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Az okos elem ző, Rada Iveković (1945), zág
rá bi fi lo zó fus, in do ló gus és író. Egyi ke 
an nak az „öt bo szor kánynak”, öt hor vát 
író nő nek, aki el len a hor vát saj tó 
hadjáratot indí tott hazafiatlanság mi att. 
1991 óta Pá rizs ban él, ahol fi lo zó fi át ta nít. 
(Őt, a vi lág lá tott fe mi nis tát a zág rá bi lé gi
ri a dók ide jén az zal ke cseg tet te egyik szom
széd asszo nya, hogy az óvó he lyen majd 
ke reszt rejt vényt fejt het.)

 A Ma don naszép sé gű szerb író nő, Bil
ja na Jovanović (1953–1996), a cso port 
leg iz gá gább sza bad ság har co sa, aki nek 
mind közt a leg nyer sebb, leg len dü le te sebb 
a stí lu sa. Ljubljana, Belg rád és Szkopje 
közt ci káz va tu dó sít ja a töb bi e ket az ot ta ni 
há bo rú el le nes meg moz du lá sok ról, köz
han gu lat ról, élet ről, mi köz ben a hely zet 
sú lyos bo dá sát, a hat árok me re ve dé sét 
ma ga is a bő rén ta paszt al ja. Akár hogy 
tart ja is ma gát, a há bo rút vé gül még sem 
ké pes „meg emész te ni”, meg hal gyo mor
rák ban, 43 éves ko rá ban.

 A Ber lin ben élő tö ré keny szlo vén köl tő
nő és pszi chi á ter, Maruša Krese (1947) 

Szlo vé nia el sza ka dá sa kor azt kér di: „Quo vadis, Szlo vé nia?”, mert már lát ja, hogy a 
rá sza kadt füg get len ség mi min den rosszat, pro vin ci á list, pök hen di ref le xet is elő hoz e kis 
nép tu dat alat ti já ból. Úgy ér zi, el vesz ti a gyö ke re it, a nyel vét, a ba rá ta it, min de nét, ami
vel egy köl tő egyál ta lán ren del kez het.

A kvar tett ne gye dik tag ja a vér bő, csu pa szív, a szerb köl té szet él vo na lá ba tar to zó 
köl tő nő, Radmila Lazić (1949). Egész ség ügyi Fő is ko lát vég zett, és ápo ló nő. A há bo rú 
alatt is Belg rád ban élt. Le ve le i ben a hát or szá gi ak dü he, ag gó dá sa, bá na ta, te he tet len
sé ge, fé lel me szó lal meg, akik el ke se re det ten pró bál nak ten ni va la mit a ma guk esz kö ze
i vel az el ural ko dott őrü let el len.

A le ve lek – il let ve fa xok – 1991 jú ni u sa és 1992 no vem be re kö zött vé gig kö ve tik az el ső 
plitvicei, Borovo Selói in ci den sek től kezd ve a dél szláv há bo rú ki tö ré sét, a „tíz na pos” 
szlo vén há bo rút, Szlo vé nia és Hor vát or szág el sza ka dá sát, a fő vá ros ok ban el ural ko dó 
pszi chó zist, Szarajevó agó ni á ját, ba rá ta ik tra gé di á it, a me ne kü lők kál vá ri á ját és az 
el len zé ki moz gal mak te vé keny sé gét, a tün te té se ket, nép gyű lé se ket, a dip lo má ci ai hu za
vo nát…mind ad dig, míg vé gül mind er re már nem ta lál nak sza va kat.

A 125 le ve let, és új ság cik ke ket, nap ló rész le tet, fel hí vá so kat, nyi lat ko za to kat tar tal ma
zó könyv ko mor ol vas mány. Olyan le ve le ket pró bál tunk össze vá lo gat ni be lő le, me lyek a 
há bo rú nak a ma gán élet re, a min den nap ok ra, a gon dol ko dás ra gya ko rolt ha tá sát mu tat

„Minden Egész
eltörött…”
Négy írónő-barátnő
levelezése a délszláv
háború idejéből

Rada Iveković,
Biljana Jovanović,
Maruša Krese és
Radmila Lazić



1 Hor vát or szá gi te le pü lés Zágrábtól kb. 50 km-re dél re, a hor vát-bosz ni ai ha tá ron.
2 Goran Fejić, Rada Iveković fér je, egy ko ri dip lo ma ta a volt Ju gosz lá vi á ban.
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ják föl. Szól nak az em be ri szen ve dés ről, az il lú zi ók el vesz té sé ről, a lét bi zony ta lan ság ról 
és min de nek előtt – a ha lál ról. Szól nak ugya nak kor az együtt ér zés ről és a sze re tet ről is, 
ami egye dü li me ne dé künk az apo ka lip szis lát tán.

Össze ál lí tá sunk ban az író nők le ve le zé sén kí vül sze re pel még két írás: Jelena Trpković 
fes tő mű vész nő Dubrovnik bom bá zá sa ide jén írott nap ló ja és Mira Furlan, emig rá ci ó ba 
kény sze rült hor vát szí nész nő nyílt le ve le. A Vjetar ide na jug, i obrće se na sjever („Si et 
dél  re, és át megy észak fe lé; kör bekör be si et a szél”) című köny vet a belg rá di Radio B92 
ad ta ki 1994ben. Egy rö vi dí tett vál to za ta meg je lent né met for dí tás ban is (Briefe von 
Frauen über Krieg und Nationalismus, Edition Suhrkamp, Frank furt am Ma in, 1993.).



„Siet délre, és átmegy
észak felé; körbe-körbe
siet a szél”
(A Prédikátor Salamon könyve)

Pá rizs, 1991. június 26.

Radmilának, Biljanának és Marušának

Tu dom, nincs ér tel me, hogy Pá rizs ban ül jek és Ju gosz lá via szét esé se mi att ag gód jam 
ahe lyett, hogy a hely szí nen „él vez ném” élő ben. J’ai la mort dans l’ame, az az tel je sen 
hi de gen hagy. Tö rő döm is ve le, hogy szét esik, hogy kü lön vá lunk, jól le het nem va gyok 
az ál ta lam ret rog rád nak tar tott sok ki csi szu ve rén ál lam hí ve. Egy sze rű en át jár kál nánk a 
ha tá ro kon, ügyet se vet ve rá juk. Fé lek azon ban az erő szak tól, már má so dik éve lá tom, 
ahogy éb re de zik és erő sö dik a szörny, egy re vé reng zőbb lesz, lá tom, hogy min den ki 
leg szí ve seb ben a szom széd ja tor ká nak ug ra na, hogy le he tet len gá tat vet ni a gyű lö let nek. 
Egy hú ron pen dül nek – mind egyik ugyan olyan el va kult, és ugya nazt haj to gat ja: hogy 
meg kell öl ni a má si kat. Ha a do log erő szak nél kül is men ne, ak kor ne kem va ló ban 
mind egy len ne. De fé lek a hol na pi há bo rú tól. Un do ro dom et től a bar bár, pri mi tív, pi ros-
pozs gás, ne ki buz dult, na ci o na lis ta és – ter mé sze te sen – fér fi-„ész já rás”-tól. És gyön gé-
den gon do lok Renaud, a fran cia san zon szer ző „Ma da me Thatc her” cí mű da lá ra, me lyet 
mint ha a mi un dok né pe ink ről írt vol na.

Egyet len nő sem olyan hü lye, hogy re vol vert fé nye sít sen, mond ja Renaud. Re mé lem, 
ez a jö vő ben is így lesz. A nők szü le tett pa ci fis ták. Teg nap előtt oda ad tam fran cia is me-
rő se ink nek a ten ger par ti la ká sunk kul csát. Ma te le fo nál tam ne kik, hogy nem me het nek 
a ten ger re, ha bár még teg nap is ar ról győz köd tem őket, hogy a ten ger part észa ki ré sze 
biz ton sá gos, ott bé ke van, Szlo vé ni á ban nem tör tén het baj, a tűz fé szek dél ke le ten, a 
szer bek és a hor vá tok kö zött van, meg Ko szo vón. Ma hí rek ér kez tek az el ső et ni kai 
za var gá sok ról Glinában,1 és ar ról, hogy tan kok vo nul tak be Szlo vé ni á ba. Egész es te 
Ljublja nát hí vom, nem le het meg kap ni, foly ton „fog lalt”-at je lez. Föl hí vom Gorant2 
Belg rád ban, azt mond ja: „Még ne gye re vissza, várd meg, amíg vé ge lesz.” Ne kem meg 
si e tős len ne a dol gom, már vissza kel lett vol na utaz nom Zágrábba dol goz ni, a je gyem le 
van fog lal va az Unitoursnál. Be szél tem az Unitoursszal is, azt mond ják, nem tud ják elő-
re meg mon da ni, mi kor in dul a já ra tuk, er ről ad hoc fog nak dön te ni. Te le fo ná lok Gilles-



3 Srđa Iveković, Rada Iveković uno ka öccse.
4 Dr. Elisabeth List, a grazi egye tem fi lo zó fia ta ná ra, Rada Iveković ba rát nő je és kol lé ga nő je.
5 A mladenováci re pü lős ala ku lat kék egyen ru hát hord.
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nek, és meg ké rem, en ged je be a man zárd la ká som ba Srđát,3 aki re pü lő vel jön, és sze ret-
ne itt ma rad ni ad dig, amíg ná lunk nor ma li zá ló dik a hely zet.

