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szrEbrEnica után

A né met té vé né zők kö zül bi zo nyá ra so kan ren dül tek meg házioltárukra me red ve a véz-
na, bo ros tás, meg lett ko rú pa rasz tocs ka lát tán. No vem ber ele jén, egy szép es tén, ki lenc 
óra után tűnt fel a kép er nyőn. Őrá dél utá ni fényt on tott a tün dök lő nap, sű rű er dők ka ra-
já ban zöl del lő hegy ol da lon állt, hát tér ben kék lő csú csok lán co la ta. A dí szes öl tö zé kű táj 
nem har mo ni zált ron gyos nad rág já val, hogy min den szem pont ból ki fo gá sol ha tó ele gan-
ci á já nak csak ezt a kom po nen sét em lít sem. Egy szer csak szá já hoz emel te két te nye rét, 
és a ma gán hang zó kat a vég te len sé gig el nyújt va be le ki a bál ta az ün ne pi csönd be: „Gyer-
tek elő! Nin csen ve szély!” Lá ba re me gett, sze me ki gu vadt, mi köz ben csa lo ga tó szö ve-
gét is mé tel get te. Az er dő szé lén, mint ezt a gyen géb bek ked vé ért a kom men tár is kö zöl-
te, va dá szok vár tak les ben. El akar tam hi tet ni ma gam mal, hogy ta lán azért nyújt ja el a 
sza va kat, mert így fi gyel mez te tő jaj ve szé ke lés nek hat nak, de ar cán a ha lá los ré mü let 
el árul ta, hogy alap ta la nul re mény ke dem. Meg akar ta él ni ő is az es ti ki lenc órát, mint 
mi, té vé né zők va la mennyi en, és er re csak ak kor le he tett né mi, ele nyé sző esé lye, ha 
hang já val buj ká ló va da kat csa lo gat elő.

Min den tör té nel mi szi tu á ci ót az mi nő sít, hogy mi fé le konf lik tu sok kép zel he tők el 
ben ne. A szó ban for gó pa raszt em ber – nem csak el kép zel he tő, ha nem a sze münk előtt 
le ját szó dó – konf lik tu sa olyan un do rí tó an al vi lá gi, hogy szé gyen kez nem kel lett, ami ért 
a kor tár sa va gyok, sőt szem ta nú ként sze re pe lek, mű él ve ző ként, ka ros szék ből né zem a 
drá mát, és ba rack pá lin ká val csi tí tom iszo nya to mat. Ki te het ró la – kér dez tem ma gam tól –, 
hogy ilyen hely zet be ke rült? Mi lyen egy sze rű vol na be ér ni ez zel a vá lasszal: Karadžić 
és Mladić, a bosz ni ai szerb had ve ze tés. Vagy ál ta lá no sab ban: a na ci o na liz mus, me lyet 
Ti to ha lá la után a szerb ér tel mi ség szí tott és Milosević meg lo va golt. Eset leg 
Ex-Jugoszlávia po li ti kai ve ze tő i nek, ér tel mi sé gé nek, né pe i nek na ci o na liz mu sa. Ez mind 
vi szony lag kel le mes vá lasz, né hány éve vagy hó nap ja még el is fo gad hat tuk vol na, kel-
lő kri ti kai igény te len ség gel. Jú li us óta azon ban csak gaz em be rek és tök fil kók ér he tik be 
az ef fé le ma gya rá za tok kal.

