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BOR BÉLY JÁ NOS IST VÁN

Krleža és a ma gyar ság
A for dí tó be ve ze tõ je

Miroslav Krleža (1893–1981), a hor vát iro da lom nagy alak ja, a nem zet bárd ja, hosz-
 szú év ti ze de ken át a hor vát iro dal mi és köz élet nagy gu ru ja, lan ka dat lan kri ti kai szel le-
mé nek bir to ká ban min de nek nek a mér cé je és meg mond ha tó ja, igen ko rán kap cso lat ba 
ke rült a ma gyar nyelv vel és kul tú rá val. Hi szen 1908-ban, ti zen öt éves ko rá ban lett a 
pé csi had ap ród is ko la nö ven dé ke, majd a pes ti Ludovika Aka dé mi án foly tat ta ta nul má-
nya it. Már el sõ iro dal mi szárny pró bál ga tá sa i ra nagy ha tás sal vol tak a ma gyar iro da lom 
leg na gyobb jai (Pe tõ fi, Ady), tör té nel mi és po li ti kai né ze tei ki ala ku lá sá nak egyik for rá sa 
pe dig a pes ti Ga li lei-kör esz me rend sze re. Ady ról írt, igen je len tõs es  szé jé ben tesz hi tet
ar ról, men  nyi re azo no sul a köl tõ vel meg a ko ra be li ha la dó ma gyar ér tel mi ség gel a vég-
nap ja it élõ Mo nar chia köz ál la po ta i nak os to ro zá sá ban és a ma gyar ság sors kér dé se i nek 
meg íté lé sé ben, me lyet az tán ké sõb bi írá sa i ban min dig is a kö zép-eu ró pai va ló ság ös  sze-
füg gé se i ben szem lélt.

Ez tük rö zõ dik an nak az író nak a mû ve i ben, akit op po nen sei nem átall tak „oszt-
rák–ma gyar purger”-nek ti tu lál ni. Így pél dá ul nap ló jegy ze te i ben is lép ten-nyo mon ta lál-
ko zunk ez zel a szem lé let tel. Krleža egész éle té ben (iro dal mi) nap lót is írt, mely nek öt 
kö te tét – az 1914-tõl 1969-ig ter je dõ éve ket ölel ve fel – Sza ra je vó ban ad ták ki 1977-ben 
Dnevnik (Nap ló) cím mel. A so ro zat I. kö te te az 1914 és 1917 kö zöt ti évek re vo nat ko zik, 
s eb bõl kí nál koz tak ma gá tól ér te tõ dõ en azok a pes ti nap ló be jegy zé sek, ame lyek 1916 
ko ra õszi he te i ben ke let kez tek. Va gyis ak kor, ami kor a fi a tal oszt rák–ma gyar ka to na 
a harc té ren szer zett se be sü lé sé vel hadosztályorvosi fe lül vizs gá lat ra várt a ki szu pe rá lás 
re mé nyé ben. S csak ugyan, az ál lo mány ba nem ke rült vis  sza, el len ben had táp szol gá lat ra 
ren del ték, úgy hogy ha ma ro san már Zág ráb ban szol gál. Ezek nek a rész le tek nek, ter mé-
sze te sen, ma el sõ sor ban a ma gyar vo nat ko zá sai fi gye lem re  mél tók, s azok, ame lyek
Krleža ma gyar ság ké pé rõl és a ko ra be li (90 év elõt ti) vi szo nyok ról, gon dol ko dás mód ról, 
rezonokról nyúj ta nak ada lé kot. 

„…Petõfitõl Ad yig, Hun gá ri á tól (ext ra Hungariam) Hun ni á ig szem re vé te lez ve a 
dol got di ag nosz ti zál ha tó, hogy a ma gyar ügy nem egész sé ges” – ír ja 1916. nov. 14-én. 
– „Kor vin Má tyás tól a Zrí nyi e kig, Mar ti no vics tól Jászi Osz ká rig és gróf Ti sza Ist vá nig 
szá mít va nem áll jól a szé ná ja. S nem is le het hely re hoz ni Bánk bán-fé le grillparzeri-
ádákkal...”

Más részt pe dig ezek bõl, va la mint egy 1917. évi, de 1916-ra vis  sza uta ló be jegy zés bõl 
meg tud juk, hogy a 23 éves ga lí ci ai front ka to na, maj da ni „oszt rák–ma gyar purger”, Bu da-
pes ten és a nagy Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ban, hor vát lé té re, nem „szláv ki sebb ség-
nek”, ha nem el len ke zõ leg: „szláv több ség nek” ér zi ma gát. Hogy men  nyi re iga za volt, 
azt a tör té ne lem bõl tud juk. Így azt is, hogy ez a tu dat volt az egyik ak ko ra fe szí tõ erõ, 
mely nek tör vény sze rû kö vet kez mé nye az, ami nem so ká ra be kö vet ke zett. És – to vább-
gon dol va a dol got – úgy tû nik, hogy ez a fe szí tõ erõ, más irány ban bár, de nap ja ink ban 
is rob ban ta ni ké pes. 

Kor szak okon át íve lõ, hos  szú éle te so rán Miroslav Krleža, ha oly kor el lent mon dá so-
san vi szo nyult is a ma gyar nyelv hez, kul tú rá hoz, mind vé gig nagy ra tar tot ta, hogy tud 
ma gya rul, ma gyar iro dal mat ol vas. Lõkös Ist ván, a ne ves kroatista és krlezsológus ír ja
vis  sza em lé ke zé se i ben, hogy ami kor utol já ra meg lá to gat ta az írót zág rá bi ott ho ná ban 
(1981 au gusz tu sá ban), a már ne he zen moz gó ag gas tyán ma gya rul üd vö zöl te, és azt 
mond ta: ma gá nyá ban, lám, ma gya rul ol vas, új sá go kat és köny ve ket, pil la nat nyi lag 
ép pen Krúdyt. Ta lál ko zá sa ik so rán Krleža több ször is nosz tal gi á val be szélt fi a tal ko ri 
éve i rõl Pé csett és Bu da pes ten, egyéb ként pe dig az zal, hogy – for dí tás ban – úgy szól ván 
min den je len tõs mû vét a ma gyar ol va só kö zön ség is is mer te, be fo gad ta, sok-sok szál 
fûz te író tár sak hoz, iro da lom tu dó sok hoz, a mû velt ma gyar köz vé le mény hez. Hogy meny-
 nyi re fon tos nak tar tot ta nyel vün ket, ar ra néz ve egy anek do ta ma radt fenn. Fi a tal írók tár-
sa sá gá ban, akik ar ról be szél get tek, hogy mi lyen fon tos szá muk ra a nyu ga ti as mû velt ség 
el sa já tí tá sa, Krleža egy szer csak föl tet te a kér dést: „Na, és tud tok ti ma gya rul?” – „Nem 
tu dunk! De hogy is tu dunk!” – hang zott kar ban a vá lasz. Krleža pe dig ek kor – ál lí tó lag 
– ezek kel a sza vak kal zárta le a be szél ge tést: „Je gyez zé tek meg! Ha nem tud tok ma gya-
rul, nem is vagy tok iga zi hor vát ér tel mi sé gi ek.”