Ké ső éj sza ká ig te le fo nál ga tunk egy más nak, ide ig le ne sen itt élő ju gosz lá vok, de hív-
nak a fran cia ba rá ta ink is, azt kér dik, Zágrábtól mi lyen tá vol ság ra tör tén tek ezek az 
in ci den sek. Be kap cso lom a FranceInfos-t, ami nap köz ben hét per cen ként mond hí re-
ket, éj jel rit káb ban, és ide ges ke dem. Föl hí vom Lislt4 Grazban, és meg ké rem, fo gad ja 
be S.-t, aki hez, ha majd gyor san le kell lép nie kül föld re, ez lesz a legközelebb. Fé lek, 
hogy moz gó sí ta ni akar ják. Most el ső éves egye te mis ta, és már volt ka to na: „kék egyen-
ru hás”5 Mladenovácban. Te le fo ná lok S.-nek, le dik tá lom ne ki Lisl cí mét és te le fon szá-
mát, el lá tom ta ná csok kal, ő hő bö rög, játssza a nagy fi út, önál ló akar len ni, jócs kán 
ki nyílt a csi pá ja ez alatt a fél év alatt, amíg tá vol vol tam. A nagy önál ló sá ga ab ban 
nyil vá nul meg, hogy a ba rá ta i val iszik, ci ga ret tá zik, kár tyá zik, du haj ko dik, és nem 
iz gat ja ma gát a hí rek mi att. Egyál ta lán nem ijedt meg, leg aláb bis úgy tű nik. Új ra hí vom 
Ljubljanát, egy gép hang azt mond ja, a vo na lak túl ter hel tek, pró bál jam ké sőbb. Megint 
föl hí vom Gorant, aki ha za se ment, tár csá zom a mun ka he lyi szá mát, nem elő ször éj sza-
ká zik oda bent. Várj még egy ki csit, mond ja, de ha nem me gyek ha za, ak kor nem tu dom 
S.-t ho va ten ni, a la ká som túl ki csi, és kü lön ben is, az zal se ol dok meg sem mit, ha itt 
ma ra dok, előbb-utóbb el fogy a pén zem, az idő meg csak te lik, min den képp ha za kell 
men nem. Úgy ér zem, még mind ig jobb, ha ott hon va gyok, mint kül föld ön. Goran még 
re mény ke dik: Meg lá tod, min den rend be jön, nem so ká el me gyünk nya ral ni. S. te le fo-
nál, hogy már nem jár nak a tá vol sá gi busz já ra tok, au tó busszal csak Szlo vé ni án tu dott 
át jön ni, még az volt a leg ol csóbb. Ki ta lá lunk va la mit, mon dom, jössz re pü lő vel, itt meg 
majd se gí te nek a ba rá ta im.

Ha mar já ban ki hir det ték Szlo vé nia és Hor vát or szág el sza ka dá sát és füg get len sé gét, 
amit a szö vet sé gi kor mány teg nap már el is uta sí tott. Nem rég ta lán még le he tett vol na 
tár gyal ni a kon fö de rá ci ó ról, ha Szer bia haj lan dó lett vol na rá. Szlo vé ni á val most már 
vé ge, Hor vát or szág azon ban eset leg még be le men ne az ál lam szö vet ség va la mi lyen for-
má já ba, te kin tet tel sok nem ze ti sé gű la kos sá gá ra. Saj nos eb ben a játsz má ban és konf lik-
tus ban szá mom ra sen ki sem szim pa ti kus. Egyikőjükkel sem tu dok azo no sul ni.

A ha zám el vesz té sét – ami most már va ló szí nű leg (és ta lán vég ér vé nye sen) be kö vet-
ke zik – én sze mély sze rint úgy élem meg, akár csak anyám ha lá lát. Anyám 1989 szep-
tem be ré ben, köz vet le nül ezek előtt az ese mé nyek előtt halt meg. A köz hi e de lem mel 
el len tét ben sze rin tem nem ter mé sze tes, hogy a szü le ink ko ráb ban hal ja nak meg, mint mi. 
El len ke ző leg, az len ne a ter mé sze tes, hogy ha so ha sem hagy ná nak el ben nün ket. Mert ők 
je len tik szá munk ra – leg aláb bis tu dat alatt – a biz ton sá got és a ki kö tőt, azt az ala pot, ami 
nél kül nem le he tünk. Leg aláb bis én így va gyok ve le. El vesz te ni a szü le in ket annyi, mint 
el vesz te ni a ta lajt a lá bunk alól. Ugya nez áll a ha zá ra is, ame lyet én mind ig is egy sé ges-
nek érez tem és te kin tet tem. Az éle te met szó sze rint Zágráb és Belg rád kö zött él tem le, 
pár hu za mo san él ve mind két vá ros ban. Az én csa lá dom mind ig is köz tár sa ság ok és né -
pek kö zött és fö lött lé te zett, ak ko ri ban ezt úgy hív ták: ju gosz láv nak len ni. Ezt a jel zőt 
nem ré gen el vet ték tő lünk, komp ro mit tál ták, ahogy komp ro mit tál ták a né pe ink ne vét is. 
Elő ször „Em be rek fél úton a köz tár sa ság ok kö zött” cím mel ír tam er ről a Danasban 1988 
már ci u sá ban, ami kor már mu tat koz tak a fel bom lás je lei. Ez a nap ló-cik kem ak ko ri ban 
elég jó fo gad ta tás ban ré sze sült min de nütt. Ma biz to san meg lin csel né nek mi at ta. A ha -
zám el vesz té sé ről ha za fi as hév nél kül be szé lek. Utá lok min den kö tött sé get, ami nem ze-



 6 Igor Bavčar, be lügy mi nisz ter, a Janez Janša és tár sai el le ni per („né gyek pe re”) al kal má ból ala pí tott 
Em be ri Jo gi Bi zott ság tag ja, a szlo vén De mok ra ta Párt el nö ke.

 7 Janez Janša (1958), szlo vén vé del mi mi nisz ter, 1993-tól a Szo ci ál de mok ra ta Párt el nö ke; ko ráb ban új ság-
író; 1988-ban a ljubljanai Ka to nai Bí ró ság el já rást foly ta tott Janša és há rom tár sa el len „ka to nai ti tok nak” 
mi nő sü lő do ku men tum nyil vá nos ság ra ho za ta la mi att. A per ide jén az egész szlo vén köz vé le mény, akár-
csak a belg rá di el len zék, a „né gyek” vé del mé re kelt.

 8 Tá jé koz ta tás ügyi mi nisz ter.
 9 Rastko Močnik, Biljana Jovanović fér je, szo ci o ló gus, ljubljanai egye te mi ta nár, az UJDI (Ju gosz láv 

De mok ra ti kus Kez de mé nye zé sek Szö vet sé ge – 1989-ben, a töb bi pár tot meg elő ző en ala kult) és a Pol gá-
ri El len ál lá si Moz ga lom (1992. feb ru ár 29-én ala kult) tag ja, a Bi zott ság az em be ri jo gok vé del mé ért 
meg ala pí tó ja (me lyet Janez Janša és tár sai – a „né gyek pe re” al kal má ból ala pí tot tak), a szlo vén Szo ci ál-
de mok ra ta Unió el nö ke.

