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A doktori disszertáció tézisei 

A XX. századi horvát irodalom egyik legjelentősebb alkotója, Miroslav Krleža 

(1893–1981) egész életművében folyamatosan jelen vannak a legkülönbözőbb magyar 

irodalmi és kulturális kérdésekre vonatkozó reflexiók. Nem túlzás azt állítani, hogy minden 

bizonnyal ő volt az egyetlen, világirodalmi léptékben is jelentős nem magyar alkotó, aki 

állandó és intenzív érdeklődéssel fordult a magyar jelenségek felé. Műveinek nagyobb 

hányada hungarikumnak tekinthető. Az író maga alkalmazta magyar vonatkozású műveire 

a „hungarica” kifejezést, amely a néhány soros naplójegyzettől a társadalmi nagyregényig 

különböző terjedelmű, témájú és műfajú írásokat ölel fel.  

A hatvanas-hetvenes és a korai nyolcvanas évek nagyhatású magyar színházi 

bemutatóinak köszönhetően Krleža ismertté vált Magyarországon is, olyannyira, hogy 

tiszteletbeli „magyar írónak” is nevezték. A „Krleža-hungarica” megismerése a magyar 

önkép árnyalására is lehetőséget nyújt, hiszen a külső nézőpontból megfogalmazott 

vélemény értelemszerűen nem minden ponton egyezik a sajáttal. Felbukkannak benne olyan 

új szempontok is, amelyek a magyar kultúrába született olvasók előtt rejtve maradnak. 

A disszertáció témája és célkitűzése: 

A disszertációban a Miroslav Krleža műveiben található főbb magyar vonatkozások 

áttekintésére vállalkozom, műfaji és időbeli korlátozás nélkül, a múlt század tízes éveinek 

közepén induló és a hetvenes évek végén lezáruló, bő hatvan éven át tartó életmű 

reprezentatív és kevésbé reprezentatív műveit vizsgálva. Ám nemcsak a Krleža-életmű 

lajstromozható hungarikájával foglalkozom, hanem hungaro-croatikájával is, azaz a magyar 

vonatkozásoknak a horvát kulturális emlékezetben betöltött szerepével. A szerző 

véleményformáló tekintélye következtében ez a szerep lényegi pontokon befolyásolta a 

horvát kulturális emlékezetet és identitást. Mivel a kulturális identitás egyik létezésmódja az 

emlékezés fogalmával ragadható meg, a kulturális emlékezetet és az azt létrehozó, múltra 

vonatkozó narratívákat (az etnikai közösség múltat rögzítő pszeudomitikus történeteit, a 

nemzeti mítoszokat), valamint az emlékezethez szorosan kapcsolódó felejtés 

problematikáját is vizsgáltam. 

  



A disszertáció módszerei: 

Krleža történelemkonstrukciós és történelemrekonstrukciós mechanizmusainak 

főbb magyar vonatkozásit a kollektív emlékezet Maurice Halbwachs-i és a kulturális 

emlékezet Jan és Aleida Assmann-i elméletéből kiindulva vizsgálva arra keresem a választ, 

hogy a különböző történeti narratívák milyen emlékezetstratégiák, identitáskonstrukciók 

keretében jelennek meg az író műveiben. A spontán módon létrejövő közösségi emlékezet, 

mely hagyományos formájában a modernizmus idejére megszűnt, átadja a helyét a jelen 

szemszögéből megkonstruált múltra való emlékezésnek. Munkámban a  történeti 

emlékezetkutatásban az utóbbi időben a Pierre Nora nevéhez fűződő „emlékezet 

helyeinek” (lieu de mémoire) fogalmát is felhasználtam. 

A dolgozatban az összehasonlító irodalomtudomány módszereit is alkalmaztam. A 

vizsgált Krleža-műveket a magyar irodalom kontextusában tárgyaltam, melynek során 

egyaránt rámutattam azok más alkotásokkal való hasonlóságaira és különbségeire. Nem 

követtem a hazai komparatisztika korábbi hagyományait, azaz nem elsősorban a Krleža-

életrajz magyar szála kapcsán gyakran túlhangsúlyozott hatáskutatást folytattam, hanem a 

párhuzamos jelenségek vizsgálatával foglalkoztam. Kontrasztív szempontokat is 

érvényesítettem, ami a „másik”-hoz képest való önmeghatározás figyelembe vétele 

szempontjából kívánatos.  

Munkámban továbbá az irodalmi kánonelméletek szempontjait is érvényesítettem, 

amikor Krleža a magyar irodalmi hagyományhoz és a korabeli kortárs irodalomhoz való 

viszonyulását vizsgáltam.  