Az idil li táj ugya nis Szrebrenica kör nyé kén pom pá zik. Jú li us 11-én a bosz ni ai szerb 
had erő el fog lal ta az ENSZ vé del me alatt ál ló szrebrenicai enk lá vét. A kék si sa kos hol-
lan dok nem ta nú sí tot tak el len ál lást, de azért nem mon da nám, hogy tel jes ség gel hi á ba 
let tek vol na ott. A szer bek ugya nis el vet ték, ne megy szer erő szak kal, az egyen ru há ju kat, 
és ENSZ-katonáknak öl töz ve csa lo gat ták elő a bujdokló la kos sá got. A fér fi a kat ki vá lo-
gat ták, el haj tot ták, és több sé gü ket – a becs lé sek 3000 és 6000 fő kö zött in ga doz nak – két 
nap alatt le mé szá rol ták. Az ame ri ka i ak – akik a fran ci ák hoz és a né me tek hez ha son ló an 
te le fon le hall ga tás út ján elő re ér te sül tek a vé dő zó na el len vár ha tó tá ma dás ról, de ér te sü-
lé se i ket diszk ré ten meg tar tot ták ma guk nak – lé gi fel vé te le ket ké szí tet tek az össze te relt 
muzlimokról, majd más nap a tö meg he lyén tá madt tö meg sír ok ról. Ezek a té nyek köz is-
mer tek. A hol lan dok az ENSZ-re há rít ják a fe le lős sé get a tör tén te kért. Janvier fran cia fő - 
pa rancs nok vagy féltucatszor ta gad ta meg, hogy lé gi ere jé vel a vé dett öve zet se gít sé gé re 
si es sen. Egy íz ben in ge rült sé gé nek is han got adott, ami ért a hol lan dok nem ér tik meg, 
hogy az ENSZ-nek meg kell sza ba dul nia vég re vé dő öve ze té től. Meg bíz ha tó nak tű nő ér te-
sü lé sek sze rint a te rü let fel adá sá ra Chirac el nök től ka pott uta sí tást. Úgy lát szik, a ve ze tő 
nyu ga ti ha tal mak meg egyez tek vagy leg aláb bis egyet ér tet tek ab ban, hogy se gí te ni kell 
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az et ni kai tisz to ga tá so kat, mert a kész té nyek meg könnyí tik a bé ke kö tést. Még az a csú-
nya gya nú is fel me rült, hogy a bos nyák kor mány szin tén jó vá hagy ta Szrebrenica le ro ha-
ná sát, hogy ne a tár gya ló asz tal nál kell jen le mon da nia ró la.

A pa rasz tocs ka te hát a köz vet len gyil ko so kon kí vül az ENSZ-nek, az Eu ró pai Kö zös-
ség nek, és fő ként az em be ri jo go kat leg in kább szí vü kön vi se lő nagy ha tal mak nak 
kö szön he ti le alá zó, ha lá los konf lik tu sát. A le gyil kol tak, to váb bá öz ve gye ik és ár vá ik is 
eze ket az erő ket fog lal hat ják há la adó imá juk ba. Egy nem zet kö zi vi lág rend, mely nem 
ké pes más ra, mint hogy le vet kőz tet he tő tú szo kat bo csás son az ag resszor ren del ke zé sé re, 
és erő szak men tes sé get pré di kál va meg könnyít se a mé szá ro sok dol gát: az ilyen vi lág rend 
nem ér de mel jobb vé get, mint a Nép szö vet ség.

A „mé szá ros” szó át ve zet egy má sik szín pa di je le net hez, amely ről Thomas Kleine-
Brockhoff és Michael Schwelien tu dó sít a Die Ze it no vem ber 3-i szá má ban. Jú li us 
11-én, te hát azon a na pon, ami kor a bosz ni ai szer bek el fog lal ták Szrebrenicát, Ratko 
Mladić kö zöl te ven dé ge i vel, hogy így bá nik majd el min den ki vel, aki a hol land fel ügye-
let alatt ál ló vé del mi zó ná ban hol land vé del met ke res. (A tu dó sí tás fö lött szép fény kép 
mu tat ja Mladićot: a hol land kék si sa ko sok pa rancs no ká val, Tom Kanemans ez re des sel 
pezs gő zik a ser tés ha lá lát kö ve tő na pon.)