10 Az UJDI, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom tag ja.
11 Szín há zi ren de ző, az UJDI, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom tag ja.
12 Karpo Aćimović Godina film ren de ző.
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ti ho va tar to zá som ból adó dik. Vég té re is vé let len, me lyik nép hez tar to zunk. A szü lők – 
kü lö nö sen az anya – el vesz té se azon ban annyi ban ha son ló a ha za el vesz té sé hez, hogy 
mind ket tő az alap ve tő on to ló gi ai bi zony ta lan ság és gyö kér te len ség ál la po tá ba ta szít 
ben nün ket. Fi lo zó fi ai be ál lí tott sá gom ból ki fo lyó lag elv ben mind ig is nagy ra ér té kel tem, 
di csér tem és kí vá na tos nak tar tot tam az on to ló gi ai bi zony ta lan sá got. Eg zisz ten ci á li san 
azon ban ez az ál la pot alig el vi sel he tő.

Rada



Ljubljana Ber lin nek
1991. jú li us 3–4.

Maruša, „meg hí vó le ve le ink” csu pán ab ba a get tó ba szól nak majd, amely ben így vagy 
úgy él ni fo gunk, ott, Ber lin ben, vagy itt, Ljubljanában, Belg rád ban vagy Zágrábban… 
Mind egy. A get tó tu da tot már a lel künk be sü töt ték, mint va la mi bé lye get vagy stig mát 
– nem lesz ké pes be he ged ni.

Ljubljanát egy foly tá ban szi ré ná zás sal bom báz zák! Igen. Szi ré ná zás sal, nem bom bák-
kal! Föl hí vom Zlatkót a Tugomerjeván: „Le mész?” „Nem.” „Hát te?” „Én sem.” „Oké, 
majd be szé lünk. Hívj föl, ha úgy dön tesz, hogy le mész.” (Az óvó hely re, ho vá más ho vá.)

Egyik nap a hang rob ba nás a für dő szo bá ban ért. Épp fü röd tem, és be is akar tam fe jez-
ni a für dést. Szól a te le fon. Zlatko az: „Le mész?” „És te?” „Nem, szia.” „Majd hív lak” 
– így megy ez nap já ban két szer-há rom szor. És a szent há rom ság: Bavčar,6 Janša7 a lo von, 
ahogy mond tad, és Kacin8 – ő ta lán va la mi lyen ré gi mo pe den, iz zad tan és ide ge sen a 
ma si ná tól va ló fé lel mé ben – a té vé ből ve zény lik ezt a ma guk kis különbejáratú há bo rú ját.

Rastko9 el vit te a gye re ke ket Rovinjba, úgy hogy most egye dül va gyok ide ha za.
Ljubljanába meg ér ke zett Zágrábból Goran Cvetković10 és Pri mož Bebler.11 Es te, úgy 

ti zen egy óra kö rül be me gyünk a vá ros ba szó ra koz ni a koperi rend szá mú ko csi juk kal. 
Elő ször két-há rom ital a Macskában, ott, ahol a pa pír ha jó kat úsz tat tuk a fo lyón, az tán 
irány a PEN. A te ra szon az egyik asz tal nál né gyen ül nek, egye dül Karpo Godinát12 is  
me rem kö zü lük; le ülünk a szom széd asz tal hoz. Egye dül va gyunk az egész ká vé ház ban: 
kö rü löt tünk a for ró, csön des, há bo rús ljubljanai éj sza ka. Mind két tár sa ság ké ső éj sza-
ká ig a ká vé ház ban ücsö rög, és amott szlovénül, emitt pe dig szer bül foly tat egy más hoz 
na gyon ha son ló be szél ge tést. Hét em ber, aki „a há bo rú kö ze pet te” há tat for dí tott a kö- 
 zös ljubljanai pszi chó zis nak és őrü let nek, itt ül éj nek ide jén egy ki halt ká vé ház ban, és 
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mond ja a ma gá ét, szin te ugyan azo kat a dol go kat. Mind annyi an „ki von ták ma gu kat és 
a csa lád ju kat a for ga lom ból”, azok pe dig, akik nem „von ták ki ma gu kat a for ga lom-
ból”, azok nem jön nek ki az ut cá ra, nem kocs máz nak (kü lön ben is, tu dod, er re fe lé ez 
már rég óta nem szo kás), nem csa va rog nak éj nek ide jén a ba ri ká dok kö zött, ahogy mi 
hár man, „lö kött ide ge nek”. Haj na li há rom kor va ló ban a ba ri ká dok kal föl szab dalt 
Ljubljanában kó vály gunk, és per sze egyet len olyan ut cát se ta lá lunk, ahol át vág hat-
nánk, a Te rü let vé dő őr ség két szer is út ba iga zít, mer re men jünk, az tán egy szer csak a 
szlo vén par la ment előtt ta lál juk ma gun kat. Előt tünk egy húsz éves fiú a szlo vén Te rü-
let vé de lem egyen ru há já ban, ránk sze ge zett fegy ver rel. Int a pus ká já val, hogy száll junk 
ki. Resz ket, mint a nyár fa le vél. Ve le „resz ket” a pus ká ja is. Egy szál ma gá ban. Mi meg 
hár man. Rá adá sul koperi rend szám táb lá jú ko csi val. Belg rá di ira tok kal ren del ke ző 
há rom egyén éj jel há rom kor a ki halt Ljubljana kö ze pén; né ze ge ti az ira ta in kat, Pri mož 
szlovénül be szél ve le, a fiú et től tel je sen za var ba jön, Pri mož iga zol vá nyá ban kü lön ben 
is az áll, hogy New York ban szü le tett. Egyéb ként is, kik va gyunk, mit csi ná lunk, mit 
ke re sünk itt, és mi a fog lal ko zá sunk? A „Duško Radović Szín ház”, aha, mond ja a fiú. 
És Goran fe lé for dít ja a pus ká ját. „Belg rá di Rádió”. „Szabadfoglalkozású”, és a pus ka 
rám szegeződik. Össze szo rí tom a szá mat: nem fo god el hin ni, Maruša, de majd nem 
el ne vet tem ma gam. Össze szo rí tom a szá mat, és el for dí tom a fe jem, hogy a tő lünk két 
lé pés re ál ló, ijedt területvédelmis fiú, akit ide ál lí tot tak egy ma gá ban éj jel re, hogy véd je 
a nem zet épü le tét, meg ne lás son va la mit (mit?), és a „re me gés től” el ne süs se vé let le-
nül a pus ká ját, a thomsont vagy mi cso dát, amit egyi künk ről a má si kunk fe lé for dít. 
Ször nyen meg van döb ben ve, egy szót se ért az egész ből, és iszo nyú an fél, nem ér ti, 
hogy ke rül tünk mi ide hár man. Én tel jes erőm ből pró bá lom vissza foj ta ni a ne ve té se-
met, mi köz ben Pri mož a ma ga ten ger par ti szlo vén di a lek tu sában tü rel me sen ma gya ráz-
za ne ki, hogy lá to ga tó ban va gyunk, Ancaranóból jöt tünk, ahol a ma má ja la kik, Belg rá-
dot per sze nem em lí ti, sem azt, hogy én itt la kom, no, és az tán el té ved tünk a ba ri ká dok 
kö zött. A fiú vé gül el en ged ben nün ket.

Koseza fe lé in du lunk az au tó val, és ahe lyett, hogy ki ér nénk a Vodnikovára, új ra meg 
új ra vissza ju tunk a Celovškára, ép pen a két köz pon ti ba ri kád kö zé. Kétfe lől meg in dul-
nak fe lénk ránk sze ge zett fegy ve rek kel… Én a hát só ülé sen kez dek egy re lej jebb csúsz-
ni… Pri mož las san be for dul, és ha lá los nyu ga lom mal be hajt a leg kö ze leb bi mel lék ut cá-
ba… Nem volt rá időnk, hogy meg ijed jünk, meg egy ki csit ré sze gek is vol tunk. Más nap 
Rastko azt mond ja a te le fon ban, hogy „őrül tek” va gyunk.

Adio, jó éjt, vi gyáz za nak rá tok az an gya lok!

Biljanád



Belg rád Ber lin nek
1991. jú li us 10–11.