A disszertáció alapelvei 

A dolgozatban a „bennfentes kívülálló” ellentmondásos helyzetében pozícionálom 

Krleža helyét a magyar kultúrában. Ez a helyzet abból adódik, hogy Krleža nem annak a 

közösségnek az egyik tagjaként interpretálta a magyar kulturális emlékezet helyeit, amely ezt 

az emlékezetet megteremtette és folyamatosan újrateremti. A kívülálló helyzetből adódó 

lehetőségek e kívülálló által megalkotott szempontok sokféleségét eredményezhetik. A 

vizsgált Krleža-művekben ezt a folyamatot is nyomon követem. Számoltam továbbá a saját, 

változó identitásának szempontjai által irányított krležai szubjektum nézőpontjainak 

sokféleségével is. Krleža a magyar kulturális emlékezet egyes helyeire vonatkozó 

interpretációiban egyaránt megtalálhatóak az azonosulás és távolságtartás gesztusait. 



Identitástudatában horvátsága hol burkoltan, hol nyíltan kerül előtérbe, gyakran deklaratív 

jelleggel. 

Az emlékezet főbb csomópontjaiként tárgyalom a közös történelem 

fordulópontjaira, az államiságában is összetartozó több mint nyolc évszázad meghatározó 

történelmi eseményeire, majd a huszadik században bekövetkezett szétválás körülményeire, 

valamint az első világháborúra, továbbá az egymástól való elszigetelődés idején zajló 

történésekre, többek között a második világháború utáni kommunista diktatúrák 

természetrajzára és az 1956-os forradalomra, olykor burkoltan, reflektáló műveket. 

A disszertációban kitértem a nyelv és az identitás kapcsolatára is. Az identitás 

kifejezése szempontjából a nyelvhasználat (a fiktív nyelvek problémája) fontos szerepet 

játszik Krleža műveiben. Korai lírájában a nyelvhasználat terén nem a horvátsághoz, azaz 

egy etnikumhoz, hanem az etnikumnál tágabb közösséghez, azaz a délszláv népek 

családjához való tartozás kizárólagos szemlélete érvényesül. E szemlélet a környezet 

nyelvhasználatát figyelmen kívül hagyva a szerb nyelvet részesíti átmeneti előnyben. A két 

világháború között szintén a nyelv segítségével a Balladákban fogalmazódnak meg az 

identitásra vonatkozó gondolatok. Míg azonban a korai líra egy valós, szinkrón, bár nem a 

közeg által beszélt nyelven íródott, addig a Balladák nyelve részben a közegé ugyan, 

mindazonáltal nem szinkrón jellegű, a keletkezés idején már nem élő. A konstruált múlt 

nemcsak a nyelv által érvényesül, hanem benne jön létre, azaz maga a nyelv is válhat 

emlékezethellyé. 

A disszertáció felépítése:  

A KÁNON ÉS TEXTOLÓGIA című bevezető első fejezetben Krleža műveinek 

textológia kapcsolatát vizsgálom a kanonizálódás kontextusában és a szerző műveinek 

kiadástörténetét, hozzáférhetőségét ismertetem. Ennek során a rámutatok az életmű 

gyűjteményes kiadásai során felmerülő textológiai kérdések sokaságára, többek között az át- 

és újraírt művek egymáshoz való viszonyára, mellyel a disszertációmban a későbbiekben 

több alkalommal részletesen foglalkozom is. Továbbá tárgyalom a horvát irodalomban nem 

egyedül álló chresztomathiák sorába illeszthető, Krleža életművéhez mint tudástárhoz 

viszonyuló ötkötetes, tematikus egységekből álló ábécérendes szöveggyűjteményt, a Nézetek, 

jelenségek és fogalmak panorámáját, amely Krleža 1913 és 1975 között megjelent műveiből ad 

közre idézeteket. Vizsgálom továbbá a textológia és a kánon(ok) összefüggéseit. A Panoráma 

önmagában is kánonképző gesztus, melynek létrejöttére maga Krleža is befolyással volt. 



Másfelől a „Panoráma” kifejezés jelentésrétegeinek vizsgálatakor a cím ironikus, sőt 

önironikus értelmezési lehetőségével is számolnunk kell, amibe bele kell számolnunk a 

szerzői intenciót is. 

A második, IDENTITÁS ÉS EMLÉKEZET című fejezetben a disszertáció témájának 

megközelítésében alkalmazott alapfogalomként használt „emlékezet” jelentésével 

foglalkozom Maurice Halbwachs közösségi emlékezet fogalmától a Jan és Aleida Assmann 

nevéhez köthető kulturális emlékezeten keresztül a Pierre Nora és munkatársai által 

megalkotott „emlékezethely” fogalmáig. A dolgozat másik alapfogalma az „identitás”, mivel 

a Krleža műveiben általam vizsgált horvát és magyar kulturális emlékezet egymáshoz való 

viszonyulása végső soron a közösségi öndefiniálásra keresi a választ.  

