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Miroslav Krleža 1893. július 7-én született Zágráb
ban. A város abban az időben vedli provinciális kis
városi jellegét, akárcsak Budapest. Erős urbánus hagyo
mányok keverednek benne a „város” ostromára induló 
falusi-paraszti örökséggel és a feudális múlttal, amelynek 
egy Khuen-Héderváry Károly csak elrettentő jelképe, 
„örök” szimbóluma azonban a Kaptol, amelynek ép
pen olyan értelme volt, mint Ady Kanonok-sorának 
Nagyváradon. A zágrábi püspökség városi birodalma ez 
a világ, ott a székesegyház, és a tér, amelyen a hagyo
mány szerint Matija Gubecet égették a paraszthadak 
feletti diadalukat ülő nemesek. Apja kistisztviselő, adó
hivatalnok, akit a hivatalos iratok az 1910-es évek elején 
„városi felügyelő úrnak” szólítanak; ezeknek az egymást 
keresztező életvonalaknak a kereszttüzében él, s még 
lakását is köztes területen, az alsó- és a felsőváros 
érintkezési pontján választja magának, ahol majd Miroslav 
fia születik. Szinte az egész „világ” megtalálható Krleža 
legszűkebb szülőföldjének tenyérnyi területén: papok és 
polgárok, előkelő dámák és utcalányok, egyházi és állami 
hivatalok, vár- és templomtornyok, sötét templomi
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szentélyek 'és napsütötte szőlőskertek az intenzíven élő, 
az élet képeit magába szívó kisfiú mozgásterének átlóiként.

Az író is, életrajzai is nagyon keveset árulnak el a 
szülőkről. A hivatalnok apa nyilván a kor gyermeke 
volt, s ha Miroslav Krleža ifjúkorának eseménytörté
netét vizsgáljuk, kitetszik az is, milyen életeszményeknek 
volt a híve az apja, hisz jellemző, hogy fiát Pécsre 
küldi majd a hadapródiskolába a biztos karrier remé
nyében. Nem lehetett traumák nélküli tehát az „agrami” 
gyermekkor sem: egy szertelen és nehezen fegyelmezhető 
gyermek küzd a hivatalnoki életfegyelemmel egészen 
korán, ahogy Klobučar tanító úr keze alól kikerült, 
s a klasszikus gimnázium tanulója lett 1903 után. Az 
elsős gimnazista már író akar lenni, tanulmányi ered
ményei mind gyengébbek, s a negyedik osztályban latin 
és görög nyelvből bukik —=■ ő, aki mint írta, a „gimná
ziumban már egészén tudatosan hellenizálódott a szó 
pogány értelmében” ! Mennyi volt ebben a kamaszkodni 
kezdő gimnazista daca (dacosnak mondja majd a Ludovika 
Akadémián egyik minősítése is!), ellenállása, s mekkora 
az írás mérgeit megízlelőnek a karrier iránti közömbös
sége, nyilván nehéz megállapítani. Tény ellenben, hogy 
1908 őszén Pécsre kell mennie a hadapródiskolába — 
alighanem elsősorban fegyelmet tanulni. Pedig ekkor már 
háta mögött volt számos drámai dialógus mellett egy 
Napóleon-életrajz is. S nincs-e már ebben a sejthető 
konfrontációban a dráma lehetősége, különösképpen, 
hogy a kis gimnazistát éppen a tragikus helyzetek vonzzák 
ellenállhatatlanul? Mert a gimnáziumi évek a dráma 
csillagképe alatt múltak el. S kezdődtek a siralomélmény-
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nyel, ahogy arról 1942-es naplójának egyik nagy emlé- 
kezésbetétjében vall. Jeremiás próféta siratja ebben az 
élményemlékben Jeruzsálemet, hangzik a nagypénteki 
lamentáció, a legdrámaibb szertartás motívumaként, s 
átalakul „csodálatos, halottas, egyenesen temetési szen
zációvá” . Hogy az elsős gimnazista drámájában Pria- 
mosz könyörög sírva Akhilleusznak, míg fáklyák fényében 
a sátor mélyén Hektor véres lepedőkbe csavart holtteste 
hever, szinte természetes ezek után, akárcsak az is, 
hogy éppen a „szerző” játssza Priamosz szerepét, az 
első nagy, irodalmi barátságban partnere, Tito Strozzi, 
a későbbi jeles színművész, Akhilleusz szerepét kapja, 
amikor Strozzi márkiék házában előadják. Negyven évvel 
később az érett író ezekkel a gyermekkori élményekkel 
magyarázza majd, miért uralja irodalmi alkotásait a ha
lál élménye.

A kétszobás lakásban az asztalnál trónolhatott a hiva
talnok apa, a gyermek Miroslav Krleža szívében az első 
hely anyai nagyanyjáé* Terezija Goriőancevé. Krleža 
opusa mögött az ő alakja magasodik, s ha írónk oly 
jellegzetes barokkos mondatainak forrásvidékét keressük, 
ugyancsak a nagT mamának, a varaždini kőművesmester 
feleségének, aki harmincöt éves korában özvegységre 
jutott, és veje zágrábi otthonába szorult, kaj-horvát 
nyelvi világához kell érkeznünk, amelynek az érzékletesség 
a fő jellemzője. A sokszínű élet dinamizmusából az 
alapvető tanításokat az író, vallomása szerint, ettől az 
asszonytól kapta. S nemcsak a kaj-vidék parasztbarokkját 
példázta, hanem magát a horvát történelmi múltat is, 
amelyre írónk majd a maga történelemélményét építi,
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a történelem alattira az eszmék és események történetének 
a világát. Egyelőre magyaros konyhájával virraszt a kis
fiú felett, és áhítatos társa az otthoni játékmiséken, 
amelyeket a drámai jelenetek iránt vonzódó gyermek 
cerebrál a házi oltárnál. „Énekeltem, prédikáltam, fel
mutattam, szolgáltam, ministráltam, csengettem, lóbál- 
tam a füstölőt, ő pedig ájtatosan ült a széken és mindenen 
állandóan és őszintén csodálkozott, suttogott és keresztet 
vetett, és lehet, hogy valóban úgy imádkozott, mintha 
igazi templomban lett volna.” A szerepeit próbálgató 
és tanulgató kisfiú a „beleéléshez” keresve sem talál
hatott volna alkalmasabb társat, hiszen ő nem színésznek, 
hanem írónak készült, aki igen korán szövetséget kötött 
az írás ördögével. Strozziéknál csak előadás, ami otthon 
a művészet és a játék keltette valóságillúzió megvaló
sulása volt.

A szüntelenül irodalmat játszó, a dráma'rás kedvéért 
tanulmányait elhanyagoló diík teimészetesen szenvedé
lyes olvasó is volt: hogy a képzelet éhségérzetét csilla
pítsa, a drámai játékokhoz újabb és újabb „szitu dókat” 
ke lett találnia. A korszak di kjainak standard o’vas- 
mínyai mellett a fiatal Krlelának más szövegei is le
hettek, hiszen igen gyorsan eljutott August Senoától és 
Mirko Begović történeim dr'máitól Ibsenig cs Petőfiig, 
majd a horvát irodalmi „ha^ugsígok” problémájának a 
fel smeréséhez. Darwin művének döntő hatására maga 
is hivatkozik, mer az angol tud5s könyve nyomán 
döbbent rá, hogy a papok reverendája a’att „majomfarkuk 
rejtőzik” . Később a politikai rádöbbenés ideje is elér
kezik majd, am nyilv. n azt je enti, hogy a gimazista
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Krleždnak is voltak egészen nyilvánvaló politikai-nemzeti 
élményei, különösen, ha arra gondo1unk, hogy éppen 
1903 volt az egyik nagyon viharos, kritikus esztendeje 
Zágrábnak, amikor is a 1868-as magyar-horvát kiegyezés 
teremtette viszonyok eresztékeikben rendültek meg, s 
időszerűsödtek az 1848-as párhuzamok, a jelašići poli
tikai gondolat és viselkedés újraéledésével egyetemben. 
Krleža majdani „harmadik” útja a horvát kérdésben 
alighanem ezekre az időkre vezethető vissza, s pécsi 
Kossuth-pártisága már ennek a jele. Ez volt nyilván
valóan a kiút a szülői ház világnézete és a hovát ellenzéki 
politika közötti ellentmondások zsákutcájából.

Ma még természetesen nehéz megállapítani, mi volt 
a pécsi hadapródiskolába bevonuló tizenöt esztendős 
fiúnak a szellemi poggyászában, s fontosabbak is az új 
hatások és új barátságok, amelyek ott várták mind kis- 
d’ákos „öröksége”. Talán csak a Kranjőevió-élményt kell 
megemlítenünk, amely első nyomtatásban megjelent mű
vében is feldereng, hiszen az 1914-ben közölt Legendában 
„Krisztus úgy beszél a maga árnyékával az egyház 
kérdéseiről, mintha Kranjčevićet olvasta volna”. Kranj- 
őevié-rajongása pedig a fiatal Krleža krízisérzetének a 
materializálódása volt, valóban „nemcsak irodalom, ha
nem igazán drámai felhívás a szabad erkölcsi meggyő
ződés jogáért” indított küzdelemre, mint fél évszázaddal 
később jellemezte Kranjčević költőiségének valódi jelen
tőségét. Mert Darwin sajátos felszabadító szerepét is 
hasonlóképpen jellemezte az Agrami gyermekkorom 
1902— 1903 (Djetinjstvo u Agramu godine 1902—1903) 
címet kapott naplófeljegyzésének zárósoraiban: Darwin
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segítette megszabadulni a vallás túlságosan is evilági 
ballasztjától, és „veréb módjára az emberi gondolkodás 
szabad messzeségei felé röpült” .

Pécsi éveiben nemcsak a Monarchia hadseregének 
életével és szellemével ismerkedett meg, hanem Ibsennel 
és Petőfivel is, és itt köti az újabb művészbarátságot
— Petar Dobrovictyal. Tünet értékű az Ibsen- és a 
Petőfi-élmény: olvassa és fordítja szövegeiket, ideológiá
jukat pedig magába szívja. Jellemző a két író találkozása 
Krleža gondolkodásában korai világképének nagy átválto
zása idején. Életreceptet kínált mind a kettő, s ez jelzi, 
hogy a készülődő író az individualizáció akkor modern 
útjának sajátos variánsát járta, hiszen mint Lukács 
György jellemezte, Ibsen „meg tudja látni és dráma- 
ilag ki tudja fejezni a modern embert”, Petőfi költeménye 
pedig a világ megváltoztatásának forradalmi gondolatát 
képviselő emberről beszélt, s arról az 1848-ról, amely 
a nemzeti és a világszabadságot harmóniaként mutatta 
fel, következésképpen a hagyományos horvát kérdésnek 
is új dimenziót kölcsönzött. Hogy Krleža az első világ
háború végén eszmeileg a szocialista forradalom gondo
latának a vállalásához érkezhessék, abban ezek a pécsi 
olvasmányok is segítették. Ibsen elsősorban művészet- 
és emberélményét befolyásolta. „Minden művemnek szel
lemi felszabadulás és megtisztulás volt a célja, mert 
az ember sohasem él egészen felelősség és bűnrészesség 
nélkül a társadalomban . . . ” — idézhetjük magát Ibsent 
a fentiekkel kapcsolatban. S nem Ibsen vallotta-e, hogy 
„írni annyi, mint ítélkezni” ? S nem beszédes-e, hogy 
Krleža éppen a „Tenger asszonya” című drámáját
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fordítja, amelynek női főhőse, mint Brandes írta, „az 
őrület szélén állva, öntudatlanul a szabadság és a fele
lősség felé törekszik” . Mindenképpen jelentősebbnek kell 
tartanunk tehát Krleža korai műveinek ibseni felhangjait, 
mint amennyire az író kínálta „beszédes” nyomok alap
ján feltételezni lehet. Legendáihoz például Ibsenen át 
vezet az út, s míg nagy Nietzsche-élményéhez Ibsen 
drámaszövegei az előtanulmányok, a krležai Én Ibsen 
és Petőfi tüzében edzette magát. Ezek voltak azok a 
művek, amelyek, mint Az apostollal kapcsolatban írta, 
„elhatároló, majdnemhogy sorsdöntő érvényű hatást gya
koroltak rá” .

A családja iránti kötelességérzet még elvitte Buda
pestre a Ludoviceumba, ahova a hadapródiskoLból mint 
évfolyama egyik legjobb tanulója került, a katonai aka
démián megmaradni azonban már nem tudott. Az 1910 
körül kezdődött krízisállapota tovább tartott, s belső 
válságait a politikaiak még csak fokozták. Kezdődött ez 
a válság Bosznia annexiójával, folytatódott a két Balkán
háborúval, s a második idején tetőzött. 1912-es kísérle
te, hogy a szerb hadsereghez csatlakozzon, nem sikerült, 
az elsőéves honvéd tisztjelöltet gyanakvással fogadják, 
bizalmatlanok vele szemben, s neki a vereség érzésével 
kell visszatérnie az iskolába. Második próbálkozása is 
balul sikerül. Párizsba indul, azonban csak Velencéig 
jut el, onnan Szalonikiba hajózik, majd Szkopjéba megy, 
éppen a második Balkán-háború előestéjén. Itt, mert 
nincsenek igazolványai, letartóztatják, és kémnek tartva 
bebörtönzik. Nehezen szabadul, s amikor Belgrádnál 
átkel a Dunán, a Monarchia határőrsége letartóztatja,
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és csak hosszadalmas kihallgatások után engedik szabadon. 
Most már természetes lesz, hogy 1913. május 15-iki 
hatállyal a honvédelmi miniszter „Krleža Frigyes II. 
évfolyambeli akadémikusnak a »K-6« Utasítás 60. d. 
pontja alapján a katonai nevelésből. . . elbocsátását el
rendeli” . írjuk ide az Akadémia tanári karának Krle- 
žáról készített jellemzését is: „szerénytelen, álmodozó 
természet, fellengzős, igen tehetséges, élénk felfogású, 
kevésbé szorgalmas, kissé felületes, elvont eszmékkel 
foglalkozik, katonai tantárgyakkal nem foglalkozik, kevés 
reményt nyújt arra, hogy használható katona váljék 
belőle. . . ” S valóban, mint apja írta az akadémia meg
kereső levelére adott válaszában: „tudomásom szeint ez 
idő szerint literatúrával foglalkozik” . Öt évi katonásko
dás, kaszárnyái élet után szabad ember, akit várnak az 
irodalmi feladatok. 1914 tavaszán már meg is jelenik 
Legendamajd Álarcosbál (Maškerata) című alkotása.

Még 1914 nyarán rövid kirándulást tehet Velencébe 
és Párizsba, majd lezárulnak az országhatárok, és a 
fegyvereké lesz a szó négy esztendeig. Mi volt ez a 
négy háborús év a Ludoviceum egykori hallgatójának, 
a nagy ambíciójú, első nagyobb írásait publikáló hor- 
vát írónak, aki már 1912-ben úgy próbálta feloldani 
ellentmondásait, hogy a szerb hadseregbe szándékozott 
önkéntesként belépni? Különösképpen, hogy a Monar
chia, amelynek maga is foglya, éppen az ellen a Szerbia 
ellen indított háborút, amelyet ő a délszláv népek Pie- 
montjának képzelt, és amelytől az egyesülés kérdésének 
megoldását várta. Elsősorban és alapfokon vegetáló élet, 
amikor be kell vonulnia, és rövid frontszolgálat után
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Zágráb és környéke kaszárnyáiban és kórházaiban ten
gődik, élve és figyelve a horvátországi hinterland éle
tének ezer nyomorúságos eseményét. Életének eseményes
sége tehát mindinkább zsugorodik, s a kaszárnya-kórház- 
kávéház háromszögre korlátozódik. Szellemi háttere pe
dig egy egészen szűk baráti kör, amelynek August 
Cesarec (a Slavko Cuvaj elleni 1912-es merénylet részt
vevőinek egyike) és Ljubo Babić, a kitűnő festőmű
vész a legismertebb tagjai.

S mintha azt akarná példázni, hogy ha élni nem lehet
séges, álmodni, gondolkodni és írni kell, a többé-kevésbé 
rendszeresen vezetett naplók lapjain kezd „élni” — ennek 
az időszaknak az impozáns képét örökítve meg a Rég 
múlt napok (Davni dani) címmel közölt szövegeiben. 
Helyzetérzéke biztos, s diagnózisa a maga állapotáról 
is pontos. „Szituációját” 1916. III. 24-iki naplóbejegy
zése jól rögzíti tehát:

„Azután: hazafelé tartok az utolsó villamosok egyikével, 
a pesti Nyugati pályaudvartól, át a Margit-hídon, Budára, 
a Szent Veronika utca 4. szám alá. 1915 ősze van. Zöl
dellő gázlángok. Tücskök cirpelnek a budai szőlőkben 
és kertekben. Végül is utolért I. Ferenc József kaszár
nyája. Fejemben: Hauptmann, Wedekind, Strindberg, 
Rodenbach, Verhaeren, füzeteimben verssorok, renge
teg vers, valóságos lírai grafománia. . . Befutottunk, 
végszóra. Tovább nincs. Kezdődik a komédia, minthogy 
a civil függöny végleg és visszavonhatatlanul lehullott. .

S azután sorakoznak a részletek:
„Itt fekszem az Osztrák Monarchia legfenekén. El

merültünk az albargiuban, protargolban, lyzolban, kar-
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bolban, hipermangánban, tuberkulinban. Cuprmn sül- 
furicum, lapis, jeanette, tuberkulin-tűk. Pállott, erjedő 
komiszkenyér meg eldugult paraszbendők bűze, egér
szag, Burow-oldat, bóza és bab, szublimát és úrin átható 
szaga terjeng mindenfelé . . . ”

Vagy:
„Fekszem, torkomig ér a sár, és nem tudom, az álom

tól féljek-e jobban, vagy az ébrenléttől. .  .”
A háborús évek kiélezte rettenetes valóság szeizmoló- 

gusa a füzetével társalgó Krleža, s míg a szeme előtt 
látja egy világnak az összeomlását, észleli a látszatok 
mögött a realitásokat, a hamis fények mögött a sötét 
árnyékokat, a maga eszmei-művészi világát építi. Amit 
ezekben az években gyűjtött gondolatban és tapasztalat
ban, azzal egy hosszú írói pályán gazdálkodik majd. 
Ekkoriban húzza meg sajátos „krétaköreit”, amelyekből 
nem lép ki később sem. Azonban nemcsak mitológiájá
nak a körei ezek, hanem racionalizmusának a csomó
sodási pontjai is, amelyek írói munkásságának eszmei 
rácsát képezik.

A „mélyben élő” a valóságimeretből kapja leckéit, 8 
veti meg lábát végérvényesen a horvátországi valóság 
talaján. 1916-ban rögzítheti tehát, hogy kezdi világosan 
látni, mi van „ezzel a mi éhes Horvátországunkkal”, 
s hogyan kell saját magának viszonyulnia a „horvát 
kérdéshez”, s milyen konzekvenciák adódnak egziszten
ciális kérdéseinek megismeréséből, „itt és most” . Két 
irányba is elindul erről a pontról. Az egyik abból a fel
ismeréséből adódik, hogy a horvát nép együtt él vagy 
tíz ausztriai parasztnéppel, gatyással és bocskorossal, s
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essek mind ott rothadnak a harctereken a Dolomitoktól 
a Dnyeszterig, a halálnak abban a, sorsközösségében, 
amelybe az idegen érdekekért folyó világháború kény
szerítene őket. Következik ebből, hogy a művészhez 
méltó feladat sem lehet más, mint az ember-testvériség 
gondolatának a hirdetése.

„Megvilágosodott előttem — írta — hogy a művész 
egyetlen igazi és hivatásához méltó küldetése (ebben a 
káoszban, amelyben élünk) nem lehet egyéb, mint hogy 
hirdesse az ember szeretetét, hogy szeresse az embert 
magát, földrajzi szélességektől és hosszúságoktól, bőre 
színétől, állami vagy nemzeti hovatartozásától, égtájtól 
és világrésztől függetlenül.” Innen már csak egy lépés 
volt, hogy üdvözölje az októberi forradalmat, Lenint, 
és az Aurora ágyúlövéseit egyenesen „interasztrálisnak 
nevezze, mondván, hogy „az már nemcsak nemzetközi, 
hanem a huszonegyedik századnak szóló sortűz is” . 
Krleža politikai útjának görbéje rajzolódik ki ezekből a 
sorokból, aki majd a Piament szerkeszti, és tagja, les? 
a Jugoszláv Kommunista Pártnak.

A másik gondolati útja a „horvát kérdéshez” viszi, 
mely szemébe«; elsősorban a horvát hazugságok o§. iUA* 
ztók kérdése. „Ezek az illusztrisszimuszaink ott áüdfir 
gálnak a Szláv Hársfa alatt, Jelačić bán terén, kezükben 
cilinder, s a bán úrral egyetemben a gróf Tisza grófi 
alkóvjának csengettyűszavát fülelik. . . ” Ebben a két-' 
értelmű és megalázó helyzetben kell keresni minden 
illúzió és minden múltbeli és „mai” hazugság gyökerét, 
a horvát politika tehetetlenségét. „Ez az egy teljesen 
világos előttem: egész nemzeti problématikánkat kezr
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dettől fogva tévesen: illuzionista módon próbálták meg
oldani. Az illírizmus óta mint argonauták hajózunk a 
frázis aranygyapja után: illírség, szlávság, jugoszlávság, 
ami annyi, mint össz-szlávság, illetve maga az emberiség, 
azaz semmi. . . ” A „valóság” a horvát provincia — 
nemcsak a Kapela Batrina az, hanem az Ilica is, az 
életmód és a kultúra egésze, a gondolkodás módja, az 
embernek a világhoz való egész viszonya. Krleža oly 
jellegzetes „defetizmusa” ezekben az években formá
lódott tehát, s öltött alakot mind politikai gondolkodásá
ban és gyakorlatában, mind művészetfelfogásában és iro
dalmi praxisában. Nem a finnyás, az „európaiság” me
zében tetszelgő kultúrfölény megnyilatkozása az övé, 
hanem mindinkább azé a gondolkodóé, akinek világos 
elképzelései vannak az áldatlan történelmi-politikai-tár- 
sadalmi helyzet megvalósításának szükségességéről is, 
egyértelmű és radikális tagadásáról, hiszen ebben fedezi 
fel a horvát nép társadalmi és művelődésbeli elmara
dottságának, „megkésettségének” az okait. Ezért talál 
aránylag gyorsan a sajátos „út” kérdésére mind politi
kában, mind irodalomban, s merül fel benne mind 
dörömbölőbb szükségként a horvát irodalmi és törté
nelmi múlt valorizációjának sürgőssége is. Hogy a bogu- 
milizmusban találja meg ennek a sajátos történelmi és 
művelődési modellnek az ősképét, s hogy ez a „két 
pogány közt” problematikájának nemcsak tragikus fel
fogását, de produktív tovább gondolását is jelenti, az 
természetes. „Elmondtam . . . hogy a bogumilok tudatos 
és szervezett ellenállást jelentettek Bizánccal és Rómával 
szemben, tehát egy merész lázadás hordozói voltak né
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hány évszázaddal a reformáció előtt, hogy a bogumil 
mozgalom európai dátum történelmünkben stb.” Az a 
hatalmas arányú program, amit majd 1952 tavaszán 
publikál „Az enciklopédia néhány kérdése” című tanul
mányában, első világháborús naplójának részleteiben már 
körvonalazódott. S már akkor világossá vált Krleža szá
mára, hogy ezeket az alapvető történelmi, társadalmi és 
művészeti kérdéseket nem lehet polgári módon meg
oldani. „A magunk értékeinek felbecsülése térben és 
időben . . . ” gondolatáról van szó, ami az értékteremtés 
új, most már nem provinciális jellegű módjait is felté
telezi. A „valóban európainak lenni” kérdése ezekben 
a Krleža-naplokban merül fel először a horvát irodalom
ban.

Vannak természetesen enervált hangulatleírásai és nagy 
lírai tirádái is, novellatervek és álomleírások. S az évek 
során változik a naplók „anyaga” is. 1914—1915-ben 
az irodalom uralkodik benne, 1916 az önvizsgálat eszten
deje, ekkor van hangulati mélypontján az író, majd 
mindinkább eseményessé válik, s az utolsó évek, a Mo
narchia végét jelentő békeidők beköszöntése a tétlenségre 
ítélt író aktivitásának a kezdetét jelzi. Krleža „botránya” 
1918 novemberében, amikor Kvaternik alezredes ellen 
tüntetett, az első jele ennek, de annak is tünete, hogy 
a várt új világ eljövetele nem old;a meg az alapvető 
társadalmi kérdéseket, más körülmények között tovább 
folytatódik a Monarchia idejének krízise. Az már a sors 
iróniája volt, hogy Krleža folyóiratát, a Piament, az új, 
jugoszláv államhatalom 1919 nyarán Bach rendőrmi
niszter 1851-es rendelete alapján tiltja be, s tartóztatja le
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magát az írót is. Jelképes erejű az, hogy szinte egyidejű
leg tiltják be a Kommunista Pártot és Krleža Galícia 
című drámájának az előadását. Az „agramiság”, a „khue- 
nizmus” elleni küzdelem tehát nem fejeződött be, hanem 
új szakasza kezdődött Krleža számára is.
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SZIMFÓNIÁK ÉS LEGENDÁK

1916 nyarán Krleža Ljubo Wiesnerrel folytatott beszél
getésének rögzítése alkalmával így válaszol arra a kér
désre, hogy mit ír: „— Verseket, drámákat, regényeket, 
szentenciákat, aforizmákat, megírtam néhány drámát, 
megírtam vagy öt-hat drámát, de nem akarják előadni. 
Van egypár kötetnyi versem. Nem nyomtatják k i . . . ” 
S valóban, a háborús évek Krleža munkásságának első 
nagy eruptív korszakát képezik. Szabadulása a Ludovi- 
ceumból alkotói energiáinak a felszabadulását is jelen
tette, a maga emlegette grafomániája pedig mintha nem 
ismerne korlátokat: a Rég múlt napok naplóanyaga csak 
egy hányada lehet az 1914 után keletkezett Krleža- 
szövegeknek. A torlódó mondanivaló előtt ott a mester
séges korlát is: írásait egészen 1917-ig nem tudja közre
adni, drámáit rendre visszautasítják. Első kötete 1917-ben 
jelenik meg, a Pán, Ljubo Babić jóvoltából, ugyan
ebben az évben a Három szimfónia, majd 1918-ban 
Pjesme I. és Pjesme II. című kötetei, ezeket 1919-ben a 
Pjesme I I I . követi, s mintegy összefoglalásként elkészül 
Líra című verseskönyve. Ezeket kíséri publicisztikája, 
s Krleža első folyóiratának, a Plamennak a megjelenése.
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Pontos mondanivalóit, a naplókon kívül elsősorban vers
ben és drámaszövegekben fejezi ki, s csak később uralkodik 
el munkásságában a próza, a húszas és harmincas években, 
amikor a regényformát is meghódította.

Mégis eredendően lírikus alkatnak kell tartanunk, 
érzelmi színezetű gondolatmegfogamazásai rendre vers
ben szólalnak meg később is, s a lírikus nem tagadja meg 
magát prózájában sem. Különösen, hogyha az ember 
és a természet, a létezés elementáris problémái foglal
koztatják. Első alkotói korszakának középpontjában pedig 
éppen ezek a kérdések álltak. A létezés élménye ezekben 
az években a legbeszédesebb Krleža műveiben, s van 
háborús naplójának olyan részlete is, amelyben arról 
vall, hogy népe egzisztenciájának az alapjait is veszélyez
tetve érzi, nemcsak az egyes emberekét. A háborúba 
hajszolt, a háborúban élő ember versei születnek tollából. 
Ez az a szituáció, amelyet Ady Endre ugyenezekben az 
esztendőkben az „ember az embertelenségben” képzettel 
definiált. Fő szólamait kidalolja már 1914 novemberé
ben „Novemberi nap” (Novembarski dán) című versében:

Ködök, ködök, sírok és ködök, 
csupa temető, és gyász, és gyászmenet.
Emberszív mélyén csendes örömet 
ringat az álom: ariszton áriája.

(Fordította: Ács Károly)

Sajátos, fejük tetejére állított képek és képzetek jelen
nek meg Krleža háború idején írott verseiben: ami 
külvilág, az hangulatképpé válik a verskifejezésben, s

20



ami a szív mélyére szorult álom, az Árkádia, önfeledt 
természet.

Az ember a ködben, a halálos szürke megvilágításban
— ez a háborús versek egyik vonulatának az életlátványa. 
Középpontjában mindegyiknek az érzékelő költői Én 
áll, de nem benyomásait közli, hanem lélekállapotáról, 
hangulatairól ad képi információkat, szó szerint kifejez. 
Nem pusztán a szorongatott ember rossz közérzetéről 
van ezekben a versekben szó, hanem egy világállapotról, 
amelynek alaktalanságát a vers szünteti meg, a költői 
érzékelést költői képpé transzformálva. Miként az 
„Esti dal a kórházban” (Večernja pjesma u bolnici) 
címűben meghatározza:

Minden Dolgok fájó Gócában dalolok vakon és búsan, 
s érzem, hogy a vér folyammá dagad, és elárasztja a 
Földet.

(Fordította: Ács Károly)

Kaszárnyák, kórházak, temetések és temetők, lövészár
kok, gödrök — ezek Krleža háborús verseinek állandó, 
expresszió értékű „tárgyai” a maguk teljes jelentésbokrai
val. A jelképek burkát szétrobbantotta már a költő, de 
nem absztrahálta, nem párolta fogalmakká őket. Valóság 
voltukkal vannak a versekben, hiszen Krleža költői él
ményében a háborús évek egyetlen valósága az, amit a 
kaszárnya, a kórház, a temető világa jelent. Az ember kál
váriájának ködben álló stációi ezek az „objektumok”, 
s mindegyik embert elveszejtő funkciójában létezik. A 
szürke szia futja tehát be a versek világát, a szürke,

21



amelyet Krleža értelmezői rendre a „halál szürke színének 
neveznek. Alapszíne ez a háborús versek e körének. 
„Itt minden egyszínű: szürke és reménytelen.. . ” — 
fogalmazza meg „Ének a halott szerelemről” (Pjesma o 
mrtvoj ljubavi) című versében e szín költői szerepét, s 
nem véletlenül beszél a Kr^a-kutatás az író használta 
színek emocionális jelentést hordozó szerepéről: ér
zelmi-hangulati mozzanataik állnak előtérben már korai 
lírájában is.

A versek közölte hangulati állítások sora is néhány 
alaptételre vezethető vissza. „Európa ma sötét, magányos 
ház, rejtett bűntanya. . . ” — mondja „Ezerkilencszáz- 
tizennyolc tavasza” (Proleće hiljadu devet stotina i 
osamnaeste) című versében, általánossá téve, ami vilá
gának fő ismérve. „Vasárnapi ének” (Nedeljna pjesma) 
című versében arról beszél, hogy az emberek „rettegik 
mind a Névtelen Szörnyet”, s kinyilatkoztatásszerűen 
írja „Nappali langyos fürdő” (Mlaka kupelj dana) című 
versében: „És minden iszonyat és hazugság . . . ” Képileg 
motívumainak együttese Háború (Rat) című versében 
jelenik meg:

Éj.
Most a Homály az úr,
az emberek véres álmukban fel-felüvöltenek, 
s a vonatok úgy szimatolnak vonítva a ködbe, 
mint az ebek.

(Fordította: Ács Károly)
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Ebben a világban az egyetlen „látható” szörnyeteg a 
mozdony. Míg a köd mögött elrejtőzött, láthatatlan erők 
gyülekeznek az ember ellen, hogy beleavatkozzanak 
sorsába, a démoni mozdony az ítéletvégrehajtójuk: 
harcterekre, a halálba ragadja az embert, s nyomorékként, 
sebzetten, emberségüktől megfosztottan hozza vissza a 
csatákat túlélőket.

Nem véletlen, hogy ezek a Krleža-versek szimfóniává 
szerveződtek: érvényesülni akart az írói temperamentum, 
amely szüntelenül a nagyobb, terjedelmesebb formák felé 
törekedett, a ciklusságot igényelte, s errefelé vitte a há
borús versek jellege is, a monológversnek az a fajtája, 
amelyben a vers hőse egyfajta szituációban beszél, oly 
módon, mintha a vers egy drámai szöveg töredéke lenne. 
„Az ember énekel. . . ” szituációjáról van szó, és az 
„Utca őszi reggelen kilencszáztizenhétben” (Ulica u 
jesenje jutro godine devetstosedamnaeste) című szimfó
niájában rendre olvashatók is a versek élén a dalolás 
helyzetét definiáló sorok, az objektivizációra törekvés 
jelzeteként:

őszi reggel. Egy ember lépked az utcán lehajtott fejjel
[és énekel:

Ó, mért hogy e borús reggelen, amikor nyálkás, nyirkos 
[ködök úsznak a város felett, 

és betegen nyöszörögnek a hajléktalan emberek, 
mért olyan minden, mint egy pokoli, véres álom? 
Ó, ezen az átkozott, ólmos, szürke világon, 
hol az emberek gyilkos gazemberek, 
és nyálkás, nyirkos ködök úsznak a boldogtalan város

[felett!
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A nyers marhabőr nedvesen tapad a sajgó, meztelen
[húsra,

és mi hosszú sorokban vonulunk gyárba, boltba, hiva
tali odúkba,

gyűrötten, kótyagosan, a rossz éjszaka keserű ízével a
[szánkon.

Véres álom minden! Pokoli, véres álom!. . .
(Fordította: Ács Károly)

Monológok polifóniája ez a szimfónia is, s két tétele van: 
az első emberi hangokra épült, s kezdődött a nyálkás 
ködnek a reggeli képeivel, hogy a következő felkiáltással 
záródjék: „Ó, szférák zenéje, ó, Tizian színei!” A 
második az utca dalának hét akkordjából s a jajgató, 
segítség után kiáltozó ember szavaiból fonódik, oly 
módon, hogy a negyedik akkord-vers után hangzik fel 
először a jajszó, majd a hetedik után felülkerekedik, s a 
magános, a „látó” ember énekévé alakul át, aki a köd 
mögött a Napot látja:

Ó, én már látom a Napot! Emberek!
Ezt a nagy, fehér, forró csillagot!
A Napot!

(Fordította: Ács Károly)

Az utca pedig éli a maga életét:

Lelkűnkön mocsok tapad, és vér, hazugság, rossz
[pénz piszka,

és minden újabb szó egy-egy új hazugság.
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Az Utca tovább táncol, hentereg, rikácsol, vétkez, 
ó, az Utca lelke vértől szennyes és bankjegyektől

[pecsétes.
(Fordította: Ács Károly)

S mintha a pécsi hadapródiskola Ibsen-fordítója szólalna 
meg, a vers a magányos ember apoteózisával zárni. 
Annak az embernek az apoteózisával, aki a Napot ragyog
ni, a köd felett a verőfényt tündökölni látja.

Szimfóniákat költ a fényélmények ihletésében arról 
a természeti Árkádiáról, amely a háború alatt és fölött van, 
s nemcsak a béke, hanem a köd takarta idillt is megidézi. 
Nyilvánvalóan köze van ehhez a természetélményhez 
Krleža diákköri hellenizálódása emlékének is. A kaszár
nyává átalakított zágrábi gimnázium gipszszobrai indít
ják az asszociációt. „Tételezzük fel, hogy én magam is 
egyike vagyok ezeknek a hellén isteneknek, hogy nem 
csal az emlékezetem, és hogy most úgy járom ezt a 
magyar honvéd Európát, mint egy hamisítatlan antik 
istenség.. . ” — kap egy 1916-os napló jegyzetében az 
új „szituáció” után, hogy egy másik feljegyzésében a 
„paraszt Pánt” emlegesse zagorjei földiéiről szólva. 
Természetesen van ennek a hellenizálódásnak irodalmi 
háttere is a korszak világirodalmában, a magyarban — 
például Babits Mihály művében — analógiája is. Felkí
sért azonban a Nazor-féle szláv mitológia is a versek 
egy-egy helyén. A Pánban például felragyog „egy pa
rasztlány szláv népviseletének vörös színe” . Az alapél
mény természetesen a szimfóniákban is egészen konkrét:
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a természet önfeledt életének a látványa, s vele szemben 
a háborúba merült világé. A fényekkel árnyékok felesel
nek, virágok illata ellen pedig a puskapor szaga indul. 
S a naplók tanúsága szerint a háború második évében a 
fény már igen intenzíven jelen van Krleža gondolkodásá
ban: „A napról kellene dalolni, a verőfényes napokról, a 
napsütötte emberekről. Feltétel nélkül, nagyon merészen, 
szüntelenül. A nap haragjáról. A nap derűjéről. Fennköl- 
ten. Diadalmasan. És amikor a megaláztatásokról írok, 
azt is a nap nyelvén mondjam. . . ” 1916-ban már el
készül első „Napnyelvű” verse, a „Déli szimfónia” 
(Podnevna simfonija), 1917-ben pedig a Pán (Pan) 
című, mely nagy ihletű versei sorában központi szerepet 
játszik. Hellenisztikus poémáinak írása idején egyik
1917-es jegyzetében keletkezésük ihletkörét is rögzíti: 
„A reggeli sirokko dús tőgyek gyanánt duzzadó nim
buszaiban tavaszi vizeket hurcol, hajunkat simogatja, 
minden megért a nagy poémákra, amikor a vers úgy 
buggyan ki belőlünk, mint a langyos tavaszi eső első, 
súlyos csöppjei. . . ” S valóban, az önfeledt teremtés 
gondolata üzen a költő verssoraiban, a létezés korláttalan- 
sága és öröme, ahogy csak az éppen huszadik életévét 
betöltő fiatalember érzékelheti. A „Déli szimfóniát” 
ugyanis a huszonhárom éves költő írta.

Az érzékelés poémái ezek a több szólamú költemények; 
csak nagy általánosságban követik a szimfóniának mint 
zenei műfajnak a belső „logikáját” és szentesített formai 
követelményeit. Van tehát egy főtémát kidaloló expozí
ciójuk, amelyben melléktémaként megszólalnak az em
beri panaszdalok, majd váltakozó hangfekvésű részletek
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következnek, többször a melléktémával feleselő módon; 
ezt követi a visszatérés, amely rövidebb terjedelemben az 
indító tételt ismétli meg, s az expozíció hangjánál erőseb
ben, a bizonyosság tudatában kiáltja világgá az alapgon
dolatot, a fény, a nap, az életöröm hangzatait. S ezek a 
szimfóniák is „drámaiak”, az életöröm áriáját zavartalan 
tisztaságában lehetetlen végigénekelni a világháború 
kellős közepén. Leütheti tehát a költő a poéma alaphang
ját eljátszhatja fő dallamát, amely az életörömé a „Déli 
szimfóniá”-ban is:

Skarlát lángokban táncol a Nagy Dal ritmusa: fény!

Boldogan úszunk a napsugár-dagályban, 
isszuk a hegyek kék melódiáját, 
a nap-tenger habzó hulláma ringat. . .

(Fordította: Ács Károly)

S kibontja variációit is az „Ó, gyönyörű ez a májusi 
dél!” verssorára zenében és képekben egyaránt, hirdetve, 
hogy:

Halk, fehér melódia az élet, 
déli hangversenye a fénynek: 
virágdal, kakasszó, gyerekének.

(Fordította: Ács Károly)

A költemény központi részében a melléktéma egy pilla
natban a főtéma hangzataihoz magasodik, s a vers a 
költői alapgondolatot beszéli ki. A főtéma egyetlen
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felkiáltásként szólal meg itt: „Vad, részeg melódia az 
élet. . . ” A melléktéma kérdésként szegeződik vele 
szembe: „Ó, mért oly boldogtalan az ember? . . . ” A 
költői felelet ugyancsak sajátosan Krleža ifjúkori prob
lémalátásában gyökerezik, amelyet a vallásos ihlettel való 
küzdelme határozott meg. A „Déli szimfónia” „huszadik 
századi pogány embere” reagál itt az egyházi zene és a 
harangzúgás diszakkordjaira:

Ó, ezek az átkozott, fekete gyászakkordok 
fejem körül köröznek mint rút madarak, s fekete, mér
ges rózsák beteg illatát ontják, 
mely gondolatot mérgez . . .
Az Eszme, a fényes Eszme most Golgotáját járja, 
s a déli Mennybolt titáni titkát cipeli fájva..  .

(Fordította: Ács Károly)

A fiatal szobrászművész himnikus monológjában alakul, 
fejlődik tovább és siet a befejezés felé a szimfónia főté
mája, magával ragadva a melléktéma gondolatámyékát is, 
mintegy szóvarázzsal utalva vissza a Golgota-képre a 
„Sveta Golota”, a Szent Meztelenség” kifejezést hasz
nálva:

Hozsanna nektek, gyönyörű, isteni Testek!

Pazarló élet-bőség.
És kavargón száll, és táncolva nevet, 
vad ritmusában a királyi Kelet —
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Vöröslő ösztönök, örök szépségek hullámtorlaszán 
a Gondolatom áttetsző, mint hajnali csillagok fénye, 
és minden Szavam egy-egy márványszobor — ó, Nap! 
Május, fényözön, szent déli Pillanat!

(Fordította: Ács Károly)

A test, a testiség, az erotika, az életvágy és az életöröm 
zománca futja be Pán című szimfóniáját, amely a „Déli 
szimfónia” után keletkezett, s annak érettebb, tovább 
gondoltabb változata, elsősorban kérdésfeltevésében és 
az egymással feleselő életerők megszólaltatásának a 
módjában. Krleža Nietzsche-élménye érik be a Pánban, 
s „hellenizálódásának” is végső pontja ez a szimfonikus 
költemény. Az „élethez való akaratot” énekli ki, amit 
Fülep Lajos a hellén ösztön alaptényének nevez. A 
dionüszoszi életélményről van ebben a versben szó, 
ebből született a tragédia egykoron, s nem emlékeztet- 
nek-e a Krleža-szimfonidk is erre az irodalmi „ősálla
potra”, amikor a Pánban cselekményessé válik a vers, 
színre lép Pán, s szavait a kórusszólamok „ditirambusai” 
táncolják körül.

Ebben a versben is az öröm, az élet gyönyörűségeihez 
való emberi jog ütközik meg a halálelvvel, a misztikummal, 
a vallásos aszketízmussal, mint a „Déli szimfóniá”-ban 
is, csak most a költő élesebben húzza meg a határvonala
kat a két világlátás között, egyértelműbbé téve a szimfó
nia eszmei konfliktusát. Az alapvető ellentét természete
sen a Pánban is adva van. Az első versek az életakkor
doké:
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Királyi délután, pirosló lombbal koronázva 
dalolja az ősz arany énekét.
Mint egy szent fácán, selyemfarkú, isteni lény, 
rezeg a verőfény-ének,
tarka szalagok, virágok, azúr és ezüst színek pazar 
hangversenyén.

(Fordította: Ács Károly)

Ebbe vegyül az egyházi zsolozsma „Kyrie eleison”-a:

Omló napfény-selyem 
kristály-csillámon hűl le.
Fehér templomi fátyol, 
halott-szemfödél tüllje, 
lidérces suhogások, 
fekete szárnyverések.
Csupa ünnepi színek, 
lilák, sárgák és kékek.
Láthatatlan hatalmak, 
szent dallama az Égnek.

(Fordította: Ács Károly)

S megkezdődik a pánsíp és a templomi orgona „zenei” 
és ideológiai küzdelme. A „napfényes orgia” gondolata 
csap össze a „Harag Fekete Napjának” fenyegetésével, 
az „áttetsző eszmék” a „beteges fénnyel”, végeredmény
ben az Élet a Halállal. A templom ebben a versben 
„fekete ház a virágos út mentén”, amelyből kétségbeesett, 
megbűvölt emberi panaszdalok refrénje hallatszik:
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Csak táncolunk, ó, táncolunk mi mind, 
őrült ritmusban, kacagva, sírva, 
beletáncolunk egyenest a sírba. . .

(Fordította: Ács Károly)

Az életerőnek és a misztikus, titokzatos erőknek, a 
Fénynek és a Sötétségnek a küzdelméből a Pán vallotta 
élethit kerül ki győztesen:

Ó, tiszta őszi Ég, szín és fény Mágiája!
Odakinn tombol a pompás, ujjongó őszi Romlás: 
ajkán illatoz a délután arany méze.
Hallgassátok meg énekem,
és hinni fogtok énnekem,
hogy minden élőnek öröm az osztályrésze,
s nem hederít a hideg templomi penészre.

(Fordította: Ács Károly)

A legények és a lányok kórusának dalában a természeti 
idill képe jelenik meg:

Nyári legelők illatát hordjuk, 
belőlünk nap süt, felhőszag árad, 
erdők és mezők, fények és árnyak.

(Fordította: Ács Károly)

— hirdeti a legénykórus, s a dalt a lányok viszik 
tovább:
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Ez a dús mezok érett éneke, 
arcunk pírja, a nyár lehelete.
Aranykalászos, szent és tiszta ének,
augusztus-ének, aratóének,
fürj csőrén gyöngyöző pitypalatty-ének. . .

(Fordította: Ács Károly)

A szimfónia nagy népmulatság képével zárul: a zagorjei 
szüret részeg körtánca hullámzik az őszi tájban, duda 
szól:

Pörög a tánc, forog a tánc egész délután — 
pörgő táncot, örök táncot 
jár az örök Pán . . .

(Fordította: Ács Károly)

A többi szimfonikus költemény részben ellenpontozza 
a fényt ünneplőket; ilyen „Az alkony” (Suton) és a 
Nokturno című, részben tovább viszik a „Déli szimfónia” 
és a Pán erotikus motívumát, mint „A szodomai baccha
nália” (Sodomski bakanal) című, anélkül azonban, 
hogy az életélmény alapvető megfogalmazásán valamit is 
lényegesen módosítanának. Csak az emberi környezet 
változik. Városi szobák és utcák képei jelennek meg, mint 
az „Utca őszi reggelen ezerkilencszáztizenhétben című
ben is, amellyel rokonságban is vannak, mintegy bezárva 
a szimfóniák körét. A záróakkord azonban Erószé, s a 
szimfóniák erotikus motívumai összegeződnek benne. 
A „vad ösztönök” melódiáit hangszereli versében a
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költő, s földivé teszi, ami a „Déli szimfóniádban még 
éteri volt, s felhők játéka. Abban

A Föld odaadja magát a Napnak, 
s a Nap tüzesen rátapad, és szívja. . .

(Fordította: Ács Károly)

ebben a szimfóniában pedig az életnek az alfája és óme
gája. Úgy írja Krleža ezt a verset, mintha az Énekek 
énekével kelne versenyre. „Szodomái zsoltár” ez a 
költeménye, s ismét hellenizálódísa üzen belőle, mind 
külsőségeit, mind tartalmait tekint ve:

Ó, a dalod legyen ma szód)mai zsoltár!
Csapj a húrok közé, dalold ki ősi görcsét 
a kéjnek és a kínnak, a részeg testi lángnak, 
dalod ma veszett némberek csókjai s jajai töltsék, 
míg tömjén füstöl, hús és vér habzik, s táncolnak a 
Szodomái árnyak. . .

(Fordította: Ács Károly)

Nem az ártatlanság éneke ez a vers. Asszonya egyszerre 
„tigris és kék szemű fehér bárány”, fiatal nő és hiéna. 
És mint Ady Endre lírájában, Krleža szimfóniájában is 
áld is és átok egyszerre. Ahogy költészetének értelmezői 
is jellemzik, mondván, hogy a női test „a szépség esz
ménye és az emberi létezés értelme”, de „a létezés vég
zete és az élet átka” is (Tode Čolak).