In du lunk Belg rád ba: elő ször el rom lik a ko csi, az tán a szlo vén rend őr ség és a Janša-fiúk 
va la mi mel lék utak ra te rel nek ben nün ket, ko mor-ko moly fal va kon ke resz tül tu dunk csak 
át ver gőd ni az or szá gon. Az au tó út jár ha tat lan, alá ak náz ták; is ten há ta mö göt ti be kö tő-
uta kon kó do rog tunk ban meg lep ben nün ket az éj sza ka. A szlo vén–hor vát ha tá ron 
(Bregana) a hor vát rend őrök meg pa ran csol ják, hogy vegyünk ki min dent az au tó ból: 
köny ve ket, dosszi é kat… min dent ki kell pa kol nunk. Át en ged nek. „Van fegy ve rük?” 
„Nincs.” Az tán: Breganától Belg rá dig né hány (ka to nai, ta lán fegy vert szál lí tó) te her au-
tó tól el te kint ve egyes-egye dül va gyunk az egész or szág úton. Már azt se tu dod, hol, me -
lyik or szág ban jársz, s hogy mi lyen vá ros ok so ra koz nak két fe lől az út men tén. Haj nal-



13 Ivan Iveković, Rada Iveković báty ja, Srđa ap ja; jo gász és po li to ló gus, Af ri ka- és Ará bia-szak ér tő, ek ko-
ri ban Ju gosz lá via egyip to mi nagy kö ve te volt, ma a ka i rói Ame ri kai Egye te men ta nít po li to ló gi át.

14 Ma ja Šorić, Ivan Iveković fe le sé ge.
15 Ratko Iveković, a fi uk.
16 (1924), vil la mos mér nök; 1982–1986: hor vát mi nisz ter el nök, 1986–1988: a hor vát Ál lam el nök ség el nö-

ke, a JKSZ KB el nök sé gi tag ja. 1989. január–1991. december 20.: Ju gosz lá via szö vet sé gi kor mány fő je.
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ban a szerb–hor vát ha tá ron stop táb lá já val in te get ve meg ál lít ben nün ket egy köz le ke dé si 
rend őr. Tár sa az út mel lett ál ló rend őr au tón fek szik el te rül ve. Holt fá rad tak va gyunk a 
húsz óra ve ze tés től a kí sér te ti e sen üres úton, és sü ke tek S. O’Connor hang já tól: Nothing 
compares to you. A köz le ke dé si rend őr: „Hé, te, hát fej szé vel kell ne ked in te get nem, 
hogy me gállj vég re?” „Nem lát tuk.” Ki kap cso lom a Nothing compares to yout. „Mi dol-
go tok Belg rád ban?” La poz gat ja az iga zol vá nyun kat. „Ott élünk.” „És hol vol ta tok? A 
ten ge ren, mi?” „Be köt ve meg nem vagy, hol a biz ton sá gi öved?” „Ne most kösd be, 
most ülsz. Tu dod, mit, ko mám, meg kell hogy bün tes se lek az egyik öv mi att, itt ál lunk 
egész éj sza ka, a fő nök nem fog ja el hin ni, hogy sen ki se járt er re. Nézd, olyan mint ha 
atom tá ma dás lett vol na, egy te rem tett lé lek sincs az egész úton; nem volt egy kéj uta zás, 
mi?” „Hát nem.” Fegy vert nem ke res tek ná lunk, nem ku tat tak át, csak meg bün tet tek az 
egyik öv mi att, a má si kat annyi ban hagy ta. In nen, et től a ne vet sé ges őr ség től Belg rá dig 
egy foly tá ban: Nothing compares to you.

Adio,
Biljanád



Zágráb–Belg rád, 1991. jú li u sá tól

Drá ga Maruša,

…Ivan13 és Ma ja14 meg ijed tek, hogy most már nem fog nak tud ni Belg rád ba utaz ni, 
ahon nan Ka i ró ba kell re pül ni ük. Ezért meg sza kí tot ták a nya ra lá su kat, ami egyéb ként se 
volt iga zi nya ra lás, mi vel min den ba lul sült el. Srđát föl rak tuk a pá ri zsi gép re (a tá vol-
sá gi já rat már nem jár Szlo vé ni án ke resz tül), irány a man zár dom, én meg ki kí sér tem 
Ivant, Ma ját és Ratkót15 a zág rá bi „Matoš” pá lya ud var ra, ahon nan Belg rád ba utaz tak. 
A bú csúz ko dá sunk úgy zaj lott, mint a fil me ken, ami kor a hős szám űze tés be megy, nem 
tud tuk, lát juk-e egy mást va la ha az élet ben. Ide ge sen, szo rong va, kur tán-fur csán bú csú-
zunk el egy más tól a pe ro non, a vo nat még ugyan olyan, ami lyen mind ig is volt, ami ó ta 
– már év ti ze dek óta – szű kebb és tá gabb csa lá dom tag jai pend liz nek ve le. Meg ol dat la nul 
hagy juk ma gunk mö gött va la mennyi kö zös és egyé ni prob lé mán kat, csak a fé le lem, a 
ta laj vesz tett ség és a nö vek vő bi zony ta lan ság az egye dü li bi zo nyos ság az éle tünk ben.

Utá nuk nem so kára én is Belg rád ba me gyek Goranhoz, és jön, ami nek jön nie kell. Ante 
Marković16 azt ajánl ja Hor vá tor szág nak és Szlo vé ni á nak, hogy hir des se nek mo ra tó ri u-
mot a már ki hir de tett füg get len ség re és el sza ka dás ra. Ab ban a hi á ba va ló re mény ben 
rin gat ja ma gát, hogy a do log majd ma gá tól meg ol dó dik, ta lán meg fe led kez nek ró la… Lá - 
zas dip lo má ci ai te vé keny ség kez dő dik, ami ben majd hogynem férj nél kül ma ra dok. Goran 
kül ügy mi nisz té ri u mi ta nács adó ként kül föl di bé ke misszi o ná ri u sok kal tár gyal, akik azért 
za rán do kol nak hoz zánk, mert azt hi szik, az ér te lem ké pes föl ven ni a har cot az őrü let-
tel… Goran – ha nem len né nek er köl csi skru pu lu sai – egész re gényt tud na ír ni Ju go szlá-
via föl bom lá sá ról, mi vel elég szel le mes hoz zá és jó a me mó ri á ja is. De ez sze rin te „há -
bo rús üzér ke dés” len ne. Az Eu ró pai Kö zös ség kül ügy mi nisz te rei úgy dön te nek, hogy 



17 Az 1932-ben ala kult usz ta sa moz ga lom cél ja a füg get len hor vát ál lam meg te rem té se volt. Ve ze tő je Ante 
Pavelić, a Hor vát Jog párt ko ráb bi par la men ti kép vi se lő je volt. 1941. áp ri lis 10-én Füg get len Hor vát 
Ál lam né ven ki ki ál tot ták az usz ta sa ál la mot, mely nek kor mány fő je Ante Pavelić lett. A FHÁ min den 
olyan te rü let re igényt tar tott, amely va la ha Hor vá tor szág hoz tar to zott. Az et ni ka i lag tisz ta hor vát ál lam 
meg te rem té se ér de ké ben ál lam vé del mi és faj vé del mi tör vényt hoz tak. Be til tot ták a pra vosz láv egy há zat, 
a mu zul má no kat ka to li kus hit re akar ták té rí te ni, a szerb la kos ság nagy ré szét el ül döz ték, vagy kon cent-
rá ci ós tá bor ba hur col ták és ki vé gez ték. A Füg get len Hor vát Ál lam a né me tek ki űzé sé vel szűnt meg.

18 A JKSZ Központi Bizottságának 1987. ok tó ber 5–6-án tar tott ülés sza ka, me lyet a te le ví zió is élő ben 
köz ve tí tett. Slobodan Milošević, aki ek kor a Szerb Kom mu nis ták Szö vet sé ge KB El nök sé gé nek el nö ke 
volt, puccsal ki szo rí tot ta a ha ta lom ból Ivan Stambolićot, a Szerb Köz tár sa sá gi El nök ség el nö két, akit 
na ci o na liz mus sal és a ko szo vói hely zet meg íté lé sé ben ta nú sí tott re vi zi o niz mus sal vá dolt. Bő veb ben lásd 
La u ra Silber és Allan Little: Ju gosz lá via ha lá la (Zrí nyi Ki adó, 1996).