Az Egy disz nó ha lá la cí mű happening Mladić ren de zé sé ben és fő sze rep lé sé vel bi zo-
nyí ték ar ra, hogy a hol land és egyéb ENSZ-megbízottak – bár mit ha zu doz za nak is – elő-
re tud ták, mi vár az ál ta luk ki szol gál ta tott ci vil la kos ság ra. A szer tar tás ezen túl me nő en 
ci vi li zá ció előt ti in du la tok ról ad hírt. Bogdan Bogdanović jog gal ne ve zi ar cha i kus nak a 
bal ká ni há bo rút: „Má gi kus-misz ti kus gon dol ko dás mód juk nak meg fe le lő en a har co sok 
nem csak a fi zi ka i lag lé te ző vá rost tá mad ják meg, ha nem azt is, ami legsajátabb ma ra-
dan dó sá gát és ere jét je len ti”, va gyis meg aláz zák, és rá adá sul „rej tett szel le mi lé nye gét” 
is el akar ják ra gad ni tő le. De e há bo rú nak nemcsak cél ki tű zé sei, ha nem rí tu sai is ar cha-
i ku sak. Nyil vá nos vér ál do zat, ahol az em be ri sor sot a lát vány el vi sel he tő sé ge ér de ké ben 
ál lat ha lál jel ké pe zi. Mladić még ta pin ta tos nak is ne vez he tő, mert az el ső nek em lí tett 
szín já ték hő se, a véz na pa rasz tocs ka is lóg ha tott vol na össze kö tö zött vég tag ok kal a disz-
nó he lyén. A pa rasz tocs ka egy ra fi nál tan ki öt lött já ték bo hó ca volt, a disz nó egy ősi ce- 
re mó nia kö zép pon ti fi gu rá ja. Nem rit ka ság az ilyes mi eb ben a há bo rú ban. Itt a fog lyok-
kal nemegy szer egy más le me télt test ré sze it falatták fel. Kis gye re ke ket sü töt tek meg él -
ve. A fen tebb idé zett cikk ben egy szerb ka to na ki té pi egy asszony kar jai kö zül a gye re-
két, el vág ja en nek tor kát, majd ar ra kény sze rí ti az anyát, hogy igyon a ki fröccse nő vér-
ből. A kan ni ba liz mus sal sú lyos bí tott em ber ál do zat rí tu sát még el vi sel he tet le neb bé te szi 
a gon do lat, hogy mo dern fegy ve rek kel fel sze relt had se reg tag jai az ál do zó pap ok.

Ma már, ami kor meg kez dőd tek a ta lán ko mo lyan is ve he tő bé ke tár gya lás ok, tisz tán 
lát ha tó, mi re ment ki a já ték. A vi lág ha tal mak úgy dön töt tek, hogy a bal ká ni nép ir tás 
nem érin ti köz vet len ér de ke i ket. Lát hat ta or szág-vi lág: egyet len meg men tett ame ri kai 
pi ló ta éle te be cse sebb és több nagy be tűs cí met va rá zsol a vi lág lap ok el ső ol da lá ra, mint 
a le vá gott, me ge rő sza kolt, el űzött bal ká ni em ber tö me gek. Mi vel koc káz tat ni sem mit 
sem akar tak, de tel je sen tét len nek sem mu tat koz hat tak, bé ke fenn tar tó kat küld tek oda, 
ahol csak a há bo rú volt fenn tart ha tó, és vé dő zó nák ká dek la rál tak te rü le te ket, ame lye ket 
nem véd tek. El tűr ték, hogy ékes vá ros okat fossza nak meg éve ken át víz től, fény től, táp-
lá lék tól, és hogy úgy lö völ döz ze nek les ből la ko sa i ra, mint a nyu lak ra. Hosszú ide ig azt 
hit tem, hogy az il le té kes stra té gák egy sze rű en os to bák, a köz ve tí tés sel meg bí zott po li ti-
ku sok pe dig Lord Carringtontól a mo gyo rók urá ig, Jimmy Carterig egye ne sen im be cil-
li sek. Az tán az ame ri ka i ak, már Szrebrenica után, ko mo lyabb bom bá zás ba kezd tek, úgy-
hogy egy ket tő re meg szűnt a szer bek ka to nai fö lé nye, és vesz tet tek annyi te rü le tet, hogy 
meg kez dőd het tek leg fel ső rész vé tel lel a bé ke tár gya lás ok. Mi ért nem jár tak el így há rom 
év vel ko ráb ban? Mennyi ha lált, mennyi szen ve dést aka dá lyoz tak vol na meg ak kor! 
Hi szen kez det től fog va nyil ván va ló volt, hogy mi re megy ki a já ték. Az a gya núm, hogy 
nem csu pán agya lá gyult ság ból tűr ték el a rém sé ge ket. Mérv adó szak ér tők úgy vél het ték, 
hogy a multikulturális ál la mok bé kés együtt élé se a Bal ká non amúgy sem le het tar tós, 



