyben a közös nevező ezzel a 

szintagmával illethető: croatohungarus tudat. Kettős identitás az élmények síkján, amelynek 

gyökerei az írói élményvilág mélyrétegeiből szívják az éltető nedvet, s amelynek intenzitása a 

pályakezdő művek megjelenése óta az idő könyörtelen múlásával sem halványul, sőt: színképe 

folyamatosan tágul, gazdagodik a teljes életmű rétegeiben a novelláktól a verseken, a 

drámákon, a regényeken, esszéken és emlékiratokon s a naplókon át a Zászlókig. Bővülésének 

forrása az élet alkonyáig sem lankadó érdeklődés és emocionális kötődés minden iránt és 

mindenhez, ami ifjúsága óta a Kárpát-medencében történt. Mert az évtizedek elmúltával, 

1947-ben, majd a hatvanas évtizedben darabjai bemutatóira Pestre látogató hajdani Krlezsa 

Frigyes újra és újra átéli ifjúságának friss impressziókkal színeződő emlékeit, amelyek az 

élmények sajátos elegyévé transzponálódva villannak fel a nagyregény lapjain. 

 Summázva végezetül mindezt, a jelen alkalomhoz illően, örömmel nyugtázhatjuk: ez a 

kiállítás Krleža hét évtizedes, metamorfózisoktól sem mentes írói pályája során szüntelenül 

megújuló és kifejeződő croatohungarus tudatának méltó installációja, főhajtás a harminc 

esztendeje elhunyt alkotó emléke előtt. Talán nem ok nélkül reméljük: egy fontos lépés, 

biztatás a Krleža-hungaricák teljes magyar nyelvű edíciójának megvalósulásához is. 