Ezek a szimfóniák Krleža költői dialektikájának a 
dalai, egyúttal pedig a horvát szabad vers első remekei,
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telve zenével, s olyan versmondat-kompozíciókkal, ame
lyek elbírják a lávaként feltörő költői gondolat- és kép
bőséget. Nem a szimbolisták verse ez már, hanem az 
expresszionizmusé, ha azt tartjuk, hogy benne a költői 
temperamentum expresszivitása nyilatkozott meg. Mert 
a jellegzetes Krleža-mondat ezekben a háborús versekben 
és szimfóniákban már elkészült, s novellái első sorozatai
ban a prózában is mutatni kezdte erejét, párhuzamosan 
a háború két utolsó évében keletkezett legendaszövegekkel 
Véletlennek tekintsük-e, hogy 1917 januárjában a kri
tikus (Julije Benešić) arról beszélt, hogy Krleža versében 
a horvát nyelv dallama szólal meg a maga természe
tességében, s hogy a vers a „Déli szimfóniá”-ban válik 
valóban horvát verssé: „Végre megjelent egy vers, 
amely teljesen szabad, amely úgy lebeg a légben, mint a 
kimondott szó, mint dalaink dallama! . .  . Nemcsak 
egyszerűen jó vers, nemcsak érzelmi és gondolati értékei 
teszik a hazai, horvát vers mintapéldájává, hanem — ami 
a legfőbb — zenéje is. Ez a verszene nem csupán utá
nozza a zenét, hanem oly telítetten fejezi ki nyelvünk 
zeneiségét, hogy az olvasó úgy érzi, a vers maga muzsi
kál . .  ”

Ezeket a szimfóniákat fogják körül Krleža legendái: 
az 1913-ban keletkezett Legenda és az Álarcosbál (Mas- 
kerata), az 1915-ben írott Szent István-i vásár (Kraljevo), 
az 1917-es „Kolumbus Kristóf (Cristobal Colon), az
1918-ban született „Michelangelo Buonarroti” és az 
1922-es „Ádám és Éva”, s az egész alkotói korszakán 
keresztülhúzódó Salome-téma, amely már 1914 február
jában folgalkoztatta, s 1918 márciusában még küzd vele,
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harmadik változatán dolgozva. Sokat elemzett alkotások 
ezek a legendák, Krleža költői színpadának alkotásai, s 
bennük a harmadik évtizedét élő író, amikor a maga 
sajátos élet- és művészetfelfogását fogalmazza, egyúttal 
a korszak művészeti ízlésével is a lehető legközvetlenebb 
módon érintkezik. Ezeket írva a „kor gyermeke” Krleža, 
hiszen legendáit valójában az agóniáját élő romantika 
képzet- és műfaj-tárházából szerzett eszközökkel al
kotja meg, gondolatilag pedig a „nietzschei” bölcseletből 
táplálkozik, különösképpen, hogy legendáinak legtöbbje 
a művészi individuum kérdéskörét, a nagy ember elhi
vatottsága problémáját vizsgálja és példázza. A tragikus 
művészsors látványa és az elhivatottság tragédiája válik 
ezekben láthatóvá, s majdnem mindegyikben az ideák 
emberének idealizmusa ütközik meg a realitásokkal, a 
szkepszissel, az értetlenséggel, a vak sorssal, az „Isme
retlen Valakivel” való találkozások során. Krleža legen
dáinak köre tehát ahhoz az irodalmi vonulathoz tartozik, 
amelynek első csúcsai Swinbume Atalantájában magasod
nak, ma;d folytatódnak Maeterlinck szövegeiben, a 
magyar irodilomban Balázs Béla misztériumaiban. A 
K r^a-kutatás igen egyértelműen Strindbergnek a múlt 
század utolsó éveiben alkotott műveire mutat, amikor 
Krleža eszme- és formaihletét akarja jelölni a legendák
kal kapcsolatban. K r^ánál az archetípusokba kapaszkodó 
művészi gesztus az adott, és a Ludoviceumban folytatott 
filozófiai tanulmányaival jól is magyarázható. Legszub- 
jekiívebb kérdései kapnak bennük „örök” emberi hely
zetek megelevenítése révén rituális játékformát, ami 
által ez a forma közvetlenül érintkezik a szimfóniák
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drámai alakzatával. Ha vannak művei, amelyekben 
személyiségének a kérdései tetten érhetők, akkor legendái 
azok. A legelsőben, az 1913-ban írolt Legendában nem 
véletlenül hirdeti meg programszerűen: „Itt az idő, 
hogy elinduljunk a csillagok felé. . . ” S „Kolumbus 
Kristóf” című művében 1917-ben annak a sorsát ábrá
zolja majd, aki a csillagok útmutatását követve indul az 
új világ meghódítására. Mint a Legendában Jézus Árnya 
mondja, replikaként Jézus szavaira: „De a te utad a 
csillagok felé vérrel és verejtékkel lesz telehintve. És 
megfeszítenek téged, uram, mint valami latrot, és eltörik 
a bordáidat, és összeköpdösnek, mint egy betörőt!” 

A Legenda lényegében megfogalmazza mindazokat az 
alapvető kérdéseket, amelyekre a többi legenda épül 
majd. őssejtje tehát ez a drámai játék Krleža költői 
teátrumának, egyrészt azzal, hogy megfogalmazza a hét- 
köznapiságnak, a „kis életnek” és a zseninek, a maga 
csillaga után járónak a konfliktusát, másrészt pedig ennek 
a hétköznapiságnak a felnagyításával mintegy leleplezi 
koránanak nem autentikus voltát, s archetípusainak 
felléptetésével a mitikus múltat állítja vele szembe, 
miként erre a Krleža-kritika figyelmeztet. A legendák 
fő vonulatát tehát a zseni-drámák képezik, s hőseinek 
(Jézus, Michelangelo, Kolumbus) törvényszerűen meg 
kell küzdeniük az Ismeretlennel, a gyarlóságok minden 
ördögével (Branimir Donat), oly módon, hogy az Ismeret
len az emberben lakozó és mindig a kételkedést és a 
kisebb ellenállást óhajtó szándékot képviseli, a gyarló
ságok pedig a világban, a zseni környezetében ütöttek 
tanyát, és Krleža világháborús valóságát jelzik. Mert
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nagy az ereje és erős a csábítása az embert körülvevő 
„kis világnak”, miként azt a Legendában Jézusnak az 
Árnya megfesti:

„Még van idő, hogy visszatérj, uram! . . .  Az életoe, 
uram! Nem a halálba! — Hogy visszatérj az életbe! 
Abba a kicsiny, korlátolt életbe, ahol gyöngyöző csuprok
ban illatozik a kecsketej, ahol izzadt, fáradt emberek 
pihennek otthonuk küszöbén. Abba az asztalt körülülő 
csendes nyugalomba, amikor az ember elnézi, hogy 
mozog a felesége járomcsontja, míg a kenyeret rágja s a 
vizet issza, és az ember oly nyugodt és boldog!. . . ” 

Ezzel a csábítással kell megküzdenie Michelangelónak 
az alkotás lázában, szenvedéseinek mélypontján, s ez a 
vágy akarja megállítani Kolumbus hajóját útban Ame
rika felé — végeredményben ez a kisvilági-kispolgári 
mentalitás a kerékkötője a forradalmi cselekvésnek is, 
amelynek vállalásához az író a tízes évek végén jutott 
el. Nem véletlenül találunk háborús naplójában éppen a 
Kolumbus-témával kapcsolatban ilyen megjegyzést is: 
„Ad Cristobal Colon. Ezek a kadétok alkotmányos 
demokraták. Ezek csak tömény demokratikus többséget 
akarnak, és ennek a kompakt d nnokratikus többségnek az 
a1 apján — Alkotmányt. Ez csak világos. Az alkotmány 
aztán lehet császári és királyi, vagy köztársasági is akár . . .  
Csak a kereteket nem szabad szétrombolni. A keretek, 
bármilyenek, a szívükhöz nőttek bezzeg. . .” Az adott 
társadalmi keretek és létformák jelennek meg és az 
ezekből kitörni akaró emberi szándék materializálódik- 
mitizálódik tehát a legendákban, a kánonszerűen poli
tizálni, festeni, élni kérdései fogalmazódnak meg, amikor

37



ezek már kiürültek, tartalmatlanná váltak az írói ráis- 
merésben, amelynek ugyancsak története van. A Legen
dában a Jézus—Mária—Júdás háromszög még csak lehe
tőség, s Eleazar húga, Mária szerelmes szavainak még 
van arany fedezete, de Júdás már „áruló”, az Álarcosbál 
hármasa (Pierrot, Kolombina, Don Quixote), majd a 
„Szent István-i vásár” életképletei az emberi viszonylatok 
problematikusságát több változatban is példázzák, hogy az 
1922-ben készült „Ádám és Éva” ezeknek a kapcsolatok
nak ürességét totalitásában mutassa meg az Éden nevű 
hotel ócska szobájának színterén, végérvényesen pokol
ként, miként azt évtizedek múlva Sartre is teszi. Szerelmi 
viszonyuk romjain ül a férfi és a nő, az eksztázis régen 
elmúlt, s helyette ott az unottság, a gyűlölet, a veszeke
dés. S hogy mindezek között mennyire szoros a kapcso
lat, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy annak a 
harminc aranynak, amit Júdás kapott a Legenda végén, 
a csengése a Michelangelo-dráma fináléjában hangzik 
fel. Júdás eladta Jézust, Michelangelo a művészetét. .  . 
mindenki az életvásáron van, s minden érzés és eszme 
alku tárgya ezekben a filozófikus-költői drámákban. 
Magától értetődő volt tehát, hogy a vásárképzetet is 
játékká változtassa az író, s meg is tette az 1915-ben 
írott „Szent István-i vásár”-ban. Ha a többi drámát a 
„metafizika beteg állapotának” hangulata lengi be, filo
zófiai olvasmányainak kétségtelen hatása alatt, ez a 
drámai játéka a szimfóniák világához áll közel. „Életes”
— azzal is, hogy a fantasztikus vásári forgatagot a horvát 
élet hétköznapjainak talaján szemlélteti. Alakjai nem 
filozófiai tételek megtestesítői, nem archetípusok, hanem
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Zágráb szociológiai „földszintjének” lakói: kiskereskedők, 
kispolgárok, egy bordélyház lánykészlete a madame 
vezetésével, bőrgyári munkás, a város környéki falvak 
parasztjai, parasztból lett altiszt és a nagy vásár árus 
népe a „Vörös Orrhoz” nevű kocsma tulajdonosával az 
élen, s két halott, köztük az egyik gyászhuszár a temet
kezési vállalatnál, a másik egy vízbe fúlt.

A legjobb horvát expresszionista alkotásnak tartott 
dráma, a szecessziós Saloméval folytatott írói küzdelem 
ellenében, valóban haláltánc, és színpada „világszínpad” 
egészen szabad dramaturgiai megoldásokkal és feltéte
lezésekkel. Mindenki jelen van a színen, s az író körsétára 
hívja nézőjét ebben az életforgatagban. Meg-megáll 
egy-egy embercsoportnál és hallgatja beszédüket, hogy 
a vásári események középpontjában találkozzunk a két 
halottal, aki „él”, s az eseményesség csúcsán felhangozzék 
az „Ave victrix Éva! . . amely kaj-nyelvű gajdba 
csap át:

A haláltáncot járod, 
míg sírodba nem dűlsz.
Ölelnek mohó lángok, 
űz a szerelmi tűz!
Ó, királynőm, szűz céda!
Ave victrix Éva!

(Fordította: Ács Károly)

Színek, hangok, emberi alakok és sorsok orgiája ez a 
vásár. „Ez az egész eszeveszett kavargás valószínűtlen, 
őrült méretekbe nő át, s ott már — egy lépésre a Föld
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peremén túl — kísértetek és démoni rémalakok mozog
nak a kéklő, ismeretlen semmiben. . .” S valóban, 
expresszionista látomásos dráma ez, hősei még csak 
azért esnek pánikba, mert kiszabadult a vásári cirkusz 
tigrise, az író azonban már tudja, hogy az első világ
háború kitörése előtt áll az emberiség, hogy ez a vásári 
mulatság a szó szoros értelmében haláltánca a világ
nak.

S ez a világ nem az ideáké. Krleža művészetébe itt tört 
be először elementáris erővel és változatainak gazdag
ságával a horvát élet társadalmi és emberi „valósága”, 
a kaj-hétköznapok dajkálta élet sok változata, s mindez 
autentikus művészi formát követel magának. Erről vall 
a dráma bevezetője is: „Mindez valami tébolyult, 
gáttalan szláv melódiát szabadít a színre, ősit és pogányt, 
amelynek felszínén úgy hányódnak-sodródnak mindenütt 
felszedett, lemásolt európai formáink, mint holmi aprócs
ka sajkák a háborgó, hatalmas tenger hátán . . . ” A tízes 
évek második felében ez a krležai népélmény szerveződik 
novellákká, amelyeket honvédnovellákként tart majd 
számon az irodalmi közvélemény.
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HORVÁTOK MARS TALPA ALATT

Krleža küzdelme háborús novellái megjelentetéséért 
éppen olyan drámai volt, mint a legendái bemutatásáért 
folytatott harca. Egyik 1917. novemberi naplójegyzetében 
olvashatjuk: „Folyton nyafognak a sajátos, hazai motívu
mokért, de ha kadávereket tálalsz nekik, undorodva 
hőkölnek vissza, hogy ez nem a miénk. Ez nem mi 
vagyunk. . . ” Elsöprő erejű, a horvát modernisták 
körében egészen szokatlan indulata, amely a novellafor
mában teljességében érvényesülhetett; világlátása, amely 
a tízes évek második felében már nemcsak „nemzeti” 
vonalon radikalizálódott, hanem a társadalmiság síkján is, 
a szocialista forradalom gondolatával való találkozásban; 
műveinek embertenyészete, a zagorjei parasztvilág alak
jainak sorsképe egyaránt közrejátszott a honvédnovellák 
iránt tapasztalt ellenállásban. Az a világ üzent ezekkel 
a novellákkal, amely addig sem a horvát irodalomban, 
sem a horvát társadalmi életben nem volt „látható”, 
tetézte pedig az író defetizmusa, amely a novellákban 
elementáris erővel nyilatkozott meg, szoros összefüggés
ben esztétikumuk jellegével, amely a korszak irodalmi 
közízlését provokálta, hiszen ez„ szépnek” a Šenoa—
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Đalski—Domjanić irodalmi háromszögben készült alko
tásokat tartotta. Ezekben a novellákban Krleža írói 
szándéka már egészen egyértelmű: Zagorje népének 
írója akar lenni. „Jana Komusarnak, Cafuk és Jambrek 
honvédeknek joguk van, hogy legyenek költőik — írta 
a már idézett naplójegyzetében. — Ugyanazon elvek 
alapján, amelyek szerint a Phaedráknak, Kasszandráknak, 
Cideknek vagy Roland-oknak van. . .” Hogy archetí
pust látott-e a huszonnégy éves író a zagorjei sorské
pekben, ma még nehéz eldönteni, bizonyos azonban, 
hogy a horvátság történelmi képét ebben a világban 
látta, s hogy szenvedélyesen vizsgálta „Gubec Matija 
unokáinak” életét az idegen érdekekért folyó szörnyű 
háború körülményei között.

E világ felé a „Szent István-i vásár” című legendás 
„jatékában” indult el, s a drámai lehetőségek, a drá
mává formálás igénye mindvégig kísértette, hiszen 
„dráma” még a „Horvát rapszódia”, és a drámai szer
kesztés törvényei szer nt írja az eredetileg Galícia című, 
majd A táborban címre keresztelt művét is. Amikor 
novellát ír, akkor is a drámaíiás foglalkozcatja, miként 
arról a már idézett naplójegyzete bevezető részében 
hírt ad: „Jambrek honvéd jelenete a hercegnővel. Ezt 
meg kell írni, ez deszkára való . .  •” A dráma vagy no
vella dilemmája azonban végül is az elbeszélésben oldó
dott fel, hiszen Miroslav Krleža 1917 és 1923 között 
megírja Mars, a horvát isten (Hrvatski bog Mars) című 
kötete novelláit, köztük a Kadaver Franjo halála” cí
műt is, amelyet eredetileg drámának képzelt el.
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A „Horvát rapszódia” még dráma, alapvető jellege 
szerint a Kolumbusz-legenda ikertestvére. Csakhogy itt 
már nem idea-emberek utaznak az ismeretlen tengeren 
a nagy admirális vezetése alatt az „új világ” s a csillagok 
felé, hanem hús-vér emberek a maguk háborús gondjai
val, apró-cseprő ügyeikkel, sorsuk és helyzetük epi
kájával egy vasúti kocsi jelképes „hajóján” . A „Horvát 
rapszódiá”-ban ugyanis már csak ez a vasúti kocsi a 
jelképes erejű, és mind vadabb száguldása a Nap felé 
egy nagy expresszionista látomásban:

„Már nem a síneken száguld. Réteken, szántóföldeken 
kanyarog, falvakat gázol le — tűzvészeket támaszt, s 
lángba borul minden. A városokban lobogók lengnek, a 
kórházak összeomlanak, megnyílnak a sírok — a halottak 
zsoltárokat énekelnek — a vonat pedig átvágtat rajtuk, 
legázolja, semmivé teszi őket. Szinte őrjöngve megy 
neki haranglábaknak, kész és épülőfélben levő házaknak, 
ledönti, porrá zúzza őket, s tűz és vér marad vörösen 
mögötte. Mint földrengés úgy vet fel vidékeket, kate- 
drálisokat, színházakat, akadémiákat, kaszárnyákat, palo
tákat, kúriákat, szerkesztőségeket, műtermeket, irodákat, 
templomokat, országgyűléseket, kápolnákat, hazugságo
kat, fényűző horvát hazugságokat ráz meg és dönt le — 
ez már nem is vonat, fényes, izzó üstökös ez, mely 
bíboros, ragyogó csóvájával felgyújt és pusztít mindent, 
amihez ér. Dühöngő tűzorkán, rivalgás ez a Napért.” 

A „vörös vihar” pillanata ez Krleža művében, amely
ből „Lángos vihar” (Plameni vetar) című verse is 
született a forradalomvárás ihletében és lázában:
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Ég a föld és az ég!
És őrült körmenetben egymást tépik, harapják 
rabok, rimák, királyok, lovak, kartácsok, marhák, 
tűz és vér ciklonában kigyúl a Szent Szabadság, 
míg a Hazugság-isten kozmikus tánca jár, 
hangosan hahotázik 
őfelsége, 
a Győztes Halál.

(Fordította: Ács Károly)

Hogy az első honvédnovellák megszülettek, s hogy a 
drámai szándékok rendre elvetéltek, a be nem következett, 
bár nagyon várt forradalom szülte életérzéssel magyaráz
ható, miként ezt „Gebeš és Benčina honvédek Lenin
ről beszélnek” című, 1925-ös emlékezése érzékelteti 
is: Gebešt még az olasz fronton agyonlövik lázadó 
magatartásáért, Benanát már a Narodno Vijeće zsoldosai 
végzik ki. A novellák 1946-os kiadásához írott magyaráza
tában ezt a kérdéskört így folgalta össze az író: „E 
kord >kumentumban a háborúba való belefáradás, a 
politikai rendezetlenség és az osztrákellenes defetizmus 
szociális forradalmi keveréke érinti a bolseviki aktiviz- 
mus ideális politikai képzetét. Gebeš megérett arra, hogy 
magaalágyűrjeaXVIII. századi, barokk, Mária Teréziá-s, 
Ferenc József-i kort, és hogy belépjen a huszonegyedik 
századba . . . ” A horvát társadalom azonban alapjaiban 
nem változott meg 1917 után sem, s az ellenállás csak 
az úgynevezett „zöld káder” szintjén maradt, következés
képpen Krleža honvédnovellái is csak ezt a zöld káderes 
mentalitást ábrázolhatták. A hősök és világuk belekény
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szerült ugyan a háborúba, de lélekben (sokan a gyakor
latban is) áttörik a Monarchia törvényeinek kereteit — 
józan emberi, „paraszti” logikává’, de nem ideológiai 
érettségükkel is.

A novellák alaphelyzete tehát csak a „Horvát rapszódia” 
vasúti kocsija maradt a maga embervilágával, hinterlan- 
dos nyomorúságával és kiskunfélegyházi kalauzával, a 
MÁV jelezte realitásaival:

„Magyar Államvasutak. 5309. számú személyvonat. 
Harmadik osztályú vasúti kocsi. Az egész szerelvény a 
nagy MÁV mechanizmus ama számos vonalának egyikén 
halad, melynek sínhálózata át- meg átszövi a mi dél
szláv vidékeinket is. Id5: a nemzetközi háború harmadik 
éve, 1917 májusa. Délfelé jár. Lírai nap. A Nap a fel
hőkkel játszik.

Az előző állomáson embertömeg kapaszkodott fel a 
vonatra. A fából való, sárga skatulya tehát túl van zsúfolva 
nőkkel. S aggokkal és gyermekekkel. És miegymással. . . ”

A MÁV vasútvonalainak hálózata természetesen csak 
látható formája, egyben jelképe az Osztrák-Magyar 
Monarchia hálójában vergődő, háborúba vitt horvát 
világnak, s ilyen jelképes erejű Krleža novelláinak kon
textusában a honvéd szó is, amelyben a horvátság visszás 
helyzetének minden fanyar tragikuma összegeződik, 
hiszen a horvát honvédek nem a hont védik, nem saját 
hazájukért harcolnak, mint ahogy nem azért harcoltak 
„sem negyvennyolcban, sem hatvanhatban, sem azután”, 
s nem „hon-védők, hanem rohamra és támadásra in
dulók”, mint ahogy erről „Florijan Kranjčec halála” 
című elbeszélésében az író vall. Kétszeresen tragikus
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tehát Krleža honvédnovelláinak a felhangja, s ezért 
kaphatott a legjobbnak tartott „A Bistrica Lesna-i csata” 
című novellája elégikus zengést, hiszen éppen ebben 
fogalmazta meg a honvédtragikumnak a mélységét és sö
tétségét:

„A Bistrica Lesna mellett lezajlott csata egyik mozzana
tának itt következő történetét néhai Pesek Mato tizedes 
úr és a második zászlóalj második százada hat halott 
honvédjének, név szerint Trdak Vid, Blažek Franjo, 
Loborec Štef, Pecak Imbro és Križ Matija emlékezetére 
jegyezte fel a toll. Mindannyian a háromszáztizenhármas 
magaslat ellen intézett hősi rohamban estek el, magyar 
királyi honvéd vérüket ontva Szent István ezeréves ki
rályságának dicsőségére, az 1868. évi magyar—horvát 
kiegyezés értelmében. Béke poraikra! . . .”

Nem véletlen tehát, hogy az első novellák egyike éppen 
a „Magyar Királyi Honvéd Novella” című, kisregénynek 
is beillő elbeszélés, amelyhez szorosan kapcsolódik a 
„Három honvéd” című elbeszélés. Friss kaszárnyái él
ményei, ludoviceumi tanulmányainak emlékei, hon
védfelfogásának és értelmezésének hatásai találkoznak 
ebben a nagynovellában, amely — jellegzetesen krležai 
módon — Jugović százados tudatának állapotát beszéli 
el egy ködös februári napon tartott gyakorlat leírása 
ürügyén, amikor is zagorjei honvédeket készít fel a 
frontra indulásra. Egy horvát honvédtiszt portréja ez az 
elbeszélés, a minden sejtjében osztrák-magyar módra 
militarizált emberé, a Ludovika Akadémia neveltjéé: 
ennek szellemével az írónak is volt alkalma találkozni. 
Jugović százados tudatát a katonai szabályzatok uralják, a

46



Szabályzat irányítja, következésképpen emberi és nem
zeti érzései eltompultak, tótágast álltak — honvéd, akinek 
fogalma sincs, hogy nem honját védi, s hogy népe elnyo
másának, kizsákmányolásának, halálra ítélésének az 
eszköze csupán. „íme! Kínlódik ezzel a Tizenharmadik 
menetszázaddal teljes öt napja. Októbertől februárig 
kínlódott ezzel a századdal. Melyik átkozott fiskális kín
lódik a kliensével hajnaltól napnyugtáig? A legrondább 
szezonban, szakadó esőben, hóviharban, ködben, vízben, 
piszokban, sárban kínlódik tüdő- meg gyomorhurutja 
ellenére, és dolgozik. És kiért dolgozik? Talán magá
ért? A népért dolgozik! A mi drága paraszti népünk
ért! . . .” A hős monológjainak részleteiből és az írói 
kommentárokból áll össze Jugović százados arcképe. A 
százados godolatai primitívek, a szabályzatok béklyói
ban vannak, lényegében frázisok, az írói kommentárok 
pedig a gyilkos szatíra eszközével „mérik” a tiszti tudat 
dimenzióit, a parancsolni tanult szeszély hullámzását, 
amely azonban nem pusztán kedályváltozások követ
kezménye, hanem a tudata mélyéből érkező üzeneteknek 
a hatását is magán viseli. Nem tudja, mert eszébe sem 
jut, hogy százada ezen a ködös februári délelőttön tulaj
donképpen szembehelyezkedik vele, ellenáll, hogy a „zöld 
káderes” mentalitás nyilatkozik meg a legegyszerűbb fel- 
sorakozás végrehajtásában is. S ahogy mind erősebb hul
lámokban torlódik a tehetetlenségéből származó düh a 
századosban, úgy nő az ellenállás alárendeltjeiben, a za- 
gorjei népben. „Mit tehet ezekkel az isten szamaraival és 
ökreivel? Hiábavaló minden! . . .  Az altiszteket szólítsa 
elő? Azok is éppen olyan disznók, mint a század! Zagor-

47



jei gézengúzok! Mindennek nincs értelme!. . . ” S az írói 
kommentár a novella utolsó bekezdésében lírába csap át, 
amikor is arról beszél, hogy a menetszázad 3an az emberi 
nagyság nyilatkozik meg: „Ezt a nagyságot nem tudja 
megzavarni sem ostobasága, sem idegessége, sem elvisel
hetetlen szeszélyessége a százados úrnak, sem reglemens, 
sem menet, sem háború, sem semmi. A századnak ez 
a nagysága őséletű, elsődleges és őseredetű . . .  A szá
zad nő, mint az erdő, és valójában felette áll annak a 
tragikomédiának, mely tizennégy óta harácsol Európa- 
szerte . .  .” Mert akárcsak a természet, a nép is legyőz
hetetlen és megsemmisíthetetlen. „S ha majd az ágyúk 
megszűnnek bömbölni, az erdő megint csak nőni fog 
továb, feketén és csomósán, a szent várakozásban, hogy 
eljöjjenek a sötétséget irtó nagy munkások, akik nap
sütéses, világos járatokat és utakat vágnak benne, és 
fényt bocsátanak be a hosszú, véres évszázadok sűrű
jébe és sötétségébe.”

A honvédtiszt és katonáinak viszonylataira épült „Há
rom honvéd” című elbeszélése Ratković-Jablonski szá
zados egy napját mondja el. A krízis napja ez, mind a 
horvát honvédtiszt, mind katonái szempontjából, s a 
novella már személyekre bontva, mintegy kinagyítva a 
nagy csoportkép pár alakját, élezi a konfliktust a népé
től elidegenült tiszt és egyrészt a zöld káderes mentalitás, 
másrészt a horvát nemzeti értelmiség tudatvilága között, 
amely csak a háború végén ismerte fel a világháború 
bűnösségét, s hogy idegen érdekekért folyik: „— Tulaj
donképpen pedig szörnyű dolog történik! A század hol
nap a frontra indul! Az emberek holnap hallják majd a
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nagydobot, amelyet egy póni ló húz, meg a cintányért, 
a klarinétot, a fuvolákat és a kisdobokat, meg azt a dalt, 
hogy «Még egy zagorjei sem adta el a borát« — de senki 
sem gondol majd arra, hogy minden kimondhatatlanul 
iszonyatos, hogy a halálba mennek, de miért? Holmi 
fáraómúmiákért. Bécsi grófokért. A bankárokért. Az 
ügyvédekért. . . ”

Csoda-e, ha a nép „alattomos ellenállása” növekedőben 
van, hogy a „sár, vér, halál” árjában fuldoklók és passzi
vitásba menekülők alakjának egész galériája népesíti be 
Krleža novellás kötetének a világát. Csak az értük kirob
bant forradalom tudná őket évszázados mozdulatlan
ságukból kimozdítani. „Az a tekintély csak valami mi
sztikus harmonika lehetne, az egyetlen dolog, ami Za- 
gorje népét magával ragadná, ami rávehetné, hogy újra 
elropja ördögi táncát, ám ehhez a hangszerhez ezek a 
magyar királyi harmonikások nem értenek. Ezt az új 
harmonikaszót honvédeink csak amott hallják, az Uralon 
túl, hadifogságban! . . . ” S mert a krležai hősök világa 
nagyon is az Uralon innen van, természetes, hogy a 
háborús létezés és a háborús halál céltalanságának a 
kérdése hatalmasodik el, s hogy három nagy novellájá
nak is a színtere a hadikórház, ahova a háború élőhalottjai 
kerülnek, s amely tragikusabb expressziója a háborúnak, 
mint a gyakorlótér, a kaszárnya vagy a front, ahol Pesek 
Mato tizedes és honvédéi halnak „hősi” halált. Nagy 
erejű képzete a kórház, expresszivitása „Az V/B barakk” 
című elbeszélésében a legteljesebb. Különösképpen, hogy 
ez is olyan „Noé bárkája”, mint a többi Krleža-jelkćp- 
ből nőtt expresszió: a lírájában felbukkanó „ház”, az
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elbeszélések vasúti kocsija vagy kaszárnyája. Ebben a 
novellában a Maximilian Axelrode gróf kórházát egy 
nagy uszályhajó belsejéhez hasonlítja, amely, miként azt 
a mű sugallja, egyszerre halálhajó és „részeg hajó” is 
abban a pillanatban, amikor a bekerítés hírére a fegyelem 
kényszere lazulni kezd, s még a súlyos betegek is a 
„tébolyodásig leisszák magukat”, és átélnek egy részeg 
éjszakát Vidoviétyal együtt, akit halálos sebesüléssel 
hoznak oda. S azután a büntetésül elrendelt díszfelvo
nulás! A nagy katonai parádék látszata ellenében ez a 
felvonulás maga a leleplezés, egy hadsereg kísérteties 
magamegmutatása: „Jó néhány száz főből álló menet 
sorakozott fel, vértől átitatott, szürke kórházi ingben, 
minden egyes ápolt zöld vagy piros lampiont szorongatott 
a kezében, s a hamukék alkonyatban plasztikusan hatnak 
az erős színek, olyan az egész, mint valami kísérteties 
látomás. . . ” S az írói kommentár, amely „jelentését” 
adja ennek a furcsa felvonulásnak, nem más, mint eszen
ciája a honvédnovellák ideológiájának, Krleža háború
látásának:

„A negyvennyolcas bécsi barrikádokon elesettek uno
kái, Garibaldi zászlótartóinak fiai, huszitáknak, az Űr 
harcosainak, Jelačić granicsárjainak, Kossuth Lajos hon
védéinek leszármazottjai, egy szálig nyomorékok, sánták, 
összevissza kaszaboltak, bekötött sebekkel, levágott kézzel- 
lábbal, tolókocsin, mankóval, hordágyon, mind-mind 
ott vánszorognak, vagy tolják, viszik, cipelik őket, odább 
pedig a nagy fekete-sárga zászló áll, alatta máltai kereszttel 
díszített, fekete felleghajtójában Axelrode gróf, mögötte
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pedig a vöröskeresztes ápolónők és crvosok, s mindannyian 
kórusban éneklik: Gott erhalte! . . . ”

Hogy a mind két lábát elveszített Jambrek honvéd 
(az azonos című novellában) hosszú háborús odisszeájá- 
nak a végén megerőszakolásáról mesél, természetes is, 
jelképes erejű is. Erről beszél nyomorékon a kocsmákban: 
„Megerőszakolt a hercegnő! A Belvederben! Leharapta 
a lábam! . . . ” A jelképes igazságra tapintott ugyanis 
Jambrek honvéd, mert — mint a Krleža-kritika állítja
— valójában a feudális Ausztria erőszakolta meg a 
Monarchia népeit a háborúba kergetve őket. Jambrekkel 
a Belvederben, amikor lázas eszméletlenségéből ébre
dezett, Maria Annunziata hercegnő szeretkezett patolo
gikus vágyának engedelmeskedve. „Itt ez a heverő, 
csonka akt, lába nincs — levágták. Egy márvány Nárcisz 
torzója, épp csak le kell szedni róla a leplet. . .” S egy 
pillanatban megszentségteleníti ezt az emberi torzót: „És 
akkor odahajolt ehhez a tüllbe burkolt, véres torzóhoz, 
és felkúszott önmagában a tantaluszi kínok lidérces 
csúcsaira, hogy elérje az almát, Jambrek meg csak hever 
ott, és érzi magán a hercegnőt, érzi a lihegését a testén, 
nem, nem alszik, csak színleli az alvást, valójában éberen 
virraszt, és érzi maga fölött a hercegnőt, aki itt van szo
rosan mellette, és szedi le róla ezt a mindenféle véres 
szörnyűséget. . .”

A patologikus kóresetek képeiben a világ meghibbant, 
sarkaiból kifordított jellege az uralkodó, „Franjo Kada- 
ver halála” című novellájában pedig lényegének jelképes 
kifejezőjévé válik: a vérbajosoknak az a kórháza, ahová 
Franjo Kadaver a Pesten szerzett szifiliszével kerül, nagy
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éxpressziója ennek a háborús életlátomásnak. Š miköz
ben a kórház tizenhármas szobájában súlyos szavak hang
zanak el, „kísértetiesek és meztelenek, mint az élet”, 
mert a nőről kezdenek beszélni, pornográf képekben és 
szobrocskákban gyönyörködve, Franjo Kadaverben a bűn
tudat csírázik ki, s máris hajtja első misztikus ágait. 
„Kadaver . . . görcsösen vonaglik, mint a beteg macska, 
naphosszat böjtöl, meg van győződve, hogy ez a kórház 
voltaképp purgatórium, ahol meg kell tisztulnia a bűn
től. Maga a Tisztátalan volt az, aki gépkocsin, cilinderesen 
elhajtott mellette, és Kadaver felismerte, de akkor már 
késő volt minden . . . ” A bűntudat pokla és a megváltás 
mennyországa között hánykolódik tehát, s míg élete 
földszintjén a felesége és három gyereke elleni „vétke” 
viszi a halál felé, tudata misztikus ködbe burkolózik, gör
csösen kapaszkodik abba az isteneszmébe, amelyet „hor
vát” vallása hirdet, a már-már államvallássá vált horvát 
katolicizmusba („Ez a háború nem holmiféle átkozott 
háború! Hanem a királyunkért, a hitünkért, a hazán
kért vívott háború! . . .”), és elborzadva hallgatja egyik 
szoba- és sorstársának beszédét a „vörös Istenről”, hogy 
egyszerre törjön rá a „Tisztátalan” és az „új Isten” 
iránt érzett félelem. Nagy, háborús bűnök és kis emberi 
vétségek kavarognak ennek az elbeszélésnek az örvényé
ben, mint ahogy a háború hadi istene felesel a novellák
ban általában a horvát népi istennel, akit „Az V/B 
barakk” Vidovića látott:

,,— Ó, igen! Láttam én a kocsmáink előtt kereszten 
függni Krisztust! Az igazi horvát Krisztus volt, mind 
a harminchárom bordáját eltörték, a mellét átszúrták, és
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számtalan sebből vérzett! Én pedig sohasem hittem 
benne! Egy olyan fából faragott Krisztus a sáros ország
úton, amelyre trágyalé csöpög; aki mellett egyetlen ré
szeg el nem halad anélkül, hogy átkot ne szórna rá; 
egy olyan fából faragott horvát isten, mezítelen és nyo
morult, akinek a bal lába hiányzik, ó, katonasipkás isten, 
ő, ő, hozzá kellene könyörögnöm, hogy segítsen raj
tam . . . ”

Mert két isten árnya borul a hovédnovellák világára. 
Az egyik, akinek a nevében a honvédeket rohamra küldik
— ölni, s akivel Maximilian Axelrode gróf, a máltai 
rend lovagja, vagy Maria Annunziata hercegnő társalog, 
és akinek tábori lelkészek dörgik a szavát, s a másik, 
akihez a honvédek fájdalmukban a Monarchia minden 
nyelvén imádkoznak.

Társadalmi és emberi holtponthelyzetről vallanak a 
Kr^a-novellák sorsképei, és a sajátos történelmi helyzet 
magyarázza, hogy a „meghalni vagy feltámadni” kérdése 
is vallásos alakot ölt a hősök tudatában. Krleža, a „vö
rös vihar” énekese, Kari Liebknecht elsiratója, a Láng 
(Piámén) szerkesztője, a szociáldemokrata publicista, 
majd a kommunista szónok ily módon reagál a várt, de 
el nem jött horvát társadalmi forradalom következménye
ire. Arról az ellentétről van szó, amelynek lírai megfogal
mazását az „Ezerkilencszáztizenkilenc európai nagypénte
kén” című versében találjuk:

Vérvörös börtöni éjben, vérvörös csendőr-lámpák, 
szegény horvát rab mit tehet 
Európa fekete péntekén?
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Alikor az Ember Fiát ölik, s a karmuk sebébe vájják, 
mikor az átkok és golyók röpte egyaránt serény, 
Európa fekete, felhős, csúf nagypéntekén, 
amikor reng a föld, és véres viharok seprik 
Pekingtől Rómáig, Transwaaltól a Kremlig, 
a horvát rab halotti mécset éget, . 
bús kárminokba kóstol, és ajkán ráng az ének . . .

(Ács Károly fordítása)

Ennek az oly jellemző krležai élménykörnek az epikus 
és lírai kifejezése mellett van drámai formája is, az 1918 
körül született Galícia című színműve, amely a harmincas 
évek első felében, tetemesen átdolgozva A táborban (U 
logoru) címen vált ismertté. Ez is, akárcsak „Az V/B 
barakk”, egérfogó-szituációra épült látványt mutat. Csap
dában van a hadseregcsoport is, a főhős is. Az utóbbi 
az értelmetlen, a horvát érdekek ellen folyó háborúnak, 
a „monarchiának” a csapdájában, annak a „Weltan- 
schauung”-nak a szorításában, amelyet a dráma nyitó 
párbeszédében emlegetnek, s amit a bécsi keringő dallama 
és körömlakk illata idéz. Alapkonfliktusa abban a talaj
ban gyökerezik, amelyben a novelláké is. Egyfelől az 
ember és a háború néz itt farkasszemet egymással, s 
föléjük kísértetiesen magasodik a maga igazát követelő 
öreg parasztasszony akasztott hullája („Csupa vér, mocs
kos a vértől, és valójában itt embervértől mocskos 
minden!”), s ott remeg a gránát tépte ember képe („és 
ha ez az egész történés nem egyéb, mint egy ugyanilyen 
véres, kibogozhatatlan, mindenfajta kibontakozás lehe
tőségétől megfosztott bélgombolyag? . . . ”), másfelől az
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oly beszédes neveket viselő két horvát tiszt, Horvat és 
Agramer ütközik össze, s velük a kétféle horvátság is. 
Agramer a Pestet és Bécset szolgáló, tehát a horvát nép 
érdekeivel mit sem törőd3, embertelenné vált horvát 
értelmiségi típusa, az „agrami” ember, Horvat pedig, 
a Schöngeist, az a dekadens és háborúba kényszerített 
ember, akinek dekadenciája történelmi gyökerű, mint
hogy a horvátság abszurd helyzetének a tudatára ébredt, 
s az ő társa Gregor fJhadiagy, akinek racionalizmusa 
mintegy ellenpotja Horvat érzelmi lázadásának, amelyet 
társa joggal lírai nihilizmusnak minősít. Ám azt is 
mondhatnánk, hogy egyfajta önvád és a kiszolgáltatottság 
történelmi fatalizmusa vallja be létezését, mely 1918-ban 
sem kényszerült változásra. A második felvonás nagy 
tirádáiban ennek gondolatai hangzanak össze a hovéd- 
novellák eszmei-történelmi „üzenetével” : „ . . .  Hallod-e 
ezt az átkozott horvát tábort, mint vonszolja magát 
Amszterdamtól és Lützentől Austerlitzig és Santa 
Luciáig és Koniggrátzig? És éppen ez az, amit magam 
sem tudtam ma estig, hogy ebben a mi sárban vonszolt 
sorsunkban nincs más választás: akasztani vagy akasztva 
lenni!. . .

Hallod ezt a hangot? Ez nem farkasüvöltés, ez a 
horvát tábor hangja! Ez a tábor lőtte a lányokat Milánó 
utcáin, ez őrködött a bécsi hercegnők éjjeli edénye 
mellett, akasztott Bécsben, Budán, Aradon, Munkácson, 
ez a tábor kötötte fel ezt az öregasszonyt is, és ez a 
tábor mi vagyunk, én vagyok, te vagy, mi vagyunk, 
tegnap, és ma, és holnap, régtől fogva mi vagyunk: 
mint ez a vénasszony az orrunk előtt, úgy himbálózott
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előttünk Negyvennyolc is! És ki akasztotta fel? Von 
Kempten tábornok, von Dietrich tábornok, von Krie- 
gern tábornok, vagy Jelašić báró? Nem, én akasztottam 
fel, mint az este az öreg Romanoviczkynét, én, szemé
lyesen, és nem von Hahnencamp vagy báró Granesteg! 
Egy marche funebre motívum, pirkadás nélkül. Tábor
tüzek és vaksötét. Akasztófák. Vaksötét. Kutyafélelem, 
behúzott farok . .

Az pedig már a Krleža-miivek históriájához tartozik, 
hogy a Galícia bemutatóját egy órával az előadás előtt, 
1920. december 30-án tiltják be, a hírhedt Obznana 
kihirdetése napján, s hogy az újabb, most már belgrádi, 
1938-as bemutató után csupán még egy előadást érhe
tett meg, Korošec közoktatásügyi miniszter levetette a 
Nemzeti Színház műsoráról.
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A „HORVÁT KOCSMA”

Krleža novellaírói munkásságát alig tíz esztendő ter
mése képezi. Legtöbb novellája, a honvédnovellákat is 
ide számítva, 1919—1930 között keletkezett. Csupán a 
„Tücsök a vízesés alatt” címűt írta a harmincsas évek 
derekán, s ennek „tücsök”-motívumát vitte tovább az 
1970-ben megjelentetett „Űt a paradicsomba” című 
forgatókönyve szövegében. Azokat az elbeszéléseket pe
dig, amelyek közvetlenül a hovédnovellák szomszéd
ságában íródtak, 1919 és 1925 között jelentette meg, 
zömükben a maga szerkesztette folyóiratokban. A honvéd
novellák ellenében ezek „civilnovellák”, a háború, ami
kor a novellaidő a világháborút jelzi, csupán távoli 
égzengésként hangzik a táj akusztikai képében, és vissz
hangzik a hősök lelkében. Történetei azonban nem 
függetlenek a háború tényétől: az írói indulat abba az 
„agrami” kispolgári világba mar, amely a Monarchia 
produktuma volt, s uralmi rendszerének az alapját al
kotta. A Kr^a-novellák Agramja éppen a fentiekből 
következően nem más, mint „kis osztrák garnizon”, „kes
keny és szürke privinciális város” — a nem-élet való
sága, amelyben a létezés tengődés, vegetálás, s ahol
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csak meghalni lehet, élni nem. „Ki ne ismerné azokat 
az ocsmány kocsmákat »A Falnál«, »A Csatornánál«, »Az 
Apátságnál«, »A lépcsőnél«, a kis, kanyargós, délies siká
torok pállott szögleteiben. . . Ezekben a sikátorokban 
még nappal is házinyúl nagyságúra hízott pockok vinnyog
nak, s az emberek óriás, fekete hordókból fejtik a bort. 
Csupa kocsma, hodályszerű, hosszú, sötét sörözők, véres, 
mocskos mészárszékek és bástyaszerű katedrálisok, me
lyek századok óta meddőn őrzik a várost a Gonosztól. . .  
Mészárszék mészárszék mellett, rosszul megvilágított, 
alacson helyiségekben, teleaggatva vörös-fehér csíko- 
zású, véres rongyokkal, lenyúzott, agyonmarcangolt 
marhatetemekkel, és minden vágóhídra bűzlik, és öl
döklésre, és friss vérre. S a mészárszékek és kocsmák 
fölött, az utcalányok és korhelyek fölött ott trónol a 
Kaptol, seregnyi kövér kanonokával és nagy, fehér tem
plomával, melynek harsány harangzúgása messze száll 
a kéklő füzesek, a messzi Száva menti rónák felé, mint 
fáradt hírmondó. . . ” A „horvát kocsma” ez a világ, 
amelyben az apák lumpolnak — az író egyik legmeggyő
zőbb metaforájaként. „Ez a mészárosfajzat bort vedel 
a kaptoli kocsmákban, jóízűn horkol, és hangosan örvend 
a messzi hadszíntereken kivívott győzelmeknek, s ezt a 
véres és kótyagos vegetációt nevezik horvát hazafiságnak, 
amelynek a kedvéért a Száva, Dráva csak azért siet a 
Dunába, hogy azután közösen világgá kürtölhessék, hogy 
»a horvát a hónát hcn szereti«. A kaptoli bástyák árnyé
kában ezek a pocakos mészárosgazdák véresen darabolják 
véres koncukat, és nem az agyukkal gondolkoznak, ha
nem rezgő, háj redős, teli zsákok gyanánt pöffedő hasuk-
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kai. . . ” E kép azonban csak akkor teljes, ha bele 
tudjuk képzelni Agram patríciusait, akik „problematikus 
karrierjüket 1878-ban kantinosként vagy hadiszállí
tóként kezdték”, és a közeli vagy távolabbi falvakból a 
városba özönlött, parasztokból lett „polgárait”, akik a 
város altisztjeinek és kishivatalnokainak a seregét alkot
ják, és „nyomorúságos fizetségért robotolnak a hivatalok
ban és irodákban” .