ezért a leg egy sze rűbb, ha csak ki bi cel nek ah hoz a fo lya mat hoz, amely nek so rán az itt 
élő né pek vér rel és vas sal meg te rem tik az et ni ka i lag egy sé ges vagy leg aláb bis az élet ké-
pes sé get nem ve szé lyez te tő en ke vert la kos sá gú nem zet ál la mo kat.

Hát bor zon ga tó nak ta lá lom, hogy ez a ki vé rez te té sen ala pu ló, tö ké le te sen em ber te len 
stra té gia itt, Né me tor szág ban, ahol ezt a cik ket írom, bal ol da li tá mo ga tást is él vez. 
Egyen lőt len erők küz del me ese tén a pa ci fiz mus és a be nem avat ko zás min den for má ja 
az erő seb bet se gí ti. Mit szól nánk egy ne héz sú lyú és egy lég sú lyú bok szo ló sport sze rű 
sem le ges ség gel le bo nyo lí tott boksz meccsé hez? A Szrebrenicában le öl tek sor sán leg alább-
is el kel le ne gon dol kod ni uk mind azok nak, akik szép esz mé nyek és lé lek me len ge tő tra-
dí ci ók ne vé ben el le nez ték, hogy az ENSZ vagy az ame ri kai lé gi erő vagy akár Belzebub, 
Mefisztó, Lucifer és a Sá tán szét bom báz za a bosz ni ai szerb re pü lő te re ket, fel vo nu lá si 
út vo na la kat, ki lö vő he lye ket, ha di anyag rak tá ra kat és had ál lá so kat. Döb ben ten ol va som 
még Szrebrencia után is, hogy zöld po li ti ku sok azért tá mad ják frak ci ó juk ve ze tő jét, 
Joschka Fischert, mert vég re le ír ta: „A (nyu gat)né met bé ke moz ga lom erő szak men tes sé-
ge a ter mo nuk le á ris tö meg pusz tí tás fe nye ge té sé vel és a nuk le á ris el ijesz tés lo gi ká já val 
szem ben ala kult ki… De ho gyan al kal maz ha tó a nuk le á ris pa ci fiz mus az et ni kai há bo rú 
iszo nya tá ra, az ég be ki ál tó el nyo más ra és a nép tö me gek bru tá lis el ker ge té sé re? Mi a mi 
vá la szunk, ha is mét olyan ha tal mak kal és po li ti kai erők kel, sőt em be rek kel akad dol-
gunk, akik le se szar ják a nem zet kö zi sza bá lyo kat, az em be ri jo go kat, nem be szél ve az 
erő szak men tes ség ről… Hogy ke zel je te hát az erő szak men tes ség po li ti ká ja a fa siz mus nak 
ezt az új for má ját, mert pon to san er ről van szó?” Fischer ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy 
az erő szak men tes ség szép el ve Boszniában az em be ri élet és sza bad ság el len sé ge i nek 
ked vez. „Bal ol da li” kri ti ku sai vi szont at tól tar ta nak, hogy en nek az elv nek a fel adá sá val 
a zöld párt el vesz ti ar cát. Hogy meg ve tet tem ezt a bár gyú ér ve lést már oda ha za is! A presz-
 tízs és a dog mák lo vag jai nem fog ják fel, hogy ar cunk – akár sze mé lyé, akár moz ga lo mé – 
csak úgy őriz he tő meg, ha nem ő ma ga ér de kel ben nün ket, ha nem a vi lág vál to zá sai. Ha 
ezek nem hagy nak nyo mot raj ta, ak kor egy masz kot őr zünk arc he lyett.
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