19 Pszi cho ló gus, a Nők fe ke té ben ne vű el len zé ki moz ga lom tag ja.
20 Obrad Savić-Badi (1948), fi lo zó fus, egye te mi asszisz tens, az UJDI, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom, a 

Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom és a Belg rá di Kör tag ja.
21 Szo ci o ló gus és ant ro po ló gus, egye te mi ta nár, is mert fe mi nis ta.
22 Mű for dí tó.
23 A szer bi ai Hel sin ki Em be ri Jo gi Bi zott ság ve ze tő je.
24 A Yutel egy ko ri új ság író ja.
25 Fi lo zó fus, a Tekst cí mű poszt mo dern fo lyó irat szer kesz tő je.
26 (1953), szerb pró za író.
27 (1922) épí tész; a JKSZ KB tag ja, hosszú ide ig Belg rád pol gár mes te re, az Épí té sze ti Egye tem ta ná ra, a 

Belg rá di Kör tag ja, köz író.
28 (1940), szo ci o ló gus, a szerb Re form párt el nö ke, az UJDI és a BHM tag ja, a „Há bo rú el le nes Ak ció köz-

pont” ala pí tó ja Belg rád ban.
29 Köz gaz dász, új ság író.
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fegy ver el adá si em bar gót ve zet nek be va la mennyi há bo rú zó fél el len, és be fa gyaszt ják a 
pénz ügyi se gít sé get is. Az em bar gó ered mény te len. Va ló ban, a har co ló fe lek va jon hon-
nan szer zik be a fegy vert, és ki fog ja ezt a cső cse lé ket le fegy ve rez ni…? A há bo rú be fe-
jez té vel csök ken a fe szült ség Szlo vé ni á ban, vi szont nő Hor vá tor szág ban… Belg rá di la- 
 ká sunk ban azt hal lom a rá dió ban, hogy a lel ke mé lyén min den hor vát usz ta sa,17 és szé
gyel lem ma gam a he lyett a hü lye helyett, aki ezt mond ta. Né ha a belg rá di ta xi sok is mon-
da nak ha son ló kat, de nem mind egyik. A banjicai ön ki szol gá ló üz let ben ugya nezt hal lom, 
vi szont a pi a con szó sincs ilyes mi ről, akár csak a „Zdenka” ne vű bolt ban, amely Goranék 
há zá ban, a ta lá ló an Öt idiótának ne ve zett, le pusz tult to rony há zak egyi ké ben van.

Maruša, már a hí rek sem hí rek töb bé, nincs ben nük egyet len in for má ció sem, csak 
ten den ci ó zus so vi nisz ta blab la és harc ra va ló buj to ga tás. Bár tu dom, hogy a do log már 
leg alább négy-öt éve a le ve gő ben volt, és a hely zet egy re job ban el mér ge se dett (fő leg a 
Szerb Kom mu nis ták Szö vet sé ge KB-ának hír hedt 8. ülés sza ka óta 1987-ben,18 ame lyen 
puccs zaj lott le, leg elő ször a Pár ton be lül, ahogy az egy párt ál lam ban il lik), és bár tu - 
dom, hogy a hor vát té vé se jobb, és nem ma rad adó suk (ér de kes len ne ele mez ni ezek nek 
az ide o ló gi ák nak a szó hasz ná la tát), még is, va la hogy ké nyel met le nül ér zem ma gam. 
Goran a meg be szé lé sek ről ké ső éj jel vagy csak másnaponta ér ha za, hogy le zu ha nyoz-
zon és tisz ta in get ve gyen. Ná luk is ost rom ál la pot van, egy re sá pad tabb és el ke se re det-
tebb, egy re job ban un do ro dik a köz tár sa sá gi de le gá ci ók tól, rá adá sul tel je sen ki me rült és 
ki éhe zett. Tő lem sze rez tu do mást a leg újabb hí rek ről, ki vé ve az „el ső kéz ből” ka pott in - 
for má ci ó kat (a mun ka he lyén tu laj don kép pen nincs is ide je ar ra, hogy meg tud ja, va ló já-
ban mi tör tént a fron to kon). Amíg ő így ap rán ként föl őr lő dik, ad dig én a vá ros ban nor-
má lis em be rek kel ta lál ko zom, akik kel – kü lön-kü lön te he tet le nek – együt te sen sze gü-
lünk el len az őrü let nek. Ezek: Ljuba Minić,19 Obrad Savić,20 Biljana Jovanović, Żarana 
Papić,21 Tanja Majstorović,22 Sonja Biserko,23 Jela Jevremović,24 Milorad Belančić,25 
Dragan Velikić,26 Bogdan Bogdanović,27 Vesna Pešić,28 Zoran Jeličić,29 Slobodanka  
 
 



30 Új ság író.
31 Elit ala ku lat, a 63. Ej tő er nyős Dan dár a dél-szer bi ai Nišben.
32 A profasiszta Szlo vén Na ci o na lis ta Párt el nö ke, par la men ti kép vi se lő.
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Ast30 és még so kan má sok. Ég nek a te le fon vo na la ink, Zágrábbal még le het be szél ni. A Par-
la ment előtt meg ren dez zük az el ső há bo rú el le nes tün te té se ket, ma rok nyi an va gyunk, ta -
lán ez ren ha le he tünk, min den ki vi rág gal a ke zé ben, alá írunk egy bé ke pe tí ci ót, a nap sü-
tés től majd’ fel forr az agy vi zünk – dél van. Jelával el me gyek ebé del ni, iz za dunk, mint a 
lo vak, az ame ri ka i ak és az im pe ri a lis ták int ri ká i ról be szél ge tünk.

Dragan Velikić fe le sé ge és gye re ke Pulában él, ezért köl csö nö sen ki fe jez zük egy más-
nak együtt ér zé sün ket a jö vő be li Hor vát or szág és Szer bia köz ti uta zás el le he tet le nü lé se 
mi att. El mon dom ne ki, hogy én au tó busszal fo gok Zágrábba men ni, ő is, vá la szol, kü -
lön ben sincs más le he tő sé günk.

Sze re tet tel, Rada



1991. jú li us vé ge
Ljubljana Marušának
Biljana Ber lin nek

Ugya naz az töküres „Test vé ri ség–egy ség” au tó út Belg rád és Ljubljana kö zött, akár csak 
két he te; jobb ra is, bal ra is há bo rú. „Nem so kára el éri a kö ze pét is!” Le het, hogy most 
me gyünk leg utol já ra ezen az úton?! Vagy: ha az egyi ket le zár ják, meg nyit nak egy má si-
kat; csak út le gyen!

Ljubljana ha tá rá ban az út szél re tolt na rancs sár ga ba ri ká dok. Új mű vé szet! Avagy: mi ért 
sze re ti Janša a va sat és a na rancs sár ga színt?

A Tugomerjeva ut ca 2-ben, amely nek ki len ce dik eme le ti la ká sá ból néz tem a pök hen-
di fegy ve re sek ran da lí ro zá sát oda lent, a Celovška ut cai nagy ba ri kád nál, most „te rü let-
vé dő” Saša ven dé ges ke dik ná lunk. Ven dég mun kás ok gye re ke – a Szlo vé ni á ban élő „bü -
dös bos nyá kok” má so dik hul lá má ból va ló. Meg iszunk egy sört, és hall gat juk „Saša” tör-
té ne tét: az is ko lá ban a fi úk, fő leg az idő seb bek, a fá hoz kö töz ték, és le hu gyoz ták őt is 
meg a fát is. „Saša” pe dig csak tűrt, min dent meg jegy zett, és vár ta, mi kor jön el az ő 
ide je, ami kor majd ő is „erős” lesz. A kö zép is ko lát nem fe jez te be, mert ki dob ták. Elő ször 
bű nö ző lett, az tán a ka to na ság nál „niši spe ci a lis ta”,31 utá na mun ka nél kü li, vé gül a 
Celovška ut cai fő „hon vé del mi” ba ri kád pa rancs no ka.

„Az volt a pa rancs, hogy cső re le gyen tölt ve a fegy ve rünk. És hogy lő jünk min den au -
tó ra, ame lyik nem áll meg.”