Ha a „civilnovellák” világának a tengelyében a „hor
vát kocsma” és a hentesüzlet áll, mintegy az expresszió 
alapjaként, nagy szerepet kap a „ház” expresszív képzete, 
különösképpen, hogy ez a „ház” rendszerint kocsma 
vagy üzlet is és a „haza” látomásos képe. „És most itt 
áll ez az otromba ház, és mi mindnyájan benne élünk, 
s hogy milyen iszonyú az életünk benne, én tudom a 
legjobban. . .  Marjuk egymást, mint a ketrecbe zárt 
vérengző vadállatok, és ezek a lakások valójában odúk 
és ketrecek, melyeknek a rácsai mögött dühöngő állatok 
vicsorognak. . . Démoni, tébolyult darázsfészek ez a mi 
házunk, és mi veszettül szurkáljuk egymást a fullánkja
inkkal, fecskendezzük a mérget egymás bőre alá . . . ” A 
„haza” ebben az életlátomásban „bizar földrajzi jelenség”, 
ahogy a hős a térképen látja expresszionista indulatában. 
Levegőben lóga ez az ország, ki van valahonnan szakítva, 
mint „szürkésvörös darab hús” : „És e geopolitikai alakzat 
valamennyi éltető ütőere átvágva, szánalmasan nyújtózik 
Gyékényes és Grác, Szarajevó és Buda és Trieszt felé. 
Ó, milyen szomorúan konyulnak le ezek az országutak és 
vasútvonalak, amelyek elindultak fel, északnak, a Dráván 
és a Dunán túlra, meg dél felé a Száván és az Unán át,
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vagy nyugatra a Sutián keresztül, mint egy különös, 
döglött csiga csápjai, melynek házikója a Velebit, a fejét 
pedig valahol Zimony alatt kellene keresni. Valaki el
vágta, összezilálta ezeket a csigacsápokat, s jókora darab 
húst is kitépett a szerencsétlen testből, úgyhogy most 
a kusza erek és idegfonalak tépett szőlőkacsok gyanánt 
lógnak ki a nyílt sebből, és lassan elpusztulnak. . . ” 

Krleža életlátásában mind a három képzetnek meg- 
hátarozó szerepe van: az ember életének jellegét szabja 
meg és keretét képezi, s csupán együtthatásukkal magya
rázhatjuk azt az életformát, amelynek Krleža novellái 
művészi-ideológiai kórképét adják, miként azt „Minden 
bitangok nagymestere” (Veliki meštar sviju hulja) című 
elbeszélésének főhőse, Ljubo Kraljević érzékeli. „Rothadó 
dögtetem ez, mint ő maga, Ljubo Kraljević is egy rothadó 
dög. . .  Kicsiny vakbél, levegőben lógó, egy döglött 
geopolitikai test gennyes húsában.” Nem véletlen tehát, 
hogy halálmotívumok nyílnak szinte minden elbeszélé
sében, hogy a halál az egyetlen valóságos, megfoghatóan 
is konkrét ténye az életnek, az agónia a legközönségesebb 
formája a létezésnek, a temetéssel egyetemben, és szinte 
természetes, hogy Agram legjobban menő vállalata az 
Első Hovrát Temetkezési Intézet. A halál azonban nem 
csupán a novellatörténet formális síkján adott: az élet 
sejtjeiben érzékeli az író a pusztulást, következésképpen 
a novellaszövet szálai ezek a „halál-fonalak”, és a meta
forák, képek, miniatűr epizódok tele vannak a „pusz
tulás sárgás és rothadó foltjaival”, ezeket futja be a 
szürke szín, amely már a halál színe, mert az életnek 
csupán a látszatát idézi, valóságosságát már nem ígéri.
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Az „ezeregy halál” gondolatának teljes jelentéskorévei 
kell számolnunk ezekben a Kr^a-novellákban, melyek 
közül hatnak, tehát a novellák majdnem felének, már 
a címében is a halál üzen (Florijan Kranjčec halála; 
Torna Bakran halála; Mária örömlány halála; Rikard 
Harlekini halála; Haldoklás; Ezeregy halál), a többiben 
pedig lényegében ugyancsak a meghalásról van szó. Ám 
ezek az elbeszélések már nem a gyermekkori halálélmény
ből nőttek ki, s nem nagypéntek misztériuma üzen belő
lük. Nem az „ember”, hanem a világ agóniájáról szólnak, 
s éppen azért jellegzetesen ideológiai halálfelfogásról kell 
beszélnünk, még ha a halál általában is tényszerűen van 
jelen bennük. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy 
Krleža szerint már nemcsak azért szüntelen haldoklás a 
horvát élet, mert a Monarchia elszívja életnedveit, s 
halálos ölelésében tartja, h?nem azért is, mert egy túl
élt, valójában halálra ítélt társadalmi rend nyomasztja, 
melyben „úgy élnek az emberek, mintha csak álmodná
nak, s mintha ugyanakkor nem is léteznének a Pénzről, 
az Áruról, a Profitról és a materializmusról szóló kris
tálytiszta meghatározások” (In extremis). A krležai halál
hangulatot tehát nem a „haza és a nagyvilág” életvitele 
és életlátványa közötti ellentétek táplálják, amelyek a 
horvát és a magyar modernizmust ihlették. Krleža 1917 
után írja elbeszéléseit, s a szocialista forradalom eszméje 
lendíti át élet- és társadalomfelfogását a bénító halál
gondolat holtpontján, az „Európa” és a „horvát provin
cia” közötti szakadék látványa kínálta elsődleges meg
rendülésen. Fiatalember hőseinek enerváltsága sem 
egyenlíthető ki a századunk első két évtizedére jellemző
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dekadens hangulattal. Gyökerei a társadalmi tehetetlen
ség felismerésébe kapaszkodnak, s egészen közel állnak 
az Ady Endre emlegette „mert semmit sem tehettek” 
hangulatokhoz.

Nagy eszmei fordulatának történetét írta meg 1919-ben 
a Plamen negyedik számában közölt „Hodorlahomor, a 
Nagy” (Hodorlahomor Veliki) című elbeszélésében. Olyan 
jelentősége és szerepe van ennek a novellának Krleža 
művében, amilyen Ady Endre költészetében „Az ős 
Kaján”-nak (1907). A vers és a novella között a párhu
zamok nyilványvalóak, s nemcsak az Ady-hatás forrá
sainál állhatunk meg itt, hanem a szembeötlő különböző
ségeknél is. Krleža novellájának a hőse, Pero Orlić, 
megküzd ugyan a maga „ős Kajánjával”, a babilóniai 
Hodorlahomorral („Én vagyok Hodorlahomor, a Nagy! 
Szárnyas bikák számlálatlan csordáit terelték hajcsáraim, 
és ezeregy asszony csókja illetett engem! Papjaim a leg
szebb csillagokat szedték le nekem az égről. Pálmák alatt 
hallgattam a költők jajongását. Keresztre feszítettük őket, 
hogy szebben jajongjanak!. . .”), s felhangzik az Ady-vers 
híres kérdésének krležai változata is: „Mi a horvát?” ; 
a központi élmény a Párizs-mítosz elhamvadása a hős 
szívében, s vele a legendáké is, amelyek a „szent Kelet” 
boldogságát hirdették. „Orlić Babilonról álmodott. Pár
huzamosan azzal a nagy illúzióval, amely a modern 
Európa és metropolisai iránt lobogott szívében, heves 
vágy emésztette a régiségek és a Kelet után is. Szívének 
egyik fele Európáért vérzett, a másik pedig Keletért. . .” 
A hős nagy felfedezése a „nincsen Párizs”, mert Párizs
ban is minden hazugság („Szabadelvűek? Ördögöt! Kö
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vér nyárspolgárok! Épp olyan undorítóak, mint a mi 
mészárosaink »A Falnál«. . .”), s a horvát provinciából 
a kiút nem Párizson át vezet: „Ez volna hát Párizs, a- 
melyről annyit álmodoztam a hosszú balkáni éjszakákban? 
Ott, a ködben, ahol még piroslanák a török gyújtotta 
tüzek, ahol lányokat rabolnak el és bosszú dívik! Ahol 
a karók még vértől mocskosak, az asszonyok mélyen 
hallgatnak, és szigorúan betartják az egy lépés távolságot 
a férjük mögött, ahol minden oly korhadt és átkozott, 
s a hajnalt zöld csendSrtollak kukorékolják! . . . Egvkutya 
ez mind! Budapest és Párizs és Peking és Zágráb! Minde
nütt csupa kaszárnya és tömlöc és templom, és végtelen 
emberi ostobaság! Nincsen Párizs! Párizs bennünk van! 
Kranjčević verseiben van Párizs! . . .”

És a Párizs-mítosz pusztulásával vesznie kell a Kelet
mítosznak is. Pero Orlić küzdelme Hodorlahomorral 
valójában az életről alkotott polgári illúziókkal vívott 
csata. Az Élet-képzet lepleződik le, amelynek szépségét 
az élet utáni sóvárgás a Monarchia világában konzek
vensen Párizsra vetítette, miként azt Krleža szemében 
Ady Endre költészete is példázhatta a Kelet-képzettel 
egyetemben. Orlić is ilyen sóvárgásoknak engedelmes- 
kedve ül vonatra, s jellemző, hogy csalódásainak városából 
dadaista gesztussal távozik; amikor az „új Babilonnak” 
már csak körvonalai látszottak, elővette revolverét, és 
mind a hat holyóját Párizsra lőtte.

Krleža novelláinak a hősei az Élet utáni vágyukban, 
légszomjjal küszköd/e nem Párizsra vetik „vigyázó sze
müket” : a forradalmi godolat iskoláját járják ki, a horvát 
társadalmi viszonyok gyökeres megváltoztatását szorgal-
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mázzák a horvát provinciális körülmények tagadása he
lyett, az apák világát akarják felszámolni, s mivel nem 
elégszenek meg a horvát nacionalizmus „jelačićos” szó
lamaival, a Supilo kínálta perspektívákkal, az élet „mar
xista formuláját” kezdik hirdetni. Jellemző ebből a szem
pontból „Az ördögsziget” (Vražji otok) és az „In ex- 
tremis” hősének útja: most már egyértelműen haza. 
„Visszatérő” hősök lépnek fel ezekben a Krleža-elbe- 
szélésekben: Londonból, ahova zöld káderesként távozott, 
érkezik meg Gabrijel Kavran, Szibériából és a vörös 
hadseregből Kunej, s hozzájuk kapcsolhatók a lázadó 
fiatalemberek, akik a Khuen-korszakban kísérleteztek 
merényletekkel. Ezeknek alakját el-eltakarja ugyan a világ 
nyomasztó voltának expresszionisztikus rajza, a sötét 
hangulatok lírai erővel készült képe, az írói indulat 
eszmei nyomatéka azonban éppen ezeket a lázadó vagy 
lázadni készülő hősöket emeli ki, és helyezi az olvasói 
figyelem előterébe. A megváltoztatásra érett, megváltás 
után kiáltó világról és az élet fájdalmát szenvedő, de 
a fájdalmakból kitörő, a cselekvés mezejére lépő hősök
ről szólnak Krleža „civil” novellái. „Szabálytalanul” 
alakuló élettörténetek képe bontakozik ki a sötét, boron- 
gós életháttérből: az altiszt apák fiai lázadnak, s pozí
cióik már nem enervált hangulatokat jelölnek csupán, 
hanem mint a „Florijan Kranjčec halála” című elbe
szélésben olvashatjuk, „pánszexuálist, ateistát, pánde- 
struktívat, darwinista-anarchisztikusat, marxista-anacio- 
nális-forradalmi-antiklerikálisat”, egyszóval forradalmit. 
„Florijan Kranjčec fia, Rudo, azzal a nemzedékkel nőtt 
fel tehát, amely elsőnek kóstolt bele a mi hazai százeszten
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dős, nemesi, felsővárosi, báni ostobaságaink tagadásának 
végletes szélsőségébe, s a maga pelyhes állú naivságában 
azt hitte, hogy képtelenségeink heves tagadása egyet jelent 
magával az élettel, az olyan élettel, ahogyan valójában 
élni kell és élni érdemes. . .” Krleža novelláiban az 
ezt vallók galériája vonul fel „Az ördögsziget” Gabrijel 
Kavranjáiól, akinek előbb érzelmileg kell győzedelmes
kednie apja világa felett, hogy „erős, energikus léptekkel 
a városba indulhasson”, az „In extremis” és a „Torna 
Bakran halála” című novellák Viktor Kunejáig és Torna 
Bakranjáig, illetve az „In extremis” fiatal Walter dok
torától az „Alojz Tiček első miséje” Mišo diákjáig. 
Különösen Viktor Kunej alakja a jellemző ebben a 
Krleža látta horvát életben. Élettörténete az író szerint 
annak a horvát fiatal értelmiségnek az „életrajza”, amely 
a huszadik század első éveiben a horvát bánok elleni 
merényletekkel kezdte pályafutását, és a háború végén 
a szocialista forradalomra esküdött, a horvát világ meg
változtatását szorgalmazta, közben pedig a királyi Jugo
szlávia börtöneivel kényszerült ismerkedni. Kétségtelen, 
hogy közvetlen baráti körében találta meg ennek a hős
típusnak a mintáját, például August Cesarec személyében, 
akivel barátsága évtizedeken át tartott. „Rendíthetetlenül 
és keményen hitt Kunej, a kicsiny és naiv gimnazista, 
ebben a marxista tételben (a marxista közgazdaságtan 
tételéről van szó, amely a profit, tehát a kizsákmányolás 
mechanizmusát fedi fel), s ez vetette őt a gimnázium 
padjaiból a börtönbe, s ez adott életének olyan roman
tikus lendületet, amely veszélyként ragadta magával, és 
űzte Lembergtől Krasznojarszkig, Cseljabinszktól a
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Bajkál-tóig, Moszkvától Arhangelszkig és Berlinig, mint 
a nagy aurópai kataklizma új tűzvészeinek zsarátnokát 
és tüzes szikráját. . . ” Nos, ez a Viktor K inej az „In 
extremis” című novellában már üldözött vad, holott 
nemrég még abban az illúzióban élhetett, hogy a horvát 
világot ai oroszhoz hasonlóan át lehet alakítani. „Pannó
niái Mezopotámiánk egész életét olyan elpuhultnak és 
rothadinak látta, hogy az volt az érzése: ebből az életből 
»huszonnégy óra leforgása alatt« bármi kialakítható, ami 
csak az embernek tetszik. . . ” S hirdethette az „ekék 
és a gyárak e nbereinek” a szocialista forradalom igazsá
gait, alapvető politikai és gazdasági változásokat sürgetve. 
Ezek a változások azonban nem következtek be, és 
Viktor Kunej az egyéni válság gyötrelmeivel ismerkedik, 
mert a harcot tovább kell folytatni, „az embernek egyéni 
életét kockára kell vetnie és el kell játszania” , s „ez 
azt jelenti: az ember leszámol a saját életével” . Az író, 
aki tíz évvel azelőtt Petőfi Az apostolát fordította, az 
„In extremis-ben a horvát forradalmi vágy „apostolának” 
az életútját rajzolhatta — a be nem következett forra
dalom tényének perspetívájából láttatva az emberi sorsot. 
Fel-felvillan szövégeben a Golgota-motívum is, ám nem 
véletlen, hogy novellaírása egészén végül is az „apostoli” 
hit győzedelmeskedik, az a tücsökhang, amely az emberi 
szemétből és ürülékből száll fel, s valójában a természet 
hangja, amely „a bűzlő nyilvános illemhelyeket is átvará
zsolja csillagfényes alkonyattá, melyben távoli malmok 
kelepelnek, s megszólalnak az első tücskök a kora ősz 
hírnökeiként. .  .”

A novellák világa a „valóság neuraszténiás jelképeivel9’
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van tele, az életképzet pedig valóban csak a tücsökhang 
vékony fonalaként húzódik azoknak a hősöknek a tudatá
ban, akik megszenvedték az életet, lelkűk mélyét is átjár
ta „intenzív fájdalma” . És ez az életvágy vízképzetbe öltö
zötten jelenik meg Krleža művészetében: ugyanaz a kép
zet dajkálja, amely a halálmotívumokat is, mintha az 
író életlátomásának teljességét is hordozná mind az élet 
és a halál gondolati szintjén, mind pedig társadalom
látásának egészen konkrét, a maga legszűkebb világának 
a síkján: a társadalmi élet, a történelmi helyzet halálos 
jellegével pöröl hazája igazi fiainak életvágya:

„A tavaszra gondolt, és arra, hogyan kellene szabadon 
élni, mint az elemek, mint a víz és a levegő. Milyen 
pompásan zúg a víz! Már megint nő! Hol az emberi 
agy, amely híven maga elé tudná idézni ezt a rettentő 
vízmennyiséget a maga teljességében? Esők, felhők, esők, 
felhők, vízerek hálója, tengerek, dagály, apály; micsoda 
érverés dobogtatja, élteti a víz elmét? így kellene léle
gezni! Mélyen! Erősen! Ez volna ám az élet! A nagy, 
a közvetlen élet! Az élet, amelyet nem holmi fikciókon, 
hazug prizmákon át szemlélünk . . . ”

E teljes emberi-társadalmi létezés megkívánásának 
kérdése Krleža novellái legsajátosabb jellemzői közé tar
tozik, s a korszak érzelmi-gondolati mozgásirányának is 
a kifejezője az otthon maradottak és a hazaérkezők útjai
nak rajzában. Ha az itthon maradottaknak prototípusa 
Rafael Kukec a „Szelek a provinciális város felett” 
(Vjetrovi nad provincijalnim gradom) című novellában, 
aki az „úgy fáj az élet” élményének terhét cipeli („Sereg
nyi megoldatlan kérdés nehezedett rá az utóbbi időben
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Rafael Kukecre sűrű kátrányként, s minden fárasztó 
lett, mélységesen nyomasztó, és mint valami nehéz 
deszka szorította agyhártyáját. Kukecnek egyszeriben 
minden fájni kezdett az életben, minden jelenség könyör
telen és ellenséges színt öltött a szemében. . .”), a 
hazaérkezőket Viktor Kunej az „In extremis”-ben és 
Gabrijel Kavran „Az ördögsziget” című novellában kép
viseli. Ők azok, akik tuják, bár más-más világtájon élve 
tanulták meg, hogy az „igazi élet nincs elrejtve”, hogy 
nem láthatatlan, hanem hangosan üzen, „hallható”, csak 
oda kell figyelni. Ám ugyancsak Krleža művészetét jel
lemzi, hogy az élettörvényeknek e meghallói közül az 
októberi forradalomból érkező Viktor Kunejt közvetetten, 
a Londonból visszatérő katonaszökevény Gabrijel Kavrant 
pedig közvetlen módon tudja ábrázolni, nyilvánvalóan 
nem függetlenül attól a ténytől, hogy a várt forradalmi 
cselekvés órája Horvátországban és a királyi Jugoszlá
viában általában elodázódott, s hogy a húszas években 
Gabrijel Kavran létkérdései maradtak a felszínen, mi
ként azt Krleža első regénye, a Filip Latinovicz hazaté
rése (Povratak Fiiipa Latinovicza) beszédesen példázza.

Fölöttébb jellemzőnek kell tartanunk, hogy éppen az 
ezeknek a kérdéseknek szentelt elbeszélésekben töri át 
a novellaműfaj realista, illetve a horvát modernizmusban 
kialakult formáját, s viszi az elbeszélés műfaját egészen 
a kisregény közelébe, hiszen a „Minden bitangok nagy
mestere” vagy „Az ördögsziget” már-már kisregény, az 
„Alojz Tiček első miséje”, a „Florijan Kranjčec halála” 
pedig nagynovella. Ha a „Hodorlahomor, a Nagy” még 
szecessziós-szimbolisztikus alkotás, a „Minden bitangok
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nagymestere” expresszionista kisregény, „Az ördögszi
get” pedig már a krležai „realizmus” első nagy példája, 
amelyet, igen jellemző módon, egy kisnovellaforma követ. 
Ilyen novellákkal zárul az író „civilnovelláinak” soro
zata. Egészen szabad novellaforma a K r^áé . Nem tisz
teli a hagyományos műfaji követelményeket, a lineáris 
cselekményvezetés igényét, az egy drámai helyzet leírá
sának a szabványát, amely a századforduló novelliszti- 
káját általában jellemezte. Krleža írói temperamentuma 
építkezett ezekben a novellákban a maga öntörvényei 
szerint, s varázsolta a hősök köré a teljesség benyomását 
kiváltó eszmei és tárgyi világot. A nézőpontok sokasága 
jellemző a nagynovella formájára, és ezek az írói „logika” 
szellemében váltakoznak, követik egymást, és miközben 
az elbeszélés ritmusát adják, a történet haladásának az 
illúzióját is keltik. A „látott”, a „gondolt”, a „mondott”, 
a „történt” gyors egymásutánban változik ezekben az 
elbeszélésekben, s egészen nyilvánvaló, hogy az írónak 
nemcsak kitűnő dramaturgiai érzéke van, hanem párat
lan „vágási technikája” is: a hősök tudatvilágának a 
síkjai mutatják rétegeződésüket térben és időben, ugyan
akkor a „hős a világban” szituáció is dimenziókat kap. 
Totál-képek váltakoznak a tudatnak eszmélkedés-felvé- 
teleivel, mikroszkopikus metszeteivel, a külvilág tárgyi 
jelenségeire csapódó érzelmek rajzai után a világ kivál
totta benyomások, hangulatok rögzítése következik — a 
belső monológok közvetlensége után a tudatállapotról 
adott írói információkkal találkozik az ol ásó, az emlé
kezéstengerben epizódok szigetei tarkállanak az elbe
szélő sokidejűség-igénye érvényesülésének nyomán. A



gazdag Krleža-irodalom egyértelműen vállalja, hogy a 
Krleža-novella nemcsak „drámai”, hanem epikus és lírai 
is. S hogy az író nemcsak a látott és gondolt köreit, az 
élet realitásait ragadja meg, hanem expresszionista in
dulattal kap az ember életébe avatkozó társadalmi erők 
irracionalizmusa után, és szerepelteti a „Tisztátalant” 
vagy az „Ismeretlen Valakit” .

Az élet krízises helyzeteit ábrázoló író novellaformája 
a fentebb jellemzett. Nem véletlenül kisregény már a 
„Minden bitangok nagymestere” vagy „Az ördögsziget” . 
Az ilyen típusokban van „helye” az író művészi tem
peramentumának, hiszen nemcsak az alapvető, a Krleža 
világát jellemző apák-fiúk konfliktusról beszélhet élet- 
sorsokba ágyazott képekben, hanem eszmeiekről is az 
ember és világ viszonylatában, s az írói pozíciók is helyet 
kaphatnak a maguk változatos gazdagságában, hiszen sza
tirikus kommentártól természetfestő, szimbolikáját meg
fejtő lírai kantilénájáig ezek a pozíciók a lehető legcselek- 
vőbb módon jelen vannak a művészi építkezésben. Azt 
is mondhatnánk, hogy a Kr^a-novellákban élettér kell 
a hősöknek, például egy Kavrannak, akinek apa-rokonait 
a klasszikus orosz regényirodalomban találjuk, s halvá
nyabb mását Strindberg műveiben. Mert Krleža mű
vészetének ereje teljét éppen ezekben az apafigurákban 
figyelhetjük meg, akik mintha elszívták volna a levegőt 
korcsabb fiaik elől, amikor az élet éléséről van szó. 
őbennük valóban izzik a vágyakozás „valami hatalmas 
és feneketlen életre”, s határt nem ismerve esznek, isznak, 
szeretkeznek és temetnek. Ők azok, akik csak élnek, 
elfogadják a világot olyannak, amilyen, s kétségbeesetten
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nézik gyermekeiket, akik amikor a világ természetesnek 
vélt rendje ellen lázadnak, valójában apjuk ellen támad
nak, mint Gabrijel Kavran, akinek gyermekkorát meg
mérgezte a „barbár ösztönnek” látott hatalmas apai 
élctvágy, amely „élni tudott húsának utolsó darabká
jával” is. Ez az emberi élet, amely mintegy kihívásként, 
a fiú oly jelképes című doktori értekezésének (De Cor- 
poris Humani Destructione) lapjaiba törli borotválkozás 
közben „a taknyos habot, az izzadságot, a szakáll szőrét” . 
Ezzel az apai világgal kell megküzdeniük a fiú-hősöknek, 
Gabrijel Kavrannak is. S mert nem tudnak versenyre 
kelni az élet élésében, hiszen nekik már a „nem élet” 
adatott meg, az eszmei lázadás útjára lépnek. Gabrijel 
Kavran például nemcsak az orosz könyvekben van meg
álmod /a, hanem létezik, harca nemes és eszményi: 
„éjszakákon át véres harcot vív mindenféle metafizikai 
szörnyetegekkel, csillagködökkel, Bakunyinnal, a szláv- 
sággal, Európával, istennel és marxizmussal” . S arról 
álmodik, hogy anarchista tanokat hirdető lapot ad ki. 
Menekülnie kell tehát. „El kell utazni a svájci kanto
nokba, a francia köztársaságba, az óceánon túlra, akár- 
hova, ahol tiszta a levegő, ahol nincsenek magyar csen
dőrök, nincs rendőrség, és nincs ez a mi álrnos libera
lizmusunk, mely ott poshad szerkesztőségi irodáink
ban! . .

Krleža motiváló művészetének tehát a sokoldalúság 
a jellemzője, a hősök viselkedését élet és eszmék egyaránt 
determinálják: azt is, hogy fiatal hősei csak akkor tudják 
és merik felvenni a harcot a világgal, amikor már vissza
tértek a külhoni vándorúiról. Akik otthon maradtak,
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vagy öngyilkosok lesznek, vagy jól élő falusi plébánosok, 
vagy a világ rendjével megbékélt, kocsmaasztal felett 
merengők, „ördögsziget”-lakók. Az írót alapvetően ter
mészetesen az eszmélet útjai érdeklik. Az élet nagy 
krízise, amelynek láza a hősöket emészti, feloldása felé 
halad a novellákban, s jelképes, ahogy a fiatal, elhatáro
zását megérlelt Gabrijel Kavran lábához csapódik a 
szennyes árban úszó Karnevál Hercegének bábuja: „A 
víz elsodorta cilinderét, s előtűnt a korhadt, ázott szalma- 
kóc, jobb kabátujja a felszínen úszott, s fehér cérna- 
kesztyűje felfúvódott, mint a buborék. Mélységes undor
érzet áradt szét a fiatal Gabrijel Kavranban, mintha 
holttestre hágott volna. Oly heves indulattal rúgta vissza 
ezt a szörnyeteget a víz sodrába, hogy a bábu megugrott 
a köveken és eltűnt a homályban. . .” Ám hogy ez az 
expresszionista farsanglátomás jelentése teljességét meg
kapja, még egy hasonlatra van szüksége az írónak, amely 
bevezeti a fentebb idézettet: „Elnézvén az apját, hogy 
mint a bohócok a rizsport előadás után, úgy mossa le 
arcáról a szappanhabot, Gabrijel átérezte az eset minden 
dőreségét, s azt is, hogy az életben az égvilágon semmit 
sem lehet megmagyarázni. . . ” Krleža novellái ezzel 
alkotnak zárt kört. Bennük és velük a nagy életpanorá
mának egy jelentős szegmentuma készült el a honvédno
vellákkal egyetemben. A „földszintes” horvát életé. Űj 
drámai és novella ciklusa majd a „glembayizmust” idézi 
meg.
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EPPUR Sí MUOVE

Krleža ezerkilencszáztizenkilence a várt, de el nem jött 
horvát szocialista forradalom esztendeje. A Monarchia 
szétesett ugyan, megszűnt Horvátország „magyar királyi” 
társország státusa, és megtörtént a horvátság vágyta 
egyesülés is a többi délszláv néppel. Az új királyságban 
azonban sem a horvátság államjogi helyzete, sem pedig 
társadalmi-gazdasági viszonyai nem va tojtak meg gyö
keresen. Mi több, mintha mindaz, ami a Monarchiában 
rossz volt, restaurálódott volna, következésképpen tovább 
tartott az a társadalmi agónia is, amelynek jeleit Krleža 
éberen figyelte a XIX. századi horvát történelemben és 
századunk első két évtizedében. Ügy tetszhetett, az 
elfcő világháború befejezése végét veti, hiszen a háború 
második felében Horvátországban is erősödtek a szocia
lista erők, a szocáldemokrata mozgalomból kivált a kom
munisták pártja, és meglobogtatta a szocialista forra
dalom zászlaját. Az ellenforradalmi terror azonban 
erősebbnek bizonyult. Előbb az 1920-as Obznana, majd 
az ún. január hatodiki diktatúra (1929) adta tudtára a 
világnak, hogy Sándor király országában terror van, s 
hogy a pár amentarizmus is komédia csupán.
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Krleža nagyarányú és változatos műfajú publiciszti
kája tükre ennek a korszaknak. Rögzíti eseményeit, és 
megrajzolja eszmei mozgásainak irányát, van higgadt 
okfejtése, de gyilkos szatírát is ír, montázst készít és 
elbeszél, mint legerőteljesebb novelláiban és majd regé
nyeiben. Egy félelmetes polemikus mutatja erejét azok
ban az írásokban, amelyek Tíz véres esztendő (Deset 
krvavih godina) és Gyermekkor és más feljegyzések (Dje- 
tinjstvo i drugi zapisi) című köteteiben találhatók, majd 
ez folytatódik a harmincas években készült szövegekben, 
amelyeknek java Európa ma (Evropa danas) című könyvé
ben olvasható. E művek sorában kell tudnunk Kirán
dulás Oroszországba (Izlet u Rusiju) című 1926-os 
könyvét is, mert amazokkal szoros gondolati egységet 
alkot. Aktivista módra éles distanciák korszaka ez Krleža 
opusában: az a közéleti ember és író mutatkozik meg, 
aki a világháború alatti gyakorlati és elméleti destrukív 
magatartását 1918-ban lángoló cselekvéssel váltja fel, 
1919-ben megindítja a Plamen című folyóiratot, 1920- 
ban kommunista agitátorként népgyűlések szónoka, 
1923-ban a Književna republika szerkesztője, 1925-ben 
a Szovjetunióba tartó utas, ma'd szövetségeseket kereső 
politikus, aki többek között az emigrációban élő Milán 
Pribičevićtyel tárgyal.

Általános eszmei „zászlaját” az októberi forradalom 
hatása alatt a szocializmusban találta meg, a „moszkvai 
Intemacionáléban”, miként Krleža mondja. „Ebben az 
Intemacionáléban láttuk a logikus folytatását azoknak 
az emberi elképzeléseknek és törekvéseknek, amelyek 
Spartacustól Babeufig és Marxig jelölik a fejlődés útját,
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s a rajongásig eltöltött bennünket a tisztelet azok iránt 
az orosz koponyák iránt, akik genfi, zürichi és lausanne-i 
emigráns szobácskáik szűkös és komor depressziójában 
mégsem veszítették el hitüket az Eszmében, méghozzá 
egy olyan korban, amikor (a háborús viharban) Euró
pából szó szerint kiveszett minden fény, minden eszmény, 
minden, ami emberhez és európaihoz méltó. . . ” Az 
európai sötétségben írónk „a marxista logika erős tüzét” 
látta világítani, és szükségszerűen kellett a szociáldemo
krata KrleÉának kommunista íróvá és gondolkodóvá vál
nia. Horvátországban azonban, bár forradalmi meg
mozdulások voltak, forradalom nem játszódott le, éppen 
ezért sajátos körülmények koordinátái között kellett a 
forradalmi írónak tájékozódnia és állást foglalnia, külö
nösképpen, hogy a horvát nép alapvető nemzeti és tár
sadalmi érdekei a háború után, a királyi Jugoszláviában 
sem jutottak érvényre. „A szerbek, horvátok és szlovének 
Nemzeti Tanácsa (a kispolgári zugpolitikusoknak, mind
két felekezetbeli papoknak, ügyvédeknek és szószátyá
roknak ez a gyülekezete), ez a konzervatív Nemzeti 
Tanács (konzervatív jogtud >rok és költők gyűjtőhelye) 
1918-ban a Mirk téren eltérítette a horvát konzervatív, 
feudális, jogait perlő, hétszilvafás, turopoljei államjog
rend szerelvényét a legitim MÁV (Magyar Államvasutak) 
sínpárjáról az SDŽ, a szerb királyi államvasutak vágá
nyára, s ebből egyetemes provinciális képtelenség és 
értelmetlenség született. . Ebben az 1923-ban írott 
cikkében hivatkozik folyóiratának, a Plamennak 1919-es 
álláspontjára, amely szerint „ez a versailles-i diplomata 
»demokrácia« pusztán a restauráció elkendőzésére szol
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gált, s valójában bevezetés volt az ellenforradalomba, 
amely aztán szükségképpen új meg új nemzetközi bonyo
dalmakat és katasztrófákat vont maga után” . S valóban: 
az ellenforradalom országa Sándor király új királysága 
is, ez az 1918-ban kezdődött „rojalista majális”, amely 
már a húszas évek elején létrehozta a maga hírhedett 
börtönrendszerét, a belgrádi Glavnjaöában pedig ennek 
a börtönországnak mintegy a prototípusát, ahová 1920 
után a kommunistákat zárták és kínozták. „Egészen fan
tasztikus — írja Krleža erről a börtönről —, leírhatatlan, 
perverzebb mindannál, amit a pasalik ideje óta a kale- 
megdini kazamatákról hallani lehetett.”

Krleža pamflet-diagnózisai pontosak, leleplezők, le
számoló jellegűek. Leleplezi a Piemont-képzet hamisságát, 
a háború utáni prosperitás hazugságait, mert látszatfényei 
mögött „nő a sötétség, és az ország fölött a profitnak és 
a dividendának vészterhes feketesége terül el”, a királyi 
udvar operettjellegét (amely ugyanakkor „a Bastille eles
te előtti idők rézkarcának valamelyik jelenetére” is em
lékezteti), az álparlamentarizmus kulisszajellegét, amely 
mögött a minden haladó gondolatot elnyomni akaró 
terror lapul, s ez 1929-ben nyílt diktatúrára vált majd át. 
Méri az álom és a való közötti szakadék mélységét is: 
„Az aránytalanság a Felszabadulás romantikus álma és 
e között a rendőri, tömlöctartó agyalágyultság között, 
amely protokolláris, udvari értelemmel ruházza fel az 
értelmetlenséget, úgy esz bennünket, mint a rák, s ez 
a kétségbeesett siránkozásunk sem változtat a lénye
gen . . . ” Expresszív erejűek ezeknek a polemikus írá
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soknak a hagulatképei, köztük „A mi korunk egyetlen 
lobogójáról” című írásából valók is:

„Ott ültem Belgrádban, elnéztem a porfátyolba vont 
Város fölött keringő fehér vidovdani sasokat, és hallgat
tam a gőzös keréklapátjainak egyhangú kopácsolását. A 
latrinák bűzt árasztottak, s a nyiszlett, lompos, gubancos 
konstantinápolyi kutyák szennyvizet lefetyeltek; cim
balom visszhangzott, mint mindenütt a Danzing-Trieszt 
vonaltól keletre eső övezetben, ahol cigányzene szól, és 
az emberek nyers paradicsomot esznek, ahol a naciona
lizmus középkori, s a tőke idegen, messzi földről behozott 
portéka. A rikkancsok újabb miniszteri panamákat, új 
milliós lopásokat, új afférokat kürtőinek világgá, s kikia
bálják, hogy megint hány újabb ártatlan áldozatot öldös- 
tek le a déli tartományokban. . . ”

Vagy:
„A belgrádi déli légáramlat a vérünkben érződik, az 

ereinkben, egész testünkben; a lágy bitumen besüpped 
a Palma gumisarok alatt, a gárdazenekar a Lohengrin 
nászindulóját játssza a Moszkvában, s ? Duna otrombán, 
lustán nyújtózkodik, mint egy amazon. . .  Csendesen, 
némán siklanak a vízen a véres, felfúvódott hullák, 
melyeket Horthy admirális vitézei bocsátanak alá Budá
ról vagy a Hotel Hungáriából, itt meg a királyi Fehér 
Sasok úgy köröznek a víz fölött, mint líraian rögtönzött 
politikai romantizmusunk paradicsommadarai. Az ódon 
török várbanv valóra vált álmaink álma, megvalósult 
»ifjúi álmaink illúziója«, s a Glavnjaőából valamelyik 
ártatlan megkínzott kétségbeesett üvöltését hallhatja az, 
akinek van füle hallani, mint ahogy Sterija hallgatta a
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belgrádi vár kazamatáiból kiszűrődő jajgatást, alig hetven
öt évvel ezelőtt. . . ”

Nem cáfolata azonban az ilyen helyzetkép a szocialista 
Krleža optimista állításának, hogy „mégis forog a föld”, 
miként a Piámén 1919. VIII. 1-i (utolsó) számának 
„Eppur si muove” című írásában olvashatjuk, melyben 
a breszt-litovszki béketárgyalások dialektikáját kommen
tálja, mégpedig a Migyar Tanácsköztársaság bukása 
bizonyossá válásának hatása alatt, mint írása 1972-es 
kiadásának jegyzetében jelzi. Krleža történelmi opti
mizmusának a forrásaihoz érkeztünk ugyanis éppen e 
polemikus írásokkal kapcsolatban. Ihlette az októberi 
forradalom győzelmének a híre, a hazai kommunista 
mozgalom erejének látványa, a Magyar Tanácsköztársa
ság léte, amely ha száz napig csupán, de azt bizonyította, 
hogy lehetséges a volt Monarchia országaiban is a szocia
lista forradalom, s nem kétséges: Petőfi „Az apostol” 
című nagy költeményének a gondolatai is visszhangoztak 
tudatában, emberi sorsok és történelmi események 
viszonylatában egyaránt. 1920-ban egy zágrábi kommu
nista gyűlésen a magyarországi fehérterror ellen tartott 
beszédében (amelynek kivonatát a Nova istina című 
zágrábi lap közölte) például Petőfi versének szellemében 
fogja fel a bukott Kommün „értelmét” :

„ . . .  Az éhség, a blokád és az exponens antant seregek 
elleni harcban a magyar kommün hősként esett el. A 
csata elveszett, de nem ez volt az utolsó ütközet. A nagy 
szocialista átalakulás komplexumában, mely a törté
nelmi Európában végbemegy, a magyar kommün eleste 
csak egyetlen széjjeltört kard. Mert ahogy az udvari
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marsaitok azzal a tudattal közölték a francia királyokkal 
a rájuk váró halál hírét, hogy a királyság eszméje a király 
halála ellenére is tovább é l . . . ,  úgy mi hasonlóképpen 
hisszük azt, hogy a szabadság eszméje nem halt meg, 
sőt újra fel fog támadni. A magyar kommünt leverték! 
Éljen a magyar kommün!”

S a forradalmárok életének példája éppen ebben a 
kontextusban! Kari Liebknechté, akinek emékét vers
ben örökítette meg; Franjo LjuStináé, aki katonaszö
kevény volt, az első hovát leninisták egyike, a zágrábi 
munkástanács tagja, a magyar kommün katonája, ennek 
bukása után idehaza „vöröskatona”-agitátor, 1920-ban 
rab, 1922 januárjában pedig már halott; Csáki Lajosé, 
Spasoje Stejiéé, Đuro Keroseviéé, Filip Filipoviéé vagy 
Sima Miljusé — akikre börtön, szenvedés, akasztófa várt 
már a húszas évek legelején. „Azért irok — mondja a 
már említett nyílt levelében —, mert egyre szaporodik 
azoknak az ismerőseimnek és barátaimnak a száma, 
akikről már eddig is rengeteget szóltam, s akik lassacs
kán mind átköltöznek a fegyházakba, volt mitrovicai 
vendégek, vagy ismét a Lepoglavák várományosai, még
hozzá mind a »pozitív törvények«, valójában különféle 
jogcsalások alapján . . . ”

Ezerkilencszáztizenkilencben megírja a maga „szőlő
szem-hasonlatát” is „Eppur si muove” című cikkében: 

„Lassan halad, de halad, és ha van a világon örökforgó 
orsó, akkor az emberi észnek ez a kitartó, állandó és 
önfejű előrehaladása ilyen perpetuum mobile, amely 
önmagát mozgatva, önmagába visszatérve mégis foly
tonosan előrehalad. Csigavonalban kapaszkodik az exn-
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béri ész mind magasabbra, titokzatos kacskaringókkal, 
mindig egy csávái menettel feljebb, századokon át, meg- 
küzdve az ostobaság siketnéma nehézkedésével, állandó 
emelkedésben. Minden véres évszázadban egy alig észre
vehető kanyarral magasabbra emelkedik a mi diája 
Földünk, amelyről a Galilei előtti emberek azt hitték, 
holtan hever, hogy Galilei után elhiggyék: napsugárözön- 
ben száll, hogy a csillagokkal parolázzék. . . ”

1926-ban ezt a gondolatképletet a következőképpen 
konkretizálja „Néhány szó a kispolgári historizmusról 
általában” című nagy lélegzetű tanulmányában: „Matija 
Gubec felkelése mellett Horvátország ezeréves törté
netében ezrével voltak hasonló parasztlázadások és zen
dülések, és egy-egy tüzes jel mindegyik, amelytől, igaz, 
lángra lobbantak a háztetők, de messze látszanak a 
százados homályban, minden horizonton túlra. . . ”

A moszkvai utas 1925-ben azért érkezik a Szovjetunió 
fővárosába, hogy megbizonyosodjék, formulája igazsá
gáról, hiszen a húszas évek derekán a „mégis mozog . .  
egyetlen bizonysága volt a szovjetek állama. „Az orosz 
forradalom múzeumában” című írásában ezért újra fel
bukkan az „apostol”-kérdés. „E halottak mindegyike 
egy szikra a hosszan tartó orosz és európai éjszakában, 
egy szikra, amit elragad a halál érthetetlen ritmusa, de 
olyan szikra, amely mégis meteorfénnyel világít bele a 
sötétségbe, mint ahogyan a virradat keleti fénye. . .  ez 
a séta ebben a forradalmi temetőben pedig arról beszél 
nekünk, hogy ez a sok áldozat reménytelenül vigasztalan 
lenne, ha az a hitük, hogy az emberi nem haladása 
axióma, valóban nem lenne axióma.” A kispolgári buta
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ság és a feudális korlátoltság ellenében, de a romantikus 
érzelmesség ellenében is ekkoriban válik véglegessé 
Krleža világképében az Észbe vetett történelmi hit 
bizonyossága, hogy majd a harmincas években a fasiz
mus tombolásának időszakát az Ész tragikus küzdelme
ként fogja fel és ábrázolja. Közben azonban a forradal
már áldozatvállalásának a kérdését is felveti a „lenni 
vagy nem lenni” dilemmájának a tagadása kapcsán. Mig 
az Orosz Forradalom Múzeumában szemlélődik, a 
Franjo LjuStinák konok áldozatvállalását igazoló mó
don szögezi le: „Az Orosz Forradalom Múzeumában a 
látogatókra az orosz valóság erőszakos fanatikusainak 
arcképei néznek, akiknek a szótárában Hamlet neve 
úgy hangzik, mint egy sértés. . .”

Krleža útra kelésének nyilvánvalóan voltak eszmei és 
érzelmi motívumai is, de mint előbbi idézetünk is jel
zi, nincs aegidiusi tehertétele, amit Carlyle Robespierre- 
jével kapcsolatban „erkölcsi vákuumnak” nevez, s 
amelyet maga is lát ásítani az európai entellektüelek lel
kében, akik megízlelték ugyan a forradalmat, de győzel
mének édességét élvezni már nem adatott meg nekik. 
Az ideológiai-szentimentális indítékok között ugyanakkor 
nem pusztán a jövőbe nézés az adott, hanem a visszapil
lantás is. Az első párizsi utak fiaszkói után, amelyeknek 
jelképes epiko-lírai lecsapódása „Hodorlahomor, a Nagy” 
című novellája volt, az oroszországi út a perspektívake
resést is jelzi. 1917 után, a „Lenin utáni korban” sem 
gondolkodni, sem vágyakozni nem lehet világszinten a 
kommunizmus eszméje nélkül. Duda a Kalemegdánra 
emlékezteti, a Kalemegdánról viszont még Zágrábig
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sem lehet látni — mondja „A Kreml” című írásában. 
Ugyanakkor a „kremli harangtomyokból az egyik ol
dalon Vlagyivosztokig, a másikon az Amazonasig ellátni” . 
„A tavasz érkezése” című szövegében ezt a következő
képpen fogalmazza meg:

„A mi politikai feszültségekkel terhes szomorú ko
runkban az európai ember ismeretlen trópusi országok 
utáni romantikus sóvárgással ámítja magát, mintha 
India ma nem lenne éppolyan politikai börtön és in- 
dusztrializált fogház, mint Európa. Vagy mintha a kínai 
utcákon nem folyna vér, az ázsiai pénzemberek és 
hűbérurak pedig nem fújnák a füstöt ujjnyi vastag szivar
jukból az elgyötört hullák halmai fölött, akik ugyanolyan 
törvények alapján bocsátják áruba rabszolgaizmaikat, 
mint Černomerec, Podsused vagy Trbovlje rabjai. 
Mindez egy rendkívül kicsiny gömbön történik, s eljött 
az ideje, hogy az ember saját kezébe ragadja ezt a kis, 
fényes bolygót, hogy megtisztítsa a vértől, a szenvedéstől 
és a bajtól. Az embernek ez a boldogabb kontinens 
utáni vágyódása a léleknek egy történelem előtti korához, 
a Lenin előtti korhoz fűződik, amelyben az emberek 
még nem fedezték fel a Hatodik Kontinenst, az 
SZSZKSZ-t. .  .”

A Kirándulás Oroszországba című Krleža-konyvnek 
vannak tehát olyan lírai felhangjai is, amelyeket ideológiai 
elmélkedések csalnak elő; ilyen a fent idézettet hordozó is, 
melyben a tavaszt váró hazai ember nosztalgiái üzennek, 
s vannak olyan futamai, amelyeket a látott oroszországi 
valóság csal elő. Krleža természetesen nem leplezi, 
hogy benne a szépíró utazik és szemlélődik ezen az
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oroszországi kiránduláson. „Az ember a színek, az 
illatok és a hangok lavinájaként mozog, és vágyódása 
csak egyike azoknak az ártatlan illúzióknak, hogy a 
történéseknek valamilyen értelme van” — írja „A tavasz 
érkezése” zárómondatában. S valóban, tele van ez a 
Krleža-konyv színnel, illattal, hanggal. Gondoljunk 
csak a „Megérkezés Moszkvába” első lapjainak nagy 
lírai értekezésére az illatról amely jelzi, hogy egész múlt
jával és írói szenzibilitásának teljességével érkezik a szov
jet fővárosba, hiszen ez a bevezető értekezés amolyan pro- 
usti gesztus is, előképe pl. az agrami gyermekkort majdan 
felidéző szövegeinek. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy 
nem egzaltált idealista és nem sanda gyanút melengető 
kritikus indult útnak, alapvetően különbözik tehát a 
legtöbb európai íróutastól a két világháború közötti 
időkben. Tulajdonképpen azt valósítja meg, amit a 
húszas évek derekának a szovjet irodalmán kér számon: 
a belletrisztikát, s amikor ír, „annak a politikai valóság
nak a tükre, amely . . . egy korszak képlete és kulcsa is” . 
Leghiánytalanabbul „A távoli északon” című „dramo- 
lettjében” érhető tetten az írónak ilyen jellegű indulata, 
hiszen valóban krležai plaszticitással áll előttünk az, 
ami emberben és világban új, ami a múlt az eszmékben 
és a viselkedésformákban, s ami az európai kapitalizmus 
viszonyulását jellemzi a szovjet hatalomhoz. Véletlen-e, 
hogy éppen az orosz glembayizmus agóniája ragadja 
meg a figyelmét, s hogy egy Anna Ignyatyijevna, a 
legidősebb Alekszejev felesége rajza a legmarkánsabb, aki 
valóban agóniaként éli át osztálya pusztulását. „Egy 
fantasztikus színpadon találtuk magunkat, egy dúsgazdag
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ház interieurjének maradványai között: díszes szőnyegek, 
heverők, rézvértezetek, fémből készült üres papagájkalit
kák, mindez kormos petróleumlámpák és viaszgyertyák 
fényében, amelyek oly baljóslatúan füstölögnek, mint egy 
végzetes, szomorú temetésen. . . ” Nem kell-e arra 
gondolnunk, hogy az orosz „glembayak” sorsának látvá
nya, akiknek az idejük „Szent Sohanapján” jöhet csak 
el, adta az írónak az indító lökést a horvát „Glembayak” 
világának feltérképezéséhez, de azt a történelmi távlatot 
is, amelyből ez a hazai világ szemlélhető.

Krleža Oroszország-képe természetesen koránt sem 
egysíkú, s nem is harmonikus, de látszik rajta „az egész 
mai orosz valóság zavart és fájdalmas forrongása”, hiszen 
csak nyolc esztendő múlt el Október óta, s még 1925-ben 
is „az első bibliai napok káosza uralkodik, amikor a 
fény a szemünk előtt válik külön a sötétségtől”, miként 
azt az orosz irodalmat jellemezve megállapította. S az 
író is tehertétellel érkezik meg. Az állomáson a szomo
rúság szaga csapja meg az orrát: „Havat ígért az idő, 
varjak károgtak egy orosz templom arany hagymakupo
lájáról, s mintha a közelben valahol rongyot égettek 
volna, a levegőben égett posztó fanyar szaga terjengett.”’ 
Hotelszobája üszők- és karbolszagú, hideg. „A falak 
deresek voltak, a lehelet minden kilégzésnél párát fogott, 
s ez az egész hisztérikus hangulat egy olyan fokozott 
őrületbe csapott át, mint amikor az ember a teljes ma
gányban félrebeszél. A kofferben a jódosüveg ráömlött 
a fehérneműmre, és a gyapjúszvetteremre. A szekrény 
árnyékában halott arcok rémlettek előttem: magyar 
huszártisztek ámulnak rajtam, hogy Moszkvába kerül
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tem . . . ” S már az sem véletlen, hogy nemcsak Šulekra, 
Gajra vagy Rački kanonokra asszociál, hanem a Rákóczi- 
indulót is hallja, s egy század éneklő katona dala „úgy 
rémlett, mintha magyarul énekeltek volna” .

