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Önéletrajzi feljegyzések...
RÉSZLET

A történelem mellett úgysz6lván gyermekkorom 6ta a politika érdekelt. Sokszor
volt alkalmam naphosszat hallani r6la. A szüloi házban - a régi varazsdi vármegye-
házán éppúgy, mint Gredicén - egész nap voltak vendégek, a hatvanas években pedig
minden oldalon mozgásba lendült a politika az egész nép körében. Politizáltak tehát az
én szüleim asztalánál is, annál is inkább, mert nagyon ellentétes állásponton voltak:
egyesek Bedekovié hívei voltak, és azt akarták, hogy Pest legyen a horvátok Mekkája,
míg mások épp az 1861-es42. cikkely mellett törtek lándzsát. Apám ezek mellé állt,
késobb pedig a "függetlenek"-hez vonz6dott, akik föderatÍv ~onarchiát akartak Bécs
központtal. Es - j6l emlékszem - sokszor volt pörlekedés is. Igy volt alkalmam gyak-
ran hallani és hallgatni Koloman Bedekoviéot, Josip Brigleviéet, Janko Vukoviéot,
Janko Cart, Kazimir Jelaciéot, akik valamennyien a magyar idea fanatikus elkötelezett-
jei voltak, s velük szemben állott apám, aki MaZuranié politikájához s még inkább
a szláveszméhez csatlakozott. Ma is egészen j6l emlékszem, amidon Vukovié egyszer
pénzügyi elképzeléseit fejtette ki és a horvát jövedelmek pausáléját magasztalta, apám
pedig elóbb teli torokb6l kikacagta, majd meg gorombán leszidta. Vukovié nézeteit
a kiegyezés határozta meg. Én pedig emlékszem, milyen szomorú idok következtek
számomra, amikor megtudtam, hogy a kiegyezést megkötötték, és Horvátország ismét
magyar uralom alatt van; már kisgyermekként megtanultam, hogy Jellasics bánt és
1848-at is leginkább azért dicsoítik, mert felszabadította Horvátországot a magyar
fennhat6ság al61...

LOKÖS ISTVÁN fordítása

MIROSLAV KRLEZA

Naplójegyzetek

Kitól tanultam valamit? Legtöbbet Josip Klobucart6l: horvátnak lenni, hinni az
emberben, az ember küldetésében, és abban, hogy biztos út vezet a jövo felé. Husz
János, Jan Amos Komensky, Pestalozzi. Djura Daniciét6l: a horvát és a szerb egy nép.
Kumicié megtanÍtott gyulölni Bécset. Ezen a lázad6, Habsburg-ellenes vonalon lettem
késobb negyvennyolcas! Sokat tanultam továbbá a magyar sajt6t6l és a magyar történe-
lemból. Mindannak, amit ott írtak, pontosan a fordítottja áll. A Galilei-körtól crászi
Oszkárékt6l) szintén nagyon sokat tanultam. Megszabadítottak a konvencionális ha-
zugságokt6l, de hol vannak ok, és hova kerültem én?
1916



1993. december 25

Horvátországról gondolkozom, errol a mi szomorú, írástudatlan, kedves, elma-
radott, szerencsétlen Horvátországunkról. Ez az ország oly halk, szerény és mellozött,
olyan elfeledett és névtelen, mint valami Jézus Szíve Hírnök a félig írástudatlan cseléd-
lány szobácskájában, olyan elfeledett és gyt1rötten katolikus, hogy elójogainak magna
chartájába ma magyar kolbászt és töpörtyt'ít csomagolnak..., és olyan csak nálunk le-
hetséges nyomorult, csúf, kufár módon eltiport és félredobott, mint a búcsúsok sze-
mete. A vidéki temetés fojtott szaga füstölög e sivár ravatal, e végeérhetetlen nemzeti
requiem fölött, s a napokban a temetóben, a Kapela Batrina-i kápolna mellett üldö-
gélve, elnéztem odaát, a Száva túlsó, boszniai partján Motajicát. Ha nem volna ez a
Motajica, amit immár kerek öt hónapja elnézegetek innen, a Kapela Batrina-i k. und k.
Verköstigungsstation perspektÍvájából, mi mást is csinálhatnék, míg egyre várom azt az
átkozott pozsegai vonatot, amely mintha sohasem akarna befutni Pleternica felol. Mint
valami boldog, pasztell sziget, Motajica kék gobelinje csillog a kora reggeli fényben, és
halk áriák egész sora kél a motajicai elso hegedli reggeli kantilénájától a késo májusi
délutánok gazdag instrumentációjáig, amikor a mély, sötétzöld smaragd árnyak játéka
a hegytömeg oldalán oly fényuzo, mint a drága és súlyos brokátanyagok a loggiás, lép-
csos úri csarnokok márványasztalain, Tiepolo vagy Veronese ünnepi festményein.
Motajica erozívan sötét és vulkanikus gazdagságában plasztikusan árnyalt. Erdeinek
mély zöldje, ez az arany sugarakkal átszott takaró, árkainak sötétkékje, mindez egy
boldog Árkádia madarairól és ozeiról, vidám patakcsobogásáról beszél, mintha nem is
üvöltözött volna török Gradi~ka körül, mintha évszázadokon át nem kihegyezett ka-
rók közt élt volna itt a nép, mintha nem is lobogtak volna magas lánggal házak, s zú-
gott a véres víz a vízbe fúttak halálhörgésévei, most meg minden oly ünnepélyes,
Motajica halkan dúdolja a májusi délután lágy lírai poémáját.
1917. V.22.

Ács KÁROLY fordítása

Levél Kaproncáról
Brabantnak az antwerpeni köztársaság virágzása idején sok érintkezo pontja volt

a mi (kaproncai) tájainkkal. Ahányszor télen átutazom ezen a vidéken, mindig úgy
rémlik, hogy a vonat Brueghel valamely havas kompozíciójának tágas keretébe fúródik
bele. A parasztkunyhók zsúpfedelei, amelyek alól füst tódul kifelé, az élet, amely pri-
mitÍv bonyolultságában épphogy föld alá került és épphogy fejlodésnek indult, akóból
épült harangtornyok, a katolikus temetok, a zsíros, fekete, termo brabanti föld és a pa-
rasztok, marhapásztorok, pirospozsgás, vérbo szo16mlivelók, boroshordóval, kolbász-
és hagymafüzérrel. Valaki mindig vizel, valaki mindig hány, valaki mindig bitófán
leng. A tájon vértesek menetelnek, hadseregek vonulnak tarka, piros-sárga spanyol ki-
rályi ruhában. Udvari fótisztviselók, spanyol zsoldosok, örökösödési háború, szekér-
nyikorgás, részeg, eroszakos, gyózelemittas hordák, amelyek Brabant és Flandria föld-
jére betörve, mindent fosztogatnak és gyújtogatnak, amit csak érnek. .

(A vasútállomásokon) Brueghel kéregetói, epileptikusai és öreg, részeg koldusasz-
szonyai álldogálnak, elvegyülnek a spanyol fótisztviselókkel és a madridi rendórökkel,
akik összekötött kezd parasztokat terelnek maguk elótt. Egy paraszt kövér pontyot