„A ke re ké be?”
„Nem. A ve ze tő fe jé be.”
„A fe jé be???”
„Igen. A fe jé be.”
„És most mi hez kez desz? A há bo rú nak vé ge, nem igaz?”
„A Janša-féle ala ku lat hoz hív nak… a fi ze tés elég jó, la kást is ígér tek…”
„Ez va la mi új had se reg?”
„Nem, a ka to nai rend őr ség.”
„Hogy el kapd azo kat, akik nem en ge del mes ked nek a moz gó sí tá si pa rancs nak?!”
„Neeem! De ren det kell csi nál ni! Itt van pél dá ul ez a Zmago32…”



33 A pá ri zsi Radio France Internationale új ság író ja.
34 Ön ma gá ba mé lye dés, me di tá ció.
35 Fi a tal fi lo zó fus, Rada Iveković volt ta nít vá nya, ma Bonn ban él új ság író ként.
36 Danilo Kiš (1935–1989) szerb drá ma- és pró za író, mű for dí tó. Pe tő fi, Jó zsef At ti la, Rad nó ti, Pi linszky, 

Petri, Tol nai Ot tó ver se it for dí tot ta szerb re. Ma gya rul meg je lent főbb mű vei: Man zárd – A 44. zsol tár (1966), 
Kert, ha mu (1967), Ko rai bá nat (1971), Fö veny óra (1974), Bo risz Davidovics sír em lé ke (1978), Ana tó
mia lec ke (1980), A hol tak en cik lo pé di á ja (1986), Ké te lyek ko ra (1994), Lant és seb he lyek (1994).
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„A rend csi ná lás a rend őr ség dol ga.”
„A ka to nai rend őr ség ha té ko nyabb.”
„Hány éves vagy, Saša?”
„Hu szon ket tő.”
A hu szon két éves „Saša” a Celovška ut cai ba ri ká don a töb bi, ná lá nál idő sebb „te rü let-

vé dő” pa rancs no ka volt. Hét nap, hét éj jel ret te gés ben tar tot ta a kör nyé ket. Meg ál lí tot ta 
és át ku tat ta a já ró ke lő ket, és a pus ká ja táv csö vén ke resz tül für kész te és mé re get te a ki -
halt ut cán lé vő al kal ma sabb cél pon to kat.

„Nem volt, aki le vált son?”
„Föl vol tunk span nol va.”
„Nem fél tél?”
„Nem.”



Zágráb–Rijeka, 1991. au gusz tus kö ze pe

Drá gá im!

Zágrábba az egyik leg utol só au tó busszal ér kez tem au gusz tus 15-én. Az au tó busz ban ott 
volt Frano Cetinić33 is. Au gusz tus 16-án ki ki ál tot ták a Ke let-szla vó ni ai Szerb Au to nóm 
Te rü le tet. Óva tos becs lé sek sze rint Hor vá tor szág ban hat hét alatt négyszáz em ber halt 
meg a har cok ban.

Még van annyi időm, hogy Zágrábból ko csi val le ugor jak né hány nap ra Rijekába. So -
ká ig egy hor vát gár dis tá kat szál lí tó te her au tó mö gött ha la dok. A fi úk nak fe ke te ken dő 
van a hom lo kuk ra köt ve – akár csak Rambónak –, né há nyan még fe ke te szem üve get is 
vi sel nek, ami től „fut kos a hi deg a há ta mon” (ahogy a fran ci ák mond ják).

Az anyám em lé ke, aki 1989. szep tem ber 3-án halt meg Rijekában, idő ről idő re 
vissza húz ide. Ezen az év for du lón Ivan föl szo kott hív ni Ka i ró ból. Örü lök, hogy ő is ész-
ben tart ja. A ház ban és a kert ben min den anyám ra em lé kez tet. Az időt egy faj ta repliment 
sur moimêmemel34 töl töm, a gye rek ko rom ra, a szü le im re, fő leg az anyám ra va ló em -
lé ke zés sel, aki úgy hoz zá nőtt eh hez a ház hoz. Ta valy, a ha lá la utá ni el ső nyá ron leg alább 
négy hó na pot töl töt tem itt re me tei ma gány ban, és még szí ve sen ma rad tam vol na to vább 
is. Egy rö vid ide ig itt volt ve lem Zoranče is, Zoran Arbutina,35 aki nek me leg ba rát sá ga 
– az ál ta la ki vál tott időn kén ti csa lán ki üté sek től el te kint ve – vi gasz ta ló lag ha tott rám. 
Idén Zoran nél kül pró bá lom rend be hoz ni a ker tet, le met sze ni a vi rá go kat, gon doz ni az 
ole an de re ket, ami ket még a ma ma ül te tett, és vé gig lá to ga tom a ba rát nő it, az öreg finn 
El za né nit és Lé na né nit, ma ma spliti is ko la tár sát. Mint ha sej te ném, hogy ta lán so ha töb-
bé nem jö vök ide.

Ezen az 1989-es őszön a kö vet ke ző sor rend ben tör tén tek a dol gok: elő ször anyám ha -
lá la, azu tán Danilo Kiš36 ha lá la, utá na pe dig a ber li ni fal le dön té se. Em lék szem, mennyi-  
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re el hűl tem Danilo ha lál hí ré re, ha bár jól tud tuk, hogy be teg. Ké sőbb a papság és a ci ni-
kus, irgalmat nem ismerő közvélemény még a ha lá lát is el vet te tő le. A zág rá bi tv, amely 
ak kor már éle sen szem ben állt min den nel, ami szerb, Danilo ha lá lá ra csak egyet len rö vid 
mon da tot vesz te ge tett a hír adó leg vé gén, a sport és az idő já rás kö zött. Ak kor azt gon dol-
tam: már se több ha lált, se a bá nat és pusz tí tás to váb bi esz ka lá ci ó ját nem va gyok ké pes 
el vi sel ni (nem sejt vén, hogy annyi lesz még, hogy szin te már szá mol ni se fog juk). El ke-
se re dé sem ben föl hív tam Zorant, és olyas va la mit mond tam ne ki, hogy „meg halt a leg na-
gyobb ju gosz láv író, ezek meg ké pe sek egy mon dat tal el in téz ni a hí rek vé gén”.

A belg rá di Vremeben meg je lent egy cik kem „Ész fo gyat ko zás a Bal ká non, avagy 
mi ről is mer szik meg a na ci o na lis ta?” cím mel. A szö ve get na gyon jól fo gad ták a Zág-
ráb–Ljubljana és Zágráb–Belg rád re lá ci ón moz gó ba rá ta im, azon ban egy re több jel utal 
ar ra, hogy a há bo rú súj tot ta Hor vá tor szág ban töb bé sem mi fé le pa ci fiz mus nak nincs 
he lye. A pa ci fiz mus most egyen lő az áru lás sal. Így let tem „áru ló vá”, és, ami en gem il let, 
egy re szi lár dabb az ebbéli meg győ ző dé sem.

Szep tem ber 9-én Pá rizs ba uta zom.

Vi gyáz za tok ma ga tok ra,
Rada

QUO VADIS, SZLO VÉ NIA?

Lám, itt ál lok di de reg ve Ber lin kö ze pén. Kö rü löt tem min den fé le ná ció to long és lök dö-
ső dik. Haj na li négy óra. El lop ták a ju gosz láv út le ve le met, és most va do na túj út le vél lel 
a zse bem ben vá rom, hogy új ra meg kap jam a tar tóz ko dá si en ge délyt. Jobb lett vol na, ha 
né met út le ve let ké rek, hisz már évek óta nem élek a szü lő ha zám ban. A ha zám ban, amely 
dé len van. Le hu nyom a sze mem, és lá tom ma gam előtt a ten gert, a pál má kat, fü ge bok-
ro kat, a szi ge te ket, dzsá mi kat, pra vosz láv temp lo mo kat, ba rokk épü le te ket, a ci gány sát-
ra kat, fű cso mó kat és egy fo lyó par ton fek vő vá ros vi rág pi a cát.

Ne ki dő lök a kor lát nak, ami a né met Ide gen ren dé sze ti Hi va tal épü le te előtt vá ra ko zó 
tö me get hi va tott kor dá ban tar ta ni. Hol is az én ott ho nom? Itt, Ber lin ben, ahol alig is me-
rek va la kit, vagy amott dé len, ab ban az or szág ban, ame lyik töb bé már nem is lé te zik – 
ahogy szlo vén hon fi tár sa im okí ta nak? Zse bem ben egy nem lé te ző or szág va do na túj 
út le ve le. Az em ber így is vál hat emig ráns sá.