A Kirándulás Oroszországba egészének kérdésköre 
természetesen gazdagabb a most felrajzolnál. Mert nem
csak a „lírai szemmel nézett világ” képe rajzolódik ki, 
hanem az írói kritikusságé is. Krleža utazása ugyanis 
nem azzal kezdődött, hogy kiszállt Moszkva vindavi 
pályaudvarán. Krleža „útja” idehaza kezdődött. Mint 
egykori kritikusa, Milán Bogdanović írta: „Minden 
dicsőség, minden illúzió, minden jelkép összeomlott. 
A nagy nemzeti öncsalás, a szerb is, a horvát is, melyek 
mögött mindkét részről rút indítékok bújtak meg, kö
nyörtelenül lelepleződött. . .” S Bécsen át utazott, ahol 
Frano Supilo árnyával beszélgetett, aki „kijátszottan, 
megverten, áldozatául esett ugyanannak a bűnös skan- 
dallumnak, ugyanazoknak a cselszövéseknek, amelyekkel 
ma perfíd módon, agyalágyultan mérgezik politikai 
egyesülésünk erkölcsi tisztaságát”, Drezda volt a kö
vetkező állomása (Mister Vu-Szan-Pej érdeklődik a szerb- 
horvát kérdés iránt), majd Berlin következett, azután a 
„szomorú Litvániába” érkezett, Moszkvába Rigán ke
resztül jutott el, nemcsak Európáról és Ásziáról elmél
kedve, hanem megélve azt a „Blitvát” is, amelyről majd 
tíz esztendő múlva regényt ír. Ám azt is fölöttébb jellem
zőnek kell tartanunk, hogy oroszországi kirándulásának 
nemcsak eszmei eredményei voltak, hanem szépirodal
miak is. Lezárta egy korszakát ez az utazás, s egy új 
művészi korszak kezdetét dajkálta.
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A GLEMBAYAK

„Ha egyetemesen szemléljük a Glembayakat, amint 
háromszáz főnyi menetként volulnak felénk, a Mária 
Terézia korabeli céhek homályából egészen a mai szin
kópáit néger zenéig, az emberben — ilyen távlatból 
nézve — felmerül az a meglehetősen zavaros kérdés: 
vajon merre tartanak ezek a Glembayak, s voltaképpen 
mi a célja családilag szervezett mozgásuknak a mi siral
mas provinciális viszonyainkon át? . .

Ezekkel a sorokkal kezdődik Krleža gyűjteményes 
kötetében a Glembayak életét, tündöklését és züllését 
rajzoló elbeszélések sora. Valójában a horvát irodalom 
talán legnagyobb művészi vállalkozását vezetik be. S 
nemcsak művészi vállalkozásról van szó — történetiről 
is: a horvát kispolgári történelemszemlélei világképe 
ellenében egy másiknak, a materialistának a fényében 
szemlélni és szemléltetni a horvát uralkodó osztály lep
lezetlen valóságát abban a történelmi pillanatban, amikor 
első, magyarbarát és monarchikus szemléletű körének 
már nem adatott meg a tovább hazudás lehetősége, 
amikor a „glembayizmust’ ’ a „klanfarizmus” váltja fel, 
amely ugyan a glembayizmusból nőtt ki, örökölte teljes
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materiális és morális fegyvertárát is, de még vitális. 
Ahogy az első világháború vége a „glembayizmus” 
végét hozta, a „klanfarizmusnak” majd a második vi
lágháború vet véget. Amikor Krleža felfedezte ezt a 
világot, s ábrázolta, a horvát Glembayak egész történelme 
ismert volt, a Klanfarokét ellenben csak sejteni lehe
tett, vesztük pontos idejét azonban a húszas évek máso
dik felében még nehéz lett volna megjósolni.

Természetes volt tehát, hogy K r^ á t  elsősorban a 
Glembay-komplexum és — komplexus ragadta meg, 
hiszen történelmi és társadalmi tapasztalata szerint 
mindazt, ami a horvát életben „rossz” volt a XIX. 
században, a „glembayizmus” képletébe lehet foglalni. 
Egy szerteágazó család történetében megragadhatóvá 
válik a horvát uralkodó osztálynak minden jellemző 
tulajdonsága, de mozgásiránya is. Ez az a világ, amely 
szüntelenül táplálta a horvát kispolgári historizmust, 
miközben a horvát illúziók fényében sütkérezett, egész 
létét és életformáját a horvátság valóságos nemzeti ér
dekei áruba bocsátásának tényére alapította; a horvát 
nemzeti tőkét képviselte nyilvánosan, valóságosan azon
ban kiárusította az országot, s az idegen tőkének engedett 
utat. Nem véletlenül nevezi a Krleža-irodalom a Glem- 
bayakat „a patríciusi osztály születéséről, felemelkedé
séről és agóniájáról, patologikus lényegének, emberi 
értelme tragikumának 2 glembayi érdek alapján való 
mozgásáról szóló kritikai tanulmánynak” (Miroslav Vau- 
potić). Mert nincs ebben a tőkés és gyorsan feudalizá- 
lódó családi múltban semmi heroikus, még „arany 
emberes” indításában sem, bár Franc Glembayban adva
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volt az „arany ember”-szituáció, minden konzekven
ciájával egyetemben. („Franz Glembay 1790 táján 
előkelő személyiség Csáktornyán. Az a hír járta róla, 
hogy a vinicai erdőben leszúrt egy kranji ékszerészt. 
Bérlő, kereskedő, építkezési vállalkozó, a remetineci 
templom alapítványozója, varasdi polgárként hunyt el 
Varasdon.”) Csakhogy Krleža a húszas évek második 
felében írja ezt a sokszálú családi históriát, s ekkor az 
„arany ember” képzet már fel sem merülhet. Ellenben 
jól kirajzolódik a horvát Timár Mihályok családjának 
útja az 1880-as évektől a végpusztulásig. Azok a társa
dalmi és erkölcsi mérgek, amelyeknek hatását Jókai is 
érzékelte regényét írva, s hogy megmentse, kiragadta 
hősét a polgári-feudális világból, a Glembayakban meg
mutathatták erejüket. A Glembayak életkertjében kinyíl
hatott a romlásnak minden virága. Utolsó szirmaikat 
pedig akkor hullatják, amikor erre az üvegházi belte
nyészetre rátapos a történelem, s a valóság nyers szele 
kezdi sodorni őket.

Egy család múltját és jelenét ábrázolja tehát Krleža a 
húszas évek második felében, amikor oroszországi útja 
idején a glembayi problematika megért benne, és egyúttal 
történelmi távlatot is kapott. Ezt a „glembayi” múltat 
és jelent az író kétféle eljárás segítségével állítja elénk: 
egy elsőrendűen értekező prózaival és egy jellegzetesen 
drámaival. Az elsőben a Glembayak múltja, „történelme” 
képét rajzolja, a másodikban lényegében jelenét festi. 
Fölöttébb tanulságos tehát megfigyelni, mi az, amit az 
író, a Glembay-komplexumból eredendően szépirodal
minak látott, s mi az, ami ennek az értékét veszített
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horvát gothai almanachnak a lapjaként csak irodalmi 
arcképvázlat, sorstanulmány vagy szituációrajz maradt, 
mert Krleža emberlátására, életképére innen nyílik a 
legközvetlenebb kilátás. Ha a Glembay-képcsarnok ké
peinek az előterében a történelem áll, mélyükben a bioló
gia lapul meg. A változónak és az állandónak a vibrálása 
ez Krleža művészi világában. A történelmi összefoglalót 
„A Glembayakról” című famíliatanulmányában adta 
meg:

„A Glembayak tehát háromszáz főnyi menetként 
vonulnak elénk a Mária Terézia korabeli homályból — 
azokból az időkből, amikor Horvátországban barokk 
templomok épültek, s nemesi kúriákban a hétéves háború 
muskétásainak képei függtek a falon. Túlélve a sok-sok 
véres viszontagságot — egészen a Monarchia bukásáig —, 
a Glembayak ivadékai napjainkban Bécs, Buda és Zágráb 
között szétszóródva tengődnek mint magyar tisztek, 
osztrák hivatalnokok és horvát hajótöröttek, akik közül 
Slavko Glembay-Agramer doctor Juris tagja lett a 
szerb radikális pártnak . . .”

Az „örökről”, az „állandóról” „Faber-Fabriczy Mar
cell szerelme” című esszé-novellájában találunk monda
tot. Mert a „hím és a nőstény közti végzetes viszonyról” 
van szó ebben a biológiai determinizmusban, amely vörös 
fonalként húzódik a Krleža-mfivek során át, s éppen a 
Glembayak képviselte életképekben válik leginkább lát
hatóvá, mintegy azt bizonyítva, hogy a történelmi és 
társadalmi krízishelyzetekben válik az emberi élet ne- 
mezisévé, ami az emberben biológiai meghatározottság, s 
a homo socialis és a homo historicus mintha azzal véde
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kezne, hogy a homo eroticust engedi magában felül
kerekedni, az ész, a viselkedés ellenében az ösztö
nöket engedi szabadjára, s patologikus vonásait hagyja 
túltengni. A Glembayak, amikor az író figyelmének 
középpontjába kerülnek, már csak biológiai mivoltukban 
léteznek. Ami még a múlt században társadalmi meg
határozottságuk volt, a világháború előtt, alatt, különös
képpen pedig a világháború uián elsorvadt, és helyét 
ennek a biológiai tényezőnek adta át: a társadalmi agónia 
az erotikus haldoklás és válság tünetrendszerét ölti ma
gára, egy társadalmi viszonylatrendszer a férfi és a nő 
kapcsolatainak kríziseként manifesztálódik. Az egykori 
Strindberg-tanítvány azonban éppen ezekben a szövegek
ben (különösképpen a drámákban) szárnyalja túl mesterét. 
Nemcsak nemiségükben konkrétak Krleža hímjei és 
nőstényei, hanem társadalmi mivoltukban is. A Glem
bayak oly sokszor emlegetett dekadenciájának is két 
arca van tehát. Társadalmi — szoros kapcsolatban a már 
a századvégen holtponthelyzetbe jutott, ellentmondásait 
feloldani nem tudó horvát uralkodó osztállyal, a felemás 
jellegű horvát kapitalizmus alakulásával; és érzelmi
hangulati, amely ugyan a társadalmiból táplálkozik, 
abban gyökerezik, de mint emberi eszencia jelenik meg, 
válik láthatóvá, elsősorban a Glembayak nőalakjaiban, 
másodsorban pedig a művészietekben, általában az élet 
érzékelésének az annyira jellegzetes intenzitásában, amely 
a századvég embertenyészetét oly sóvárgóan betegessé 
tette. Arról az életérzésről és művészetről van szó, ame
lyet manapság a romantika agóniája korának szoktunk 
tartani, s amely lényegében egy világnak az agóniája
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volt. Különben erre figyelmeztet maga az író is 1969-ben 
a Glembayakról folytatott irodalmi beszélgetésében: 
„A Glembay család egyfajta dekoratív táblafestmény 
egy letűnő, agonizáló polgári civilizáció motívumaival, 
egyfajta költői, lírai alászállás az úgynevezett lélektani 
dráma minden elemébe . . .”

Az „Iván Križovec” című Glembay-prózában az 
előkelő horvát tisztviselőcsaládok életéről adott jellem
zés a századforduló időszaka „dekadenciájának” forrá
saira is rámutat: „A hölgyek fantasztikus sárga színek
ben, buggyos, sonkaujjas, dús redőzetű, szőrmés és 
hímzett rózsás ruhákban, az urak meg unalmas fehér 
nyakkendővel és a Narodne novineval, a Narodne novine- 
nak is csak egyetlenegy, a Kinevezések, előléptetések és 
áthelyezések rovatával. A karriert hajszoló törtetésnek 
ebben a beteg, undorítóan hazug légkörében, amelyben 
főtisztviselőinknek egymást követő nemzedékei úgy 
éltek s haltak, mint bódító tömjénfüstben, a spanyol 
ceremóniák émelyítően édeskés, fűszeres illatában, a 
kékvér és karrier kultuszában, a paragrafusok és a ma
gyar feudum önkényében, ebben a mérgezett légkörben, 
a magas rangú tisztviselői agyakban hovatovább szürke, 
lomha szkepticizmus burjánzott el: az a gyökerében 
pesszimista, sötét alaphangulat, amit csak a felkínálkozó 
pillanatok materiális kiélése feledtethet, mert hiszen 
»aztán úgyis ebek harmincadjára jut minden!«..  .” Nos, 
ez a bizonyos szkepticizmus, az „ebek harmincadjára 
jutás” érzetével egyetemben szívódott fel nemcsak a 
horvát hétszilvafás nemesek világába, hanem a katona
arisztokrácia és polgári-patríciusi rétegek „szervezetébe”
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— a Glembayakéba is, hiszen az az Ignjat Jaques Glem- 
bay, aki az 1750 táján élt dédnagyapja nevét viselte, és 
utolsó nagy egyénisége volt a családnak, már csak két 
pozitívumot ismert, a „csekket és a nőt” — mind a 
kettő ugyanis pusztán a „felkínálkozó pillanat materiális 
kiélésének” a formája, egyúttal pedig ugyanazt a bi
zonytalansági tényezőt jelenti mind a kettő, amelyből az 
a bizonyos szkepticizmus szívja nedveit. Ennek a szkep
ticizmusnak természetesen vannak egész Európára jellem
ző vonásai. Krleža a Glembayakban sajátos horvát for
májára talált, mint ahogy Ady Endre lírájában és Krúdy 
Gyula prózájában ugyanez a világhangulat „magyar” 
alakját mutatta; de mivel tudjuk, hogy a kettő között 
nincs lényegbeli eltérés, nevezhetnénk akár magyar- 
horvát, vagy horvát-magyar századvégi szkepticizmus
nak is.

Sok halál és nagyon nagy életvágy — ebben manifesztá
lódik a Glembayakban is az „ebek harmincadja” sorsképe. 
A „vérgőzös, gyilkos és öngyilkos Glembay-légkör” ez, 
ahogy Leone „A Glembay Ltd.”-ben jellemzi, s ebben 
élet és halál nem két véglete a létezésnek, hanem a lét 
Janus-arca csupán, melyet a szerelem szférája vesz 
körül. Ebben a szférában valóban hímek kerülgetik a 
nőstényeket, adják-veszik érzelmeiket, s alakítják három- 
és négyszögeiket, sóvárognak, és unottan, csömörrel 
tesznek pontot egy-egy viszonyukra, cinikus makrók, és 
tragikus hősként emelnek fegyvert — leginkább maguk 
ellen. A Glembayakról szóló Krleža-szovegek a válto
zatok gazdagságában mutatják a szerelemnek ezt a külön 
világát. Nyiladozását megfestette „Faber-Fabriczy Mar-
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ceÜ szerelme” című novellájában, azt az időszakot, ami
kor „az algebra és a kétismeretlenes egyenletek homá
lyán lassanként átdereng az erotika”, a „Lenbach báróné” 
címűben pedig a negyvenes asszony merengő hervadá- 
sának ugyancsak lírai hangulatát rajzolja: „Igén, a férfi 
még naponta eljár hozzá, mint kezdetben is . . . Társalog 
vele, bölcselkedik, suttogó hangon mesél, de Laura 
érzi, hogy a tekintete, mint lepke tapogatója, puhán 
azokat az első árnyékokat érinti, melyekkel a leheletnyi 
(egy-egy hosszú évtizedet jelentő) ráncok hintik be a 
női nyak bőrét. És csalhatatlanul érzi azt is, hogy a féltő 
gonddal ápolt s még mindig üde nyakát fürkészvén, a 
férfi agyán titkos gondolat suhan át, és ez a gondolat 
hamvas, sima nyakról álmodik, sóváran és loppal. 
Egy ismeretlen leány nyakáról, aki valahol a háttérben 
setteng, és úgy merül fel a horizonton, nőttön-nőve, 
mint napfényes májusi felhő az égbolton. . .” És a 
szemünk előtt ível fel az életöröm magasába Castelli 
báróné, Ignjat Glembay második felesége, aki egy bécsi 
konyhalakás petróleum lámpájának fényéből indult 
lyukas cipővel fiatal lányként, hogy az utcalányi élet 
intermezzója után előbb egy Castelli báró adja neki 
nevét, rangját és pénzét az életöröm megszerzése felé 
vivő útján, később Ignjat Glembay, „A Glembay Ltd.” 
című dráma fináléjában, maga és testével szerzett vagyo
na elvesztésének, „ebek harmincadj ár a jutásának” a pilla
natában azonban lezuhan. Vad életigenlés tobzódott 
ebben a Glembayak körébe sodródott nőben, aki már 
fiatal korában a „közvetlen és vak mámorra” esküdött. 
Maga volt a testiség: „Érezni a test melegét, vére zuhogó
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keringését, hogy mozdulatai rugalmasak, mint a macskáé, 
hogy ösztöne vad és vak, hogy szinte harapni és sikon- 
gani tudna önfeledten, fittyet hányva jóra, ésszerűre és 
talmi méltóságteljességre — íme ez volt Castelli báróné 
életművészete és bódult testiségének egyetlen belső 
törvénye, ami viselkedését megszabta, és amit életmódjá
ban következetesen be is tartett . . .” Ez a testiség azon
ban már-már éterikus-lírai külső mögé bújt: „melabús 
tekintete, puhs, szinte bódítóan illatos fürtjei, betegesen 
áttetsző teint-je, mind-mind amolyan finom közlése volt 
a romantikusan és rezignáltan magasztosnak” . Falánk és 
tobzódó testiség alakoskodik és lepleződik le ebben a 
korlátokat ismerni nem akaró szenvedélyben, amellyel 
minden közelébe kerülő férfit — Leone Glembay kifeje
zésével — „a lába közé csavar”, egyszerre két-három 
szeretőt is tart, miközben „a test mindennemű megnyil
vánulását közvetlen, üzleti és reális mozzanatnak tekinti 
mindenkor” . S mintha a Glembay-nők rendre ezt a 
Castelli bárónéban megtestesüli életelvet reprodukálnák 
több-kevesebb sikerrel és más-más módon. Castelli 
báróné szerelemvágyát a Mondschein-szonáta kíséri, 
Klanfarné, Melita asszony ágya felett a Léda-kép a 
jelvény, Warronigg Olga számára viszont Géricault 
„Medúza tutaja” című festménye az élet szimbóluma.

A Glembay-hősök életében és jellemzésében egyaránt 
nagy szerepet játszik ugyanis a képzőművészet és a zene, 
s fel-relbukkannak irodalmi hivatkozások is. Ramong 
főhadnagy a Varronigg Olga iránt érzett sztrelmét a 
„Temetés Terézvárott” című Glembay-novellában 
D’Annunzio csillagképe jegyében élte át: „Együtt olvasták
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D’Annunziót: a Vergine delle Roccet, és Galathea térde 
ezüstösen csillogott, mint az a mantuai barokk feszület. 
Ó, a Galathea térde! Amint nála, bécsi lakásán fürdött, 
s teste háromszorosan verődött vissza a kristálytükörben, 
a prizma hét színében tündökölve, alabástromfehér tér
deivel és omló haja fekete selymével. Még most is tenye
rén érzi Olga térdkagylójának márványszerű, borzon
gató hűsét! Galathea mindig is hideg márvány volt: 
kegyetlen és érzéketlen márványkő, mint ostoba sírszobor. 
Elődei bárdolatlan, balkáni szlavón parasztok: barbárok, 
s náluk, odalent, merőben kopár és néma, szenvtelen és 
kegyetlen minden. . . ” A sziklák szüzei (1896) a 
szadista libidó regénye is, és az incestus-vágy, amely 
ott lebeg a Glembayak feje felett, ebben az utalásban 
már jelzi jelenlétét, hiszent Glembay Leone és Castelli 
báróné idillje vagy Leone sóvárgása bátyja, Iván felesége 
után, akit majd feleségül is vesz, ennek a vágynak a fu
tamával terhes. Közben Shelley-sor hangzik fel az 
(Óda a nyugati szélhez variációja), hogy — Tóth Árpád 
szavaival —” muzsikáló forró szélvész kapja . . .  sodrába 
az elkábuló, veleszédülő olvasót titokzatos ködbe és 
fénybe folyó, étheri horizontok felé”, és reng Medúza 
tutaja „Géricault tragikus szívében”, hogy a „warroniggi 
hajótörés szimbólumává” váljék, különösképpen, hogy a 
Medúza-képzet korjelkép is. Természetes tehát, hogy az 
„Iván Križovec” című írásban a „hamuszínű alkonyat” 
kulisszái előtt Iván és Selma „az örökkévalóságot oly 
líraian” élték át, „mint egy Heredia-strófa patetikus 
áhítatában”. Arról a gazdag ifjúságról van szó ezekben 
a Krleža-írásokban, „amely nem az apák mesterségét, a
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rongyszedést és csonthulladék-árusítást űzte immár, 
hanem angolul és franciául csevegett Wilde-ról és 
gobelinekről. Sznob módra antik porcelánt és műkin
cset gyűjtött, egyiptomi motívumokat festegetett selyem
re indiai batikolással, és német monográfiákat olvasott az 
impresszionizmusról és posztimpresszionizmusról. Rey
nolds portréi, Rahmanyinov egy holland zongoramű
vésznő előadásában, Ady Endre lírájának első sikerei — 
ez volt az a sznob légkör, amelyben Keresztess Iván 
doktor tündöklött. . Ezen a ponton tehát már nem 
is a Krleža-hosok a valóban jellemzőek, hanem a világ, 
amely körülveszi őket. Tirádákban, felsorolásokban, 
hasonlatokban van jelen ez az oly jellegzetes művészettel 
kevert életközeg a Glembay-szövegekben. „Ügy hall
gatta Wagnert, mintha meztelen nőkről álmodnék. . .”
— olvassuk az Iván Križovecrol szóló írásban, egyszerre 
érzékelve a hőst és világát is, amelynek színpadszerűsége 
ugyancsak a jellemző vonások közé tartozik. Mint egy 
„Reinhardt-szcenárium. . — sugallja az író igen 
egyértelműen. Festmények tehát jelenetei is, mint 
a Laura asszonyról készült a Križovec-szoveg fináléjában. 
A front mögötti lengyel kastély pazar pompájában látjuk 
az asszonyt:

„E pompás díszletű, hangulatos, nagyvilági környezet
ben, ahol az ódon gyertyatartókban lobogó lángok fénye 
derengve ömlött el a halott lengyel királyok barokk 
portréinak bíbor vásznán. . .  itt látta Križovec kerek 
hat esztendővel azelőtt Laurát. Tündöklő, harmonikus 
szépségében olyan volt, mint egy feledhetetlen festmény. 
Mintha csak tegnap lett volna, oly tisztán látta maga
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előtt, amint a nagy fekete Bösendorfernél ül és Prokof jevet 
zongorázza, míg odakint az őszi parkban skarlát lombok 
bólogatnak a kékes alkonyaiban. .

Távoli ágyúmoraj egészíti ki a fentebbi képet, s ez a 
morajlás éppenúgy jelképesen hangzik fel, mint „A 
Glembay Ltd.” első felvonásának végén a mennydörgés. 
Közelgő vihar — természetben és társadalomban, alkony- 
és őszképzetek intenzitása és az agonizáló hősök a nagy 
életélés utolsó lázában, s vacogtató testiségben — ez 
a Glembayak világa a Krleža-szovegek interpretáció
jában. Drámai helyzetek sorakoznak egymás után de az 
író a Glembayakról készített drámatrilógiájában éppen 
azt bizonyítja hogy a Glembay-típusú hősöknek már 
nem adatott meg az igazán tragikus vég. Még Laura 
asszonyt sem az igazi tragikai végzet ragadja halálba, 
pedig ő az író szemében is a legrokonszenvesebb Glem- 
bay-ivadék, s előbb bimbózó lányként, majd asszonyi- 
ságának érettségében ő a csillag i ennek a világnak. 
Túlságosan kicsi a tét, amire életüket felteszik, s nyilván 
nem véletlenül sorolható a három dráma legtöbb hőse a 
túlélők közé — nem a halál az igazi büntetésük, hanem 
hogy élniük kell. S akik meghalnak — mint Ignjat 
Glembay például —, álkonfliktuiok áldozatai, ám úgy 
viselkednek, mintha igazi tragédiák hősei lennének. 
„A Glembay Ltd.”-ben az apa és a fia vitája Castelli 
báróné nemi hűségéről az ál-ödipusz-komplexussal 
egyetemben előidézi ugyan az öreg Glembay halálát, de 
ez a halál nem az igazán nagy hős bukása, mint ahogy 
az Agónia Laurájának a halála, bármennyire is drámai 
módon „logikus” és szükségszerű, mégiscsak két jelen
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téktelen férfi közötti vergődés kiúttalanságának a követ
kezménye ; a tragédiához szükséges méltó partner hiánya 
az igazán feltűnő az ő esetében. Az első két dráma ilyen 
tapasztalatain okulva az író a Léda címűben már nem 
is ábrázolja a hősök halálát. A kétszeres szerelmi hárem
szög (Urban lovag — Melita — Kiara, illetve Aurél — 
Melita — Kiara, akikhez még a kis Léda is csatlakozik, s 
így alkotnak szerelmi négvszöget hősei a Léda-kép je
gyében tovább élnek a függöny lehullása után is. Nem 
tragikus a történetük, csupán szomorú, valóban „Glem- 
bay-szerű”, miként az író a Léda utolsó utasításában 
megfogalmazza, felléptetve az utcatisztítót, akinek „szim
bolikus söprűje a rothadt narancsok, papír- és újság
hulladékok elszórt szemetjét” kezdi összegyűjteni a 
hajnal sápadt fényében. Melita ablaka azonban világít, 
Urban lovag utcalányba karol, Aurél pedig boldogan 
távozik Kiara asszonnyal. Törvényszerű tehát, hogy 
Ignjat Glembay halála után a Glembayak pénzügyi 
birodalma is összeomoljon. Ám végeredményben csak az 
derül ki, hogy pénzügyekben éppenúgy nem volt szolid 
a Glembay-cég, mint ahogy nem szolid a szerelemben 
sem: az „áru”, amit vásárolnak, meglehetősen silány, s 
minden pillanatban nyilvánvaló az „ebek harminc* dja”- 
sors. Nem kell-e tehát arra gondolnunk, hogy a Glem
bayak igazi tragédiája, hogy csak ennyire futotta erejük
ből: hazát árultak, és női testeket vettek, s tették mind a 
kettőt könyörtelenül, mindenkit letiporva, mintha fék
telen élet váruknak nem tudjak volna ellenállni. Vélet
len-e, hogy a Glembayak áldozatai az igazán drámai 
hősök? A „Temetés Terézvárott” című nagynovellában
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Ramong főhadnagy, „A Glembay Ltd.”-ben az asszony, 
akit Castelli bár óné kocsija üt el az utcán, a nő, aki kis
gyermekével együtt az emeletről ugrik le, a Castelli 
báróné patronálta Népjóléti Hivatal öngyilkos tisztvise
lője. A Glembayak világában azonban, amelyben annyi 
volt a halál, ezek kis, jelentéktelen epizódok. Mert Krleža 
művészetének egyik fő jellegzetessége éppen az, hogy 
amikor a Glembayak zártságában is teljes életét ábrá
zolja, oda tudja varázsolni a „való világot” is. Nem 
látjuk ugyan, de szüntelenül érzékeljük, azzal együtt, 
hogy a Glembayak világa már irreális, az éjszaka világa, 
kísértetjárás a szó legszorosabb értelmében. Amikor 
erről a valóságról van szó, nincs helye az érzékelés 
impresszionizmusának sem. A „Klanfar főispán lakodal
ma” című novellában Benjámin Szlougan alakja im
presszionista háttérben jelenik meg: „Alkonyattájt, ami
kor halvány őszi opálba hamvad az ég. és borsózöld fény
nyel kigyulladnak az első gázlángok, az alkonyati utca for
gatagában ballag a magyarbarát horvát politika görnyedt 
generálisa, nemes Benjámin Szlougan kegyelmes úr . . .” 
Ugyanebben az írásban a valóságos világnak ilyen a 
képe: „Napsütéses meleg őszi reggel. Sápadtan, mint a 
pincegomba, petyhüdt arcú emberek járnak-kelnek az 
utcán, és szomorúan vonszolják magukban titkaikat és 
bajaikat: arzéntöméses, szuvas zápfogat, gyűrődött vál
tót, adósságot és végrendeletet. . . ” A „glembayi” kép 
mintha azt sugallná: a „világ csak hangulat” (ezért 
annyi a művészetekre utaló hasonlat is a szövegekben) 
a glembayi hősök belső világa szerint, s látomás, ha a 
„valóság” irányából közeledünk hozzá. S látszat is — a
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valóság ellenében ebben a glembayi bűvös krétakörben. 
Milyen jellemző, hogy az öreg Ignjat Glembay a halálát 
kiváltó krízises éjszakán is felesége erkölcsét védi, és azt 
veti fia szemére, hogy „bemocskolta családi élete tiszta
ságát”, és így nyilatkozik: „Jegyezd meg magadnak, mi 
nem vagyunk bohémek! Mi szolid, konzervatív polgárok 
vagyunk, s minden szavunkért vállaljuk a teljes formális 
és gentlemani felelősséget!” Nem véletlenül emlegeti 
Leone többször is „A Glembay Ltd.” című drámában, 
hogy apja Glembay-módra mér, s ez nemcsak üzleteinek 
szolidságát kérdőjelezi meg, hanem valóságismeretét is.

A legtöbb Glembay ugyanis, amikor helyzetének való
ságára ismer, önmaga ellen fordul. A család története az 
öngyilkosok nagy felvonulása, és az utolsó ebben a hosszú 
sorban az Agónia Laurája. Van közöttük azonban néhány, 
aki kiválik. Leone riadtan fut a nagyvilágba, amikor 
anyja öngyilkossága után egy álödipuszi helyzetben ta
lálja magát, hogy azután rádöbbenjen a glembayizmus 
lényegére is, a „morál insanity” egyetemes elvére — az 
élet minden területén. „Gyilkosok és hamiskártyások,” 
ahogy a zagorjei hétszilvafás nemes Barbóczy szokta mon
dani a Glembayak feudális kritikájaként. Leone kiválási 
kísérlete természetesen nem sikerül, mert nem válik új 
emberré, csak bohém életmódot folytató, a családi va
gyon kamataiból élő festőművésszé. Tudja ugyan, hogy 
„festő — az nincs, de a témától csak úgy nyüzsög a 
világ, mint a pokol”, de „A Glembay Ltd.” utolsó 
felvonásának a végén Glembay-módon viselkedik. A 
másik Glembay-renegát dr. Kamill Gregor, a család 
fattyúágának utolsó leszármazottja, Lud/iga Glembay
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és egy olasz vándorfestő gyermeke volt a nagyapja, aki 
alkoholistaként a Dunába fulladt, apja egy törvénytelen 
bécsi nyomdász, anyja pedig zagorjei cselédlány. Ő az, 
aki a „Gonosszal” való találkozását Moszkvában meséli el 
1925-ben („Doktor Gregor első találkozása a Gonosszal”), 
s ez valójában a horvát politikai illúziókból való kigyógyu
lás története. A legtöbb Glembay ellenében Gregor 
nem magyarbarát, hanem a délszláv állameszme meg
szállottja volt: „Én akkortájt még így gondolkodtam: 
nagy pillanat is az, ha a tömegeket átható nemzeti Eszme 
látnoki ujjongásba ragadta a népet: ha szárnyára kapja a 
Vardár, az Égei-tenger és a Fehér Sasok legendás esz
méje. Ilyen állapotban az ember könnyel a szemében 
kész minden áldozatra. Könnytől sós minden torok. Az 
ilyen pillanat átszellemíti az anyagot: a faji, nemzeti 
állammá szervezett anyag megtelik szellemmel. A súlyos 
földi állam egyszeriben csillaggá lesz! . . .” Nem véletlen, 
hogy 1925-ben Moszkvában van egy másik Glembay- 
ivadékkal, Faber-Fabriczy Marcellal együtt. Csakhogy 
Gregort a gyilkolás kérdése izgatta, Marcell Rikardovics 
Faber legendás lovassági tábornoka az orosz forradalom
nak, s azt tartja, hogy a „szociális forradalmárt alig fél- 
milliárd esztendő vállasztja el az emberevőtől”, követ
kezésképpen az emberi élet problematikáját is csakis 
ebből a szempontból kell és lehet szemlélni. Annak az 
„élan vitale-nak”, amelyet az öreg Ignjat Glembay 
Castelli bárónéban ünnepelt, a másik arca néz ránk 
Marcell Faber életérzésében, de nem valóságos életében, 
hiszen már a béke foglya. „Marcell hovatovább úgy
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érzi magát — olvassuk a róla szóló történet utolsó mon
datában —, mint bábu a viaszbabák csarnokában.”

A világ, amelyet Krleža a Glembayakról szóló szöve
geiben ábrázol, lényegesen nem különbözik a honvéd- és 
„civilnovellák”-étól, amelyeket a háború alatt és 1918 
után írt. A világban rendíthetetlenül ott állnak a horvát 
vidék „feudális és ipari objektumai”, ahogy Klanfar 
látja Váradifalvára utaztában, s ha a Glembayaknak nem 
megy is jól a soruk, Klanfar él és virul, éppen válni 
készül feleségétől, Melitától, és el akarja adni Váradifal- 
vát a Szövexnek. S mégis megváltozott világ képe áll 
előttünk a három Glembay-drámában és a tizenegy 
prózai szövegben. A világ megváltoztathatatlanságának a 
sugallatai ott motoznak az író tudatában. Ha a „civilno
vellákban” a visszatérők és a harcolók alakjai voltak elő
térben, 1926 után már csak a „máshol élni” vágya üzen. 
Gregor doktor vagy Marcell Faber Moszkvában ül a 
hazatérés vágya nélkül, a Glembayak zárt körük és a 
megváltozott körülmények légszomját szenvedik. Vélet
len-e tehát, hogy a Léda harmadik felvonásában az 
utcalány fogalmazza meg legélesebben ezt a nosztalgiát: 
„A házak a tavaszi ködben olyanok, mint kikötőben a 
hajók. Reggel füstölnek a kémények — utazunk! Ó, de 
szeretnék elutazni, ha mindjárt Szent Mihály lován is, 
csak utazhatnék!”

A Glembayak világa tűnik, a Klanfaroké virágzik, a 
horvát hétköznapok, mint valamikor voltak, olyanok a 
húszas években is. „Mint oroszlánkarom hever még ma 
is Várady árnyéka ezeken a legelőkön, ezeken a szántó
földeken, e jobbágyok, sajtgyári munkások, vályogvetők
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és írnokok fejében, az ördög vigye el ezt az egész írástu
datlan, félkegyelmű népséget. . Nem Brabant ez a 
vidék, elannyira nem, hogy már egy Klanfar is, aki 
pedig csak gyakorlatias, „klanfari” szemmel nézte az 
életet, hiszen a vályogvető fia volt, és iparbáróvá lett, 
,,Glembay-módon’’ érzékel: „Távol, a parkon át, fel
ragyogtak a néhai Harbuval-Montherlandt grófnő jur- 
jevói kastélyának fényei: a hatalmas, kivilágított ablak
négyszöggel tagolt új szövőgyár úgy tündökölt a borongó 
félhomályban, mint megannyi festőműterem, ahol cso
dálatosan vidám dolgok zajlanak a vakító fényben. . 
Klanfar csődjének első sejtelme van ebben a hason
latban.

Teljes világképet kapunk tehát ezekben a Krleža- 
szövegekben. A teljességet a Glembay-próza biztosítja, 
amelynek zöme irodalmi történetírás, a nagy lélegzetű 
szépirodalmi vállalkozások pedig drámák, s az egyik 
legnagyobb Krleža-novella, a „Temetés Teréz vár ott”, 
az utolsó Kr^a-novellák egyike, mint ahogy a Glem- 
bayakról írott három dráma nemcsak az író harmadik 
drámaciklusa általában, hanem ugyancsak az utolsó nagy 
drámaírói vállalkozása, mintha ezekben a Glembay- 
történetekben mondana búcsút a dráma és a novella 
műfajának. Azonban míg a „Temetés Terézvárott” 
Krleža „prousti” pillanatainak egyike, már a Proust- 
tapasztalatot is kamatoztatja benne, s mintegy jelzi, 
hogy a Glembayak ábrázolásának nagy terve az Olga és 
Laura Warronigg (anya és lánya) hordozta problematika 
tengelye köré épült. A drámák analitikusak, és az író 
drámaírói erényeinek mintegy az összegezését adják. A
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legendák után ugyanis a Galícia expresszionista ihletése 
következett, ezt a Golgota (kálvária) forradalmi képsora 
egészítette ki, majd a Farkasháza (Vučjak) című drámája 
készült el, amely már a Glembayakról szóló művek drá
mai problematikáját is dajkálja, s nem nehéz a párhuza
mos helyeket sem felfedezni bennük. Ebben már egy zárt 
kör drámája játszódik le a színpadon, Krleža azonban a 
Glembayakról szóló darabokban tudja szabadon és me
részen interpretálni a drámai anyagot, nem törődve a kia
lakult dráma írási konvenciókkal. Polgárokról ír tehát drá
mát, de már nem „polgári” módon, különösképpen, hogy 
adott a felismerés: ennek a világnak nincs igazi tragédiája. 
Tragikusak ugyan a megragadható szituációk, de már nem 
objektíven, az írói szemlélet számára, csupán szubjek
tiven, a Glembay-hősök szemszögéből. Krleža szeren
csés módon tudta munkába fogni az így adódó ellentétek 
feszültségét „színpadának” végletesen zárt terével, az 
Időnek és Térnek kínosan kimért egységével, tajtékozó 
szósodrásokkal, kívül a láthatatlanul is nagyon jelenlevő 
külvilággal, amely nem művészi hasonlat immár, ha
nem kegyetlen valóság — „fedője” ennek a drámai Papin- 
edénynek. „A Glembay Ltd.” („történik egy késő nyári 
éjszakán, egy évvel a világháború kitörése előtt”) például 
egyetlen szobában négy óra leforgása alatt mutatja be a 
Glembayak krízisét, az Agóniában Laura Lenbach di
vatszalonja a szín, s egy éjszaka és a másnap az ideje, a 
Léda időszaka ugyancsak az éjszaka, este kilenctől 
hajnali kettő utánig két szalonban és a ház előtt. Ám a 
háromfelvonásos „A Glembay Ltd.” és a négyfelvonásos 
Léda ellenében a kétfelvonásos Agónia a legtanulságosabb,
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mert a legszabálytalanabb Krleža-drama, s két felvoná
sával egységesebb, mint az évtizedekkel később hozzáírt 
harmadik felvonással. Kitetszik ugyanis belőle, hogy 
Krleža írói temperamentumához tartozik az életanyag 
feltétlen művészi tisztelete: „alaktalan” novellái és 
„szabálytalan” drámaszerkezetei is ezt bizonyítják. Nem 
szabálykövető, hanem szabályalkotó művész.
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A MŰVÉSZ SORSA PANNÓNIÁBAN

Miroslav Krleža írói pályája 1914 és 1930 között a mű
vész küzdelmét jelentette a „horvát valósággal” ; nem 
véletlen tehát, hogy ennek az egész korszaknak mintegy 
a fináléjaként egy művészregényben összegezi nemcsak 
társadalmi-politikai tapasztalatait, hanem a művészieket 
is. S az sem véletlen, hogy éppen regényt ír erről a pro
blematikáról, hátat fordítva a számára „kiürült” novella- 
és drámaformáknak. Néhány kisregényszerű elbeszélése a 
„civilnovellák” ciklusában különben is a regényigényt 
dajkálta, s ebben nagy szerepet játszott a húszas években 
rátört Proust-élmény, mely felerősítette művészetének 
némely addig lappangó vonását, megszervezve számára 
az „emlék” aktív közreműködését is: összefoghatta, 
szimultán módon állíthatta az olvasó elé a múltat és a 
jelent, anélkül, hogy cselekményhidat kellett volna emel
nie az idő két partja közé. Regénye nagyobbrészt a Glem- 
bay-komplexumból nőtt ki, s nemcsak a Leone-analó- 
giák alapján. Tulajdonképpen egy tőről fakadt a Léda 
kérdéskörével, mi több, jogosan tételezhetjük fel, hogy 
amikor a Lédát írni kezdte, Bobočka alakja már „élt”, 
Melita már emlegeti első megszólalásában („Igen, úgy
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1 átszik, ez a kis Léda ma nagyon felkapott. Bobočka is 
bevitte társaságába, s a kicsi kifogástalanul viselkedett. 
Bobočka telefonálta, hogy egész este nem követett el 
egyetlen baklövést sem . . .”), a regényben Baločanskinak 
vannak kapcsolatai Klanfarral, Križovec doktorral és 
vitéz Urbánnal, Kyrialis pedig mintha Gregor „gono
szának” reinkarnációja lenne. Ám megmozdult az egész 
addigi Krleža-opus is: Joža Podravec például „A tá
borban” című drámájából lép a regénybe.

De ismerős a regényélet indító szituációja is. Filip 
Latinovicz is úgy indult a nagyvilágba, mint a tíz évvel 
azelőtt készült „civilnovellák” fiatal hősei: kitagadottan, 
elégedetlensége homályos ösztönzéseinek engedve, lá
zadozva, hetedikes gimnazistaként, az anyjától lopott 
százason bordélyházakban, kocsmákban eltöltött három 
nap után. Szinte még a gyermekkor öntudatlanságából 
indult, az első világháború előtti évek egyikében, amikor 
nem tudta megfogalmazni alapvető kérdéseit sem. Pedig 
a „Ki vagyok?” kérdése már akkor ott lebegett a feje 
felett, ám sem feltenni, sem feleletet adni rá nem tudott. 
Voltak emlékei, voltak élményei, kísértették szorongások
— de nem volt identitása sem bölcseleti értelemben, 
sem az egyéni létezés konkrét vonatkozásaiban. Az pedig, 
hogy Reginának, a trafikosnőnek a fia, nem egyszerű
sítette le kérdéseit, hanem még sűrűbb homályba bur
kolta magát kereső énjét. Ezzel a „semmivel” és néhány 
kínos emlékkel tarsolyában indult a világba, amikor a 
három bordélyházi napja után nem nyílt meg előtte 
anyja lakásának ajtaja. Igaz, az alatt a huszonhárom esz
tendő alatt, míg távol volt a „Kaptoltól”, neves művész-
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szé vált, sikerült megszereznie művészi öntudatát. Égető 
létkérdéseit azonban nem sikerült megoldania. „Európa”, 
amely felkarolta és felemelte, ugyanakkor elveszéssel is 
fenyegette. Művészi tudata ugyanis részben talajtalan- 
ságát, részben elidegenült voltát jelezte, mi több: éppen 
azt a világot kívántatta meg vele, ahonnan távozni 
kényszerült, s amely után két évtizeden át nem érzett 
nosztalgiát.

Művészi léte felszínén az elidegenültség mutatkozott 
meg. A világ teljességének az érzékelése lehetetlenné vált 
számára, és az „egész” helyett a részletek hatalmasodtak 
el látásán, művészi válságának beszédes bizonyságaként. 
„Minden csupa részlet, és valami kimondhatatlanul 
súlyos, felfoghatatlan fáradtság. Már régen észrevette, 
hogy a tárgyak és benyomások részletekre bomlanak 
tekintete alatt. . .  A színek például, legmélyebb emó
cióinak élő forrásai, szürkülni kezdtek körülötte: azelőtt 
a színek olyan erősen jelentkeztek nála, mint a vízesés 
zuhatagjai, vagy mint egyes hangszerek pengése, most 
meg, az utóbbi időben az egyes színek életadó ereje 
lassan elhervadt. . . Kobalt, sötétsárga, világoszöld, hal
vány akvamarin mint pacnik, foltok, mint beszínezett 
tények, és mögöttük semmi. . . Filip tudta, hogy ő 
maga is elvész a festőietlen megfigyelésekben, és egész 
szemlélődése lassankint szertefoszlik a részletek értel
metlen elemzésében, de a szétesésnek ez a folyamata, 
ez az állandó kicsapongás mind dúsabban és mind paran- 
csolóbban bugyog belőle. . .  A szétbomlást összefogó 
erőt megtalálta pillanatokra az alkoholban, de ennek a 
neuraszténiának a veszélyessége éppen abban rejlett,
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hogy a kijózanodások mind üressebbé és szürkébbé 
váltak. Filipben az élet alkotórészeire kezdett bomlani: 
ez a szakadatlan, szétfolyó, analitikus bomlása mindennek 
egyre nyugtalanabbul növekedett, olyan folyamat fej
lődött benne, amely elszakadt valahol az értelemtől, s 
már hosszabb ideje minden csak önmagától mozog a 
szétesés felé. Ez a kontemplatív megsemmisítése mind
annak, ami a keze alá vagy a szeme elé került, lassan 
egy ideává változott, amely egyre erősebben üldözte: 
abból a képből, amit saját szubjektív életéről alkotott, 
kiveszett lassan minden, a legcsekélyebb értelem is. Saját 
élete elszakadt valahol az alapjától, és most rémképpé 
kezd torzulni, létének nincs semmi célja, s ez az állapot 
meglehetősen régen tart már és egyre fárasztóbbá és 
nehezebbé válik . . .”

A modern európai művész érzelmi-gondolati kórképe 
van Filip Latinovicz fentebbi érzékelésleírásában. A 
modern, „az olyan nagyon kikiabált Európa” és nagy
városai, az urbánus civilizáció fordul önmaga ellen a 
művész észleleteiben, és éppen az homályosodik el, 
aminek „látására” zarándokolnak a művészek a világ 
annyi szögletéből: a „valódi élet” képe. Ezért indult 
haza: „Az utóbbi időben egyre gyakrabban és hatható
sabban jelentkezett Filipben a gondolat, mi lenne, ha 
elszakadna ettől a koromtól, ettől a bűztől, és hazautazna 
Pannóniába, ahol már olyan régen nem volt. Egy gazdag, 
nyugodt, bortermő őszre vágyott ott lent, anyjánál, a 
kostanjeveci szőlőben. . .” Természetesen nem közön
séges hazatérésről van szó, mint ahogy több mint húsz 
esztendővel azelőtti távozása sem volt közönséges el
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utazás. Mert az „élet valóságával” szakadt meg annak 
idején a kapcsolata, s „már harminc éve hajszolja ezt a 
valóságot, de még nem tudta elérni”, mert a nyugati 
nagyvárosban az élet valóságának ellenében csak a „be
felé való nézés”, a „szakadatlanul magában és önmagáról 
való töprengés” jutott neki, holott „valahol mélyen is
meretlen énje” azt követeli, hogy a világot „mozgásban, 
reálisan és igazán” rögzítse, „az életről festői módon 
szólaljon meg” . Mielőtt vonatra ült volna, hogy haza
utazzék, már axiómaszerűen vallotta: „Minden beteg és 
varas, ami városi. A város feltétlen eltávolodást jelent 
a természettől és a közvetlen élet természetes alapjától. 
S hol van tulajdonképpen a közvetlen élet alapja, és 
van-e egyáltalán valami, ami közvetlen tudna lenni? . . .” 
Nem nehéz Filip Latinovicz észjárásában a modern mű
vészet nosztalgiáira ismerni tehát, a vágyra a „Tahitik” 
Után, a „pótborsó” helyett az igazi,, borsóra”, amelyet 
„milyen jó lehet szedni a kertben, fejteni az illatos, 
selymes hüvelyeket, körömmel belevájni a tejes bor
sószemekbe, ágról enni a cseresznyét” . Ezért irigyelte 
otthoni világának embereit, ő, aki mint Babits Mihály 
lírikusa, a „mindenséget vágyta” vászonra vinni, „de 
még magánál tovább nem jutott” : „Jönnek az emberek, 
trágya-, iszap-, sárszaguk van, pilleg róluk a szalma és 
a széna, a tüske és a fű, s fogalmuk sincs a lélek és a 
test belsejéről, számukra minden csak külsőség: húsos 
és tapintható, puha és kemény . . .” Ezt toldja meg a 
regény egy másik hősének, Baločanskinak, a mondata is: 
„Igaza van Boboékának, amikor azt mondja, jelenkori 
életünk legnagyobb átka az, hogy tervszerűen pusztítjuk
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mindazt, ami közvetlen, mély és csőd'latos bennünk! 
»Szabadon kellene élnünk, ahogy a majmok élnek a 
trópusi őserdőkben!« Csakugyan, így kellene valahogy 
élnünk, teljesen függetlenül mindazoktól a bennünk 
levő felesleges intellektuális európai terheltségektől. . .’ 