A HUNGAROLÓGIA IRONIKUS ÉRTELMEZÉSE című harmadik fejezetben a 

hungarológia mint tudományos diszciplína krležai ironikus értelmezésével foglalkozom, 

rámutatva egy sajátos nyelvi anomáliára, Krleža hungarizmus-fogalmára és műveinek 

hungarizmusaira. A hungarológia kifejezéssel kapcsolatos averziójának hátterében a 

Horthy-korszak és kultúrpolitikájának (valószínűleg ő alkotta meg ebben az összefüggésben 

a később elterjedt ironikus értelmű Horthy-cultura szójátékot) mégoly pozitív 

eredményeivel szemben táplált ellenérzései álltak, melynek összefüggésében figyelemre 

méltó, hogy a háború után elindult újvidéki hungarológiai képzés megalapításában 

tekintélyes háttérszereplőként tarthatjuk őt számon. Krleža életműve ily módon beépült a 

(kisebbségi) magyar kulturális emlékezetbe is, azaz a disszertációban vizsgált folyamat 

részben fordított irányban is megtörtént. 

AZ EMLÉKEZET TÖRTÉNETI CSOMÓPONTJAI című negyedik fejezetben a közös 

történelem emblematikus szereplőivel és eseményeivel foglalkozom. A közös horvát–

magyar történelmi együttélést a Krleža műveiben konstruált múlt főbb csomópontjain 

keresztül vizsgáló fejezet első, AZ IMAGINÁRIUS KÁRPÁT-MEDENCE ÉS A 

HONFOGLALÁSMÍTOSZ című alfejezete a nemzeti mítosz indirekt jellegével foglalkozik 

Krleža esszéisztikájában, elsősorban átfogó jellegű Magyar variáció című esszéjében. Krleža 

műveinek – műfajtól függetlenül – a „köd, sár és mocsár” képzetkörhöz kapcsolódó 

legfőbb motívuma a Kárpát-medence képzetében is központi szerepet kap. A Kárpát-

medencét mint mitikus helyet mutatja be megteremtve a „kráter” és „katlan” metaforákat. 

Krleža a magyar honfoglalás és eredetmítosz narratíváit ütközteti egymással ebben az 

esszéjében. A hivatalos, akadémiai magyar véleménnyel szemben profán, deszakralizált 

véleményt szegez szembe, s ennek során magyar tudományos referenciákra is hivatkozik. A 



KÖZÖS TÖRTÉNELEM EMBLEMATIKUS SZEREPLŐI című soron következő alfejezetben a 

Krleža műveiben jellemzően államszimbólumként előforduló Szent István király és a 

Horvátországot meghódító Könyves Kálmán király alakjával, míg A KÖZÖS TÖRTÉNELEM 

EMBLEMATIKUS ESEMÉNYEI című fejezet nyolc alfejezetben vázolom fel a főcímben jelzett 

témát a reformáció korától az 1956-os magyar forradalomig. Az 1848 történéseiről és a 

horvát–magyar kiegyezés témájáról szóló alfejezetek abban is különböznek a korábban 

tárgyalt múltra vonatkozó narratíváktól – a reformáció és a felvilágosodás korával 

foglalkozóktól – hogy azokban a szélesebb körű, európai távlatú történések helyét átveszik 

a szűkebb, közép-európai, ill. a kizárólagosan a horvát–magyar viszonyrendszerre 

alkalmazott narratívák. A Monarchia-mítoszok (a magyar millennium és a „bűnös város”) 

reflexiójának a Krleža-életműben való ismertetését az első világháború kulcsfontosságú 

élménye követi. A poszttrianoni időszak érdekessége, hogy Krleža valós kapcsolataiban 

végleg eltávolodik Magyarországtól, amit leginkább a Jászi Oszkárról való korábbi 

szimpátiájának megváltozása mutat. Külön érdekesség és a dolgozat hozadéka, hogy a 

Krleža–Jászi-kapcsolatnak erről a radikális fordulatáról a kéziratos hagyatékban fennmaradt 

Jászi Oszkár-esszé alapján tudhatunk. A magyar történelem „ötvenes évei”-re és az 1956-

os magyar forradalomra vonatkozó nézeteiről, az 1968-as naplók gyakran óvatos, burkolt 

megjegyzéseiből szerezhetünk tudomást. 