Las san el ve szí tem ön ma ga mat, gyö ke re i met és ha zá mat, mi köz ben szlo vén ba rá ta im 
azt üvöl tö zik, hogy „sza bad ság, füg get len ség, önál ló ság, vissza Eu ró pá ba!”. A szlo vén 
köl tők, akik né hány éve köny ve ik ben még a szlo vén sé get ócsá rol ták, ma a nagy Szlo vé-
ni á ról ál mo doz nak. Ugyan azok, akik ak ko ri ban e kis al pe si or szág szű kös sé ge mi att bú -
song tak, ma azt bi zony gat ják, hogy ez az ő iga zi ha zá juk, itt az ígé ret föld je – és fegy ver-
be szó lí ta nak. Em lék szem el ső kül föl di uta zá sa im ra, még gim na zis ta ko rom ban, há ti zsá-
ko san, au tós top pal. Ha va la ki meg kér dez te, ho vá va ló si va gyok, büsz kén mond tam, hogy 
Ju gosz lá vi á ba. Sze ret tem az or szá go mat, és még ma is sze re tem. Ak ko ri ban a hat árok 
nyi tot tak vol tak, le he tett él ni, ír ni, be szél ni. Ha Ljubljanában foj to ga tó vá vált a han gu lat, 
át le he tett ug ra ni Ve len cé be vagy Belg rád ba pi hen ni. Nem tu dom, a szlo vén mű vé szek 
ho gyan fog ják tud ni el fe lej te ni azo kat a ki tün te té se ket, ame lyek kel Szer bi á ban és más 
köz tár sa ság ok ban ju tal maz ták őket. Nem tu dom, a szlo vén fes tők – el ső sor ban a hat va -
nas és a ko rai het ve nes évek konceptualista fes tői – ho gyan fog ják tud ni el fe lej te ni szer-
bi ai ba rá ta ik tá mo ga tá sát, azt, hogy Belg rád ban gyak rab ban ál lít hat tak ki, mint oda ha za, 



37 Slobodan Milošević (1941), jo gász, 1983-tól hi va tá sos po li ti kus; 1986–1989: a SZKSZ KB el nök sé gé-
nek el nö ke, 1989–1990: a Szerb Köz tár sa ság el nök sé gé nek el nö ke, 1990: Szer bia köz tár sa sá gi el nö ke, a 
Szerb Szo ci a lis ta Párt el nö ke.
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és hogy Belg rád ki tár ta előt tük a ka put a vi lág ra, és ar ra az Eu ró pá ra, ami ről ma ugya ne-
zek a szlo vé nek azt har sog ják, hogy „Eu ró pa mi va gyunk, nem pe dig ők, oda lent…”

Ők, oda lent…Több mint egy év vel ez előtt Miodrag Perišićcsel, a szerb PEN el nö ké-
vel ül tem Belg rád ban, aki szo mo rú an ál la pí tot ta meg: „A hor vá tok ról és a szlo vé nek ről 
azt tart ják, hogy ra ci o na lis ták, ezért azt hit tük, hogy a szer bi ai hely ze tet majd job ban 
meg tud ják ítél ni, mint mi ma gunk. De saj nos őket is ugyan úgy ha tal má ba ke rí tet te a 
na ci o na lis ta hisz té ria, ami vel nagy ban hoz zá já rul nak Milošević37 föl emel ke dé sé hez és a 
nagy szerb rém álom meg va ló su lá sá hoz…”

Ők, oda lenn és mi, ide fenn. Tu laj don kép pen kik is va gyunk mi, ide fenn? A ba rá ta im 
sze rint job bak va gyunk azok nál, oda lenn, hi szen mi szor gal ma sak, meg bíz ha tó ak, kul tu
rál tak és fel vi lá go sul tak va gyunk, és egyál ta lán, mi va gyunk a leg job bak eb ben az egész 
bal ká ni ba gázs ban. Eu ró pa a mi ol da lun kon áll.

Em lék szem a kö zép-eu ró pai írók ta va lyi vilenicei ta lál ko zó já ra. E há rom nap alatt 
meg ta pasz tal hat tam a szlo vén na ci o na liz must, lát hat tam a szlo vén folk lórt, hall hat tam a 
szlo vén írók pa nasz ára da tát, és ta nú ja le het tem so vi niz mu suk nak és rész vét len ség ük nek 
a ko szo vói írók iránt, aki ket ép pen ez alatt a há rom nap alatt tar tóz tat tak le. Nem, a szlo-
vén köl tők nek er re egy sza vuk sem volt.

Há rom na pon át azt hall gat tam, hogy a kom mu nis ta re zsim mi lyen sö tét kor szak volt, 
hogy mennyi re be szű kült és el szür kült ak kor az élet, de most vég re el jött az ő ide jük, 
vég re-va la há ra ki mász hat nak sö tét egér lyu ka ik ból. Mind ez szép és jó len ne, ha ezt nem 
ugyan azok az írók ja jon ga nák el, akik a kom mu nis ta ter ror ide jén akár húsz köny vet is 
pub li kál hat tak – szép ho no rá ri u mért –, ugyan azok az írók, akik a ki adók ban be be to noz-
ták ma gu kat a szer kesz tői szé kek be, és a könyv pi a con ab szo lút ha tal muk volt má sok 
fö lött. Az új szlo vén him nusz (France Prešeren „Ál do más” cí mű bor da la) hang jai mel lett 
há rom na pig a rosszul lét ke rül ge tett at tól, hogy szlo vén va gyok. Hogy ti mi ket mű vel-
tek, mond tam az egyik köl tő nek, a nagyszlovén esz me él har co sá nak ab ban a park ban 
sé tál va, ahol Ril ke Duinói elé gi ákját ír ta. „Tu dod”, mond ta, „ne künk, szlo vé nek nek csak 
az len ne a meg ol dás a gond ja ink ra, ha sa ját ki rá lyunk len ne”. Ez len ne hát a tit ka a szlo-
vén ta vasz moz gal má nak, ami há rom év vel ez előtt kez dő dött? Ezek a je len sé gek va jon 
csu pán egy kis nép meg ké sett pu ber tá sá nak a meg nyil vá nu lá sai, amely im már több mint 
száz éve hi á ba pró bál rá csim pasz kod ni a vi lág tör té ne lem vo na tá ra? Ak kor, Duinóban, 
azt gon dol tam, mind ezt nem sza bad túl ko mo lyan ven ni. Be lát tam, hogy a szlo vén írók-
nak szí ve jo ga, hogy él je nek mű vé szi sza bad sá guk kal, és nem hoz tam szó ba töb bet a 
dol got. Né hány hó nap múl va azon ban rá döb ben tem, hogy ko mo lyan kell ven nem őket. 
Hi szen a nép ne vé ben be szél nek – eh hez a nép hez én azon ban nem tar toz ha tom

Még mind ig itt ál lok az Ide gen ren dé sze ti Hi va tal ka pu ja előtt. És még mind ig fá zom. 
Majd’ meg őrü lök at tól a gon do lat tól, hogy a szü lő vá ros om fö lött va dász gé pek kö röz nek. 
Teg nap te le fo nált Ljubljanából az egyik ba rá tom, aki a Szo ci o ló gi ai In té zet ben dol go-
zik: „ Az egyet len esé lyünk az, ha a had se reg ki tart, mert ak kor Szlo vé ni át nem zet kö zi-
leg el is me rik.” Pe dig okos em ber ről van szó, a köny ve it mind ig szí ve sen ol vas tam. 
Egy más után ve szí tem el a ba rá ta i mat, mert már kép te len va gyok szót ér te ni ve lük. 
Hal lom, amint azt mond ják: mi már más nyel ven be szé lünk, tő led ez már ide gen.

Fáj, ha lá tom, mi lyen dön té se ket hoz nak egye sek a ha zám sor sá ról. Hi szen ez az én 
ha zám is, az én anya nyel vem, még itt, kül föld ön is ezen a nyel ven be szé lek a gye re ke-
im mel, ezen a nyel ven írok, ál mo dom – so ha sem le szek hűt len hoz zá. És most azt kell 
hal la nom, hogy töb bé nem ér tem a sa ját nyel ve met.
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Föl hí vom anyá mat Ljubljanában. Föl ve szi, a hát tér ből hal la ni a lé gi ve szélyt jel ző 
szi ré ná kat. A te le fon ban anyám ha tá ro zot tan ki je len ti: „Nem, én nem me gyek le az óvó-
hely re, én so ha éle tem ben nem búj tam el sem mi elől.” Meg szó lalt ben ne a ve te rán par-
ti zán. Eszem be jut nak azok a fi a tal em be rek, akik 1941-ben az el len ál lást vá lasz tot ták. 
Be vet ték ma gu kat az er dő be, hó na po kig nem alud tak, éhez tek, és éve kig bi zony ta lan 
volt, hogy meg érik-e a hol na pot. Hogy érez he tik ma gu kat most? Mit érez het nek, ami kor 
lát ják, hogy mi re hár mat szá mol nak, már ki is hir det ték Szlo vé nia füg get len sé gét, és az 
or szág ha tá ron a „Ju gosz lá via” fel ira tú táb lát „Szlo vé nia” fel ira tú ra cse rél ték? Ezért a 
ha tá rért va la mi kor sok ezer éle tet ál doz tak. A szlo vé nok ma azt ál lít ják: az vö rös ter ror 
volt. Hogy érez he tik ma gu kat, ami kor a té vé ben azt lát ják, hogy vö rös sző nye get fek tet-
nek le az emig rán sok előtt, akik most bosszút li heg ve tér nek ha za Ar gen tí ná ból meg a 
hoz zá ha son ló or szá gok ból? Hi szen ezek az emig rán sok mind ig is a ha zá juk jó lét ét tar-
tot ták szem előtt – at tól a je len ték te len mel lék kö rül mény től el te kint ve, hogy mind ezt a 
fa sisz ták ol da lán tet ték.