Ezeknek a terheltségeknek homályos megkívánásával 
indult egykoron Krleža művészhőse, és tehertételével 
érkezik húsz esztendő múltán a kaptoli állomásra, lát
szólag művészeti kérdéseire keresve megoldást, valójában 
elvesző önmagát lelni fel, megszerezni egyéni identitását, 
ami itthoni világával való azonosulása folyamatává válik, 
s miközben önkeresése útjait járja, létezése alapjait, a 
természetieket és történelmi-társadalmiakat is becser
készi, s átéli az emberi létezés látványát Pannóniában. 
Azt is, ami „örök” ezen a tájon, s ami történelmi pillanat 
csupán, társadalmi valóság a XX. század harmadik 
évtizedében. A regény ennek és az ilyen „hazatérésnek” 
a históriája. Azt sem szabad azonban felednünk, hogy az 
elutazás és a megérkezés között eltelt húsz esztendő 
egyben a világháborút is jelenti. Nagyot fordult a világ a 
háború után, de alapjában véve mégsem változott meg 
semmi Krleža Pannóniájában. Művészhősének „felfede
ző” útja ezért könnyebb, ha gyötrelmektől nem mentes 
is. Mint a nyugatról érkezett gyorsvonatból kiszálló 
művész: nem az, aki elment, s mégis ugyanaz. „A tü
körből most egy másik személy néz le rá : azzal a rongyos, 
tüdőbajos, részeges, tehetséges és magabizt >s kalandorral 
összehasonlítva. . . Ezt a két személyt azonban: azt az 
egyinges és egyfogkefés részeges tüdőbajost, meg ezt az 
urat, aki tárcájában hordja bal tüdőszárnyának röntgen
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képét. . mégis egy láthatatlan híd köti össze: ezek a 
képek és ezek a tárgyak itt körülötte ?”

A kaptoli megérkezése utáni első kontaktusokban az 
én kontinuitásának a kérdése vetődik fel, és nyomban 
tisztázódik is. A kaptoli világ tárgyainak és képeinek 
hívó szavára gyermekkori emlékei felelnek, s ezeknek az 
emlékeknek a mozaikkockáiból a regény első fejezeteiben 
összeáll egy sebzett lélek története, megjelenik a múlt 
képe, a több mint húsz esztendővel ezelőtt megélt ese
mények rajzanak körülötte eredete talányával, az én 
kötözi emlékfonalait, s teremt kapcsolatot múlt és jelen 
között — indulhat tehát anyjához Kostanjevecre, meg
találni az „elveszett világot”, megfejteni énje titkát, 
művészetét igazi talajára állítani. Ebben a felfedező 
útban az íróra és korára vall, hogy a „kereső”, a „vissza
tért” Filip Latinovicz, akinek az anyja jellegzetes „glem
bayi” pályát futott be, s maga is hordozza a glembayizmus 
ismérveit, a „glembayizmusra” lel, s a regény valójában 
arról szól, hogyan pusztul ki ez a társadalmi „izmus” a 
szemünk előtt a Bobočka és Baločanski sorsában, s ho
gyan éli túl a testiségnek az az élménye, amely gyermek
korának fülledtségében virágzott ki, és azóta egy kép 
látványaként kíséri.

„Egy ilyen meghatározatlan »valaki« ül egy tükörben, 
»önmagának« nevezi magát, évek óta hordozza magában 
a teljesen zavaros és sötét »én«-jét. . . ” — olvassuk a 
regényben Filip Latinoviczról, s ez az én az első kaptoli 
utak nyomán mindinkább tisztulni kezd, kirajzolódik 
anyjának, Reginának az alakja, előbb a trafik szegény
ségében, majd „úri” világában, amelyet teste áruba
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bocsátásával szerzett magának; nemes urak és papok 
szeretője, feleségül megy a püspök szobainasához, hogy 
neve legyen gyermekének, akit éppen származása bi
zonytalansága gyötör, mert „tudta”, hogy a „hiteles” 
adatok hamisak: „A hiteles adatok szerint pedig ez a 
magyar grófi szolga elvette Kazimiera szállodai szoba
lányt (aki azelőtt nyugat-európai fővárosokban szolgált 
és több európai nyelvet beszélt), s itt, a püspök szol
gálatában, a kaptoli várban, törvényes házasságuk tizedik 
hónapjában gyermekük született, akit a barátok tem
plomában Sigismund Kazimir névre kereszteltek . .  
Filipnek keresztelte el saját magát (a püspök neve után!), 
s Philippének írja alá, identitása zavaros voltának tükre
ként. Jönnek a gyermekkori sötét emlékek, titokzatos 
látogatások, fülledt szobákban eltöltött évek, vonuló 
lovak az utcán, lázas önkívülete pillanatfelvételei, a káosz 
képei, amelyekben a testiség maradt az egyetlen biztos 
pont, ahogy érzékei a színeket, illatokat, hangokat 
felfogták és megőrizték. Hogy érzékelése középpontjában 
a nemiség és a női test állt, gyermekkorával magyarázható, 
s ebből egyenes út vezet a művészi teljesség problémájá
hoz, s túl ezen a létezés érzékelésének a kérdéséhez. 
Mert az érzékek teljessége Filip Latinovicz számára a 
nemiségben adott. Előbb Karolina „kövér, telt combjai” 
hordozták üzenetét, amikor is „egyszerre az ölében érezte 
Karolina kövér, nedves, izzadt, tüzes fenekét”, ami 
„Filip egész gyermekkorának legnyavalyatörősebb, leg- 
kéjelgőbb izgalma maradt” . Majd a bordélyházi kaland 
következett, hogy azóta egéről le ne menjen a női has 
teliholdja:
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„Egy nyaláb fénysugárral megvilágítva, ami az ablak
táblán levő kis lyukon vetődött be, egy nő feküdt, hasa 
pucér volt, hatalmas és teljesen fehér, mint a nyers 
kenyér, amikor a péklapáton fekszik. Hatalmas volt ez 
a has, felfújt, puha és petyhüdt, akár az ujjak között 
szétmorzsolt élesztő, s olyan volt a köldöke, mint a 
nyers kenyéré a péklapáton: ez volt az egyetlen kép, 
ami egészen élénken és kitörülhetetlenül megmaradt 
emlékezetében..

Krleža hősének testiségélményét nem pusztán festői 
kérdésként interpretálja. A regény szövetében a testi
ség mint a „glembayizmus” fogalmában megjelenő élet- 
és létezésforma eszenciája jelenik meg, mert e gyermekko
ri látomás párhuzamaként megismétlődik a jelenet, de 
ezúttal az ágyban Bobočka fekszik:

„Látta Baločanskit, az asztalnál ült és újságot olva
sott, az ágyon pedig mozgott valami. Valami fekete 
gomolyag és pucér női test fehér foltja: lábak, ágyék, 
vörös paplan, s mindez félárnyékban, homályosan, az 
égő gyertya fényében, de semmi kétség: valami ért
hetetlen dolog játszódik le azon a piros paplanon. Egy 
feketébe öltözött valaki és egy meztelen női test gomo- 
lyaga, olyan a látvány, mintha valami középkori harang
torony csarnokából vették volna le. Egyike a hét leg
halálosabb bűnöknek: az asszony parázna ölelkezése az 
ördöggel. .

Ez az életlátvány az, ami Filip Latinoviczot festői 
problémaként foglalkoztatja és emberi kérdésként kísérti, 
ám fölöttébb jellemző módon az ábrázolás kérdése az
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erkölcsi ítéletet hordozza, s lényegében a „glembayiz- 
musra” mutat:

„Ennél a régi eseménynél annak a valami rothadtnak, 
nyersnek, felfújtnak, hatalmasnak, annak á valami titok
zatos nőiesnek a megvilágítása volt a lényeges, amit 
toulouse-lautrec-iesen kellene visszaadni, de a petyhüdt 
húsnak mégis valami különösen egészségtelen, természet- 
feletti fényével. . . ennek a hasnak fáradtnak kell lennie, 
mint amilyen egy öreg, szüléstől sokat szenvedett has, 
egy komoly, szomorú, elcsigázott asszony hasa, aki 
már nem kaptoli frajla, hanem szimbóluma, formulája 
annak a helyzetnek, amelyben a mai nő él elrejtve, mint 
a serdülő ifjak szentélye, és leköpdösve, mint a köpőcsé
sze . .  . Női has, az téma lenne, de teljesen nyílt, veszé
lyes téma: a női meztelenség témája, amit egyszer szé
gyen nélkül rögzíteni kellene, valódiságában, a legér
zékibb elragadtatással, a testinek különösen leplezetlen 
hangsúlyozásával. Egy fehér, meztelen testet kellene 
lefesteni, beteges, eszelős, perverz testet, mint egy tor
zót, belemártva a félelem, a nyugtalanság, a láz, az if
júkori rémület, a homály, a bűz, a savanyú dunyhák 
bordélyi szaga, a gyorsforraló és szétázott zsemlyével 
telt piszkos csészék fényébe, miközben egy kellemetlen 
zöld légy zümmög a homályban, és szárnyával verdesi a 
tükröt. .

Krleža itt sem mulasztja el, hogy a felvetett kérdést 
ne összetettségében állítsa az olvasó ele. Ha az élmény 
alapszövetében arról van szó, hogy „krafft-ebbingi bű
nözéssel kell bemutatni azt a hasat, éreztetni kell, hogy 
e meztelen has alatt egy megszentségtelenített és leölt
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gyermek-lélek maradt”, a festői probléma tovább élése
ként adott a „homo socialisnak” krafft-ebbingi vonás
rendszere is — ahogy a Filip-Bobočka-Baločanski há
romszög példázta, és ahogy Léda című drámájában a 
kétszeres szerelmi háromszög idézte meg. És ahogy a 
maga származását megfejteni igyekszik! „Holmi kövér, 
egyházi főurak, asztmás szerelmesek szerepében, roket- 
tákba és lila selyembe öltözve, akik törvénytelen szolga
gyerekeket nemzenek trafikosnőkkel. . . ” Azután az 
ebből adódó traumák, a „meztelen hasak, eltitkolt drá
mák, beteges gyermekkorok, amelyek hatással vannak 
az egész életre és negyven évig tartanak”, az, hogy 
„már tizenhét éves korában Toulouse-Lautrec módjára 
nézte a nőket” . Törvényszerűen kellett tehát Boboőkához 
sodródnia, aki maga a nemiség, hogy végül is szem
benézhessen a „benne levő testinek sötét és hatalmas 
kérdésével”, amely ott ébredezett a trafikos anya árnyé
kában és „habzó álmodozásokba” ragadta az „arany
hajú Vénuszról”, hogy végül „eszelős elragadtatásokba” 
is elvigye. Amit a „hús egészségtlen titkának” nevez a 
regény főhőse, az áll előttünk Ráday Xéniában, akit 
csak Boboékaként emleget a regény. Jellegzetesen „glem- 
bayi” típusú az életrajza, s mintha Castelli báróné 
szenvedélyes hím-éhsége benne élne tovább Krleža 
művészi világában, s mintha Filip és Bobočka kapcsola
tában a Leon-Castelli-kettős reinkarnálódott volna. Jel
lemző lehet negatív előjelű karrierjének története: 
miniszter feleségeként kezdte, s egy falusi kocsma kasszír- 
nőjeként fejezte be életét. Jelentősebb azonban, hogy 
miként a regény a vallásos élet képzetköréből vett szóval
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jellemzi, „teste egy mély és zavaros, szenvedélyekkel teli 
edény” — „androgin volt, egy kislány tiszta teste, aki 
az első tavasz küszöbén áll” . Pedig már tizenhárom 
éves korában megrontotta a nagybátyja Budán, amikor 
a „testi titok motívumára” rájött, és a férfiak azután, 
hozzája csapódva, rendre megadták magukat, mint 
Vladimír Ballocsanszky, aki később csak Baločanskinak 
írta a nevét, a „test törvénye szerint” . Bobočka tehát, 
míg a legnagyobb ellentmondást testesíti meg androgin 
megjelenésével és nimfomániájával, a férfiak nagy 
titkainak felszabadítója is, annak a természetellenesség- 
nek a tüzében, amelyet az „érzékiség véres rothadása” 
támaszt, a férfiak önnön hajlamaik természetével talál
koznak, és az „élni” fogalma e nő karjai között kiegyenlí
tődik a természetes élet képzetével. Filipnek is abban 
az életközegben kell megtisztulnia, amely már gyermek
korában megfertőzte, Bobočka iránti szerelmével a 
„pokolra” kell szállnia, hogy megtalálja önmagát.

Nem véletlenül hálózzák be a „homo eroticus” kér
dései K r^ának  ezt a művészregényét, de az sem vélet
len, hogy a regényszövetben szüntelenül ott vibrál a 
„romlatlan természetesség” kérdése. Ha a regény első 
negyedében arról esik szó, hogy „virágzó rózsák leányok 
asztalán a pohárban: az örök nemiség szimbóluma”, 
a regény utolsó negyedében Filip szeme előtt ott áll a 
római időkből itt maradt kis szobor: egy fújtató bika 
Európát tartja a hátán. A regénynek pedig majdnem 
éppen a középpontjában felhangzik Filip monológja az 
egykori pannoniai aranykorról:

„Valamikor meleg tengerek csillogtak itt, aranyszínű
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narancsok értek az évszázados öreg fákon: a derűs ég 
boldog csendje és egy teljesen önmagába zárt arany 
korszak szélcsendje. Hajók a gazdag kikötőkben, minden 
szélben kifeszített vitorlákkal a kék vizeken: nyikorog
tak a vitorlások a fahéj, a búza, a banán, az ananász és 
a szőlő súlya alatt: rendkívül szépen festett képe volt 
ez a csendes életnek a római Európa tenyerén, aki nyu
godt öblökben fürdött és bronzbikán járt-kelt a világ
ban, s minden szín frissen lángolt, mint valami pompeji 
freskón. E sírok felett most Kostanjevec áll, a sáros 
pásztor- és gulyásfalu, s az egyetlen esemény, ami ezen 
az átkozott Kostanjevecen az utolsó harminc év lefor
gása alatt történt, hogy a harangozó elültetett egy kör
tefát . . .”

Aztán kibontakozik Filip életérzékelésében a Pán-mo- 
tívum, megjelennek a sóvárgott színek, és „képpé”, 
„egésszé” állnak össze a szemében. A kostanjeveei 
búcsú tombolásában évszázadok vannak jelen. „Sok 
diluviális, zavaros erő volt a részegekben a templom 
körül, és a trombiták, kracherlik, mozsarak és litániák 
eszelős ördögi zűrzavarában a pogány vásár hangja 
mekegett. A szegény sebesült szent barokk kápolnája 
körül hallani lehetett a kentaurok patáinak dobogását 
és az ördög szőrös lábának a patáját.” A templomi 
búcsúban az élet két arca is megmutatkozik, s amellett, 
hogy a falusi világnak a megtisztulást jelenti, tehát a 
spirituálishoz való közeledést, alkalmat kínál az érzékek 
felszabadulására is. A nagyon „égi” és a nagyon „földi” 
találkozik, az élet üzen gyónásban, tombolásban egyaránt. 
Ezt a látványt értelmezi Filip a maga festői módján, az
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élni és festeni kérdésének egységében; a Krleža-prćza 
páratlan kis epizódja ez a részlet:

„A részeg gulyások bűze, és kövér kancáik szőrös, 
zsíros fara, a bor- és sörpatakok, a hús szétbomlása és 
a hangok eszelős búgása, lompos hullámzása az ülepek- 
nek, lábikráknak és comboknak, a kövér, zsíros női 
lábaknak, bokáknak, Ízületeknek, szöveteknek, a lovak 
nyerítése, a köldökök, a belek meg a húsban levő hús 
kéjes mozgatása — ennek kellene lennie az eszelős 
pannon lakodalom bőszült hangszerelésének, ami része
gen sikoltozik a hegyen egy sebesült római csodatevő 
körül. Egy tömeg trombita, egy csomó fény, egy halom 
szín, mint a sixtusi falon a pucér hasak bujaságában, 
sáros lábszárak, eltiport csecsek, részeg boszorkányok 
szétszórtságában. .

A szemlélő felé tehát Filip „fojtó impressziói” száll
nak a testiségről, mely a búcsún feltárulkozott, hiszen 
az emberekben rejtőzködő ördögi bújt elő elementárisán 
és megállíthatatlanul. Fiatal legények rugdosnak egy 
részeg koldusnőt, mert az ördöggel hált az éjjel, a temp
lom előtt pedig, „egy lány meztelen combja felett, aki az 
árokba okádott, undorítóan zavaros érosz gőzölgött” . 
Tulajdonképpen az, ami a főhősben és Bobočka asszony
ban is. A megtisztulás éjszakájáról van szó. Filipet kísértik 
még krízisek, festőiek és életbeliek is, amelyeket Kyriales 
testesít meg, mint Hamlet gondolatait apja szelleme 
Shakespeare tragédiájában. Ám a hazai világgal való 
találkozása első jótékony hatásai után, hiszen újra 
„minden megtelt körülötte képpel”, a búcsú élményében 
nyilvánvalóvá vált számára, hogy most találkozott a
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„megismerés első, valódi talajával, a távlatokban pedig 
beláthatatlan vertikálisok nyílnak meg a dolgok felett” . 
Az „élni és festeni” sóvárgott egysége csillan meg Filip- 
nek, a „glembayi” festőművésznek a szeme előtt. „Min
den tömör, minden áll valamin, mindennek megvan a 
maga legyökerezett alapja és a három dimenziója. így 
élve, az ember maga is három dimenziójúvá válhat: 
visszatér Eukleidészig, visszafejlődik az anyag tényle
ges érintéséig, és maga is újból anyaggá alakul . . .” 

Talajára talált élete virulni kezdett, tehát festett is, 
„viruló képekben szemlélte és elevenítette meg a látot
takat”, a zagorjei tájat és embergalériáját, elvetve tudatá
nak minden maszkját, elhagyva mindent, „ami nem 
organikus, ami túlhaladott, varas” . Krleža remeklései 
ezek a virtuális festmények £ regényben. Festménye 
anyjáról, amelyen lehántja az arcról a látszatok maszk
ját, hazugságait, alakoskodását, katolikus színlelését, s 
megmutatja bohócarcát, az érzékiségről beszélő ráncokat 
szája körül, a szemek alatt a bűnök árnyait, és a „bordély
házi madame-má” változtatja, a felfedezés erejével ha
tott Filipre, tisztánlátásának a kezdetét jelentette. Aztán 
a „rengeteg zöld alkony”-képek, amelyekkel a szőlőmű
velőkről készített akvarelljei versenyeznek: „Megfestette 
egy akvarell-ciklusban azokat a szőlőművelőket is az 
alkonyaiban, zöldes színű bocskorokban, az égő pipák 
visszfényében; színtelen álarcok a félhomályban, égő 
tűzzel arcuk előtt, mint a sírok feletti arcok, amikor 
gyertyát gyújtanak . . . ”

Az identitás kérdésének a legbelső köreibe száll le 
Krleža a Filip Latinovicz hazatérése második felében.
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Kínos utazásának a végéhez közeledik a hős. Előbb 
festői kérdésként tisztázódik, ami miatt valójában ha
zautazott, tudniillik, hogy az egyetlen, ami fontos: 
„van-e saját, belső arca annak, aki fest” : „A festői 
koponyák pedig — ahogy Kyriales belső hangként meg
fogalmazza — olyanok ma, mint a hús nélküli dinnyék: 
a belső személytelenség, egészen természetesen, idegen 
hatásoknak rendeli magát alá! Innen van ez a mai unin
telligens festői támolygás minden cél és értelem nélkül.” 
A regény végén pedig megszerzi ehhez a bizonyos belső 
festői archoz szükséges utolsó, életéből mindeddig hiány
zó bizonyosságot, megtudja, hogy ki volt valójában az 
apja. Most már eltűnhetett Kyriales, a kétely, mert 
leszámolt mind a művészeti kozmopolitizmus, mind a 
maga tehetsége körüli kételyekkel, s meghalhatott Bo- 
bočka asszony is, akinek karjában kiégett gyermekkorának 
öröksége, a testiséggel kapcsolatos minden emberi hazug
ság. Filip Latinovicz megtalálta művészi és emberi 
önmagát, Pannóniában a maga „talajára” talált, az élet
ben megtanulta felismerni azt, ami benne „örök” és 
„természetes”, ami a sokarcú élet. Mi sem természetesebb 
tehát, hogy leszámoljon magában a „homo croaticusszal” 
is, hiszen Pannóniában a világ nem egynemű. „Bobočka 
. . . magyar, pannon, muraközi nő, valami svábfurláni 
és délstájeri keverékkel kurtanemesi vérében, és még 
horvátul sem tud!” Filip „apja után ismeretlen, a Va- 
lentiék meg Veronából mentek Krakkóba, és Vilnában 
litván lányt vettek feleségül; apja, Filip komornyik, 
Zsdalában született, anyja magyar nő volt, székesfehér
vári . . Minthe József Attila „A Dunánál” című
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versének a sorai visszhangoznának Krleža regényének 
szavaira: „Litvánok, ukránok, veronaiak, pannonok, 
magyarok, micsoda távolságokból, micsoda távoli, fel
foghatatlan ködből utazott testük ide, ebbe a dunántúli 
sárba, hogy most itt csússzanak-másszanak apró látó
köreikben, a vér meg kering és folyik ereikben. És ki 
lehet következetes itt, ebben az egész mozgásban és 
összekuszáltságban? . . . ”

A Filip Latinovicz hazatérése tehát művészregény, s az 
élet és a művészet kérdéseire keresi a feleletet századunk 
negyedik évtizedének kezdetén, sajátos horvátországi 
körülmények közepette. Három szférája lényegébe ezt 
hordozza. Az eszmék elvont körén és az élet „földi” 
relációinak ábrázolásán túl ott van tehát a harmadik — 
mintegy a regényszöveg hátterében: „bestiáriuma”, 
miként azt a Krleža-ćrtelmezćsek (Mladen Engelsfeld) 
is megállapították, az „állati lét” jelentéstartalmaival. 
Kezdetben a hangyabolyképzet van előtérben, méghozzá 
a kihalt, a letaposott, mint a világ is körülötte; az embe
rek hangyák, de nem tartoznak egy rendezett boly mun
kásai közé. A regény második felében viszont a csúszó- 
mászóké kerül felszínre. („Filip érzi, súlyos szavak 
másznak elő ennek az ellenszenves embernek a szájából, 
valami hatalmas fogalmak, mint végtelen galandférgek, 
amelyek feléje nyomulnak, felette lebegnek . . . ”) „Az 
élet tulajdonképpen egy vérengző és könyörtelen bűn
ügy . . . ” — hirdeti ez a hasonlat-bestiárium, hiszen 
írónk egykoron Darwin tanítványa is volt. „Lám, 
valami érthetetlen ordítás és úszkálás, vitorlázás, repülés
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és falás, mindenben és minden körül • • •” A regény 
első felében felmerült gondolatra a regény végén Balo- 
čanski felkiáltása válaszol, mondván: „Nem vagyunk 
vadállatok”, hogy azután hazamenjen, és átharapja 
szeretőjének, Boboökának a nyakát.
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A DRÁVA MENTE KEREMPUHHAL

A Filip Latinovicz hazatérése összefoglaló alkotás; nem
csak az addigi életmű ide vezető szálai jelzik ezt, sokkal 
inkább a regényt követő, annak kérdésköréből kinövő 
újabb művek: tanulmányainak egy sorozata, a Kerem- 
puh-balladák könyve és polémiáinak két nagy hulláma. 
Már nem pusztán a honvédnovellák írója igazolja magát 
ebben a regényben a művész és világa kérdésének ábrá
zolásával, művészi meghódítása történetének elmondá
sával. A meghódított világ képe is adott, a megszerzett 
bizonyosság erejének teljében. Sorsképről van szó 
K ínánál a harmincas években, s fölöttébb jellemzőnek 
kell tartanunk, hogy lemondott az epikus ábrázolás 
lehetőségéről egy jellegzetesen „ideológiai”-esszéisztikus, 
illetve erősen lírai fogantatású láttatási mód kedvéért, 
amikor a hazai világ paraszti életéről akar beszélni. A 
Kerempuh-balladákról és a hozzájuk vivő művészi 
útról van szó; e versek nemcsak Krleža életművének, 
de a horvát irodalomnak is legsajátosabb remekművei 
közé tartoznak.

Ezek a balladák ott szunnyadtak már a tízes évek máso
dik felében írott novellákban, 1925 januárjában „Levél
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Koprivnicáról” című írásában pedig a krležai „őstájnak”, 
Zagorjénak „brabanti” jellegére utal:
. „Ahányszor télen átutazok ezen a vidéken, mindig 
úgy rémlik, hogy a vonat a Brueghel valamely havas 
kompozíciójának tágas keretébe fúródik bele. A paraszt
kunyhók zsupfedelei, amelyek alól füst tódul kifelé, 
az élet, amely primitív bonyolultságában épp hogy 
föld alá került és épp hogy fejlődésnek indult, a kőből 
épült harangtornyok, a katolikus temetők, a zsíros, fekete 
brabanti föld és parasztok, marhapásztorok, pirospozsgás, 
vérbő szőlőművelők, boroshordóval, kolbász- és hagy
mafüzérrel. Valaki mindig vizel, valaki mindig hány, 
valaki mindig a bitófán lóg . . .

íme a tizenhatodik század eleji Brabant, ahol a tole- 
dói centralizmus spanyol zsoldosai zaklatják Brueghel 
ártatlan parasztjait a havas, szomorú breugheli kép ke
retei között. Megérkeztünk Kaproncára . .

Felmerül ez az analógia a Filip Latinovicz hazatérésé
ben is az „eszelős pannon lakodalom” leírásában, s 
kiszélesedik „Előszó Krsto Hegedušić »Dráva menti 
motívumok« című albumához című tanulmányában: 

„Nyolc évvel ezelőtt (ti. 1925 ben). . .  arról a nyílt 
kérdésről írva, hogy kellene irodalmi és képzőművészeti 
eszközökkel ábrázolni ismeretlen, sötét, makacs való
ságunkat, művészetünk fundamentumai után nyomozva, 
a hipotetikus talajt keresve, amit Dosztojevszkij »pocsvá«- 
nak nevezett, úgy tetszett számomra, hogy Brueghel az 
a művész, aki a maga brabanti világát festve oly közel 
jutott a mi felsőhorvát vidékünknek, a Károlyváros és
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Kapronca közötti törökellenes történelmi stratégiai bá
zisnak az ábrázolásához. .

A Hegedušić-album képvilága, amely Krleža szerint 
„valami eredetinek, lokálisnak, hazainak lényeges je
gyeit hordja anyagában”, a Kerempuh-balladák kialaku
lásában fontos katalizátori szerepet játszott, s közelebb 
vitte az írót a kaj-népvilág költői ábrázolása igényéhez 
és módszertanához is. Leegyszerűsítve s alapjában véve 
nyilvánvalóan arról van szó, hogyan lehet „megtölte
ni” azt a világot, amelyet Hegedušić megrajzolt, meg
őrizve mind a verizmus igényét, mind a szatirikus élt, 
mind pedig azt a historizmust, amelynek motívuma a 
Latinovicz-regénybe is beleszövődött. A jelenről van 
szó, amelyben azért van ott annyira a múlt, mert olyan 
évszázadok előzték meg, amelyek „múltak”, de alap
vetően semmit sem változtattak Zagorje népének életén, 
s ennek a népnek a küzdelmeiben nagyon közel van 
egymáshoz a XVI. és a XX. század. A Krleža gondolko
dásában szüntelenül parázsló historizmusnak kellettek 
olyan fuvallatok is, emelyek végül is a balladák költői 
módszertanát szabták meg. A történeti anyag felfogása 
és értelmezése a „Tiz véres esztendő” tanulmányaiban 
már lejátszódott, a szépirodalmi síkon pedig Ady- és 
Kleist-tanulmánya kapott szerepet. A Kleist-tanulmány 
1934-ből a parasztháború, általában pedig a XVI. század 
történelmi eseményeihez való kötődés szempontjából 
jelentős: „Kleist a költő látnoki tehetségével megvilágí
totta és megfejtette azokat a véres katasztrófákat, amelyek 
meddő viharként üvöltöztek a német parasztság fölött 
négyszáz évvel ezelőtt. . . ” Még jelentősebb azonban,
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amit tanulmánya következő mondataiban fogalmaz meg : 
„Kleist aránytalanul erősebb, mint Goethe Goetz von 
Berlichingenje, s a tapasztalat megmutatta, hogy több 
mint ötszáz esztendőn át nem akadt toll, amely a művészi 
szintézis erejével és végérvényességével képes lett volna 
kifejezni mindazokat a végtelenül gazdag lehetőségeket, 
amelyeket a közép-európai parasztzavargások témája 
hordoz magában. . .” Krleža mintegy bejelenti a maga 
szándékát ebben a tanulmányban, hogy példát mutasson 
(most már a művészi irányzatosság körüli vita kapcsán) 
az igazi tendenciózus művészetre, s ezt a példát éppen 
a XVI. századi, közelebbről a Gubec-lázadás, általában 
pedig a horvát parasztsors költői megéneklésével adja. 
A költői lehetőség problémája pedig az 1930-as Ady- 
tanulmányában ad jelt magáról. Kristályosodási pontját 
megtalálhatta mind az Ady-versek Dózsa-motívumában, 
mind pedig a kuruc versekben, amelyeket részletesebben 
is interpretál. „A népi dalok egyszerű és nyers nyelvén 
írt kesergőiben — írja — a letiport és megtizedelt Rá- 
kóczi-felkelőkről énekelt; a tábortüzek fényénél ezek 
az árnyak paraszti nyerseséggel és szűkszavúan beszél
getnek a magyar sors ostoba kiútnélküliségéről. Ezek az 
éjszakai dalok, ezek a prófétai borongással teli nocturne- 
ök, a sóhajok és egyszerű népi rímek fojtott asszonán- 
szai mind telve vannak a kikerülhetetlen előtti félelemmel, 
sejtéssel és sötétséggel. . . ” S ahogy Ady jelképei a 
„történelmi valóságot kapták háttérnek” ezekben a 
versekben, úgy kap a Krleža látta valóság a költői ki
fejezésben ugyancsak történelmi valóságot háttérül, s 
nemcsak háttérül, hanem olyan anyagot, amelyben a
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valóságos jelenről alkotott véleménye realizálódhat. 
Nemcsak balladai repertoárjának egy része vonul fel az 
Ady-vers jellemzésében, hanem megszólaltatja a „Kró
nikás ének 1918-ból” fordításával azt az archaizáló 
hangot is, amely a Kerempuh-balladákat befutja.

Mert az archaizálás az 1936-ban megjelent ballada
könyvének, a Balada Petrice Kerempuhánák (Petrica 
Kerempuh balladái) költői lényegét képezi: nemcsak 
nyelvi eleme a verseknek, hanem költői anyagának al
kotó része is. Erre figyelmeztette Ady példája, aki a 
XVI. századi magyar históriás ének tónusát reprodukálta, 
de az a kísérlete is 1931-ből, amikor „Siratóének a 
templom felett” (Tužaljka nad crkvom) című versét 
„Báró Balassi Bálint régi magyar infinitivuszainak 
dicsőségére” költötte. A kaj-nyelvet azonban Krleža nem 
támasztja fel, hanem újrakölti, azt a nyelvi réteget ter
mékenyítve meg, amely prózájában a zagorjei és zágrábi 
kaj-nyelvként volt jelen, a kaj-irodalom tanulmányozása, 
már-már újrafelfedezése munkájaként is. K r^ában  a 
harmincas évek derekán tehát a kaj-nyelvi öntudat 
lobbant nagyot. Ami szította, a költői igényen túl az 
illírizmust elutasító nézete volt. Ezt hangsúlyozta az 
egykori kritika is, amely elsősorban Krleža nyelvi forra
dalmát méltatta, társadalmi jelentőséget tulajdonítva 
ennek a nagy kaj-evokációnak. „Ma — Krleža érdemé
ből — világosabb, mint bármikor: ezt a mi kajunkat 
nem ették meg a férgek a föld alatt, nem vitte veszendőbe 
az a százesztendős csend és megvetés, amely kiüldözte az 
akadémiákból és a katedrákról az előszobákba, félszerekbe 
és udvarokra. . (Slavko Batušić). Az elnyomottak
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nyelve a kaj-horvát ebben az értelmezésben, a cselédeké, 
a szolgáké, a parasztoké és a történetei népé, amely 
évszázadok óta küzd urai ellen egy igazságosabb tár
sadalmi rend utáni vágyában. „Egyfelől nagyon új, 
másrészt régi, ősi” ez a kaj-nyelv, Krleža szerint „nyelvi 
rejtélyt képvisel” — egy virtuális kaj irodalmi nyelvet, 
amely azonban csak ezekben a Kr^a-balladákban él 
ennyire elevenen és robusztusán, noha például egy 
Fran Galović versciklusában (melyet posztumusz éppen 
Krleža adott ki a Knjizevna republikábm 1925-ben) 
már erőteljesen megkezdődött modern költői meghó
dításának folyamata. Ennek a kaj-nyelvnek a nyomatékot 
Krleža tendenciája adta meg. Azt tartotta ugyanis, hogy 
ez a kaj-nyelv „alkalmas arra, hogy a líra egyik legnehe
zebb témáját lehessen kifejezni a segítségével, ez pedig 
a forradalmian irányzatos jelszavak témája, amelyet 
valódi, úgynevezett autentikus lírai eszközökkel mon
dunk ki” .

Balladát mondó „költője”, Kerempuh, egy 1834-ben 
hcrvát ponyvára került Thyl Ulenspiegel-regény nép
szerűsítette garabonciásból vált Krleža művében „nem
zeti költővé”, akinek tamburája immár négyszáz esztendő 
óta szól, és szólhat, mert a „kerempuhi” költői magatar
tás is örök. Ő a kommentátora eseményeknek és hangu
latoknak, ő ad szemlélete egyetemessége révén távlatot 
az egyedinek, a lokálisnak, az anekdotikusnak is. Az 
egyetemessége pedig ezeknek a költői tartalmaknak a 
nép szenvedése Dózsa György és Matija Gubec korában, 
a török harcok idején, a harmincéves és a hétéves há
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borúban, negyvennyolcban — egészen az írás idejéig, és 
pusztulnak falvak, vidékek, pusztul az ország, és vérzik 
az egyén, a nagyot akaró ember. A „homo homini lupus” 
elve uralkodik emberek és népek egymás közötti viszo
nyában, mert „virágok közt sincs igazság” :

Hajnalika, bazsalikom, gyöngyvirág, 
hallották az útilaput, lázadozva hogy kiált.
S szólott a gyöngyvirág:
sose fogsz te buta fejjel semmire se menni,
ez az isten akarata, így kell ennek lenni!

( Csuka Zoltán fordítása)

„Tótágast álló világ” képe rajzolódik ki Krleža har
mincnégy balladájában. Egy részükben közvetlenül, 
hiszen a régi irodalmak kedvelt fogását alkamazza ennek 
a feje tetején álló, történelmi természetellenességnek a 
kifejezésére (Lamentáció az adókról; Szanobori dal; 
Tehén a diófán), nagy versében, a Keglovichiáda című
ben pedig anekdotikus módon, a „régi borozó, kegle- 
vichiáni” motívumokat használva fel. Mint egy nagy 
barokk színpadi felvonulás, olyan „Öméltósága Keglovich 
Gáspár Melchior Baltazár” bevonulása a mennybe, 
s nagyon evilági a lakoma is ebben a balladai égben, 
merthogy a főuraknak „kosztjuk, kvártélyuk min
détig megvan” ott. A szegénynek azonban nincs 
szabad bejárása az égbe:
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És a sorfal végén, hogy e bandát elkerülje, 
a grófi mundérban, mint gróf katonája,
Szkunkács Imre, csirkefogó, a tolvaj zsiványa, 
mint a gyík, besurrant az egek kapuján, 
s főbekólintotta ez a pompás látvány: 
mennyei parádé, fényes csinadratta, 
három regimentnyi angyal-kürtös fújta, 
ördög-adta tramtatta, 
grófé a mennyország, tolvaj nem lakhatja!

(Csuka Zoltán fordítása)

Természetesen elcsípik Szkunkács Imrét, és mert feje 
tetején áll a világ, a mennyben is megkínozzák és a 
pokolra vetik, a Keglovichok ellenében, mert „Grófi 
mennyországban részesült e fajta már a földön, köztünk; 
pórok verejtékét ez büdös henyélők pintekbe töltötték, 
s most a mennyben ülnek, átkos jövevények!” Főúri 
ünnepek és parasztok halála, megkínoztatásuk, felnégyelé- 
sük, kínpadi szenvedésük képei jelennek meg a balla
dákban, és Krleža nagy felsorolásaiban, amelyek egy 
tragikus litánia lamentációjának komorságát és vaskossá- 
gát idézik, szinte tombol az, amit „brueghelinek”, de 
annyira „krležainak” is érzünk ezekben a vágánsdalok 
formaihletében született balladákban. Az „ezeregy halál” 
képvilágáról van szó, melyben nem élnek, csak meghalnak 
az emberek, örülni nem tanuhattak meg, egyetlen tudo
mány van csak, az „emberi testnek feldaraboltatása, 
boncolása és ízekre szabdalásá”-nak a tudása és az 
ezer halálnem elviselésének a történelmi képessége. Szól 
ez a halál a legkülönbözőbb „balladai” versnemekben
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— táncdaltól lamentációig és litániáig, tábori daltól a 
„virágok vetélkedését” elmondó versig, és Krleža mintha 
műfajteremtő kedvében versenyre akarna kelni az iro
dalomtörténettel és a versek formatanával is, merészen 
ötvözve hangot és formát, régit (pl. Fran Krsto Fran- 
kopán bordalát) és újat (pl. Ady versének, „A grófi 
szérűnknek képét), Celanói Tamás himnuszát és a kaj- 
vers irodalmi emlékeit.

A legnagyobb a balladák között kétségtelenül a Pla
netárium című, Krleža „százados éneke”, amely jöven
dölés és szellemidézés egyszerre, miként arra a vers 
alcímében a szerző is figyelmeztet. Vers ez a horvát 
történelemről, egészen abban a szellemben, amely „Né
hány szó a kispolgári historizmusról” című nagy tanul
mányában szemlélhető. Egyes részei mintha ennek a 
tanulmánynak a gondolatait verselnék meg. „A horvát 
történések valamennyi mai összetevője már vagy három
száz éve az első pánszláv, a tipikus horvát Juraj Križanić 
idejében éppoly végszetszerűen együtt volt, mint ma
napság. Mindazok a kérdések, amelyek, sajnos, még 
mindig olyannyira időszerűek, hegy ma is íirri és tár
gyalni kel) róluk, háromszáz évvel ezelőtt épp ennyire 
nyitott és ködös kérdések voltak. . .” S tovább: „A 
horvát fej mindig bárd datt, a horvát zseb mindig ki
fosztva, mert a horvát tető alatt idegen háborúk vertek 
tanyát, s hol háború van, ott nyárs forog és döghús a 
nyárson, ott dögvész és tömeghalál a vendég, mint a 
lorettói litániákban. És ezek a tények a mái napig is 
jelen vannak. Aki olvassa a történelmet, és ért is belőle, 
ma is felismeri ugyanazokat az erőket, amelyek Vojni-
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mirt, Ljudevit Posavskit és a nini száborosokat mozgatták, 
no meg a nemzeti dinaszták (a latin és román városi 
elem képviselői) elleni harcot, továbbá az Árpád-háziak 
mellett és ellen folytatott polgárháborúkat; egészen 
Frangepán Kristóf (1527) és Zrínyi Péter (1671) haláláig, 
és az 1918-beli Saint Germain-i békéig egy és ugyanaz 
a színjáték: a horvát kérdés az európai inkvizíció kere
keibe törve, mintegy címképeként holmi ómódi, roman
tikus, Walter Scott-i kínzókamra-motívum kelléktárá
nak . . . ” A Planetáriumban így énekel tehát:

S láttam a ködben 
a ködben láttam:
Zrínyi Péter a ködön át, 
mint vak megyen Bécsbe.
De vissza már soha, de vissza már soha, de vissza

[már soha
nem leszen térése . .  .

Tanulmányának az illír mozgalomról írott sorai („Jela- 
čić és Strossmayer akkor válnak illírekké, amikor a 
kutya se adna egy megveszekedett garast Illíriáértj és 
amikor mindenki előtt világos, hogy ez a Gaj udvari 
ügynök. . .) pedig így rímelnek a verssel:

S Jellasich bánt és Gaj urat,
őket is láttam Bécsbe flangérozni,
saját szavuk ott fogják majd, ott fogják majd, ott

[fogják majd
tönkrehazudtolni.

(Csuka Zoltán fordításai)
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Három motívumra épül ez a nagy szibilla-vers: a 
horvát nép sorsának a képeire évszázadokon át, azoknak 
a nagy egyéniségeknek a sorsképeire, akik a nép ügyét 
képviselték Krleža történelemfelfogásának pozitív példái
ként (Križanić, Starčević, Supilo), s az árulás legkülön
bözőbb formáiban elmarasztaltak seregére, amely ugyan 
énekli a horvát himnuszt a „szép hazáról”, közben 
azonban árulja a maga módján, történelmi korok szerint 
a „kispolgári” horvát hazafiság tótágast álló világának, 
nagy ellentmondásának példájaként.

Egy világról van ebben a versben szó, „ahol az igazi 
ember: jobbágy, koldus és homo”, s amelyben az igaz 
énekes, a valódi, az elkötelezett költő, mint Kerempuh, 
akasztófák alatt kénytelen énekelni. S magányosan a 
történelmi sötétségben:

Szikrányi fény nélkül, 
éjsötét pincében, 
zúgó szél hallatszott 
a nagy ürességben,
véres körmökkel agyamban, epémben és beleimben 
mint magányos és halódó, vérs eb, felüvöltöttem.

(Csuka Zoltán fordítása)

A történelemszemlélet egysége és a formák, a művészi 
megoldások változatainak gazdagsága, az ihlet szilárd 
tartása avatja a Petrica Kerempuh-balladákat páratlan 
alkotásokká, megismételhetetlenekké. És Krleža egyik 
költői útja végső állomásává is.
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KÉT FRONT KÖZÖTT MAGÁNYOSAN

A Kerempuh-balladák „költőjének” magányossága (a 
kötet zárósoraiban) nem póz és nem költői fikció. Krleža 
valósága hitelesíti a harmincas évek derekán, túl immár 
az első nagy „leszámolásokon”, de még innen a Pečaton 
és nagy pamfletj ének a megírásán. Mert a harmincas 
évek a viták ideje: nagyobb lélegzetű munkát nem is 
írt a Filip Latinovicz hazatérése után, s majd csak az 
évtized második felében ír regényt, 1939-ben pedig el
hallgat.

A húszas évek vége és a harmincas évek eleje Krleža 
nagy irodalmi provokációi jegyében telt el. Előbb a 
politikai és az irodalmi jobboldalt hívta ki maga ellen 
a Glembayak megírásával és a horvát polgári világkép 
bírálatával. Hadjárat indul tehát ellene a polgári és a 
klerikális sajtóban, munkatársaival együtt kiszorul a Hor
vát Maticából, és amikor 1933 áprilisában előadást akar 
tartani a Zeneművészeti Főiskolán a horvát irodalom
ról, a rendőrség betiltja. „A mi drága kaptoli székes- 
egyházunk sajtója, népünk Lord-protetkorának dicső szó
csöve, a főméltóságú Érsek úr Hrvatska S t^ á ja  naponta 
kegyeskedik rám üríteni fenséges »neotomista logikájának«
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éjjeli edényeit, s ezeknek a (kaptoli) gondolkodóknak 
álmukban sem jutna eszükbe, hogy ez az emberbőrbe 
bújt ördög — akinek ők tartják — színházuknak igen 
szerény és viszonylag gyakori látogatói közé tartozik . .  .” 
Nem jelenhet meg ugyanebben az évben Ezeregy halál 
(Htljadu ijedna smrt) című prózakötete sem — a rendőr
ség elkobozza, akárcsak Tíz véres esztendő (Deset krvavih 
godina) című tanulmánygyűjteményét 1937-ben és Eppur 
si muove című kötetét 1938-ban. Annyira tarthatatlan 
volt helyzete 1933-ban Zágrábban, hogy kénytelen Bel- 
grádba költözni, és 1934-ben ott indítja meg Danas 
című folyóiratát Milán Bogdanoviétyal. A belgrádi cen
zúra sem kíméletesebb, és „kommunista propaganda” 
miatt betiltja a folyóiratot. Ennek a korszaknak leg
sajátosabb emléke kétségtelenül a Leszámolásom velük 
(Moj obračun s njima) című pamfletje, amelynek kese
rűsége, a jelek szerint, hosszabb külföldi útjain sűrű
södött. Előbb Csehszlovákjában, majd Lengyelországban 
időzött, azután Franciaországban járt. Ami pamfletját 
kihívta, valójában drámáinak sorsa volt. A több mint 
egy évtizedes küzdelme színművei színpadra vitele érde
kében az oly beszédes nevű Bach intendánssal a húszas 
évek végén is tartott, a Léda 193o-aš bemutatójának 
kritikai visszhangja pedig megmutatta, hogy Zágráb szín
házi élete mennyire korrumpált és provinciális. Nemcsak 
a heves és szatirikus bíráló hang tör fel belőle „leszá
molását” írva, hanem a szenvedélyes vallomást tevőé is. 
Ma már Krleža kritikai „érdekessége” ebben a kétszáz 
oldalas pamfletben egészen jelentéktelen, hiszen eltűntek 
a célba vettek is. De lobog a krležai önvallomás, és a
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leggyakrabban idézett részlete éppen az, amelyben mint
egy „bevallja” eszmei útjának állomásait, eljutását a 
naciona1 izmushoz és abból a szocializmushoz. Hogy Petőfi 
nagy versét, „Az apostol”-t fordította, ebből a vallo
másából tudjuk.

Túlélték a kort viszont az irodalmi baloldalon vívott 
csaták eszmei konzekvenciái: újabban mind több tanul
mány tárgya éppen ezeknek a vitáknak és csatározásoknak 
a története. Krleža életpályáját és gondolkodását befolyá
solta tehát ez az időszak, amelynek kezdetét általában 
1928-ra teszik. Konfrontációja a Hegedušić-album elő
szavának írása idején volt a legélesebb, majd egy interreg- 
num után a harmincas évek végén lángolt fel ismét a 
„Dialektikus antibarbarus” (Dijalektički antibarbarus) 
című pamfletjében. Krleža valójában már Kirándulás 
Oroszországba című útirajzaiban megnyilatkozott, foly
tatta vitáját a Filip Latinovicz hazatérésének szövegében, 
tanulmányaiban kiszélesítette a vita határait, a Petrica 
Kerempuh balladáiban gyakorlati példát mutatott, és a 
Pecat megindításával az ideológiai kézitusákat jelentette 
be.