Az ötödik, KRLEŽA MAGYAR IRODALMI KÁNONJAI című fejezetben a magyar 

irodalom kontextusában tárgyalt magyar nyelv mitizált megjelenítését, valamint a Krleža 

magyar irodalmi befogadásában döntő szerepet játszó alkotók – Petőfi, Vörösmarty, Ady, 

Kosztolányi – műveinek kanonizációs folyamatait elemzem Krleža esszéiben. E kánonban 

Ady költészete jelenti a nagy szintézist, mely önmagán túlmutatóan nemcsak a magyar 

állapotok, hanem a szélesebb térség, Krleža szóhasználatával a Duna-medence népeinek 

önmegértéséhez jelenthet kulcsot az író szerint. Krleža Ady-recepciója új felismerésekkel 

gazdagíthatná a magyar irodalomértést is, amennyiben az felfigyelne az általa felvetett új 

néző- és kapcsolódási pontokra – azaz az Ady- és Kosztolányi-poétikáit ellentétükben 

tárgyaló szemlélet helyett számolna ezeknek a poétikáknak a közös jegyeivel és új 

világirodalmi – pl. Supervielle és Rilke költészetével – való párhuzamokkal.  

A hatodik, PÉLDÁK AZ „EGYIK” ÉLETMŰBŐL című fejezetben Krleža fikciós 

műveinek néhány példáját viszgálom: a Szimfóniák intermedialitásának magyar vonatozásait, 

a drámáinak a magyar drámairodalommal létesülő intertextuális kapcsolatait, a Zászlók című 

regényének (szöveg)tereit és a A Petrica Kerempuh balladái proto-posztmodernizmusát. 



A hetedik, PÉLDÁK A „MÁSIK” ÉLETMŰBŐL című fejezetben Krleža nem fikciós 

életművével foglalkozom: naplóival, útirajzaival és emlékirataival. 

A nyolcadik AZ „ALTERNATÍV” ÉLETMŰ című fejezetben a kéziratos hagyaték 

magyar vonatkozásaira térek ki és azt vizsgálom, hogy mennyiben árnyalhatja a publikált 

életműből kirajzolódó képet ez a műcsoport. 

Végezetül A MAGYAR RECEPCIÓ TÖRTÉNETÉNEK TANULSÁGAI című kilencedik 

fejezet kulcsfogalmának a széttartást nevezem meg, a viszonylag kései, megakadó első 

híradások után annak szakaszos, hol intenzív, hol a teljes feledés állapotában maradó 

időszakait. A recepciótörténet intenzív időszakából a kultusz jelenségét is vizsgálom, 

amelyre példaként Dudás Kálmán Krležához írt leveleinek kultikus nyelvhasználatát 

elemzem részletesen.  

A disszertációban vizsgált műcsoportok:  

Krleža epikus költészete (balladái), korai dramatikus költői szövegei, ún. szimfóniái, 

egy regénye, valamint naplói, útirajzai, emlékiratai, esszéi és tanulmányai. A fikciós irodalom 

tárgyalása mellett a disszertáció fontos részét képezik a „másik” életművel, a téma 

szempontjából kiemelt szerepű naplókkal, útirajzokkal és emlékiratokkal, valamint az 

esszékkel és cikkekkel foglalkozó fejezetek is. A harmadik műcsoport a hagyatékban 

fennmaradt dokumentumok – levelek, kéziratok és egyéb dokumentumok – magyar 

vonatkozásaival foglalkozik. 

A disszertáció tudományos hozadéka 

Megállapítom hogy Krleža magyar irodalmi kánonja, főként az 1920-as, 30-as 

években korszerű volt, azaz lépést tartott a Nyugat körének kánonjaival, és elvetette a 

magyarországi tanulmányai idejéből ismert népnemzeti kánont. Ugyanakkor innovatív 

módon hozzá is tudott tenni ehhez olyan észrevételeket, melyek akár a magyar 

irodalomtörténet számára is máig megfontolásra érdemesek lehetnek. Újratárgyalom Krleža 

a hazai kroatisztika által eddig legtöbbet kutatott Ady-recepcióját is.  

Az értekezés egyik újdonsága, hogy az életmű eddig ismeretlen, az író hagyatékában 

a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár Kézirattárában fönnmaradt publikálatlan részét 

is tárgyalja, nevezetesen a gazdag magyar vonatkozású levelezést (több mint 600 levél) és az 

egyes művek esetében a szövegváltozatok magyar vonatkozásait. Részben tehát arra a 

kérdésre is választ nyújt, hogy a 2003 óta kutatható kéziratos hagyaték tartalmaz-e olyan 



szövegeket, melyek az életmű, ill. annak magyar vonatkozásai tekintetében nemcsak árnyaló, 

de esetleg lényeges pontokon módosító megállapításokat is eredményezhetnek. 

 

Az értekezés témakörében megjelent publikációim: 
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