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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...
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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?
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