Kirándulás Oroszországba című művének van egy 
passzusa, amely igen egyértelműen meghatározza Krleža 
véleményét a forradalmi irodalomról, a művészi irány
zatosság kérdéséről, a „belletrisztikáról” :

„Az orosz irodalmi élet ma, nemzetközi és összorosz 
értelemben véve, a nagy ellenállás leküzdésének jegyében 
zajlik. Soha az orosz irodalomban még semmiben sem 
hittek úgy, mint amilyen vadul és szenvedélyesen hisz 
ma a moszkvai irodalom a politikai győzelemben. . .
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Regények, novellák, regényesített szépprózai krónikák és 
vallomások galériái tárulnak fel előttünk, amelyekben 
napjaink orosz forradalmi életét még mindig inkább 
fekete-fehér kontrasztok egyszerű gráf kus-techikájával 
ábrázolják, mint monumentálisán komponált freskók teljes 
színskálájával. A kortársi orosz irodalom hősei inkább 
verbalisztikus és programatikus alakok, s az irodalom 
inkább retorika, mint belletrisztika. Az orosz irodalomban 
ma mindez inkább az események forradalmi lendüle
tével felkavart tarkaság, inkább dekoratív megvilágítás, 
mint analízis, inkább propagandisztikus plakát, mint 
napjaink tanúbizonysága, inkább irodalmi anyag, mint 
annak a politikai valóságnak a tükre, amely nemcsak a 
pillanat reflexe, hanem egy egész korszak képlete és 
kulcsa is . . . ”

Nyilvánvaló volt, hogy 1928 után amikor az úgyne
vezett szociális irodalom, az „új” irodalom jelt adott 
magáról, és a művészi alkotásokban az irányzatosság 
kérdése került előtérbe a baloldali irodalomban is, nem 
függetlenül természetesen a szovjet irodalomban és a 
nyugati proletárirodalomban lejátszódó folyamatoktól, 
Miroslav Krleža, akit különben egyértelműen a „szo
ciális irodalom” atyjának, nagy kezdeményezőjének tar
tottak és tiszteltek a heves viták idején is, szembe találja 
magát az új baloldali irodalmi fronttal, amely egyetlen 
jelszót hirdetett: a szocialista irányzatosságot, és azt, 
amit Krleža „belletrisztikának” nevez, az irányzatosság 
szolgájának tartotta, nem egy esetben egészen leegyszerű
sítette a szociális irodalom fogalmát, hiszen például a 
Glembayakban sem látták meg az annyira kívánatosnak
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tartott tendenciát. Lényegében olyan irodalmi „dráma” 
felvonásai játszódtak le 1928 után ezekben a vitákban, 
amelyeknek a magyar irodalomban például József Attila 
volt a hőse. Krleža teljes fegyverzettel szállt csatába
— feljogosították erre mind irodalmi múltja, mind orosz- 
országi tapasztalatai és kontaktusai (Lunacsarszkij pél
dául kétszer is ebéden látta vendégül), nemkülönben az 
a művészi szuverenitás, amelyet a kétségbevonhatatlan 
tehetségtudat biztosított számára. Hogy voltak szélső
séges pillanatai is ezeknek a m£ jd tíz éven át dúló viták
nak, nyilvánvaló: Krleža, aki azt vallotta, hogy „nem 
tudatlan célzási gyakorlatról van szó, hanem éleslövé
szetről” („Följegyzések 1933-ból” — „Zapisi iz godine 
1933”), valóban „éles” szavakat is használt, s minden
áron meg akarta írni „mind a baloldali, mind a jobboldali 
papokról, hogy papok”, emlegette, igen éles analógiát 
állítva, a „szocialista világ dialektikus Savonaroláit” , majd 
megírva a „Dialektikus antibarbarus”-t Ognjen Prica, 
Jovan Popović, Radovan Zogović ellen, akik ugyancsak 
külön publickációban válaszolnak, egy gondolkodástípus 
rajzában az emberi értelembe vetett hitre hivatkozik a 
dialektikus gondolkodás védelmében.

A viták természetesen arra kényszerítették K r^ á t, 
hogy megfogalmazza, körvonalazza a maga irodalom
szemléletét, megírja a maga ars poeticáját, meghatározza 
szépségeszményét. Az ezekben az években készült iro
dalmi tanulmányai, képzőművészeti „margináliái” rendre 
ennek a célnak a szolgálatában állnak, egészen affirma- 
tívan, hiszen negatív előjelű irodalmi példái éppen annyira 
jellemzőek, mint a pozitívak. Még az olyan típusú tanul
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mány is jellemző ebből a szempontból, amilyen az Ady 
Endréről szóló (1930). Erre figyelmeztet különben Ivó 
Kozarčanin írása a Kerempuh-balladákról is: „Ugyan
ebben az esszében (egyik legjobb esszéjében, amelyre 
egyébként, érthetetlen okokból, kevéssé figyeltek fel, hol
ott nagyszámú rendkívül érdekes, idővel bizonyára ön
életrajzi értékűnek is tekinthető adatot tartalmaz, amelyek 
hozzásegítenek Krleža rendhagyó módon kialakult köl
tői egyéniségének megértéséhez) Krleža kifejti Ady 
Hunniájának fogalmát. . . Krleža Pannóniája innen csak 
egy kurta lépés . . .” Természetesen nemcsak a költői 
„tárgy” vonatkozásában, hanem az élet és irodalom 
relációjában, a költői irányzatosság megjelenési formája 
rajzában is. Kleist-tanulmányában, amelyre már utal
tunk, egészen pragmatikusan szemléli a műalkotások 
irányzatosságának a kérdését: „Manapság, amikor mife
lénk is mindenütt nagy hangon szavalnak az irányzatos 
irodalomról, Kleist Michael Kohlhaasávzl bizonyítható, 
hogy a művészet szociális értelmű irányzatossága lehet
séges olyan körülmények közt is, amelyekben Kleist 
alkotott, amikor még az irodalmi folyóiratok nem tálalták 
lépten-nyomon a szociális-irányzatos művészet elméle
teit. Szociálisan irányzatos minden irodalmi és művészi 
téma, amelynek az a szándéka, hogy az emberben feléb
ressze a szociális ösztönt, az egyik legfontosabb erőt, amely 
századokon át együtt nőtt az emberrel, és hozzásegítette, 
hogy vadállatból íróvá, művésszé és gondolkodóvá vál
tozzék. Ha e témák vulgárisán szociális-irányzatosak, az
az sem nem irodalmiak, sem nem művésziek, akkor az 
irodalom és a művészet számára tárgytalanok, mert az
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irodalomban és a művészetben nem is léteznek. . 
Ugyanebben a tanulmányában kihívóan szögezi le: „Nem 
témában és tendenciában szűkölködik a mai (nemzet
közi) kortárs irodalom, hanem művészi képességben, hogy 
ezeket a tendenciákat művészileg kifejezze. . Figye
lemre méltó az is, hogy Krleža az irányzatosság kérdését 
szívesebben tárgyalja képzőművészeti példákon, mint 
irodalmiakon, sugallva szinte, hogy a maga művészetének 
egyelőre nincsenek irodalmi párhuzamai. Egészen korán, 
1926-ban írja Goya-tanulmányát, mintha Glembay-cik- 
lusához végezne előtanulmányt a művészi magatartás 
vonatozásaiban, de még nem élezi ki a kérdést („Goya 
rézkarcaiból egy kategorikus imperativus érzik ki: mind
ezt meg kell festeni, hogy még számos nemzedék láthassa, 
milyen volt a spanyol ud/ar Madridban, amikor ott 
Goya úr festett udvari festőként. Goya hátba döfi modell
jeit, legyilkolja saját alakjait, s portréiból hatalmas, elemi 
erejű gyűlölet csap a királynők, az udvaroncok, a kardi
nálisok, a tábornokok és a hercegnők felé. . .”). Az 
ugyanebben az időben készült Grosz-tanulmányban vi
szont már felmerül a Tart pour l’art-nak mint nyugati 
jelszónak a kérdése a „keletinek” nevezett irányzatossággal 
együtt. A Hegedušić-albumhoz írott előszavában félre
érthetetlenül kifejtette álláspontját a szépség és az irány
zatosság kérdésében, leszögezve többek között, hogy „a 
tendencia a művészetben egyidős magával a művészettel” . 
Kileža tétele tehát a tendenciát a művészi alkotás változó, 
történelmi hatásoknak kitett mozzanataként értelmezi, éa 
ebből következően a hangsúlyt a „művészetre” helyezi, 
és a „szépség” kérdését élezi ki, az irodalmi baloldal
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követelményét, a politikai irányzatosságot mintegy az 
alkotói irányzatosság fogalmába viszi át, a tehetség pro
blematikáját is a figyelem körébe vonja, általában az 
íróval szemben a műve irányzatosságára való ügyelést 
szorgalmazza: „Vajon Pietro Vannucci Perugino szüzei 
számunkra, hitetlenek és istentelenek számára azért szé
pek, mert a szigorú egyházi szabályok szerint ábrázolják 
az Istenanyát, vagy pedig azért, mert olyan szőkeségek, 
akinek még ma is méz csorog a haján, húsuk pedig olyan 
friss, mint az ősszibarack, és sárga macskaszemükben 
sokkal több a paraszti, umbriai, kicsattanó egészség, mint 
az angyali, valóság fölötti titokzatosság! . . . Hol vannak 
Baldovinetti kék bársonyruhás, vidraprémmel szegélye
zett köpenyű, félig lehunyt szemű, viasz-szemöldökű 
néhai firenzei kisasszonyai, akiknek ajkai körül mosoly 
bujkál, mintha többet tudnának, mint a többi halandó? 
Ebből a mosolyból a test, a házasságtörés és a szenvedély 
titkai szólalnak meg, s esztétikai szempotból nem az 
a fontos, hogy a festő mint Istenanyát ábrázolja ezeket 
a firenzei kisasszonyokat, hanem hogy belőlük és moso
lyukból oly erősen cseng ki az általános emberi és még 
mindig nagyon emberi gyengeség, mint az arc átváltozva 
ragyog a testi érintkezés üdvösségétől. .

A művészi alkotás szépséget hordoz — hirdeti Krleža. 
A szépség pedig „kizárólag emberi fikció, a valóság 
villódzása a magunkban hordott szubjektív pokol és 
környezetünk pokla között” . Az alkotó tehetség sem a 
ráció kérdése Krleža felfogásában: „Az életigazságok 
indulatainkban tárulnak fel előttünk, amelyek nem kizá
rólag értelmi természetűek, a művészi igazságok viszont
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jobbára a tudat alól, a žavaroš szenvedélyekből és testi 
titokból, igen gyakran tisztátalan ösztönökből és eszelős 
sejtelmekből törnek fel, de majd mindig oktalanul, da
cosan és elementárisán,mint a hidegláz.” Leszögezi tehát: 
„Kezünkben tartott szabálykönyvből éppúgy lehetetlen 
kék eget konstruálni, vagy megváltoztatni az évszakokat, 
mint ahogy egyházi előírások szerint nem lehet jó képet 
festeni. . . ” A mindinkább merevedő baloldali irodalom
szemlélet nem tudott mit kezdeni Krleža téziseivel, 
éppen ezért a Hegedušić-eloszot egyenesen prvokációnak 
minősítette. Pedig Krleža újabb és újabb példákon szem
léltette nézeteinek helyességét. Lunacsarszkijról írva 
1934-ben is hiába illusztrálta az irányzatossággal kap
csolatos álláspontját egy Csehov—Lunacsarszkij pár
huzammal („Csehov tehetség, de program, Lunacsar
szkij program, de nem olyan erejű tehetség, hogy mű
vészi [adekvát] formulátora lehetett volna a maga pro
gramjának”), vitája tovább tartott, és még 1940-ben is 
tovább dolgozik nézeteinek igazoló kifejtésén, szinte már 
esztétikatörténeti igénnyel, miként azt A gyermekkor és 
más följegyzések (Djetinjstvo i drugi zapisi) című köte
tének szövegei bizonyítják. Ezek között „A költészetről” 
(O poeziji) című a legérdekesebbek egyike: Krleža ars 
poeticáját tartalmazza. Miközben visszautasítja a „rémes 
költői reflexiókat”, mert azok nem tarthatók költészetnek, 
egyetlen tömör és célba találó mondatban ad választ 
arra a kérdésre, hogy „mit jelent énekelni” : „Énekelni 
annyit jelent, mint búcsút mondani az Észnek, és neki
vágni a képzelet homályos, titokzatos és csodás ösvényei
nek.”
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S ehhez még hozzáteszi:
„A képzelőerő mellett a művészi alkotásban igen fon

tos szerepet játszik még egy új képesség, mégpedig az, 
hogy ki is tudjuk fejezni azt, amit a képzelet elénk idé
zett . . .  A benyomás, annak észlelése még mérhetetlenül 
távol esik e benyomás megfogalmazásától, kifejezésétől 
egy másik anyagban, kőben, tusban, színben, hangban, 
egy hangszer húrjának vibrálásában, a költészetben, de 
különösképpen a színpad deszkáin. . .”

A világtól a műalkotásig vivő utat és ennek az útnak 
a közepén álló alkotó kérdését védelmezte, bonyolult volt 
a tudatában egy sokkal egyszerűbb irodalompolitikai 
képlet ellenében. Az irányzatos művészet ellenében a 
maga művészetének tendenciózus jellegét, alkotói inte
gritását, világképének szuverenitását, a „belletrisztikát” 
védte, amelynek megvannak az öntörvényei.
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A LÍRIKUS EPILÓGJA

Krleža művészi világának van egy szférája, amelyben 
lírai motívumai helyezkednek el, elsősorban a versformát 
öltők, az életérzés kifejeződését hordozók, azok, amelyeket, 
kedves szavával, kantilénáknak nevezhetünk. A krležai 
„líra” világa ez, amelynek első nagy, vulkáni kitöi éseit 
a tízes évek második felében figyelhettük meg, míg 
a második lávaömlés korszaka a húszas évek második 
felét és a harmincas éveket öleli fel, hogy azután a jelek 
szerint ki is égjen. Űj verseskönyve legutóbb 1937-ben 
jelent meg Versek az éjből (Pjesme u tmini) címmel, 
s ahogy előbb a novella- és a drámaíró hallgatott el, 
majd a tanulmányíró és a pamfletista tette le a tollat, 
a világháború kezdete meghozta a „lírikus epilógjának” 
az ;dejét is. A háborús időkből összesen három verse 
ismert, mind a három a később publikált naplókból való. 
Közülük az egyik búcsúvers — s mintha az élettől bú
csúzna, sóhajt a „görög álom” után:

Minden sarokból tűz okád, üvöltenek a vészek,
ó, énekem, te eszelős ének!
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A szeretet máglyára vetve, vad lángok ölelik,
Hellász most meghal, és vele halunk mi mind . . .

(Kezdet nem volt — Početka nije bilo) 
(Fordította: Ács Károly)

A másikban a megrázó élmény a „halott Európa”, 
úgy, ahogy 1942* ben látszik. Az „Európa ezerkilencszáz- 
negyvenketvőben” (Evropa godine tisuću devet stotina 
četrdeset i diuge) című verse ez, olyan záróköve Krleža 
lírájának, amelynek első hangjai egyúttal a költő második 
nagy lírai korszaka verseinek a körét is bezárják:

Csak versben mondható el, mit jelent 
ez, az aljas, tébolyult emberirtás, 
mely a játszi Európát ledöfte 
szemünk láttára, mint valami veszett szukát, 
s ma már minden csak téboly, éj és rettegés.

Virrasztások, agyrémek, látomások 
szövik be álmaink, s az önkívület.
Vérzik az értelem, ha fölretten az ember 
a zsolozsmázó reggel s a nappal fátyla közt, 
s így, véresen matat a homályos alvilágban 
egy mécsesért, egy meleg emberi hangért, 
valamiért, mit egykor hajdanában 
gondolatnak s a vers méltóságának ne eztek! . . .

(Fordította: Fehér Ferenc)
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Mert Krleža lírája a húszas-harmincas években való
ban az éjszaka énekeit szólaltatta meg, a „sötétséget”, 
amely jelkép és valóság is, a lélek állapotának a képi 
megfogalmazása, különösképpen, hogy érvényes mind 
a világra, mind az emberre. Európa felett alkonyodott 
az ég, a költő hazájában mind nagyobb volt a sötétség, 
a költő körül nőtt az éjszaka, s mindig éber tudatában 
motozott a nyugtalanság, a némaság, a halálgondolat, a 
sebzettség. Ahogy Nyugtalanság (Nemir) című próza
versében jellemezte ezt a verset igénylő lélekállapotot: 
„Nyugtalanság vibrál az emberben. Hangok. Események. 
Jelenségek tűnnek fel és suhannak át az emberen, egyet
len nagy mozgás minden, zúgnak-bongnak a történések, 
mint a harangszó. Állandó háborgatások közt élünk. . .  
Ez a hallgatás ideje, amikor az ember lemossa magáról 
a nyugtalanságot és lemerül a csendbe.” (Fordította: 
Ács Károly)

Lelki eseményekről és történésekről van szó a Krleža- 
versekben, amelyeket akár hangulatoknak is nevezhet
nénk, ha nem félnénk, hogy ez a minősítés eltereli a 
figyelmet a krležai líraiság valódi természetéről. Mert 
jól érzékelhető ugyan, hogy minden vers egészen szub
jektív hangulatot fejez ki, ez a személyesség azonban 
elrejtőzött, és amivel a versekben találkozunk, az a 
tömény, megsűrűsödött hangulat, amely ílig őriz már 
valamit is az egykori, e fogalom hordozta jelentésből. 
Elementáris közegként tölti ki a világot, átjárja az anyagot, 
beleszívódik az emberi szövetekbe, kitölti sejtjeit. Csak 
érzékelni lehet, bár egészen konkrét a versekben, reali
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tásokkal teljes, és a nagyon is jól ismert világ arcába 
nézünk, amikor találkozunk vele. Ez az a jelenség, amelyet 
költészetelméleti jegyzetében, lírai korszakának egészen 
a végén, így határozott meg. „A költői alkotásban minden 
api óság, a legkisebb részlet is döntő fontosságú. A mű
vészi egész számtalan eleven részletből áll össze. . .” 

Nem „az” éjszakáról van tehát szó a Krleža-versekben: 
az emberi, társadalmi lét Krleža világában honos éjsza
kájának a képei vonulnak fel a szemünk előtt, valóban 
„eleven részletek” töltik ki a verset, az olvasóban azonban 
a létezés síkjaiként terülnek ki, mint Bohóc című ver
sének sora mondja: „Ez a rossz múlás eleven képe . . . ” 
Emberek, életek, tárgyak a homályban — ez a Krleža- 
líra alaphelyzete a harmincas években. Két színtere van: 
a nagyvárosé és a vidéki kisvárosé, általában a provin
ciáé. A nagyvárosi éjszakában haldokolnak, halnak az 
emberek. Az utcalányok öngyilkosságának az ideje az 
éjszaka, a rossz álmoké, sötét árnyakká vált embereké. 
A vidék a leláncolt emberi tengődés színpada, amelyben 
a „belerohadni a pállott sárba” élettörvény, ahol ez 
éjszaka valóban a lét képe:

Miért ugatnak így a kutyák ebben a vad homályban, 
Ha erre téved valami kóbor idegen, 
vagy a sötét farkasszagot idéz?
Egy percre csönd: minden hang éjbe vész, 
s míg dróton a lánc siklik hidegen, 
halkan pislant valami messzi lámpa.
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Süket csönd. Majd kezdődik újra.
Kutyák ugatnak. S ugatásuk eszelős, furcsa . . .

(Vidéki éjszaka — Noé u provinciji)
(Ács Károly fordítása)

„A tér, az éj, mind ködlik, füstöl, é g . . . ” (A vér 
sötét folyásáról) ebben a költészetben, világállapotot fejez 
ki, amelyben alig van ellenpontja a komor valóság tényei- 
nek. Legfeljebb álomképben jelenik meg a derűs élet 
vágyképe, s az is egészen ritkán, mint a „Városok álom
ban” (Gradovi u snu) című versében:

Álomban folyók folynak, vitorlák intenek vissza, 
az ég vászna kék és világos és tiszta.
Narancsszín selyem függöny lebben, 
tompa fény a sötétzöld vizekben, 
feltorló jégár a fellegekben.

(Ács Károly fordítása)

Hasonlóan kifejező a hajóképzet is a Krleža-versekben, 
gazdag asszociációs köreivel, jelentéstartalmainak skálá
jával. A Versek az éjből költeményeinek első hangütése 
is a hajóképzetet idézi: „Mint csöndes kikötőben vén 
hajó, ringatózik. . . ” (Ágy — a szegények egyetlen 
jachtja. — Ács Károly fordítása), az álmodóé, akit 
„valószínűtlen álom-sziget” vár:

és az ágy úszik és dalol, szürke habot kavar
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a tengeren, mely néma, sötét titkokat ringat: 
Fájdalom-teherrel úszik, tattal a piszkos pirkadatnak, 
ahol kiköt majd holnap, kikötőjén a napnak, 
s ahol a szürke partra cipeljük a régi lomjainkat. . .

Vagy három verssel arrébb a hajóképzet az előzővel 
ellentétes képszerkezetben jelenik meg: „Mint kemény 
páncélú hajók a nyomor szürke özönében, a templomok 
úsznak, s a bú csobban és csordul. . .” (Alamizsna). 
Ugyanitt „A templom kőből faragott roppant díszes 
hajó . . . ” , ilyen az „Alkony kis vidéki város állomásán” 
című versben is: „Mint pompás jacht, bronzfényű, 
lakkozott, a luxusvonat kéken átrobog . . . ” Az elindulás, 
a haladás ígéretét hordozó hajókép mellett feltűnik a 
megérkezésről beszélő is:

Csillagsugárban megfürödni, 
és végül, mint a hajó, kikötni. ..

(I tu i tako trajati i hteti.)
(Fordította: Ács Károly)

Prózaversciklusában halálhajóként látjuk viszont: 
„Mint kikötőben horgonyzó hajók, úgy állnak a városi 

utca házai az alkonyaiban, a kivilágított fülkékben utasok 
járnak-kelnek, ruhát kefélnek, ágyneműt szellőztetnek, 
száll a füst a kéményekből, vacsorát szolgálnak fel, 
utaznak a halálba. . .” (Fordította: Ács Károly.)

Verseinek természetrajzáról árulkodnak az ilyen kép
zetek, jelentésük a költői irányzatosságot beszéli ki, arról
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a lírai élményről vallanak, amelynek versihlető szerepe 
elsőrangú a harmincas években Krležandl. Nem „ko- 
lumbuszi” új világba tartó hajók ezek a Krleža-versekben, 
nem is a „holnap hősei” repülnek rajta, mint Adynál 
például. Ezek a hasonlatokban feltűnő hajóképek leg
feljebb az elindulás, az utazás, egy szebb világba költö
zés lehetőségét jelentik, de a megvalósulás reménye 
nélkül. A költői mondanivaló dinamikájának a forrásai 
is ezek a képi valóság és a jelentésben lappangó lehető
ség között feszülő ellentmondások. Krleža lírai állóképei 
általában is az itt megfigyelt módon váltják ki az olvasó
ban a mozgásnak, a történésnek a benyomását, anélkül, 
hogy valami is lendületben lenne, mozogna, hogy való
ban a történésről dalolhatna a költő. Krleža alapversei 
közé kell tehát sorolnunk a tárgyverseket is, amelyek 
közül néhány a költő nagy versei közé tartozik. „Az 
ósdi szekrény énekel”, a „Vén karosszék”, a „Fekete 
női kesztyű az asztalon” vagy a „Meztelen nő a régi 
képen” címűek a megbéklyózott mozgásszándékok üze
neteivel vannak tele, természetesen túl a konkrét vers
tartalmaikon, amelyekben a Kreža emlegette részletek 
tobzódnak.

S nem ilyen sugallatokkal van-e tele a „nyitott sír” 
költői látványa, vagy A. G. Matoš holtteste, ahogy fölöt
te a költő siratóénekét mondja e költészet kétségtelenül 
központi versében. Aligha írtak ennél megrázóbb verset 
a horvát irodalomban a költői sorsról és a költészet értel
méről, a költőről és világáról, és nemcsak Matošsal 
kapcsolatban. Krleža érzelmi mélypontján szólal meg ez 
az „extremis”, mint ahogy József Attila is, körülbelül
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egy időben a „Tužaljka nad mrtvim tijelom A.G. Matoša” 
című vers keletkezésével, írja a maga versét arról, hogy 
„mit érlel annak a sorsa”, aki költő. így teszi fel a kér
dést Krleža is a költő valósága és álomvilága festése 
között félúton: „És selyem beszéde suhorgásából mi 
haszon, itt, ahol kocsma minden, és vásári ricsaj, és 
adósság — malom?” Mert milyen világ veszi körül a 
költőt?

SIRATÓ A. G. MATOŠ TETEME FÖLÖTT

És selyem beszéde suhogásából mi haszon,
itt, ahol kocsma minden, és vásári ricsaj, és adósság-

[malom?

És körülötte minden: kocsma. Poloskás szobák, vásári
[vigalom;

ez az élet: poloskás szoba, hitel-, bér-, váltó-malom.
Savanyú szagok, fekete, bűzös, mocskos szakadék,
s a Költő idetévedt utas, leköpött koldus-vakarék.

. . .Az agyban: napsugaras mező, virágok, 
s körös-körül: homály, butaság, fekete, mint az átok, 
örvénylő felhő-bugyrok, elfekvő ködös árkok, 
fölöttük szivárvány-híd: álom, sohase látott.

Vak éjszakában, kutyavonítás mellett, 
be nehéz virrasztani, és írni, írni a verset. . .

(Fordította: Ács Károly)
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A Versek az éjből legmélyebb ihletforrásai fakadnak 
fel ebben a versben, s egyszerre mutatnak az ember- 
ellenes világra és a világ sebei okozta lázat szenvedő 
költőre. Általános érvényű tehát a vers alább következő 
két sora is:

A Költő háta mögött csupa árny: torz, idétlen, gennybe 
fúló, szörnyű, beteg, kísértetes notturno!

(Fordította: Ács Károly)

Mert végeredményben ezekről a hangulatokról és élet- 
tényekről van szó ezekben a Krleža-versekben. A költő 
úgy él és mozog világában, mint aki tudja és érzi: „az 
élet disznóság és csúnya, sáros álom” („Nyitott sír 
fölött bús gyülekezet” — „Nad otvorenim grobom, 
tužni zbore”). A szegénységnek, a nyomornak, a nagy
városok szegénynegyedeinek, a kisvárosok állomásainak 
és kocsmáinak éjszakai képei és emberalakjai vonulnak 
fel bennük, és együttesen egy jellegzetes krležai dráma
kompozíciót képeznek, lírai motívumai polifóniájaként. 
Azt sem szabad azonban felednünk, hogy ez az a kor
szaka, amikor már nem írt novellát, s talán ezzel magya
rázhatjuk, hogy a prózaversek egy sorozata szakadt ki 
belőle, amelyeket akár lírai novelláknak is nevezhetnénk. 
Hadd utaljunk elsősorban a „Lírai variáció az őszi 
alkonyairól” (Lirska varijacija o jesenjem sutonu) cí
műre, amelyben Krleža verseinek képvilága szinte hiány
talanul felvonul,egy fokkal konkrétabb mefogalmazásban, 
mint ahogy a versekben láttuk. Krleža „szociális lírája”
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megnyilatkozásairól van szó, s egy pillanatban József 
Attila Munkások című versének nagy képe világít a 
szemünkbe — teljességgel krležai módon megfogalmazva: 

„Míg a város központja polgári csendbe merül, a 
külvárost korom és füst borítja vastag felhőkben, az ív
lámpák fényében minden oly szürkének látszik, mintha 
termithamuból volna kiöntve, és betonliszttel behintve . . .  
A lakások itt bűzlő állatketrecek, itt kokszkályhák és 
gyárkémények füstölnek, s a csarnokok megvilágított 
négyszögeinek sötét narancsszínű párájában kúszik a 
gépek meghajtószíja. Rendetlenség és Nyomor. Itt lakik 
a Proletár. . .” (Fordította: Ács Károly.) Nem magya
rázhatjuk tehát pusztán Krleža szubjektív ellentmondá
saival ezt a versvilágot. Alapjaiban nyilván benne van 
az a bizonyos „dekadencia”, amelyet önjellemzésként a 
„Leszámolásom velük”-ben olvashatunk, magyarázatát 
és „objektív” okát Krleža társadalmi közegének jelle
gében kell keresnünk. Ezt írta:

„ . . .  Sokféle ellentmondás szól belőlem, s az egyik 
leggyengébb oldalam a dekadens rezignáció iránti haj
lam. Ezt a dekadens rothadtságot, amely voltaképpen 
egészségtelen és rothadt helyezetemet tükrözi, sohasem 
szégyellettem, sőt gyakran magam is ápoltam félho
mályos és tehetetlen lírámban. Ez a szolipszista, roman
tikus szemlélődés önmagámról s a körülöttem levő em
berekről és jelenségekről, lírámnak sok év óta jelenlevő 
tárgya, amelyet máig sem sikerült leküzdenem, mert a 
lírai hangulatok nem függnek az akarattól. . .”

A „világot versbe vivő lírikus” epilógusa tehát a
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Versek az éjből. Az érzelmek és a lírai variációk mögött 
ugyanis tornyosodnak a racionálisabb írói indulatok, 
egész közel van már a második világháború kitörésének 
az ideje. Az „éjszakai virrasztó”, az „álom nélküli” 
„látó” a „véres mítosz” vonzáskörébe került.
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REGÉNY EGY ÉLETRAJZI MOTÍVUMRÓL

A z ész határán (Na rubu pameti) című Krleža-regćny 
(1938) a Leszámolásom velük című polémiakönyve utolsó 
lapjainak szenvedélyes mondataiból nőtt ki. „Ha majd 
egyszer leülök, hogy íróilag megfogalmazzam önnön 
életem motívumait, nem feledkezem majd meg ezekről 
az alakokról, akik leköpdöstek csupán azért, mert nem 
engedtem meg, hogy kiegyenlítődjenek velem. . . ” — 
olvassuk itt A z ész határánt előlegező prófétikus sorokat. 
„Azok, akik valamiféle stenjevaci szenvedéllyel borultak 
le előttem, és rimánkodtak a rúgásomért, azonnal ki
neveztek osztrákdicsőítőnek, amint kételkedni merészel
tem kritériumaik egyedül üdvözítő értékében, s a pojá- 
cák, akik nyilvánosan, saját aláírásukkal hitelesítve védel
meztek e nevetséges rágalmaktól, ugyanakkor nem átallot
ták pamfleteket írni arról, hogy szervezett karlista 
vagyok, és himnuszokat zengek az osztrák hercegnőknek. 
»Ecce poéta« — írta rólam magasztalóan (és alá is írta) 
egy sápadt alak, ám amikor szóvá mertem tenni, hogy 
ugyanez a sápadt alak a vád tanúja volt a szarajevói 
merénylet után, egyszeriben csilingelve gurulni kezdett 
az illető sápadt alak szerkesztésében megjelenő újság
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hasábjain a mendemonda bizonyos csengő rubelekről, 
amelyek természetesen — az én zsebembe gurulnak . . . ” 
S tovább: „Lám, ilyen irodalmi mezsgyék közé kell 
beillesztenem majdani életrajzomat. De mind mélyebbre 
bocsátkozva a szennyes és sötét szerpentineken, amelyek 
helyzetemet még ma is meghatározzák, nem eshetek el, 
és nem mocskolhatom be magamat, mert fejem fölött 
a nyugodt meggyőződés fénye világít, enyhén és állha
tatosan megvilágítva utamat. . .” Hogy A z ész határán 
fogantatásában a fentebb idézett gondolatok is közre
játszottak, kétségtelen. Ha a Leszámolásom velük egészen 
konkrét életrajzi vonatkozású volt egy szellemi kézitusa 
minden ismérvével, A z ész határán regényesen absztrakt 
változata ennek a harmincas években annyira eluralko
dott krležai „harcnak”, következésképpen szépirodalmi 
jelentése is gazdagabb és általánosabb érvényű, mint a 
vitairat volt. Az helyi és személyekhez tapadó, emez 
általános, művészi „üzenetet” hordozó világképet mutató, 
a korszak ideológiai és morális alakulásának egy állomását 
megrajzoló, tehát univerzális alkotás. Természetesen 
annak ellenére, hogy névtelen, ötvenkét éves főhőse 
életének egyes mozzanatai az író életrajzának bizonyos 
részleteivel rokonok, s hogy a regénybeli per egyik 
kulcsadata pontról pontra megegyezik a Leszámolásom 
velükb^n emlegetett adattal. Abban egyik ellenfele a 
szarajevói merénylettel kapcsolatos perben a vád tanúja 
volt, itt Domaćinski a „nemzeti érdekeket úgy védel
mezte, hogy a szarajevói rendőrség besúgója volt” . Jelen
tősebbek természetesen a lényegbeli megfelelések: aho
gyan a rágalmak özöne zúdul a hősre, ahogyan a lázadó
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ember védekezik s támad az ész, a jóízlés, az erkölcs 
nevében, ahogy a horvát uralkodó osztály ellene küldi 
képviselőit, mindenekfölött pedig a szellem, amely ag
resszivitásával el akarja pusztítani a vele szembeszegülőt, 
az immoralizmus, amely a harmincas években már új 
vonásokat öltött, megőrizve mindazt, amit ezen a téren 
a Monarchiától örökölt. Természetesen vannak különb
ségek is. Az írót keményebb fából faragták, mint A z  
ész határán hősét. Krleža ugyanis egyértelműen szögezte 
le a Leszámolásom velük bevezetőjében:

„A hajsza még tart, bár azóta az előadásom óta majd 
két év múlt el. Még régen, a Plamen idején írtam egyszer, 
hogy nem tudom, farkas vagyok-e, de hogy irodalmi 
páros ujjú patás kérődző nem vagyok, abban már akkor 
biztos voltam. Ebből a sűrűsödő ugatásból, amely körül
vesz, arra következtetek, hogy ezek a szegény párák 
farkast szimatolnak. Valóban! Petőfi verse a farkasokról 
az első mély ösztönzőm volt, hogy írni kezdjek. És ma 
is úgy gondolom, hogy jobb Petőfi éhes és sebzett farkasa
ként elvérezni, mint láncra fogva ugatni.”

A z ész határán hőse viszont, belefáradva a küzdelembe, 
az eltűnést kívánta meg az élet tragikus és operettes 
kulisszái előtt, Európa alkonyának borongásában, világ- 
pusztulásos hangulatban: „Sötét van. Az aJkonyi félho
mályban kinyílnak a hangszerek, mint a virágok; a 
sötétbarna, szurkos láva folyik, a láva forr, füstölög, 
minden füstölög, tüzek lángolnak, vulkáni mennydör
gés . .  . Aludni szeiérnénk. Elaludni. Csöndben és végleg. 
Eltűnni.”

Ezen a ponton ugyanis már a regény hozta jelentés
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beli többletről van szó, s egyértelműen következik a le
hangoló befejezésből, hogy A z ész határán a legkomorabb 
Krleža-szoveg talán. Miközben „regényesen” tovább fej
leszti a Leszámolásom velük élményvilágát, és esszé- 
isztikus-regényes formában tovább mondja a Versek az 
éjből élményeit, sőt verstémáit, már nem csupán ihlete 
társadalmi forrásaira mutat, hanem — mintegy felvetve 
fejét — regényét ínra a közeljövő már érzékelhető sötét
ségébe is mered, egészen pesszimisztikus premisszák 
kíséretében. Borult a szemhatár, az „európai” horizon
tok nem látszanak, nem látszik az eszményi Európa, a 
logika csődje kétségtelen, az erőszak kora következik. 
Horvátországban a harmincas évek Klanfarjai már Rosen- 
berget olvassák, és kezük szinte automatikusan revolver 
után kap. A fasizálódás időszaka jelenik meg tehát 
Krleža regényében, s alighanem ez a műve mindmáig 
az egyetlen mélyrehatoló „belletrisztikus” elemzése is 
ennek a jelenségnek a horvát társadalmi élet érzelmi és 
gondolati síkján, tehát „regényes” látványként. A kelet
kező, tehát már a jelenlevő, de még nem látható, ala- 
koskodó fasizmusnak a regénye A z ész határán, hogy 
az ezt követő Bankett Blitvában a nyílt, diktatórikus, 
egyben „kisországi” változatát állítsa olvasója elé.

Nem egy Glembay agonizál a szemünk előtt ebben 
a regényben, hanem a jobb sorsra érdemes, morális tuda
tára ébredt ember érzékeli, hogy a világ körülötte valóban 
eljutott az ész határára, az abszurdum küszöbére; egy
szerűen azért, mert erkölcsi felháborodását nem tudja 
tovább palástolni, átszakítja polgári fegyelme, jól meg
fontolt gazdasági érdeke, társadalmi egzisztenciája diktálta
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önuralma gátjait, s önös érdekei ellenében már emberi 
önérdekét és méltóságát képviseli, mintha éppen akkor 
értek volna be olvasmányainak, Erazmusnak, Buddhának, 
Szent Ágostonnak a gondolatai. A „révolte” embere ő, 
aki magányos egyeddé, üldözött vaddá válik, s a regény 
ebből a szempontból nem más, mint a hős útjának rajza 
a Domaćinski szőlőjében lezajlott jelenettől a provokációk, 
bírósági tárgyalások, börtönök és a bolondokháza kór
termein át a rezignált pusztulásvágyig, a csődérzetig — 
ami kétségtelenül kortünet is volt. Ilyen módon nézett 
szembe az „európai” ember, a humanista, az írástudó 
a fasizmus fenyegető előretörésével, az esztelenséggel, 
a pusztításvággyal, a logikátlansággal szerte Európában. 
A magára maradt ember gondolatfolyamai áramlanak 
ebben a nagy monológregényben; nem lát partot, vezérlő 
csillagot a feje fölött, elutasítja az ideológiák kínálta 
mentőövet. Az a kétfrontosság, amely Krleža helyzetét 
a harmincas években jellemezte, szemmel látható nyo
mot hagyott regénye hősének gondolkodásán is. Nem 
véletlen tehát a regényben a hős gondolkodásának a 
„fejlődése” sem ebből a szempontból. Ha a Domaćinski 
szőlőjében botrányba keveredő ember még csak regény
hős, a megsérült szemét gyógyító magányos ember, majd 
a Sixtus-kápolna Michelangelo freskója előtt megálló 
gondolkodó már-már az író szócsöve is:

„Fekszem a fekete függönyökkel elsötétített szobában. 
Ma, amikor hatalmas menetoszlopok vonulnak a világ 
valamennyi irányába, mit jelent vajon a magányos ember 
a szenvedélyeknek és elvakultságoknak ebben a belátha
tatlan szövevényében? Mit tehet az ember e hajótörések
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közepette, ha nincs mentőöve, viszont nem annyira 
rövidlátó, hogy a hazugságok pátosza, melyekkel a ful
doklókat évszázadok óta narkotizálják, megrészegíthesse? 
Napjaink úgy peregnek, mint a Fox-féle 20-th Century- 
botrány árnyékai. Az újságok egyre tébolyultabb gyor
sasággal hullanak a valóság vásznára, s a fénynek és 
árnyéknak ez a játéka, az európai hazugságoknak ez a 
titokzatos előadása narpól napra sötétebbé és rejtélyesebbé 
válik; a nézőtéren a rémület szemmel láthatóan nyug
talanítóbb, és senki sem tudhatja, mikor fognak a mad
ridi és sanghaji bombák — a mozizsöllyékből látjuk őket
— a mi fejünkre hullani. . .”

Krleža hősének azonban nagy utat kellett megtennie, 
hogy képessé váljék a Sixtus-kápolnába rá váró élmény 
befogadására, az „emberrel” való találkozásra, amely 
minden rezignáción át tud sütni, és az emberi létezésbe 
vetett elementáris hittel tudja a kétségbeesőt megajándé
kozni, azzal a „nyílt távlattal” amely — miként a hős 
mondja — „valóban méltó arra, hogy ennek a büdös 
emberiségnek minden hetedik évezredben egyszer meg
nyilatkozzék”, Michelangelo freskójával, a „hatalmas, 
sötét, dadogó, meztelen gigászokkal a fekete, a meg
hasadt mennybolt tátongó mélységeiben, az elátkozott al
világ viharos szakadékaiban”, s egyetemesen is („mindez 
olyan mélységes, mint az óceánok lélegzetvétele, mint 
a hullámverés, a szél süvöltése, a mennydörgés, a rozsa 
illata, a szív dobbanása . . .”). Nem véletlen az sem, 
hogy az „Intermezzo a Sixtus-kápolnában” című feje
zet, a regény gondolati csúcsa, alkotói kérdésekké változ
tatja a Domaćinski-incidens kiváltotta gondolati kérdé
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seket a hősben, felerősödik a polemikus hang is — az 
író hősével a maga gondolati pozícióit kényszeríti védeni. 
Nemcsak arról van szó már, hogy könyvet kellene írni 
„korszakunknak e roppant bonyulult ellentmondásairól, 
amelyek olyan durván jutnak kifejezésre ezen a májusi 
reggelen”, hanem a Michelangelo—Raffaello párhu
zamról is. Michelangelóval ellentétben, aki „köszvénye- 
sen, asztmásan, megkeseredve, elhagyatva, elkeserítve, 
lekicsinyelten és magányosan” alkot és az „élet szurkos 
vulkáni torkába néz”, Raffaello „zseniális iskolapéldája 
annak, hogyan kell gondtalanul festeni” . „így tesz az 
ember ma is . . . — mondja a hős. — így ad;a el ma 
is az eszét, jobbra és balra; ez többé-kevésbé a foglako
zásából származó kereset, a divat, a siker, az ösztöndíj 
kérdése csupán, de ha valaki éles késsel beszél vagy fest, 
ha meg akarja skalpolni magát, ha véres bőrét mint 
véres tunikát le akarja húzni magáról, ha tulajdon zsige- 
reit ki akarja metszeni, hogy ujjaival saját magába, a 
beleibe, a titkaiba, a húsába nyúljon, ha föl akarja fedezni 
saját magát, akkor az ember itt van, sötéten és távolian; 
a cilinderes urak és a magántanárok nem tudják, mit 
kezdjenek vele, mert ő nem szentkép a búcsúkon, ha
nem holdfénybe, csillagokba, erkölcsi kérdésekbe me
rült problematikus arc; neki nincs határozott világnézete, 
mert az ilyen embernek nincs szüksége arra, hogy der
vis legyen, hogy a katekizmusba higgyen, hogy a világot 
előírásosan szemlélje. Nem nézni kell, hanem látni, 
ebben rejlik az ember titka. . .”

Nagyobb gondolati viharzás támadt tehát a regény 
hősében, mint amekkorát a szőlőbeli incidens kezdetben
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sejtet, és nagyobb fordulatot kap életének folyása is 
mint feltételezhető lenne, hiszen hősünk is a Domaćinski 
képviselte osztály tagja, a nagyvállalkozó jogi képvise
lője, aki a háború után egy gazdag zágrábi patikuscsaládba 
nősült, és háromemeletes házat kapott, s jól menő ügyvédi 
irodája van. Hogy különb ember, mint osztálya tagjai, 
azt a regénybeli önelemzés mutatja majd meg. S azt is, 
miféle „indokolatlan tett” volt tiltakozó gesztusa kenyér
adója, Domaćinski nézetével szemben, aki borozgatás 
közben arról fecseg, hogy miért éppen ez a história 
provokálta, miért éppen azon az estén ért meg benne 
a gondolat, hogy le kell vetnie álarcát, hogy „benső
séges hangulatának vonalán szólaljon meg” . Mert ettől 
kezdve a regényben a hős gondolati útja — hasonlatosan 
élete „ámokfutásához” üldözői sorfala közepette — mind 
egyértelműbbé válik, intellektuális epidermiszéről le válik 
a kéreg, eljut az erkölcsi kényszer fogalmának a felismeré
séhez, s ezzel kapcsolatosan a tótágast álló világ képzeté
hez, majd innen is tobább, a Domaćinski neve jelezte 
világ tagadásáig, a tragikum felismeréséig a harmincas 
évek Európa-képében, és a börtönből szabadulva Michel
angelo freskója elé, az emberi létezés élményével talál
kozni.

Morális tekintetben Krleža hőse nyilvánvalóan azok 
közé a polgárok közé tartozik, akiket — József Attila 
szavaival — „erkölcsi szükségletük sarkallt szocialista 
irányba”, legalábbis kora kapitalista világának a taga
dása irányába, hazai és európai méretekben egyaránt. 
„Nekem az erkölcsi értékek egész világáról sajátos, bizarr 
elképzelésem van; számomra az erkölcs ízlés kérdése.
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Az ész egyetlen mértéke az én szememben a forma mér
tékének látszik. Ami meg az emberrel van kapcsolatban, 
ma a világon semmi sincs, ami ki nem vetkőzött volna 
a formájából. Az ízlés hiánya: az ész hiánya; mert valami, 
ami okos, vagyis ami élettel teljes, vagyis természetesen 
adott, csak harmonikus, csak ízléses lehet. . . Amit az 
emberek körülöttünk harmonikusnak vagy ízlésesnek, 
erkölcsösnek vagy szépnek tekintenek, az mind torz, 
utálatos és ferde. Csak látni kell, mit tekintenek fele
barátaink lírának, miféle képeket pingálnak, hogyan lak
nak, milyen politikát űznek, s az ember máris lépten- 
nyomon meggyőződhetik arról, hogy mindez az ízlés 
általános hiányáról tanúskodik. . .” Konkrétabb és erő
sebb nyomatékkai szólal meg ugyanez a gondolat a hősnek 
egyik börtönbeli vitája során egy politikai elítélttel, aki 
a tetteket sürgeti a hős „szavaival” szemben: „Ügy? 
Megsértettem! A főnökömet? S miért sértettem meg? 
Azért, mert az volt a meggyőződésem, hogy ez a főnök 
olyan társadalmi berendezést képvisel, helyesebben jel
képez, amelyet én egyénileg, büntetőjogi felelősségem 
tudatában a bíróság előtt bűnösnek, rablónak, banditának 
és erkölcstelen társadalmi berendezésnek minősítettem. 
Nagyon valószínű, hogy ezt nem tettem volna, ha nem 
vagyok meggyőződve róla, hogy az a társadalmi beren
dezés, amelyet nálunk Domaćinski úr képvisel, olyan, 
hogy nem kellene magasabb rendűvé változtatni! . . .” 

Ez a morális-forradalmi ember áll szemben Domaćin- 
skival és világával, általában a horvát uralkodó osztállyal. 
Krleža nagy arcképcsarnoka e regény „úri” hőseivel válik 
teljessé, hiszen most az uralkodó osztály legújabbkori
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reprezentánsainak érzékletes portréival nézhetünk szembe, 
Domacinskitól, a harmincas évek Klanfarjától kezdve, 
aki a semmiből indult, közönséges gazember volt még 
a háború kezdetén, erkölcsi életrajzán folt hátán folt, 
de a harmincas években már a horvát ipar nagy neve, 
egészen egyértelműen fasiszta nézeteket vall, s ő az, 
aki a konkrét horvát viszonyok között példázza, hogy a 
„tőke és fasizmus jegyesek”, egészen a Domaéinski-gépe- 
zet utolsó, jelentéktelen csavarjáig, egy Hugo-Hugóig, 
vagy Oto-Otóig. E végletek között pedig egy egész 
embertenyészet, melynek szinte mindegyik tagjával meg 
kell küzdenie a hősnek. Ez az a bizonyos nagy többsége 
ennek a horvát világon uralkodó osztálynak: az „Aqua- 
curti-Szarvas-Djalskiné, Rugvay Árpád és Attila, Kro- 
batin és Harambašić miniszterek . . .  a Petretichek, Fur- 
lanik, Dagmar Varagonskinék”, a Werner doktorok, a 
Marko Antonio Javoršekek sorakoznak Domaćinski mögé, 
és hajszolják a hőst. Mindegyiknek van egy jelenete a 
regényben, s mindegyiket éles fényben, múltjuk és 
jellemük problematikus voltának teljességében látjuk az 
író emberteremtő és embert jellemző művészete nyo
mán.

A hős „segítői” kevesen vannak. Csak Jadviga Jesenski 
áll mellette, aki a regény beli események idején az Európa 
Hotelben árulja a testét, majd a regény végén bécsi 
cirkuszi lányként lesz öngyilkos, valamint az orvvadász 
zagorjei paraszt, a Vudrigának nevezett Valent Žganec, 
akinek „lamentációja” (a regény kaj-nyelvű betétje) a 
honvédnovellák legerősebb lapjaival versenyez, s a 
bírósági tárgyaláson Pero Krneta magányos hangja, aki
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a hős igazsága mellett tanúskodik. A világ uralkodó 
erkölcsi normái szerint problematikus emberek mind
annyian. A hős rágalmak özönében áll: „foglalkozás 
nélküli ügyvéd vagyok, kéjenc, rágalmazó, vadházas, 
saját hibámból elvált, tanúk által igazolt házasságtörő, 
egyelőre büntetlen előéletű, de azzal a megjegyzéssel, 
hogy: problematikus személy, erkölcsileg beteg jelen
ség”. Jadviga Jesenski „háromszoros özvegy, feslett 
életű hölgy, ágyas, saját testének áruba bocsájtója”, 
azután „azzal gyanúsították, hogy kokaint csempészett, 
erkölcstelen élet miatt kitoloncolták. Werner doktor 
lapszerkesztő első hitvese” . Valent Žganec viszont 
gyilkos: az erdőőrt lőtte le. Valójában vele zárul a regény 
emberi köre: akiket Domaćinski 1918-ban lelőtt, akár a 
Vudrigának nevezett Žganec édestestvérei lehettek volna. 
Ha tehát valami magyarázhatja a Domaćinski szőlőjében 
lejátszódott jelenetet, az éppen ez a honvédmotívum 
lehet; a frontot megjárt hős emlékében élt még a zagorjei 
honvédek emberségesebb világának képe, és szinte ennek 
sugallatára hangzott el „magánbeszédének ártatlan mon
data pontosan a vezérigazgató úr két mondata közti 
szünetben” arról, hogy a négy zöld káderes katona meg
gyilkolása „véres bűntett, iszonyúan erkölcstelen dolog” 
volt.

Formai újdonsága ennek a Krleža-regćnynek ma már 
kétségtelen: a horvát világ képe, s ebbe kapaszkodóan a 
harmincas évek eszmei-művészi kérdéseinek köre a 
megkerülhetetlen morális dilemmákkal egyetemben a 
hős tudatában van adva, anélkül természetesen, hogy a 
hagyományos tudatregényhez sok köze lenne. Elválasztja
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attól részben telített líraisága és igen gyér „epikuma”, 
még inkább pedig az elemző kedv, amely a kor erkölcsi
eszmei anyagába kap, nemkíljnben pedig az, hogy a 
világ, amely objektíve e tudaton kívül van, a szőlőbeli 
„esemény” után (a regény többi történése valójában 
csupán apró epizód) jelentéstartalmaival esszéisztikus- 
lírai formát ölt, megőrizve a tudattól független létének 
benyomását is. Érzékelhető tehát az az írói meggyőződés, 
hogy „manapság az emberi ész. . . idegnyugtalanság, 
voltaképpen neuraszténiás nyavalygás”, mert az ember a 
„valóság diluviális körülményei közepette” kénytelen 
élni. Ez a világ áll a harmincas évek második felében 
szó szerint az „ész határán” Horvátországban, amelynek 
vonaglásában Európa nagy gondjai is remegnek.
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VÉRES BANKETT BLITVÁBAN

A z ész határán-ban a névtelen hős kontra Domaćinski 
probléma áll a figyelem előterében, a Bankett Blitvaban 
(Bankét u Blitvi) címűben (az első könyv 1938-ban, a 
második 1939-ben jelent meg) doktor Niels Nielsen 
áll szemben Barutanski ezredessel, Blitva katonai dik
tátorával, a szó a fegyveres hatalommal, az egy doboz 
ólombetű az ólomgolyók rengetegével. Krleža mintha 
nem találta volna kielégítőnek A z ész határán-ban le
zajlott vita végeredményét a szó hatalmáról („ — S mit 
kellett volna ön szerint tennem? Hogyan védekezzem, 
ha nem a szavakkal? . . .  — Tettel, doktor, szervezett 
cselekvéssel, csak így. . . — S a szavak a maga vélemé
nye szerint nem je’entenek cselekvést? — Nem, a szavak 
csak szónoklattá állnak össze. . .”), az értelmiségi el
kötelezett embernek a harmincas évek második felében 
oly időszerű problémáira — ismét egészen konkrét 
körülmények közepette — újabb s nagyobb terjedelmű, 
három könyvből álló regényben kereste a felelete1-, 
amelyből azonban akkor csak az első kettő készült el. Az 
ígért harmadik 1962-ben jelenik meg, friss szövegezés
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ben: az író az 1939-ben elejtett regényfonalat évtizedek 
múltán veszi fel újra.

A Bankett Blitvaban gondolati „irányát” természetesen 
Krleža sajátos, s mint jeleztük már, kétfrontos küzdel
mének jellege határozta meg, hiszen ez volt az az időszak, 
amikor szemben találta magát mind a politikai és iro
dalmi jobboldallal — az a szembenállása már vagy másfél 
évtizedes múltra tekinthetett vissza —, mind pedig az 
irodalmi és értelmiségi baloldallal, az irányzatos iro
dalom kérdése kapcsán. Nyilvánvalóan nemcsak ideoló
giai konfrontációról volt szó, hanem a politikai gyakorlat 
kérdéseiről is, s nyilván nem véletlen, hogy Krleža 
bizonyos mértékben elszigetelődik, a politikai-társadalmi 
praxis köréből kiszorulva az „értelmiségi” szituációját 
kénytelen vállalni. Ehhez való közeledését érzékelhetjük 
A z ész határán-ban, s még inkább a Bankett Blitvaban 
címűben, amelynek életköre még zártabbá válik, az értel
miséginek, az írástudónak a problematikája pedig még 
jobban kiéleződik. Nem véletlen tehát, hogy ebben a 
regényében nem szerepel a most már nevet kapott főhős, 
Niels Nielsen mellett egy Vudriga típusú népfi, s nincs 
egy Jadviga Jesenski sem közelében. Karin Michelson 
asszony már nemcsak a szeretője, hanem árulója is. Meg 
kell azonban állapítanunk, hogy A z ész határán-hoz 
viszonyítva a Bankett Blitvaban nagyobb szándékú és 
nagyobb indulatú alkotás, következésképpen bonyolul
tabb szövésű: nemcsak a „nielsenizmust” rajzolja meg, 
hanem előcsalja ennek a magatartásformának a kritikáját 
is, az írói világlátomás pedig nemcsak közvetlen módon
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zolódik elénk, hanem áttételesen, például a második 
könyvet záró bábjátékban.

A regény világa két alak köré kristályosodik. Niels 
Nielsen a már emlegetett „írástudót” személyesíti meg, 
a világot viszont, amelyben a „nielsenizmus” kivirágzik, 
amelyben a magányos alkotónak élnie kell, Barutanski 
ezredes, Blitva diktátora képviseli a hatalom fasiszta mó
don való gyakorlásával. Ő a főrendezője a véres blitvai 
bankettnak, amelyen csak emberhúst fogyasztanak, s 
az emberölés bölcseletileg is megalapozódik benne.

A regény kulcsalakja Niels Nielsen, életsorsa, pá
lyája, jelleme és gondolkodásmódja a krležai életműben 
már megismert hőstípust képviseli, s nyilvánvalóan hal
vány vonalaiban az élete is követi az íróét. Az oly jelleg
zetesen krležai meghasonlottak közé tartozik: ellenfelé
nek iskolatársa volt, együtt érettségiztek, az első világ
háború végén csatlakozott Barutanskinak Blitvát fel
szabadítani induló légionáriusaihoz, derekasan vitéz
kedett, majd jött a Rupertus-ügy, amelyben napvilágra 
került Nielsen defetizmusa (nem akarta halálra ítélni a 
Rupertus nevű tizenhat éves közkatonát, aki rémhíreket 
mesélt társainak, de végül mégis kivégzik), Barutanski 
második államcsínye után kilép a Légióból, visszaadja 
alezredesi rangját, most már a Burjanski-ügy miatt; 
Burjanski, egy fiatal gazdatiszt, nyomtalanul eltűnt a 
Blitvánia-szállóban, ahol Barutanski szállása volt, csak 
egy papírdarabot hagyva maga után („Burjanski min
denkihez! Ez a mi utolsó éjszakánk, Isten legyen kegyes 
hozzánk. . .”); ezt Nielsen szobája falán őrizte, vérrel 
írt dokumentumként. Nielsen ügyvédi irodát nyit,
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s amikor a regény cselekménye indul, „független közíró” 
és a Fórum kiadója. Nemzeti lelkesedése első s alighanem 
leginkább halálos sebét a Rupertus-ügyben kapta. A 
győzelem lángjában égett, s amikor csapatai élén be
vonul az egyik kurlandi városba, az „életérzés kimond
hatatlanul erősen szólalt meg bennük” : „Az ember úgy 
fúrja magát bele a világba, mint a kartács, tüzes farok 
húzódik utána, a harangok zúgnak, az asszonyok sírnak, 
kurlandi holttestek hevernek szerteszét a hóban, mint 
véres gatyák, s hogy városok kukorékolnak utánuk, 
vénasszonyok potyogtatják könnyeiket s zúgnak a haran
gok, az igazán nem fontos. Blitva üstökös lett, Blitva 
egészen a miénk lett, s ez benne van a lovassági kardok 
csörgésében, a blitván emberhús mozdulatában, amely 
végre önmagára ébredt, s így ebben a győzelmi érzésben 
az ember önmagát ünnepli, ez a blitván párduc törté
nelmi hadjárata, a blitván eszmény bátor és fiatalos 
párduci győzelme. .” A Rupertus-ügy volt a hideg 
zuhany Nielsen lelkesedésére, s már akkor nyilvánvalóvá 
lett, hogy közte és Barutanski között lényeges, gondol
kodásbeli különbségek vannak, hogy „logikájuk” nem 
egyformán dolgozik. „Én nem azért vagyok a Légióban, 
hogy hóhér legyek!” — mondja, de még nem tudja, 
hogy a „szent” cél, Blitva felszabadítása és népének 
boldogítása, már háttérbe szorult, hogy Barutanski egy 
diktatórikus logikának engedelmeskedik, amelynek nem 
az ember a zsinórmértéke, s minden defetizmusnak 
minősül, ami a harc humánus, nemzeti céljait tartja 
szem előtt. Amikor pedig győzött, és Blitva ura lett, 
„akkor úgy ömlött a vér az Ilmengában, a Ladongában és
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Blatvóban, mint a blitván történelem folyamán soha 
még” . Nielsennek meg kellett érnie, hogy a „Blitvát és a 
szabadságot” szolgáló szándék fonákjára fordul. Meg
szabadult ugyan az állam népe az idegen uralomtól, 
de nyakára kapta a „honi” Barutanskit, aki börtönné, 
kínzókamrává és temetővé változtatta az országot. 
Nielsen mind rosszabb közérzete mindinkább kénysze
rítő erővé válik: „De ebből a konkrét blitván helyzetből, 
ebből a bezárt földszinti szobából, ahol az ember már 
nem mer nyitott ablak mellett aludni, ebből a liftből, 
amely napról napra mélyebben száll alá a gaztettek véres 
mocsarába, s ebből a rossz emésztésből, ami a belek 
hangos korgásával jelentkezik, hogy ily módon az ülep 
szabjon irányt az értelemnek, szóval a lehetetlen hely
zetből mégiscsak felmerül a kérdés: mit lehet itt tenni?” 

„Vétkesek közt cinkos, aki néma . . . ” — hirdette 
Babits Mihály verse éppen abban az időben, amikor 
Krleža írja regényét, s benne Niels Nielsen nyílt levelét 
Kristian Barutanskihoz, mert hősének ugyanaz a kérdése, 
mint a Babits-versé: meg kell szólalni akár halálos 
kockázat árán is, tejini kell valamit, mert a némaság 
egyenlő a cinkos egyetértéssel. Nielsen nyílt levele, 
amely nyilvánvalóan politikai akciót helyettesít, alakilag 
az írástudónak a „szóba vetett hite” problematikájára 
irányítja a figyelmet, s akár tetszetős elméletet is lehet 
kipárolni ebből a nielseni „szituációból” az entellektüel 
magatartását példázva, ha nem tudnánk, hogy K r^ának 
szándékában volt már a regény megírása idején végig
kísérni „írástudóját” életútján Barutanski előli meg
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menekülését követően, azt ábrázolva, „hogyan lesz ér
zelgős alakból emberré, aki »tudja, hogy mit akar«, s 
hogyan lesz a maga útján futótűzként végzetes pusztítója 
emberi életeknek”, s ha nem vennénk tekintetbe azt is, 
hogy Nielsen nem Blitva népéhez intézi nyílt levelét, 
hanem a diktátorhoz, praxisának kétségtelen naiv gesztu
saként.

Nielsen ugyanis nem absztrakt humanista, még akkor 
sem, amikor szorongatottságában Tacitus könyvét emeli 
le a polcról, s világtörténeti távlatból szemléli a maga 
és népe nyomorúságát: „Dácia, Trákia, Illíria, Szkítia, 
Szarmátia, Mongólia, Hunnia, Blitvánia, mindig ugyan
az a kép századokon át: piszkos, sűrű vizek, mint a 
rántott leves, parasztok durva vászongatyában, mezítláb, 
borzasan, szakállasan, kísértetiesen, éhesen, rettenetes 
parasztok, sárból és nádból tapasztott kunyhókban, s 
folynak a folyók, folyik az Iszter, folyik a Blitva, folyik 
az Ilmenga, folyik a Blitva, ezek a hatalmas, sáros folyók, 
csak folynak, s nyugodt, csöndes tükrükön meg sem 
látszik, hogy folynak, pedig állandóan és változatlanul 
folynak, miközben itt ma, e paraszti tömegekben úgy 
viszik végig Kristian Barutanski ezredest, mint ahogyan 
tegnap vitték aranyhordszékén az isteni Augustusi. . .  
S mi marad az egészből? . . .” Nielsen ugyanis Blitva 
elsikkasztott ügyét kéri számon Barutanskitól, nem a 
halottakat önmagukért. Az első világháború végén úgy 
tetszett, nemcsak Nielsennek, hanem Blitva népének is, 
hogy évszázados idegen uralom után kezébe vette a maga 
sorsának irányítását, s a másik partra, „a mi mai blitvai 
valóságunk partjára” jutott. De nem az emberi szabad
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ságot és társadalmi jólétet kapta, hanem Barutanski 
ezredes véres diktatúráját:

„Blitva a maga sötét múltjában hosszú századokon 
át sohasem volt szabad egy pillanatig sem, ma viszont 
az Ön személyes parancsnoksága alatt véresen törvény
telen és a bűnös erőszak országa lett. Blitva ma még 
annyira sem szabad, mint az idegen rabság legnehezebb 
napjaiban, s ezt az országot Ön sebesre sarkantyúzta, 
miközben arról igyekszik meggyőzni bennünket, hogy 
polgári szabadságunknak ön  az egyetlen garanciája . . .

ön  úgy jelent meg Blitvában, mint valami sebész, de 
ez a sebészi kés a közönséges útonállás eszköze lett: 
orvosból álarcos betörővé változott, aki ott mészárolja 
le ellenfeleit, ahol éri őket: fej nélküli holttestek hever
nek a vasúti sínek mentén, a börtönökben öngyilkosságo
kat rendeznek meg, az országúti árkokban lelőtt politikai 
menekültek hevernek, az éjszakai járókelőket ismeretlen 
alakok támadják meg, mert Ön ma így számol le politikai 
ellenfeleivel blitván szabadságunk nagvobb dicsőségére . .

A blitvai világnak nem „belletrisztikus” objektív 
képe látszik tehát a regényben, hanem a Nielsen szub
jektív érzékelése készítette, s lírai vonásokat mutat; a 
rossz és szorongó közérzet éppenúgy szerepet kapott 
benne, mint a valóságos helyzetismeret vagy a blitvai 
múlt, s az országok, amelyek ugyanolyan módon létez
nek, amilyen módon Blitva van, amilyen módon a világ 
létezik az J 930-as években. „Burjanskitól doktor Nielsen 
haláláig — ekképp fog egyszer valaki történeti tanul
mányt írni erről a mai blitvai valóságról, és ez még csak 
különösen érdekes se lesz, mert ez a blitvai árvíz ma
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minden kontinenst elborítani készül. Sodorja a szél a 
Burjanskiakat és Nielseneket ezrével és milliószámra, 
sodorja mint holt madarakat a földteke minden irányába, 
viharok üvöltenek ma Blitva felett, ez már ma is tökéle
tesen unalmas, sziz év múltán pedig már senkit sem 
fog érdekelni. . .”

Krleža figyelmét egyformán felkelti az ilyen társadal
mi-politikai viszonyok közepette élő művészi viselkedés- 
forma és az ezeket a már elviselhetetlen viszonyokat 
produkáló, a halált és az elnyomást szüntelenül repro
dukáló diktátori gond »lkodásmód, az a morális-politikai 
„filozófia”, amely az »Emberrel« kapcsolatban nem táp
lált semmiféle illúziót, az emberi ostobaságra viszont 
kezdettől fogva úgy nézett, mint valami kancára, amelyet 
igen kényelmesen lehet megülni. . .”, céljai elérése 
érdekében baloldali jelszavakat hangoztatott, s jobboldali 
eszközökkel élt terrorjában. Barutanski alakjában ugyanis 
Krleža a világirodalomban páratlan módon örökítette 
meg a két világháború közötti korszak kis államainak 
fasiszta diktátorait — Finnországtól Romániáig, Lengyel- 
országtól Jugoszláviáig. Nem torzképet rajzol, hanem 
részletes és sokoldalú, mondhatnánk testi és lelki por
tréját festi, legembertelenebb pillanataiban is (mint pél
dául amikor leghűségesebb emberének, Georgis őr
nagynak az arcán oltja el a cigarettát) emberként láttatja, 
önnön szerepe fogl/aként. „És a hatalom, Barutanski 
korláihn hatalma korlátlanul hatalmában tartja Baru- 
tanskit.” (Sinkó Ervin). Ez a motorja annak a pokoli 
malomnak, amelyben Blitva népe őrlődik, s a regényben 
látjuk elérzékenyülten, amint a kis Solveigről álmodik,
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aki tizenhét éves és „meleg és mély testi vágyódással 
szeretné megtermékenyíteni ezt a kicsi, ártatlan csikót”, 
amint politikai „teológiáján” elmélkedik, és egy domini
kánust rendel maga mellé hallgatónak és fecsegőnek, 
hogy vallhassa: „Eltűnt a jóság, eltűntek ennélfogva a 
bűnök is, eltűnt az Isten, eltűnt a Lelkiismeret, s mi
után az ember ily módon lassan megszabadult a lidér- 
cektől és a középkori előítéletektől, egyedül maradt 
a földön és az egész világmindenségben, s ebben az isten
telen magányában elképzelt magának két-három vigasz
taló igazságot, így például ebben az északi sárban — 
Blitvát. . . mert ő e természetfeletti mágia hatása alatt 
arra a megállapításra jutott, hogy Blitva érdekében a 
legcsekélyebb lelkiismeret-furdalás nélkül gyilkolhat, 
mivel a blitván életviszonyok régtől fogva oly véresek 
voltak, hogy gyilkosság nélkül el sem lehetett képzelni 
az életet. . .” Látjuk magányosan és udvari emberei 
társaságában, amikor hol ravasz módon, hol páni félelem
mel a szívében rendezi politikai színjátékának egyes 
jeleneteit, vegyítve komikus és tragikus elemeket, s 
ahogy építgeti operettországának a kulisszáit. Erről 
írta Nielsen nyílt levelében: „Az Ön bérencei húszezer 
blitván lejért nemcsak a lelkiismeretüket hajlandók 
áruba bocsátani, hanem a feleségüket is, s az ön  miniszter 
urai és azok titkárai és főtitkárai, az iroda- és a kabinet- 
főnökök, továbbá az Önök őrnagyai (Georgis), püspökei 
(Armstrong), hírlapírói (Wernis) és akadémikusai (Ro
mán Rajevski), szóval ez az egész sötét társaság nem 
tesz mást, mint kalmárkodik a blitván állami zászló 
alatt, mintha a blitvai szuverenitás az ö n  kereskedelmi
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részvénytársasága volna, s abban Önök a vállalat kizáró
lagosan szabadalmazott részvényesei. . .”

A művészek ebben a világban a „független” Niels Niel
sen és a Barutanski köztársaságielnök — jelöltje, Román 
Rajevski jelezte végletek között helyezkednek el. Ki
tagadottak, tengődök, öngyilkosok — ez Nielsen köre. 
Itt van az életének önkezével véget vető festőművész, 
Sigismund Larsen, akinek „látomását” Blitváról bátran 
lehet démoninak nevezni, hiszen a történelmi véres 
kép, megölt emberekkel, éjszakával és vonító kutyával, 
azonos volt a valósággal, mert éppen azon az éjjelen 
„tört be Barutanski a Beauregardra, a dobosai akkor 
hirdették ki az ostromállapotot”, és a lövöldözésre üvöl- 
teni kezdtek a város kutyái, s ugyanaz a helyzet a re
génytörténés pillanatában is, elannyira, hogy a „romok 
fölött vonító kutya az egyetlen blitván motívum, amit 
meg kellene festeni” . Nielsen köréhez tartozik Olaf 
Knutson, a szobrász, Rajevski akadémikus munkáskeze, 
aki azt bizonygatja, hogy a magát eladó művész becstele
nebb mint aki megvásárolja, ezért Román Rajevski az 
igazán problematikus jelenség, s nem Barutanski, s 
mint meghatározza „a politika lényegében kurva, a 
művészet viszont abban a pillanatban megszűnik mű
vészet lenni, amint szerelmi gerjedelem nélkül fekszik 
le” . Nielsen és Knutson vitájában megszólalnak a K r^ á t 
érdeklő, a harmincas évek végén ismét fellángoló kér
dések az irányzatos és a politikai művészetről, Nielsen 
ellenében Knutson fejtegetéseiben, aki szerint boldogult 
barátjuk művészetében a politika „egészen átszellemült 
módon jutott kifejezésre, és éppen a kifejezésben kapta
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meg adekvát formáját” . Barutanski „hivatalos” művé
szete az ilyen szemlélet fényében válik álművészetté, 
és szükségszerűen Rajevski lesz az, aki ellen Knutson 
merényletet követ el, felrobbantva a műtermet; a 
szobrászt Barutanski készülő lovasszobra temeti maga 
alá, s ez lesz Barutanski életében a vég kezdete is.

Barutanski művész-lakájai ellenében, akiket egy üres
ségtől kongó frazeológiával jellemez az író, a Nielsen- 
Knutson típust gondolataiban, tépelődéseiben, élményei 
megmutatásakor éri tetten, és Larsen ürügyén intellek
tuális tragikumuk mélységét is méri. Krleža regényében 
itt fakadnak fel a legmélyebbről jövő élményforrások, s 
az író megrendült líraisággal vall létezése dimenzióiról: 

„ — így beszélt azon a barátságtalan éjszakán Larsen 
e szobor árnyékában, s így is adta vissza ezt a blitván 
nocturne-t, ahogyan ma este láttuk, saját vérével pecsé
telve meg ezt az ő búcsúvételét. . . Mindent, ami annyira 
jellemző ránk: egész blitván, ahasvérusi elszakadtságun- 
kat, sehova nem tartozó átmeneti állapotunkat, mintegy 
két párt között, kétfelé szakadva, ezt a gyökértelen rot
hadást, ezt a beteges kételkedést saját létezésünk 
értelmében, rothadt előítéleteinknek ez a fájdalmas 
tépelődését, egyik hazugságunkból a másikba való 
botiad »zásunkat, sajgó sebeinket, a léleknek és az értelem
nek nyers összeütközéseit, titkos és lázas szenvedésein
ket önmagunkban és körülöttünk, s aztán egy napon 
jön ?z összeomlás és a halál. . . ”

S már nem is pusztán a krležai Blitváról van szó, vagy 
Niels Nielsenről és Knutsonról — egy egész világról. A
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blitvaihoz hasonló a helyzet mind Hunniában, mind 
Blatviában, tehát azokban az országokban is élnek- 
tengődnek Niels Nielsenek, és mennek a halálba Larse- 
nek. Niels Nielsen az emigrációban sem tud megszaba
dulni a kísértő blitvaiságtól, mert ez Európa egyik felé
ben univerzális érvényű létezési állapot. Ezért kell Blat
viában megnéznie (a regény második könyvének záró
részében) Patrícius Baltik Bábok című játékát, Yorik 
bábszínházi komédiáját, a blatviai és blitvai ember ko
médiáját, mert „minden bábunak az a sorsa, hogy a 
komédiában folytonosan püföljék” . „S mivel az előadások 
ebben a marionette-színházban állandóan folynak, és 
Yorik örökké ugyanazt a szerepet játssza, mint zsinóron 
rángatott bohóc, saját akarata ellenére, hiszen zsinóron 
lóg, és ezért játszania kell, a bábu fellázad, a bábu egész 
természetesen tiltakozik, s így kezdődik az előjáték az 
ő verses tiltakozásával. . . így elmélkedik: miután 
zsinóron rángatott figurák vagyunk és mindig ugyanazt 
az előadást játsszuk a bábszínházban már egy örökké
valóság óta, szabadulásunk egyetlen módja, hogy el
vágjuk a zsinórt, s így eltűnjünk ennek az ostoba szín
háznak a színpadáról, ahol mindig ilyen buta dolgokat 
játszanak. . .” Krleža mind tragikusabb életlátásának 
végső pontja ez a bábszínházi előadásról szóló rész, 
egyúttal egy huszonöt esztendős írói pályaszakasz le
záródása is. Krleža, a szépíró, ezzel a bábjátékkal indult 
a második világháború elé.

S úgy is, mint aki e régeny megírásakor minden élet
élményét, intellektuális képességét és szép írói tudását 
latba vetette. Ne hivatkozzunk ezen a helyen azokra a
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regényoldalakra, amelyeken Barutanski és Niels Nielsen 
monológjait költötte, ahol mozgalmas jeleneteket kom
ponálva mozgatott érzékletesen individualizált embe
reket, vagy ahogy a regény ritmusát megadta, lassú 
elmélkedő andante-részek után gyors pergésű esemény
örvényt hozva létre (egyetlen éjszaka négy halott is 
van a regényben!), ahogy megálmodta Blitvát, ezt az 
irrealitásában is nagyon konkrét országot, amelynek 
színejátszó vonásai révén nemcsak az indító élményt 
adó Lengyelországra ismerünk, hanem egy sor kis 
országra is a Baltikumtól az Adriatikumig, beleértve 
szűkebb hazáját, Horvátországot is. De említsük meg 
azt az írói remeklést, amellyel Krleža mintegy megírta 
Blitvája földrajzát és történelmét, és megteremtette 
művelődéstörténetét — elképzelt írók, festők, zenészek, 
politikusok galériáját, ezt a nyomorúságos blitvai Pan- 
theont. Hogy fél szemmel a horvát világra figyelt, két
ségtelen. Szoros összefüggés van például a regény pro
lógusa és a még a húszas években írott nagy tanulmánya 
között, amely a horvát kispolgári historizmust mutatta 
be.

Összefoglaló jellegű alkotásnak szánta tehát Krleža ezt 
a regényét — szépírói jelentésnek a maga, hazája és a 
világ helyzetéről a harmincas évek második felében. 
Niels Nielsen és Olaf Knutson dialógusaiban a művész 
és a hazai viszonyok, a művészet és a politika kérdései 
fogalmazódnak meg „krležai” módon; Nielsen útja 
Blitvából Blatviába a hazai-„blatviai” élmények hullám
vonalán rajzolódik ki, közöttük elsősorban a népek sors
élménye („A hunok és a blatviaiak [mint egyébként a
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többi nép is a világnak ezen az átkozott részén] egymás 
kölcsönös tagadására építették politikai nézeteiket, ide
áljaikat és meggyőződésüket. . .”) taraján fut az írói 
gondolat, hogy a regény prológusában a kis népek tra
gikus helyzetét mutassa meg irredentizmus, fegyver
kezés, háború, fegyverszünet meg-megújuló körforgá
sában („ . . . a vérontás újabb embervért kíván, s így 
aztán a háborúk és fegyverszünetek logikus vérözönében 
s az újabb és újabb háborúk és fegyverszünetek vég
telen sorában elpusztul majd Blitva is és Blatvia is, 
mint ahogyan annyi Blitva és Blatvia pusztult el már 
előttük ugyanebben a balti és szittya sárban anélkül, 
hogy valakinek is eszébe jutott volna feltenni azt az 
egyszerű és természetes kérdést önmagának, valamint 
polgártársainak, a blitvánoknak és hunoknak, blatviaiak- 
nak és kobíliaiaknak: Hát csakugyan veszett kutyák 
vagyunk, testvéreim, hogy egymás húsát tépjük, és 
miért? . . .”). S azután a világhelyzet! „ . . . És ez a 
dicső Európa ahelyett, hogy európaiasítaná Blitvát, 
ellenkezőleg, maga mindinkább elblitvánosodik. . 
Krleža sötéten lát a béke kérdésében a második világ
háború előestéjén: „ezek a véres népi tűzijátékok végül 
egy új fegyverszüneti mentőhelyen hunynak ki a blatviai 
Koprivnjakban 2048-ban. . . ” A háború előérzetében a 
boldogtalan XXI. századot siratja már. Keserű tapasz
talatokkal indul tehát a jövő elébe, s majd rémülten 
kell látnia, hogy jövendölései rendre teljesülnek. 1941 
tavaszán Zágrábban egy új Barutanski az úr, ez íróra 
pedig a nielseni nocturne vár.
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ÉLET HELYETT NAPLÖK, AVAGY AZ 
Író  á l m o sk ö n y v e

Krleždnak három nagy naplóírói időszaka ismeretes. 
Rég múlt napok címen könyv alakban is megjelentek 
1914 és 1921 között írt naplószövegei, a hetvenes évek
ben tette közzé 1942—1943-as feljegyzéseinek egy részét, 
és azokat a fragmentumokat, amelyek az 1958-as, 1961-es 
és az 1967—1969-es esztendőket ölelik fel. A második 
világháború éveinek naplói mindenképpen megkülön
böztetett figyelmet érdemelnek. Első nagy naplóírói 
korszakában tulajdonképpen munkanaplót vezet, hiszen 
ez az időszak lázas alkotói tevékenységének az ideje is, 
a hatvanas évek feljegyzései elsősorban eseményeket 
rögzítenek az írói ősz aranysárga, melankolikus hangu
lataival és meditációival; második világháborús naplója 
a veszélyeztetett, elszigetelődött, magányossá vált, a 
fasiszta horvát államban üldözött író egyetlen kifejezési 
formája, amelyben a kommunikáció-éhség, a eselekvési 
ösztön keres magának kielégülési lehetőséget, hogy 
pótolja az írói tettet, egy korban, amelyben az író saját 
maga lett naplója „tárgya”, részben freudista indítások
ból, részben terápiaként: grafomániával gyógyítani a 
világ okozta sebeket, lekötni a figyelmet, s elvonni a
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kétségbeejtő helyzet látványától. A „valóság” holdfo
gyatkozásának a kompenzációja tehát a naplóírás, a kibon
takozó és mindinkább kiterjedő belső élet üzeneteit 
rögzíteni volt ezeknek a naplóknak a feladata, s nem 
véletlen, hogy a megjelent szövegrészek az álmodom és 
az emlékszem motívumaival vannak tele, a háború köz
vetlen eseményeiről pedig szinte nem is esik szó bennük.

1942. június 15-én kezdi írni naplóját, szemmel lát
hatóan klasszikus módon, mindennapi tevékenységéről, 
pillanatnyilag érdekes gondolatairól számol be. Első 
mondataiban Galenius-tanulmányairól beszél, amelyeket 
1942 tavaszán kezdett, s végezte őket intenzíven, naponta 
tizenkét-tizenhat órán át, s narkózisnak nevezi, amit 
tesz. Közben jelt adnak magukról az asszociációk is. 
Egy könyv az első világháború idejét juttatja az eszébe, 
mondván, ezt a könyvet olvasta 1914-ben is ugyanilyen 
tehetetlenül, mint most. „Civilizációink (ti. az európai 
nyugati civilizáció) feküdr abban az évben a ravatalon, 
az agónia pedig ugyanaz maradt; semmi sem változott 
az elmúlt huszonnyolc esztendő alatt. . .” Megragadja 
ezt a gondolatot, s pár hét múlva már naplóírói szenve- 
dél /ének a mechanizmusát képezi, természetesen áttéte
lesen, elannyira, hogy a naplók anyagában az első világ- 
háborús évek eseményei kerülnek túlsúlyba a jellennel 
szemben. Ugyanis ami annak idején nem került a Rég 
múlt napok című kötet szövegébe, az most, a második 
világháború kellős közepén nemcsak felmerül, hanem 
kiszélesedik, részletekkel telítődik, az emlékek, analó
giák, képzettársítások áradása következik be, úgyhogy 
a jelen mögött ez az első világháborús múlt, sőt gyer
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mekkora is, tele intim vallomással, az egykori naplónál 
gazdagabb és színesebb képet mutat. „Mint bibliai ha
jótörött, ülök a pádon, és nincsen más gondolatom, 
mint az, hogy mindez már harminc esztendő óta (1912— 
1942) tart, és hogy ugyanezekről a motívumokról száz 
meg száz oldalnyi szöveget írtam. Sok egy emberi élet
nek a szkopjei kazamatákban lenni (a sötétség biztos 
jelöltjeként) vagy pedig megélni egy esztendővel ezelőtt 
mindazt, amit volt szerencsém megélni. . . ” S ahogy 
ez a felismerés megerősödik benne, úgy szorul ki majd
nem minden jelenbeli esemény, s ha ilyen felbukkan, 
az elsősorban csak az emlék ugródeszkájaként szolgál, s 
átveszi uralmát az álom. Leírásával menekül is a jelen 
riasztó képei elől, az élet helyett álom problematikával 
jelzi is a háborús évekkel kapcsolatos elutasító álláspont
ját, önmagáról vall, azt az „erkölcsi fejfájását” vallja be, 
amelyről — álomelméletének lényegeként — 1942. VII. 
12-i feljegyzésében beszél: „Ha a freudizmus nem vált 
volna szatócsbolttá, s ha a lélekelemzéssel nem kezdtek 
volna Tart pour Tart játékot, az ismeretlenbe hatoló 
úgynevezett mélybe ásással meg lehetne találni az er
kölcsi fejfájás gyógyszerét. . .” Mert mi a helyzet 1942 
nyarán? A Német Birodalom határa a Sutiánál van, 
a Száva nem Kianjskóból fo^ik immár, hanem a Reich- 
bó1, a salzburgi érsekek ismét Bledben ülnek, visszatért 
a Karoling- uralom . . . „Mint gondolnak rólunk a csá
szári Paderbornban 717-ben?” — írja. „A tőke úgyne
vezett első akkumulációjának megvetésre méltó ideje 
és az első imperialisztikus elképzelések születésének a
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kora Cythere volt ahhoz a valósághoz viszonyítva, 
amelyben ma naplónkat írjuk. . .”

Az álmok és az olvasmányok ideje van — hirdetik a 
naplók. Az álmokban vitustáncát járja a múlt, felidéződ
nek legkorábbi gyermekéveitől kezdve a közelmúltig 
életének eseményei, találkozásai emberekkel, városokkal, 
évszakokkal, és ez a múlt sokkal intenzívebben van jelen, 
mint a pillanat, amelynek a naplóíró áll a talaján. Az 
álmok pedig „mint a nagy folyók folynak egész éjjel”, 
lélegzenek a „Volgától Líbiáig”, az embernek az álom 
a kopoltyú ja, ugyanakkor az álombéli skizofréniát em
legeti az ébrenlét skizofrén valóságával párhuzamosan, 
hiszen az ember társadalmi lény, és ezt éppen álmai 
bizonyítják: „Társadalmi körülmények és bajok nélkül 
képzelni cl az emberi álmokat terméketlen dolog. Az 
pedig, hogy az ember álmában a társadalom zavaró 
körü’ményeivel küszködik, nevetséges erőfeszítés, bár 
valamennyien lovagi esztelenséggel vagyunk impreg
nálva.” Egyszer az álom nagy lobogás, amelyben az 
emlékezés lángjai csapnak magasra, máskor sötét szo
bában pislákoló gyertyához hasonlatos, amely váratlanul 
kialszijc. A napló egyik helyén az álom „forr, mint vala
milyen veszélyes fermentum”, amelyet meg kell tisztí
tani a habjától, mert különben egy pillanat alatt eltűnik, 
más szövegkörnyezetben az álom sajátos logikájú épít
kezését emlegeti, s hogy bizonyítsa, álomleírást ad, 
ugyanakkor folyamatként értelmezi, mi több, az álom
béli emlékezet kérdését is felveti, és élő szervezetnek 
tartja. S egyértelműen szögezi le egyik 1943-as fel
jegyzésében (a tudományban nyilván nem ismeretlen
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tényként), hogy „nincsen semmi olyan a7 álomban, 
ami ne lett volna az ébrenlét idején az érzékekben vagy 
a gondolatokban” . Az ébrenlét pedig egy „elvarázsolt 
vákuum-élete1” közvetít, amelynek a kezdete a háború 
kitörésével azonos, a háború pedig, mint ironikusan 
megjegyzi, a padlások letakaritásával kezdődött, az 
emberi butaság kétségtelen jeleként. És mintha mindig 
éjszaka lenne ebben a vákuum-életben, a sötétség ola
josán, viaszosan tapintható, gyakran sűrű, mint a kátrány:

„Mindennek itt körülöttünk a neve: éjszaka. Nagy, 
abszolút, fekete éjszaka. Az éjszaka vár z fal mögött, 
az éjszaka les ránk fehérre festett ablakkereteinkből, 
a roppant, felfoghatatlan, veszedelmes, süket éjszaka, 
ez a néma, vadállati, iszonyú éjszaka. Mi választ el 
bennünket ettől az éjszakától, az égvilágon semmi, egy 
áttetsző képzelet-membrán, csillogó hártya, a semminél 
is kevesebb, és körös-körül az éjszaka, és bennünk az 
éjszaka. . . ”

S ugatnak a kutyák ebben az abszolút éjszakában — Kr- 
leža állandó lírai motívumaként, amely mindig remény
telen helyzetnek a kifejezője, s amelyet már több mint 
harminc év óta hallgat, s egészen ritka az olyan éjszakai 
kép, mint amilyent egy ablakon belesve látott; sugárzó 
arcú fiatalasszony ágyazott, s arra kellett gondolnia, 
hogy hát „vannak még lakások, amelyekben vidám fiatal 
asszonyok hordoznak selyempaplanokat, van még élet, 
amelyet a szerelmi szertartások szerint ápolnak, mintha 
körülöttünk nem az történne, ami történik” .

Álombetétek sorát lehetne idézni ezekből a világ- 
háborús feljegyzésekből, mert nemcsak a maga, de fele
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ségé álmait is gondosan számon tartja. Mi most egyet 
ragadunk ki, a Bangha Bélával kapcsolatosat, hiszen ez 
már a Krleža-naplok egyik vezérmotívumának, a Duna- 
gondolatnak a megszólaltatását is bevezeti. Bangha Bélá
val, a magyar „keresztény nemzeti gondolat” egyik han
gos exponensével 1913 szeptemberében találkozott Zá
grábban, emléke pedig 1942-ben ötlött fel benne, amikor 
a magyar sajtót rendszeresen olvassa. „Minthogy tavasz 
óta lapozgatom a millenniumi államalkotó retorikával 
kontaminált magyar sajtót, úgy tűnt, hogy a Pester 
Lloyd haliucináns flosculusának lettem az áldozata, amely 
még mindig és még ma is hangos protektora a magyar 
fehérgárdista héjjasi társaságnak, s így jelentkezett R. P. 
S. I. Bangha, »Nagy Komturként« az én tisztátalan 
horvát-magyar lelkiismeretem vizsgáján..  .” Találko
zásuk leírásában olvassuk: „Akkor a páternek én a 
dunai föderációról szavaltam, amely akkor a Duna mente 
politikai krízisét talán politikailag megoldotta volna, hi
szen akkoriban minden politikai diagnózisunk vezérmotí
vuma ez volt. A páter minden romboló frázisom ellenére 
megingathatatlanul fennkölt maradt, s minden érvvel 
szemben süketnek mutatkozva szuverénül azt állította, 
hogy ez a kérdés már 1867-ben rendeződött a dinasztiá
val kötött kompromisszum révén. . .” Majd Krleža 
kommentárja következik: „Álmomban azonban, ezen az 
éjjelen, mint két öreg, bölcs holló rezignáltan állapí
tottuk meg, hogy a Dunai konföderáció lehetősége örökre 
megsemmisült a társadalmi médium erkölcsi-intellektu
ális inferiorizmusa, különösképpen pedig az elmaradott 
dunai, félgyarmati népek tudatának megbocsáthatatlanul
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alacsony szintje miatt.” Az álomba, jól látható, a Bankett 
Blitvaban már jelzett eszmei tapasztalatai szívódtak fel.

Pár nappal az első naplóbejegyzés után a Duna-kérdés 
már örvénylik Krleža gondolatvilágában. „Danubius- 
koncepció — mondja — és a népek rajta és körülötte 
(Katančić; Martinovics; 1848; Janus Pannonius és nagy
bátyja Esztergomban; Bakócz Tamás Danubius
az antoniusi-marcusaureliusi oszlopon Rómában: a Duna 
ezen nagy, göndörhajú Isten . . .” Nagy látomássá szé
lesedik Krleža leírása ezen a helyen, s már Ady versének, 
„A Duna vallomásá”-nak a képvilága is belejátszik: „Mi 
mindent nem látott, hallott és tudott meg ezekről a 
népekről az utosló pár ezer esztendő alatt?” Ugyanez 
a Duna Traianus oszlopán elnyel mindent: népeket és 
sajkákat, háborúkat és győzelmeket, minden elpusztul, 
ő azonban létezik továbbra is. Hordoz természetesen 
emlékeket is a Duna-kép: a Duna Esztergomnál, Buda 
alatt, Péterváradnál, Karlócánál, Belgrádnál, amelyet 
Krleža nemegyszer Dar-ul Dzsihadnak („Város, ahol a 
háborúk laknak”) nevez — személyes emlékek és törté
nelmi reflexiók tömegét mozgatja meg. S árad is ez a 
nagy víz, s míg pusztító kedvét ecseteli, a millenniumi 
Magyarország megsemmisüléséről beszél, nemegyszer iro
nikus hangsúlyokkal is.

Melankolikusan megrendült azonban, amikor a halott 
barátról, Petar Dobrovićrol szól, pécsi és pesti éveinek 
társáról, akivel együtt van 1932-ben Prágában, amikor 
a Filip Latinovicz hazatérését írja, s az állomáson magyarul 
mondja, mintegy búcsúzva, hogy „Kezdek félni. . .” 
Krleža Dobiovió-tanulmányainak mintegy a summái ezek
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a lírai betétek a naplókban. Mesteri módon idézi meg az 
őszt Belgrádban 1933-ban — nagy dinnyehalmokkal, a 
mocsaras vizek felett lebegő ködfátylakkal, madárhangok
kal, mozdulatlan sleppekkel, roston sült kecsegékkel, aj- 
várral és padlizsánnal, pálinkával és cigarettával í víz
parti kiskocsmákban. Krleža festőtriászának (Dobrović— 
Ljubo Babić—Krsto Hegedušić) kétségtelenül ő a köz
pontja — világuk és élményeik voltak azonosak. Halála 
hírére az író egy kicsit önmagát is gyászolja és siratja 
háborús magányában.

A naplók anyaga néhány nagyobb lélegzetű alkotást 
is feldajkált ezekben az években. Ekkoriban olvasmánya 
Erazmus levelezése, és szóalkotó kedvében nemcsak 
Coventry angol város pusztulása kapcsán teremti meg 
a „coventryál” kifejezést, hanem a „panoráma erasmiana” 
látványába merülten az „erazmiálok” kifejezést is. „Era
zmus kora a miénk . . . ” — szögezi le, s miközben hevesen 
reagál a Pester Lloyd támadására Erazmus és a fölébredt 
magyarországi Erazmus-kultusz ellen (ennek a kultusznak 
szép példája volt Trencsényi—Waldapfel Imre Erasmus 
és magyar barátai című könyve 1941-ben!), megírja a 
maga Erazmus-tanulmányát is, mintegy naplója szerves 
részeként. Foglalkoztatja képzeletét Križanić atya sorsa, 
aki Szibériában hal meg száműzetésben, és tartósan 
tanulmányozza az orvostudomány történetét, a görög
római orvostudomány szövegeit, hogy megírja 1939 óta 
melengetett drámáját Aretaioszról. Egy kötetnyi variáció 
készült orvosi témákra ezeknek az olvasmányoknak az 
alapján, többek között azért, hogy biztos ismeretet sze
rezzen, milyen anyagból vétetett az ember, milyen tit
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kokat hordoz szervezetünk, nem egy esetben mennyire 
vak, s hogy az ember önmaga megismerése, de az emberi 
ész is milyen nehezen tudja kivívni legapróbb győzel
meit is.

Az Aretaiosz-téma azonban nem „orvosi” veretű. A 
legjellegzetesebb Krleža-tćmdk közül való, a hős pedig 
a Bankett Blitvában Niels Nielsenének a reinkarnációja. 
S már egészen az íróról van szó, miként arra maga 
Krležs. is figyelmeztet. Az ő jellemzésében lássuk tehát 
hősét is:

„Aretaiosz az antik pszichiáter típusa, az óhellén 
rutinná, a késő római évszázadokban pedig már merőben 
absztrakt, epigon sarlatánsággá, régtől fogva a legüresebb 
formalizmussá züllött orvostudomány ravatalánál. . .  
Aretaiosz istentagadó a szó naiv, démokritoszi értelmében, 
az a híre, hogy sötét, erkölcstelen, intellektuálisan és 
politikailag egyaránt kompromittált, minden tekintetben 
kétes egyéniség. . .  Az a kíváncsi, korszerű értelemben 
»modern« neuraszténiás értelmiségi ő, aki megsejtette, 
hogy a galenusi anatómia silány segédeszköze csupán 
az orvosi igazság felkutatásának. . .”

De megragadta K r^ á t  az a kor is, amely — mint az 
íróé — agóniáját éli, haldoklik a római birodalom, érték- 
rendszere szétesőben, miként azt az élet jelenségei, a 
költészettől az építészetig bizonyítják is. A költészet 
dekadens, az építészet megalomániás, az életnek nincs 
„belső arca”, tartása, az emberi észnek nincs becsülete, 
mert könnyűszerrel megvásárolható. „Az értelem meddő, 
béna zavarban áll minden érték széthullásának ebben 
a káoszában, riadtan kapkod és varázslatoknak engedi
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át magát, Aretaiosz pedig, természeténél fogva, túlsá
gosan tisztességes gondolkodású, túlságosan impulzív és 
őszinte ahhoz, hogy képmutatóan megjátszhatná azt az 
embert, aki »tudja, mit akar« azonfölül iszonyúan tuda
tában van annak, hogy ebben az őrültekházábán levetni 
az álarcot annyi, mint kiállni az arénába a dühöngő 
vadállatok elé . . Örök helyzetről van tehát szó, s hogy 
a történelemben megismétlődnek az ilyen típusú hely
zetek, bizonyítja a drámában Aretaiosz feltámadása: az 
első, a harmadik és a negyedik kép 1938 szeptemberében 
játszódik, és csak a második „éránk harmadik évszáza
dának kilencvenes éveiben”, a valódi aretaioszi időben. 
Ahogy a második világháborús naplókban az író szün
telenül rájátszik az első világháború esztendeire, úgy 
láttatja jelenét a múlt rőt fényeiben. Az erőszak lényege 
nem változik, csupán formája modernizálódik. A sze
münk előtt kibontakozó drámában két, egymástól idő
ben messze eső történet játszódik le, de külsőségeik 
ellenére is azonosságuk tűnik ki.

Aretaiosz korának legnevezetesebb orvosa, a császári 
ud /ar embere, akitől egy pillanatban azt várja a császár, 
hogy ölje meg tudományával a császárnét. A tudós orvos 
nem akarja vállalni a feladatot, mire katonák támadnak 
rá, kéziratait tűzre vetik, s megkötözve kell néznie, ho
gyan hamvad el élete műve. Amikor, megtörve, rászánja 
magát a gyilkosságra, már késő. Vesznie kell. S meg
ismétlődik ugy?nez 1938-ban, amikor egy orvost, neves 
egyetemi tanárt akarnak hasonló eszközökkel egy poli
tikai gyilkosság, az erőszak igazolására alibiként fel
használni. Megjelenik tehát a római orvos, és paradicsom
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madara segítségével megállítja az időt, hogy tanúskodjon: 
nincsen új a nap alatt. írói elgondolásként kétségtelenül 
impozánsabb az Aretaiosz-téma, mint lett művészi meg
valósulásként. Fáradt szövege mintha csak azt bizonyí
taná, hogy mint Krleža vallotta, évek óta nem szerette 
már a „belletrisztikát”, azt tartva, hogy századunk iro
dalmából egyedül Proust és Joyce regénye olvasható.

Hogy mennyire ott van Krleža égboltján Proust csilla
ga, nemcsak tanulmánya vagy a Kirándulás Oroszországba 
már emlegetett nagy bevezető áriája bizonyítja, hanem 
a háborús naplók sok-sok részlete is. S az ezekből kinőtt 
nagy emlékprózája, az Agrami gyermekkor 1902— 1903 
(Djetinjstvo u Agramu 1902—1903). Krleža prózájának 
legerőteljesebb lapjai közül való ez az emlékszöveg. 
„Orvosi” elmélkedései mélyéből látszik feltörni az élmény: 
„Megtörténvén egy napon, valahol a térben és időben, 
így tartok, testi létem kezdetétől mostanáig, s érzem 
testemnek üveges áttetszőségét, azt, hogy mint üveg
edényben, fénysugarak, egész fénynyalábok suhannak át 
rajtam. Az áttetsző képeknek ez a — gyarló testi mű
szereinkkel megmért — vibrálása már meglehetősen rég
óta tart: voltaképpen attól a pillanattól, hogy felnyitottuk 
a szemünket. . .” És valójában csak ezek után következik 
emlékezésének első mondata: „Mindjárt kezdetben ren
geteg kép . . .” Valójában az egész krležai művészetnek
— beleértve művészi „technikája” sajátosságait és eszmei
érzelmi áramköreit — természetéiül szóló emlékezés
esszé ez a naplókban már gyakorlatává vált önvizsgálattal 
itt tudata mélyebb, sokszor egészen érintetlen rétegeiig 
hatolt, bejárva és tanulmányt írva gyermekkori benyo
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másairól azzal az elemző szuverenitással, amelyet az 
emlékezés érzelmesebb színei szelídítenek csupán. Nem 
reprodukálja életének ezeket az éveit, nem emlékiratot 
vagy önéletrajzot ír, nem helyezkedik mintegy szép- 
irodalmilag egykori önmaga pozíciójába, nem érdekli a 
naivságnak csábító álhímpora sem. Az az író íija ezt 
a prousti emlékiratot, akit a háborús évek zárlathelyzeté
ben éppen az foglalkoztat, hogy valójában kicsoda ő, 
miféle emberként néz szembe a világgal, tanulmányozza 
azt a kisfiút, aki volt, aki az élmények, események, 
érzelmek egy egészen konkrét körével (melyben tehertétel 
éppenúgy akadt, mint életre szóló felhajtó erő) indult, 
és vált Miroslav K r^ává, aki a háború foglya, egyéni
sége zárkájában és a kor markában vergődik. Az író 
művészi öntudata teljében vizsgálja egykori önmagát, oly 
módon, hogy felvonultatja, megmutatja egész művészi 
apparátusát is. S míg olvasóját beavatja a művészi alko
tásnak szerinte leglényegesebb kérdéseibe, mozgásba is 
hozza a kérdésekként felmerülő esztétikai „gépezeteket”, 
s egyszerre végzi a kérdéses két esztendőnek elemzését, 
és ábrázol is, vérbően, „krležai” módon. Mert azután 
szép íróként elhallgat. Több mint tíz esztendeig nem 
kerül ki írói műhelyéből új szépirodalmi mű. A „Summa 
Krležiana” egészen a hatvanas évekig várat magára.
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KÉT PROGRAM

1945-ben, az ország felszabadulásának az évében, Krleža 
a frissül induló, s a húszas évekbeli folyóiratának a címét 
idéző Republika első számában nagy terjedelmű pro
gramadó tanulmánnyal jelentkezik, mintha a megszállás 
esztendeinek sötétségében nemcsak a XX. századi har
mincéves háborúval és annak minden politikai-eszmei 
konzekvenciájával számolt volna le, hanem fel is készült 
volna a felszabadulásra.

„Az irodalom m?” (Književnost danas) című tanul
mánya ugyanis valóban program ahogy harmincéves 
irodalmi gyakorlata, közéleti szereplése, nagy csatái és 
helyzetjelentései alapján, és a háború éppen csillapodó 
örvényéből kiemelked ve az irodalom helyzetét és jövendő 
feladatait fel lehetett mérni. Ünnepélyes fennköltség van 
a szavaiban, a pillanat nagy: világa ott áll, háta mögött 
egy sötét, véres múlt nagyságával és tehertételeivel, 
szemben a jövendővel. Tanulmánya első mondata jelleg
zetesen krležai kérdés, „tartalma” azonban egyetemes:

„Hogyan fejezzük ki irodalmilag mindazt, amit átél
tünk? E tébolyult világ által felkavart és felhevült költői 
szó közelebb fog kerülni benyomásaink igazságához, ha
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csakugyan hű tükre lesz napjaink valóságának, amely a 
maga fantasztikus voltával felülmúl minden képzeletet, 
még a legmerészebbet is . . .”

Nagy erejű, merész festői megoldásokkal teli képet 
fest a politikai-történelmi múltról, Shakespeare-re hivat
kozik, nagyszámú irodalmi analógiát mozgat meg, hogy 
érzékeltesse a feladatot, mely az új, a felszabadulás utáni 
jugoszláviai irodalmakra vár, egyszerre tárgyal esztétikai 
kérdést és politikai történelmet, egyszerre ábrázol és 
bírál is, egyetemes európai távlatokban szemlélődik, és 
a „hazai autochton szamárhajcsárokat55 emlegeti mond
ván, „ha nem lettek volna ágyúink, elvitt volna bennünket 
az ördög” . S ma?

„Ma, amikor az emberek még mindig olyanok, mint 
a sötét és hideg üres kút, bele kell kiáltanunk politikai 
eszünk e sötét kút mélységeibe, hogy ha már nálunk 
ebédelt is a szerencsétlenség, nem kell vacsorára is itt 
mai adnia! . . .”

Kortársait, „ez alátkozott kornak a szemtanúit” óvja 
a frázisoktól, nehogy „kifejezési eszközeik frázissá kor- 
csosi ljanak”, mert a „frázis célzattá alacsonyítja az em
beri szót”, az új irodalom feladatát pedig abban látja, 
hogy bemutassa a jugoszláv társadalom erkölcsi és intel
lektuális drámáját, „amely harminc esztendővel ezelőtt 
kezdődött”, színre vigye „a kezdeményezők nemzedékeit, 
akik azzal a szándékkal fogtak munkához, hogy gyöke
rében változtassák meg körülményeinket” . Krleža szerint 
ugyanis „ez az irodalmi téma, amely a mai irodalmi 
megvalósítások napirendjére kell hogy kerüljön” . Érett, 
megszűrt és megnemesített változata tehát ez a tanulmány
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mindannak, amit az író a harmincas években folytatott 
vitái során az irodalom feladatáról, az irányzatos irodalom
ról gondolt, most már nemcsak a szovjet irodalom vagy a 
hazai ún. szociális irodalom példáin okulva, hanem a 
második világháború politikai-társadalmi tapasztalataival, 
a felszabadító háború bölcseleti végkövetkeztetéseivel 
gazdagabban. Ezért írhatta:

„Amit pedig ma mi élünk át, az nem mítosz, hanem 
a mítosz fölötti győzelem, s irodalmunknak ma ezt a 
sötét és mágikus mítosz feletti győzelmet kell ábrázolnia, 
így lehet csak méltó arra, hogy valóban szociálisnak 
nevezze magát.”

Magas volt a mérce, 1945 után pedig különben sem 
Shakespeare lett irodalmi ideállá az irodalcmpo’itikai 
gyakorlatban, hanem a szocialista realizmus jugoszláv 
változata, s úgy tetszhetek, Krhzí. nézeteit megcáfolta 
a történelmi gyakorlat. Nem leit tehát vezére a Republiká- 
nak, s valójában egészen az ötvenes évekig alig van 
szerepe az irodalmi életben.

Krleža felszabadulás utáni nagy esztendeje éppen ezért 
az 1952-es év: Danas 52 címmel folyóiratot akar indítani, 
a Jugoszláv írószövetség ljubljanai kongresszusán be
szédet tart, s nagy előadásban összegezi a jugoszláv 
enciklopédia feladatait.

Folyóiratprogramja és kongresszusi beszéde szorosan 
együvé tartozik, az azonos részletek is ezt bizonyítják. 
Egyfelől a közelmúlt irodalompolitikai gyakorlata fel
számolását kezdeményezi az irányzatos irodalommal kap
csolatos alapvető tézisének az újrafogalmazásával („A
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költői vallomás, ha személyes meggyőződés fűti, való
sabb és hitelesebb tanúságtétel, s egyszersmind hasonlít
hatatlanul megbízhatóbb is egy társadalmi állapot er
kölcsi és szociális klímájának megismeréséhez, mint sok 
politikai vagy ideológiai elmélet, mely az irodalom rendel
tetését sbban látja, hogy propagandaeszközt szolgáltasson 
bizonyos gyakorlati célok eléréshez . . . ” A Danas 1952 
című folyóirat Bevezetőjéből), másfelől az adott időszak 
krízises jellegét hangsúlyozza, mondván, hogy „művelő
déspolitikánk a balos orosz és a nyugat-európai végletek 
között ingadozik. . .”, és azokra az eszmei vonatkozású 
veszélyekre figyelmeztet, amelyek az ilyen helyzetből 
következnek, sürgetve kritikai felmérését mind a tudat
világ örökségének, a kispolgári szemléletmódnak, amely 
szerinte s z emberi agyakban trónol, mind pedig azoknak 
a nyugati eszméknek a permanens bírálatát, amelyek a 
„meggyőződés elvont Szabadságát” kezdik hirdetni az 
irodalomban is. Eszménye a maga világát kifejező, annak 
talaján álló magasrendű művészet. Erről beszélt Ljublja
nában is:

„Abban a pillanatban, amint megjelennek nálunk a 
művészek, akik tehetségükkel, tudásukkal és ízlésükkel 
képesek lesznek »szubjektíve visszatükrözni baloldali való
ságunk objektív motívumait«, megszületik a mi saját 
Művészetünk. És ha kifejlődik hozzá az a szocialista 
kulturális médium, amely tudatában lesz gazdag múltjá
nak, s tudatában lesz kulturális küldetésünknek a mai 
európai térben és időben, ennek a Művészetünknek múl
hatatlanul meg is kell jelennie.”

Krležd tehát egy olyan országban gondolkodott, amely
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végre a maga talpára állt, és kivívta jogát, hogy sorsát 
maga irányítsa, tehát amikor átért arra a bizonyos „másik 
partra”, amelyről Niels Nielsen beszélt a Bankett 
Blitvában egyik meditatív részletében, és vállalta ön
magát olyan politikai és társadalmi többlettel, amelyet 
felszabadító harcai során szerzett. Amikor ljubljanai be
szédét tartotta, már készen volt enciklopédiaterve is, 
amelyet „Az enciklopédia néhány kérdéséről” (O nekim 
problemima enciklopedije) című tanulmányában fejtett 
ki. Eszmei alapja ennek a tervnek Jugoszlávia politikai
társadalmi valósága 1952-ben. „Történelmünk leg
nagyobb tömegmozgalma, amely forradalmi harccal va
lóra váltotta a szocializmus alapelveit, ma tudományos, 
irodalmi, művészeti és ideológiai alkotásokat igényel, egy 
olyan problemetika intellektuális alapjain, amelynek mód
szeres vizsgálata polgári társadalmunk intellekutális- morá
lis, művelődéstörténeti, esztétikai-morfológiai, gazdasági 
vagy szociális anatómiájának elemi ismeretében még nem 
történt meg . . . ” S célkitűzései is ebből következnek, 
társadalmi „haszna” pedig az alakuló, keletkező szocia
lista kultúra alapjainak kialakításában van.

Krleža hatalmas erudícióval és lenyűgöző anyagisme
rettel veszi számba enciklopédiaterve kifejtése során a 
délszlávság teljes politikai, társadalmi, gazdasági, mű
velődési múltját, sürgetve mind a tudományos revíziót, 
mind pedig a valorizációt.

A feudális és a polgári-kispolgári történelemszemlélet 
legradikálisabb bírálatát adva Krleža új fényben láttatja 
a délszláv népek múltját, megtisztítva mítoszaiktól, egy
úttal a történelemismeret fehér foltjaira is mutatva. A
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délszláv „Glóbus intellektuális” vízióját festi ebben a 
tanulmányában, szorgalmazva mind annak a vizsgálatát, 
hogy a délszlávság hogyan vett részt Európa művészeté
nek történetében, mind a „dezannexiót”, hogy az alapvető 
cél, „értékeink felmérése” az enciklopédiában lejátszód- 
hassék. Axiómaszerűen szögezi le: nem követelhetjük a 
körülöttünk élő népektől, hogy többet tudjanak rólunk, 
mint amennyit mi magunkról tudunk.

A tanulmány természetesen magán viseli a nyomát 
annak a kornak, amelyben készült. Bizonyos pontokon 
szemléletbeli végletek felé billent, így a Hunyadiak vagy 
Zápolya „délszlávjai”, általában a „délvidékiek” szere
pének a megítélésében, a magyar művelődéstörténet 
rajzaiban. Ne feledjük azonban, hogy az Enciklopédia 
akkor még csak terv volt, az anyaggyűjtés, az értékelés 
munkája azután következett csupán, s Krleža sem tudott 
kora ismereteinek a szintje fölé emelkedni. Több kötet 
tanulmánya készült az enciklopédia készítése közben — 
az átértékelés munkájában is példát mutatva, miként 
arra többek között 99 variáció című gyűjteménye alap
ján következtethetünk. Kétségtelenül a Jugoszláv enci
klopédia kötetei Krleža felszabadulás utáni munkássá
gának a legjelentősebb dokumentuma — írói pályájának 
mintegy gondolati összefoglalása is, hiszen a horvát 
irodalmi hazugságról írott egészen korai tanulmányában 
már a revízió szükségességét hirdette meg, s ezt telje
sítette ki enciklopédikus vállalkozásban.
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A „SUMMA KRLEZlANA”

Krleža több regénytervet is melengetett az elmúlt év
tizedek során. Még a húszas években Supilo regényesített 
életrajzának megírásába fogott, aztán a nagy szlovén 
költő, Prešeren életét készült regényesíteni. A háború 
alatt a horvát festőfeleségek életéről akart regényt írni, 
egy Pestről érkező halálhír kapcsán regénytervező fan
táziája a négy Jelašić asszonyság túl világi találkozásának 
„regényes” lehetőségét mérlegeli. Végül is fiatalkorának 
dédelgetett tervét („Alkalomadtán, amint lehet, neki
ülök, és megírom az Ezerkilencszáztizenkettőt, úgy, 
ahogyan 1913 augusztusában, Bregalnica után, a Mli- 
narska cestán felvázoltam. Ezt a jugoszláv Anabázist, 
amely alapjaiban rengette meg Babilont, nem szimbo
likusan kell adn i. . . s nem patetikusan, mint Csajkov
szkij, hanem szevasztopoli, inkább katonai síkon, épp csak 
jóval több költészettel a részletekben. . . ” 1917. február 
17.) valósítja meg Zászlók (Zastave) című nagy ívű 
regény-krónikájában 1962 és 1968 között.

A Zászlók formájára viszont a háború idején talált. 
1943-ban már egyértelműen szögezi le naplójában: „A 
regény mint történelmi krónika az egyetlen olyan szép
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írói forma, amelynek révén a dolgok a maguk meztelen
ségében, álarc nélkül mutathatók be. Az emberek az 
időn át utaznak, s hogy életük szerencsétlenségét eszme 
nélküli létezésük borzalmai közepette ábrázoljuk, ezt csak 
regényben tehetjük m eg. . .” Természetesen a Zászlók 
művészi valósága túlnőtte mind a tízes évekbeli elkép
zeléseket, mind pedig a második világháborús elgondolá
sok kereteit, mégpedig éppen azzal, ami eredeti tervének a 
mélyén lapult: a „tolsztoji” szándékkal, amely a Háború 
és béke nagy kompozícióját teremtette meg. De azt is 
mondhatnánk, hogy ezzel az írói elhatározással lépett 
a felszabadulás utáni korszakba is, és amikor a Zászlók 
írásába fogott, tulajdonképpen 1945-ben lefektetett pro
gramját valósította meg: „Bemutatni erkölcsi és intellek
tuális drámánkat, amely harminc évvel ezelőtt kezdődött, 
színre vinni a kezdeményezők egész nemzedékeit, akik 
azzal a szándékkal fogtak a munkához, hogy gyökerében 
változtassák meg körülményeinket. . .” Egyetlen olyan 
mű van a felszabadulás utáni Jugoszlávia népeinek iro
dalmában, amelyre ez a célkitűzés jellemző: a Zászlók. 
S ez az a Krleža-mii is, amely csak a második világ
háború után születhetett meg, noha századunknak csupán 
első huszonkét esztendejéről szól: nemcsak történelmi táv
latra volt szüksége az írónak írás közben, hanem történelmi 
bizonyosságra is, arra, aminek megszerzését a felszabadító 
háború győzelme és Jugoszlávia háború utáni története 
tette lehetővé, kétségtelenné téve immár az egyetlen 
zászló diadalát — a szocializmusét, mindenféle „királyi, 
generálisi, szaloniki, kajmakcsalani” zászlók ellenében: 
„Új zászlókat bontsunk hát ki, és ne hamis zászlókat, mi
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új, szocialista zászlók mellett döntöttünk, s a mi ifjú
ságunknak a nacionalizmusból el kell jutnia Balra, egé
szen Balra, valamennyi hazugság tagadásához, az Interna
cionalizmushoz; Svetozar Markovié Szerbia Keleten 
című műve, az igen, és Frano Supilo legutóbbi, a Riječki 
Növi Listben megjelent levelei a mi zászlóink, s ezek 
elegendők nekünk ahhoz, hogy a lelkek egyik és másik 
provinciájának mentalitását átalakítsuk. . . ” A regény
hős tudatában ennek vágya lehet még „pro futuro” 
jellegű, az íróéban azonban, ha nem kisregényt akar 
írni, s nem mitikusan vagy utópisztikusán akar gondol
kodni, már a megszerzett bizonyosság erejével kell jelen 
lennie ennek a történelmi „tudásnak” .

A Zászlók főhőse, Emericzy Kamill szerzi meg ezt a 
tudást, és ebből a szempontból a Zászlók nevelődési 
regény, társadalomképét tekintve pedig történelmi kró
nika. Ám nemcsak azt látjuk, hogy milyen az a társa
dalmi közeg, amelyben a főhős mozog, hanem az egyéni, 
individuális mozgásiránynak és a társadul: ni-történelmi 
„haladásnak” divergenciáit is. A hős nem a „látható” 
köztörténettel halad együtt, hanem a mélyben munkáló 
történelmi erőkkel, s ilyen módon a „történelem” mint
egy elmarad a hős mögött: 1918-ban csupán azt tudja 
megvalósítani, amiről Emericzy Kamill és társai 1912— 
1913-ban álmodtak, és amit Bregalnica után elhagytak, 
a „nemzeti” kérdések ellenében a szocialista forradalom 
humánus koncepciójának a bűvöletében. Nem nehéz ter
mészetesen ennek az útnak az egyes állomásaiban az 
író eszmetörténeti alakulása főbb csomópontjaira ismer
nünk — a Piemont-álomtól a Plamenig, s tovább! Krleža
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arkhimédészi pontját látjuk, mind művészi, mind eszmei 
univerzuma tekintetében: nemcsak az író világa ragad
ható meg itt; az író maga is ebben találta meg azt a 
művészi szervező erőt, amely egész irodalmi munkássá
gát egyben tartja, ami szervessé és teljessé teszi. Ezért 
válhatott a Zászlók a szintézis alkotásává, s ezért nevez
hetjük művének értelmezőivel együtt „Summa Krležia- 
nának” ezt a regényét.

Mert összegezés a Zászlók. Felvonulnak benne az 
eszmék, amelyekért az író küzdött, és nézetek, amelyek 
ellen harcolt, megmutatkozik századunk első két évtize
dének horvát világa és a harmadik évtized jugoszláv élete 
a valóságos történelmi alakulásoknak megfelelően. Előbb 
a Zágráb—Budapest, ma;d a Zágráb—Belgrád relációk 
képe rajzolódik fel, feltűnnek az európai horizontok — 
az a materiális és eszmei teljesség, amely oly meggyő
zővé teszi Krleža művészi világképét. S összegezése ez 
a regény az író műveinek is. Egész opusának motívum
rendszere, szituációinak láncolata, az egyes művek hir
dette eszmék csomói rendre kitapinthatok a Zászlók öt 
könyvében, s a Krleža-filol0gia nyilván előbb-utóbb el 
is végzi ezt az elemző munkát. Ennek a krležai „Summá
nak” főbb tartományait azonban máris kijelölhetjük. Az 
életrajzhoz kapcsolódik a korai Petőfi-élmény a regény 
ötödik könyvében, csak most az érzékenység síkján: az 
a Jója szavalja a „Füstbe ment terv”-et, aki a gyékényesi 
Dráva-hidat következetesen átkozottnak tartja. Ugyanitt 
a Kranjcevié-kérdés is felmerül; Kranjčević Mózes-verse 
a regény ifjú nemzedékének harci himnusza volt, mert 
úgy tartották, hogy a horvát nép a magyarok „egyiptomi
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fogságában” szenved, és onnan az új Mózesnek kell 
kivezetnie. Kranjčević verséről azonban kiderül, hogy 
bennük Madách Mózesának a szavai bujkálnak. Az 
Ibsen-fordító diákra pedig egyik hasonlatával emlé
kezik: Emericzy Kamill a feleségét, Alizt, a „Tenger 
asszonyáéhoz hasonlítja. Aztuán a Nietzsche-élmény 
merül fel Glanz doktor búcsúlevelében, mintha a Zá
szlók ötödik könyve azért készült volna, hogy az ifjú
kori „irodalom” után kitessék, milyen volt az „élet”, 
hogy lelepleződjék az „ideál”, s megmutatkozzék a 
„való”.

A honvédnovellák is üzennek a Zászlók lapjain. Ilyen 
például a játék a Ferenc József-i „szentháromsággal” 
(„Neki mint Osztrák Császárnak politikai tartalékként 
mindig szüksége van — ti. a horvát granicsárra —, ha 
netalántán egy napon mint Ausztria Császárja, avagy 
mint Horvát Király újból hadat üzenne Saját Magának, 
vagyis a Magyar Király szerepében saját Apostoli Sze
mélyének . .  .”), a zöld káder és a forradalom kapcsola
tának a kérdése, s A z ész határán-nal érintkezik a zagorjei 
birtokot megrohanó katonák epizódja. A Glembayak 
elsősorban a „Klanfar Váradifalván” című novellával 
vannak jelen a Zászlók bán. Az öngyilkos tanítónő motí
vuma aktivizálódik most, erről elmélkedett Klanfar birto
kára hajtatva, s ugyaninnen való a „feudális objektum” 
„ipari objektummá” vedlésének motívuma is („ . . . al
kalom kínálkozott arra, hogy az ősi, omladozó hajlékot 
aránylag jó pénzért eladja egy lengyel textiltársaságnak, 
amely azt tervezte, hogy Felsőladányban nagystílű és 
modern szövőüzemet létesít. . .”). S itt van természetesen
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Titus Andronikus Fabriczy, a bán helyetteseként. A kis 
népek értelmetlen és oly tragikus nacionalizmusának lát
ványa a Bankett Blitvában-X kapcsolja a Zászlók vilá
gához, a Duna-képzet pedig a második világháborús 
naplók sorait idézi meg. A Zászlók eszmei sodrában van 
ez a kérdés, fel-felbukkanása sem vélelten: az az új, 
szocialista perspektíva mutatja benne mértékét, amelyet 
Emericzy Kamill szerez meg abban a világban, amelyben 
minden kis nép „ugyanazokkal a szavakkal ápolja nacio
nalizmusát”, következésképpen ugyanolyan nyomorú
ságos lesz az élete is, amilyen évszázadok óta volt, és 
a válságaik is következetesen megmaradnak — minden 
ellentmondásukkal egyetemben, összekeveredett frontvo
nalaikkal nemcsak magyar-horvát-szerb viszonylatban, 
hanem — miként Bregalnica példája mutatta — Balkán
kérdésként. S túl ezen, ott van a Madame Matieowska 
esete, akinek férjét az oroszok lőtték agyon a háború 
legelején, az asszony orosz kémként került akasztófára, 
valójában azonban „Pilsudski ügynöke volt, százszázalé
kosan lengyel nő, soviniszta, gyűlölt mindent, ami ruszin, 
s ebben az értelemben együttműködött azzal az orosz 
parancsnokkal”, s vált ágyasává is. „Ezek a mi paradoxon
jaink” — hangzik a kommentár ezzel kapcsolatban, 
s egy másik helyén a regénynek azt olvassuk, hogy a 
Duna mente „komplett bolondokháza”, a Duna pedig
— Krležanak nyilvánvalóan Adytól örökölt képzete, 
„valamennyi sors legrejtelmesebb formulája” — az a 
„nagy Cethal”, amelynek síkos hátán, mint Ady „látta”, 
táncolnak a népek: „A folyó mentén, mintha valami
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bibliai óriás hal mellett lépkedne, Kamillnak kezdettől 
fogva újból és újból az volt az érzése, hogy a legendás, 
természetfölötti nagyságú cethal torka előtt áll, ez a cet 
itt hever és úszik, és egyre neveli az idő t. . . Isszák a 
fekete démoni lovak az alkony véres boltíve alatt a Duna 
vizét, az egyre komorabb és egyre vészjóslóbb vizet, 
folyik a Duna az éjszakában folyik, csak folyik Stražilovo 
felé . . . Szendrő felé, Galambóc felé, a Vaskapu felé . . . 
folyik a Duna, éneket énekelvén idők és emberi sorsok 
múlásáról. . . ” E látomással párhuzamosan pedig a 
Kamillban megérlelődött bizonyosság — gondolati útja 
végső állomásaként is:

„Hol élnek ma még a Duna mentén olyan bátor, 
eleven emberek, akik valamennyi dunai népnél szét 
tudnák zúzni a nacionalista hazugságok egész nyomorú
ságát, ha a »nemzetiségnek« ez a fantoma még mindig 
egyformán ostobán és perverz módon szemünk előtt 
falja fel a józan észt? . . .”

Második világháborús naplóinak mikrorészleteiből szí
vódott talán fel legtöbb a Zászlókba, de vannak részletek, 
amelyek például ,>Az irodalom ma” című tanulmányával 
rokonok, annak bizonyságaként, hogy Krleža mennyire 
tudatosan építette ezt a regényét, s mennyire sikerült 
neki szervessé tennie nemcsak eszme- és életrendszere 
szempontjából, tehát regény-szervezetként, hanem az 
életmű egészére vonatkozóan is. Az pedig már szinte 
közhely az író művészetének ismerői szemében, hogy 
az apa-fiú konfliktus eredendően állandó motívuma mint 
ahogy az érett nőnek Borongay Annában testet öltő 
típusa következetesen megjelent Krleža műveiben „Az
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ördögsziget” Ljiljana Sorgeától kezdve: házasságtörők és 
deklasszáltak, fatálisak de nagy vágy él bennük az 
igazi élet után, s valemnyien tragikusan végzik, mert 
szenzuálisak és költői lelkületűek, következésképpen ki
szolgáltatottak is ösztöneiknek és sorsuknak egyaránt. 
Nagyon erősek és nagyon törékenyek egyszerre, mint 
a Zászlók Annája, akiben mintegy szintetizálódnak ezek 
a női sorsok (Stanko Lasić).

Ha előbb nem, a Zászlók értelmezése kapcsán egészen 
nyilványvaló, hogy Krleža „poéta-ceruzája” sem írt 
másról, mint a politikáról és a szerelemről, s hogy a 
Zászlók éppen ennek a regénye: a két motívum össze
fonódása, egymás mellett haladása, majd összekuszáló- 
dása és eltávolodása egymástól, a regényíró számára, ha 
nagy ábrázolási ambíciók fűtik, a legtermészetesebben 
kínálkozó lehetőség a világot (adott keretei között) teljes
ségében ábrázolni, ezekben lelni fel a dráma felizzásához 
a szenvedély lángjait. Emericzy Kamill életsorsa, ahogy 
a Zászlók bán kibontakozik, egyértelműen példázza ezt, 
hiszen az az egyetlen nyár, az 1913-as, forróságával 
mintegy egynemű öntvénnyé változtatja hősünk magán- 
és közéletének az anyagát: bevilágítja az ide vezető 
utakat, és szinte predesztinálja az erre következő ese
ményeket egészen 1922-ig, amikor is megolvad ez az 
„élet-érc”, elveszít mindenkit maga körül, és magános 
alakját látjuk eltűnni a szemhatáron (1922-ben meghal 
az apja Budapesten, Anna New Yorkban, Jója a börtön
ből való szökés közben). Tragikus véletlenek esztendeje 
az 1913-as év az eszmei frontokon is, hiszen ez Bregal- 
nicáé is, tehát a fordulóponté: Kamill megrázó dráma
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ként éli meg az ott történteket, s miközben rémülten lát
ja, hogyan alakulnak a szerb nemzeti törekvések imperia
lizmussá és embertelenséggé, megérlelődik benne a meg
győződés a Piemont-koncepció ellenében a szocializmus 
igazabb világrendszere vállalásának a szükségességéről, 
ekkor válik horvát nacionalistából, Piemontra esküvő 
délszláv politikusból szocialistává.

A „dolgok ekkor indulnak el végzetes útjukon” a re
gényben:

„Ha Erdélyi Ottokár professzor azt az átkozott Regni- 
koláris változatot nem pontosan a Zászlók júliusi szám
ban jelenteti meg, Kamill édesapjának, Emericzy Öméltó
ságának semmi oka nem lett volna, hogy a Miniszterel
nök grófhoz utazzék audienciára, s így a méltóságos 
úr nem tudta volna meg, hogy Kamill Annával együtt 
a Balatonra utazott, s e kirándulás következményeképpen 
Kamráth Jolandával szakításra került sor. Már maga a 
hír, hogy Kamill egy kedves, szerfölött gazdag és minden 
tekintetben eszményi lánnyal, a pesti társadalmi krém 
legelőkelőbb köreinek elragadó kedvencével felbontja 
eljegyzését, magától értetődően nyugtalanította Emericzy 
Öméltóságát, s így (sajnos) nem tudta megállni, hogy 
a kellemetlen újságot beteg hitvesének első kézből tovább 
ne adja, ami viszont Hortenzia cardiális krízisének köz
vetlen oka lett, s ez a krízis úgy ragadta Kamill édes
anyját az élet túlsó partjára, mint valami rothadt szalma
szálat.

Mivel Kamill, mint egyetlen fiú, közvetlenül anyja 
halála után, inkább konvencionális udvariasságból és egy
szerűen tehetetlenül odahaza marad, hogy a súlyos gyász
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bán, a mama halála után meglepő módon elveszettnek 
látszó édesapjával egész nyáron át együtt szomorkodjék, 
s eredeti szándékától eltérően a temetés után nem tér 
vissza Pestre, így a drámai levelezés Anna és közötte 
még jobban elmérgesítette az amúgy is idegesen feszült 
viszonyt, mikor pedig szeptember elején az történt, 
hogy Jolanda leesett lováról és holtan maradt a helyszí
nen, a szegény lány holtteste mint túlvilági intő jel 
választja el Anna és Kamill életútját. .

Naggyá, az egész nagyterjedelmű regényt betöltővé 
nő ez az 1913-as nyár Krleža művészi imaginációjában. 
Az emlékezések révén határa egészen a kaj-nyelvet sirató 
Emericzy nagyapa alakjáig tágul, benne van szüleinek 
mindvégig homályos részleteket is tartalmazó ifjúkora, 
a hős születésének ideje (1891), az 1902-es esztendő, 
amelyben mentora és valószínűleg féltestvére, Bogoljub 
Trupac beavatja a jugoszláv gondolat misztériumába, 
hogy 1903-ban barájtával, Jójával, már a politikai merény
let izgalmát és a sexuális örömök kezdetét ízlelje, bot
ránya, Jója eltűnése, pesti iskolai évei, találkozása Annával 
1910-ben, első szerelmi éjszakájuk pünkösdkor, politikai 
cikkei 1912-ben. Az idő egészen 1922-ig kiterjed, tágu
lása már 1913 őszén gyors iramú: feltűnik Genja Tomma- 
seo, Jója szerelme, akinek alakja, egzaltációival egyetem
ben ott lebeg Kamill szeme előtt a végzetes Anna-szerelem 
ellenében halk molljával, lejátszódik politikai nézeteinek 
fordulata, elragadja a világháború örvénye, élet- és he Iái 
között lebeg, 1915-ben feltűnik Jója, 1918-ban, amikor 
a Monarchia szétesik és egy Piemont-elképzelés alapján 
megszületik Jugoszlávia, Kamill ismét oppozícióban van,
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nevét Mirkovićra változtatja, 1922-ben pedig a Kommu
nista Párt tagja.

Impozáns az életanyag, melyet Krleža ebben a regényben 
mozgat. Az is, ami Kamill „kis világát” képezi, még 
inkább a „nagy világé”, amellyel a főhős szemben áll, 
amellyel szüntelenül vitatkozik, kezdetben horvát nacio
nalista pozíciókból, később Piemont-váró szenvedéllyel, 
majd szocialista szemszögből, s amelynek pusztulását 
zord prófétaként hirdeti. Az apja világa ez és Bogoljub 
Trupacé, Tisza Istváné és S tevan Mihailović Gruióé, 
Sándor királyé és Horthy Miklósé, Egy egész tótágast 
álló világ ez, amelyben az öreg Emericzy előbb Pesten 
„regnikoláris bolond”, 1918 után Belgrádban már „hülye 
karikatúrája” az életlátványnak. Ahogy Kamill mondja 
1922-ben mentorának, Trupacnak: „— Hát igen, mit 
jelentsen ez? Én karlista vagyok és austrokroat, te pedig 
a Nemzeti Egység építője? Miféle logika ez? Apámuram 
miniszter, én pedig politikailag gyanús személy, mint 
osztrák-magyarbarát, no hát ez szellemes! Te ma Bel
grádban Jupiter Tonans vagy, aminthogy tegnap Koro
nái embere voltál a Belvederén, aztán Luxenburgban, 
de hát, kérdem tőled, miféle argumentumok ezek? . . . ” 
Véletlen-e, hogy Krleža legnagyobb művészi remeklése 
az öreg Emericzy alakjának, ennek a jellegzetes regnikolá
ris „hungaro-croatának” a megformálása, aki majd 1922- 
ben Sándor király követeként érkezik vissza ifjúságának 
városába, Budapestre, meghalni, lemondva hivataláról és 
állampolgárságáról is? A fiúnak nagyobbak az eszméi, 
az apa emberi alakja azonban markánsabban van meg
rajzolva. Kamill az eszményi jövőnek a férfialakja, az

210



öreg Emericzyben azonban a horvát-magyar világ min
den ellentmondása testet ölt. Ő nemcsak viselkedés- és 
gondolkodásforma, hanem „rendszer” is — önálló uni
verzum a Monarchia csillagképében. Ahogyan azonban 
a Glembayak nem tudták magukat átvetni a másik 
partra 1918 után, és közülük csak egy Klanfar mehetett 
tovább, úgy marad le az öreg Emericzy is, hogy a Tru- 
pacok képviseljék a két világháború közötti időszakban 
az „üzlet-életet” („. .  . mást se tesznek körülötte, mint 
arannyá, valutává, ukázokká, csekkekké, miniszteri karri
erré, háromemeletes bérházakká, percentekké, érték
papírokká, devizává varázsolnak át az égvilágon min
dent . . . ”), és tovább bizonyítsák, semmi sem változott, 
az emberek továbbra is „egy bűnügy kellős közepén 
élnek”, illetve, hogy az élet nem más, mint „zűrzavar a 
trópusi őserdők közepette” .

Emberek nagy felvonulása tehát a Zászlók — az „Em- 
b éri komédiára” emlékeztető nagy életlátvány, ahogyan 
Kamill gondolja el Pesten, mielőtt hazautazna sorozásra:

„. . . Ezek élő, hús-vér emberek, teli bűnnel és kicsa
pongással, őrülettel és félelemmel, s valamennyiük, 
egyik a másikkal nyögött, sírt, nevetett, szeretett és gyű
lölködött, s valamennyien felszarvazták egymást, gyakran 
csak úgy mellékesen, útközben a d 2lizsánszokon, az 
erdőben, vendégségben, lakomákon, kocsmákban, or
szágutakon, borozás közben, ijedtükben, unalmukban, 
mindez a véres hús bolond ritmusa, erdő, őserdő, víz
esések, folyó, a meztelen hús szőlőfürtjei és szőlőskertjei, 
árvizek, a szerelem kataraktái, boldogság és boldogtalan
ság, ostobaságok, mindez kezdettől fogva velünk együtt
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hengerőzik, s mi is az egészben, akárcsak ez az utca, 
mint ezek a nőstények, hímek, ezek a nemek, fiákerek, 
lovak, kancák . . .”

S mindez Miroslav Krleža kicsorduló, túlérett klasszi
cizmusával regénybe foglalva. Az az író írta, aki a maga 
művészi eszközeit hibátlanul, mesteri módon kezeli, 
aki az alkotás titkainak legtöbbjét kifürkészte már. Ez a 
művész tervezte meg a Zászlók egész kompozícióját, s 
alkotta meg apró részleteit, bogozta sorsok fonalát, 
és fejtette ki eszmék rendszerét. Hibátlan az orkesztráci- 
ója is: dallamok ívelnek szabadon, magányosan, és fel
zeng polifóniájuk, visszatérnek helyzetek, üzennek sej
telmek, a véletlenek, amelyek a regényt uralják, vak esz
közei az írói akaratnak, szituációk ismétlődnek, rend
szerint előbb lágy mollban, azután tragikus, égzengéses 
dúr hangzásokkal, a világ egyszerre van jelen színével és 
visszájával, minden, ami van, ünnepélyes élet és rot
hadás, megtagadottság is. Eszmék, színek, hangzások 
nagy regénye ebből a szempontból a Zászlók, minden 
fenn van, s minden lent, mélyen a sárban. Az élet meg
mutatja rétegeit, valójában struktúráját. Hadd emlékez
tessünk például az 1913-as nyár képére, amelyben Kamill 
egyszerre temeti Bregalnicánál elvérzett ideáját, Anna 
iránt érzett szerelmét és anyját, vagy hivatkozzunk a kocs
mai jelenetekre: amikor először jár ott, két orosz emig
ráns, egy férfi és egy nő éli szerelme utolsó lobbanását, 
másodszor Annával tölti ott utolsó éjszakáját — egy Ame
rikából induló emigráns asszony öleli a piszkos kocsmai 
ágyon a honjában emigráns életre kényszerült Kamillt, 
hogy soha többé ne találkozzanak. E jelenet felett pedig
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ott lebeg 1910 pünkösdje, amikor ugyanezt az asszonyt 
először ölelte a balatoni villa padlásszobájában, és megren
dültén ismerte meg a szerelmet. Azután a pesti fiákeres 
ajkán elhangzik egy név, a lengyelországi Gródeké, ahol 
egykor katonaként járt, nemsokára Kamill áll ugyanott, 
csak pár órával sebesülése előtt. Először a név Tommaseo 
kisasszonyt jelentette, akivel akkor ebédelt első ízben, 
másodszor már Arankát, az orosz hadsereg bordélyában 
működő nagylányt jelenti, akivel egy éjszakát tölt. Tom
maseo kisasszony szép álommal ajándékozza meg, Aranka 
gonorrhoeával. S azután a párhuzamok! Az öreg Eme
riczy monológja előbb Budán, Tisza Istvánhoz kézülőben, 
aztán Belgrádban, a Sándor kiránynál tett látogatás 
után például frappáns és mesteri módon megírt részlete 
a regénynek. S már csak jelezhetjük a nagy krležai lírai 
tirádákat, amelyek itt zengenek érettségük teljében, 
ismétetlen bizonyítva és példázva, hogy a Zászlók meny
nyire „eleven” regény, lélegző, élő szervezet, van szív
dobogása, és ez adja az elbeszélés ritmusát nagy szerkezeti 
egységek és kis mikrorészletek vonatkozásában egyaránt, 
hiszen hol egyetlen mikrorészlet cseppjében látjuk a 
világ teljes képét, hol hatalmas, valóban makroképek 
kínálják látványukat — a valóság el nem apadó bőségé
nek páratlan bizonyságaként.

Be nem fejezett alkotás mégis a Zászlók. Nincs „vége”, 
mert az élet nem állt meg 1922-ben. Nem töprengünk 
azon, hogy „befej ezhetetlen”, eleve torzónak maradt 
műről van-e szó, mint teszi a Krleža-irodalom. A „Sum
ma Krležiana” elkészült — méltó befejezéseként a 
nagyszerű írói kezdeteknek.
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UTÓSZÓ

Tanulmányunk írása közben elsősorban Miroslav 
Krleža Összegyűjtött műveinek (Sábrana djela Miroslava 
KrleSe, 1953—1972) huszonhét kötetére támaszkodtunk. 
A Bankett Blitvában harmadik könyvét a zágrábi Fórum 
1962-es évfolyamának 1—2. számában olvastuk, míg 
Petrica Kerempuh balladáit a versek 1956-os kiadásában 
ismertük meg. De figyelemmel kísértük a Hrvatski bog 
Mars 1946-os, a Povratak Fiiipa Latinovicza 1947-es, 
a Tri drame 1947-es, a Lirika 1949-es, és a Glembajevi 
1950-es kiadását is — ked/es olvasmányemlékként. A 99 
varijacija lexicographica (eseji i zapisi) című kötet 1972- 
ben jelent meg Belgrádban. A következő szövegeknek 
figyeltük az első kiadását: Moj obračun s njima, Zagreb, 
1932; O Erazmu Roterdamskom (.Republika, 1953, 1. sz.); 
Djetinjstvo u Agramu 1902—03 (.Republika, 1952. 12. 
sz.); O nekim problemima enciklopedije (.Republika, 
1953. 2—3. sz.). A zágrábi Fórum 1968-as évfolyamában 
olvastuk a Zászlók ötödik könyvének a szövegét, ugvan- 
csak a folyóiratközlésre támaszkodtunk (1962-vel kez
dődően) a Zászlók előző könyveivel kapcsolatban is. 
Világháborús és az ötvenes-hatvanas években írott napló
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inak szövegét a Fórum című folyóirat közléményeiből 
ismertük meg. A háborús napló első lapjait a Rád JAZU , 
knjiga 301. (Zagreb, 1954) alapján idéztük.

Idézeteinket a következő kiadásokból merítettük: Mi
roslav Krleža Válogatott művei (Fórum Könyvkiadó). 
A Glembayak. Drámák. Fordította Dudás Kálmán. 1964; 
A Glembayak. Próza. Fodította Dudás Kálmán. 1964; 
Filip Latinovicz hazatérése. Fordította Illés Sándor. 1964; 
Elbeszélések. Fodította Csuka Zoltán. 1965; Kirándulás 
Oroszországba — Esszék. Fordította Szeli István. 1965; 
Versek, emlékiratok. A verseket fordította Ács Károly, az 
emlékiratokat fordította Ács Károly és Csuka Zoltán. 
1965; Zászlók I —II. Fordította Csuka Zoltán. 1965); 
Éjtszakának virrasztója — Petrica Kerempuh balladái. 
Fordította Csuka Zoltán. Budapest, 1959; Bankett Blit- 
vában. Fordította Herceg János. Újvidék, 1960; A z  
ész határán. Fordította Csuka Zoltán. Budapest, 1976; 
Magyar királyi honvédnovellák. Fordította Sinkó Irma. 
Újvidék, 1952. Az Ady-tanulmány magyar nyelven a 
Híd 1957. évi 1. számában jelent meg. A többi idézet 
fordítása erre az alkalomra készült, és Ács Károly 
munkája.

Munka közben szemmel tartottuk a gazdag Krleža- 
irodalmat, elsősorban azonban a magunk megfigyeléseire 
támaszkodtunk. Ahol közvetlenül felhasználtuk a kri
tika tapasztalatait, a szövegben hivatkozunk is rá. Termé
szetesen nem dolgoztunk a teljes Krleža-irodalommal, 
filológiai teljességre nem is törekedhettünk. Az alább 
következő munkákat tartottuk kezünk ügyében: Šime 
Vučetić: Krlezino knjizevno djelo. Sarajevo, 1958; Midhat
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Begić: Časopis „Danas” u medunarodnoj književnosti. 
Izraz, 1963. 12. sz.; Zbornik o Miroslavu Krlezi. Zag
reb, 1963; Krleža. Zbornik. Zagreb, 1964; Sinkó Ervin: 
Epikurosz hervadt kertje (Miroslav Krleža műve; A véres 
mítosz; A poéta, aki mindnyájunké) Újvidék, 1964; 
Bruno Popović: Vrijeme spoznaje I—III. Razlog, 1966, 
5—6, 1967. 1., 4—6.; Miroslav Krleza. Beograd, 1967; 
Ladiszlav Žimberk: Revolucionarna politička publicistika. 
August Cesarec, Miroslav Krleža i drugovi. Kolo Matice 
hrvatske. 1967. 10. sz.; Ekspresionizam i hrvatska knji- 
ževnost (Mate Lončar: Antiteze i analogije u Krležinim 
Legendama; Branislav Choma: Miroslav Krleža i ekspre
sionizam; Iván Slamnig: Strindbergov „neonaturalizam” 
i Krležine Legende) Zagreb, 1969; Predrag Matvejević: 
Razgovori sa Miroslavom Krlezom. Zagreb 1969; Stanko 
Lasić: Sukob na književnoj Ijevici. Zagreb 1970; Brani- 
mir Donat: O pjesničkom teatru Miroslava Krleze. Zag
reb, 1970; Lőkös István: Egy Krleza-novella magyar 
motívumai. Eger, 1973; Ivó Frangeš: Matoš, Vidrić, 
Krleza. Zagreb, 1974; Nikola Milošević: Andrić i Krleza 
kao antipodi. Beograd, 1974; Tode Čolak: Lirika Miro
slava Krleze. Beograd, 1974; Miroslav Vaupotić: Siva 
bója smrti. Zagreb, 1974; Lőkös István: Miroslav Krleza. 
Eger, 1974 (Krleža beszédének kivonatát a kommünről 
innen idéztük!); Lőkös István: Hidak jegyében (Egy 
szépírói világ bölcsőhelyén: Miroslav Klreža és a magyar 
progresszió; Krleža, a Monarchia és Közép-Európa kró
nikása) Budapest, 1974; Guelmino Sándor: Krleža a 
Ludovikán. Képes Ifjúság, 1974. V. 22.; Stanko Lasić: 
Struktura Krlezinih ,,Z a s ta v a Zagreb, 1974; Vasilije
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Kalezić: Pokret sorijaim literature. Beograd, 1975; Mla- 
den Engelsfeld: Interpretadja Krležina romana Povratak 
Filipa Latinovicza. Zagreb, 1975. Szabadon használtuk 
fel a magunk Krleia-tanulmányait. Közülük kiemeljük: 
A magyar, a szerb és a horvát avantgarde (megjelent 
Irodalmak—kölcsönhatások című kötetünkben, Újvidék, 
1971); Krleža naplóiról. Tiszatáj (Szeged), 1973. 11. sz.

Újvidéken, 1976, július 7-én, Miroslav Krleža szüle
tése nyolcvanharmadik évfordulóján.
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