Te a kom mu niz mus szü löt te vagy, mond ják a ba rá ta im, ha el mon dom ne kik a gon do-
la ta i mat. De hisz mi mind annyi an a kom mu niz mus, job ban mond va a re form szo ci a liz-
mus szü löt tei vol tunk! És jól is érez tük ma gun kat ben ne mind nyá jan. Olyan jól ment a 
so runk, hogy a nagy jó lét től meg csö mör löt tünk. Mind ig va la mi el len sé get kel lett 
ma gunk nak ke res ni, hogy meg ne un juk az éle tün ket. A kom mu niz mus ban olyan sok 
sza bad mű vész volt, mint a pely va. És mind annyi an meg is él tek a mű vé sze tük ből, no 
per sze szen ved tek is mind, ahogy kell. A szlo vé nek nek mu száj szen ved ni ük, kü lön ben 
nem ér zik jól ma gu kat. A szlo vén mű vé szek szív fáj dal ma mind ig is az volt: „De jó len-
ne, ha a kül föld föl fe dez ne ben nün ket!” Most a kül föld föl fe de zett ben nün ket, csak egy 
ki csit más hogy, mint ahogy mi azt el kép zel tük.

Így gon dol ko zom Ber lin ben sa ját ge ne rá ci óm múlt ján, és föl me rül ben nem a kér dés: 
va ló já ban nem vég te le nül egy sze rű do log-e a szlo vén füg get len ség kér dé se? Az én kor-
osz tá lyom előtt nyit va állt min den út, töb bé-ke vés bé azt te het tük, ami hez ked vünk volt. 
Csak hogy mi at tól szen ved tünk, hogy le kés tünk a da li ás idők ről, ugye bár. Azt mond ják, 
a ve ze tő ink sztá li nis ták vol tak. Igen, ez meg le het. Én mos tan tól fog va töb bé sem mit sem 
ál lí tok, kü lön ben a fe je te te jé re áll a sa ját va ló sá gom. La poz ga tom a szlo vén új sá go kat, 
és cso dál ko zom azon a ra fi nált cen zú rán, amit a sza bad vá lasz tá sok után be ve zet tek ná -
lunk (hi szen a szlo vén mé di á ban az utób bi ti zen öt év ben nem lé te zett cen zú ra, ezt ott ho-
ni ba rá ta im nak is el kell is mer ni ük), és azt kér dem ma gam tól: hát ar ról szól na ez az egész, 
hogy a fi a ta labb sztá li nis ta ge ne rá ció ki akar ja szo rí ta ni a ha ta lom ból az idő seb bet?

A po li ti ká hoz nem ér tek, mert nő va gyok, ugye bár? Az ér zel mek hez azért va la mics-
két ko nyí tok, hisz évek óta te ra pe u ta ként dol goz tam ott hon is, dol go zom itt is. Szi lár dan 
kell áll nom a föl dön, vég té re is há rom gyer me kem van. És nem tu dom, va jon po li ti ku san 
vagy ér ző lény ként nyil vá nul jak-e meg, ami kor Ber lin ben a kül ügy mi nisz te rek kon fe-
ren ci á já nak saj tó tá jé koz ta tó ján föl is me rem a szlo vén kül ügy mi nisz tert, aki egyéb ként 
ma ga is író. Itt az oszt rák de le gá ció ven dé ge ként van je len. A tör té nel met így is meg 
le het vál toz tat ni. Hát nem ép pen az oszt rá kok nyom tak el ben nün ket mind ig a tör té ne-
lem ben? Hisz az ő ural muk alatt ge bed tünk majd nem be le az eről kö dés be, hogy a nyel-
vün ket meg tart suk! Nem vol tunk-e bol do gok Na pó le on alatt, aki meg en ged te, hogy a 
sa ját nyel vün kön ír junk? Va ló ban vissza akar juk hoz ni az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi át, 
ahol mi csak az alatt va ló sze re pét játsz hat juk? Ez hoz zánk, szlo vé nek hez még il le nék is, 
kü lö nö sen az írók hoz. Az utób bi évek tör té né sei úgy is elég meg emész te ni va lót hagy tak 
hát ra ma guk után. Szük sé günk lesz né hány év re ah hoz, hogy azt a bi zo nyos „el ke rül he-
tet len” tíz na pos há bo rút föl dol goz zuk ma gunk ban. Köz ben szó ra ko zás ból le rom bo lunk 
majd né hány ré gi hő si ha lott nak ál lí tott em lék mű vet, és újat ál lí tunk az újak nak. Egy-
szer, re mé lem, el jön az az idő is, ami kor már va la ki más fog ben nün ket el nyom ni.
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Mi len ne, ha mi, szlo vé nek, ab ba hagy nánk vég re a Bal kán és a „dé li test vé rek” le já-
ra tá sát? Mi len ne, ha el gon dol koz nánk egy ki csit azon, mennyi ben já rul tunk és já ru lunk 
hoz zá mi ah hoz, hogy a Bal kán Eu ró pa Li ba non já vá váljék? Va ló ban olyan ma ku lát la-
nok vol nánk, hogy a ra gyo gá sun kat csak a dél fe lől go moly gó sö tét ség ho má lyo sít ja el? 
Ta lál tunk ma gunk nak bűn ba kot: tes sék, ők a fe le lő sek a mos ta ni ál la po tun kért! Azért, 
hogy Szlo vé nia a go nosz tör pék or szá ga lett, ahol a fér fi ak azt üvöl tö zik, hogy a mű vi 
abor tu szon át esett nők gyil ko sok (mel lé ke sen szól va rám ez nem vo nat ko zik, én be csü-
let tel hoz zá já rul tam a szlo vén nép sza po ru lat hoz), és ahol a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter 
sze rint a ha zai kul tú rá ban túl teng a ni hi liz mus. Ho vá ju tot tunk? Ezek a dol gok nem a dé- 
 li test vé rek től szár maz nak, ezek be lő lünk ered nek, és ránk, szlo vé nek re tar toz nak. Há -
lás va gyok a dé li test vé rek nek, hogy az ot ta ni „ká oszt” im por tál ták ne künk. A mai szlo-
vén de mok rá ci á ban ural ko dó ál la po tok mi att fé lek az el kö vet ke zen dő évek től, és a fér-
fi-tör pék ural má tól (a de mok ra ti kus par la ment ben ma ke ve sebb nő van, mint a szo ci a liz-
mus ide jén), akik az én ne vem ben és a szlo vén nép ne vé ben új ki rály után ku tat nak. Re- 
 mé lem, leg alább fess em ber lesz.

Maruša Krese

(Die Ze it, 1991. szeptember 6.)



Maruša Krese: Otthonom nyugaton

Messze nyu ga ton ma reg gel még em be rek ül tek
a vén gesz te nye fa alatt, hát tal a Nap nak,
hogy ne lás sák a ke let ről go moly gó fel hő ket.
Kö rü löt tük ár tat lan, gyön géd szel lő fúj do gált,
s ők azt mond ták, nem so ká ször nyű vi har ke re ke dik,
mit a ke le ti né pek hoz tak rá juk –
azok a bar bár őrül tek a Bal kán ról,
a fer de sze mű idi ó ták, s a vod ká val át ita tott orosz lel kek,
a ke gyet len tö rö kök, meg a szer bek, kés sel a szá juk ban,
a vér bosszú ra szom jas crnogoracok, a ra vasz di pa lesz ti nok,
meg a tu nya in di a i ak.

Ez az egész csür he itt akar ül ni a vén dió fánk alatt,
épp mi ná lunk, a na pon,
in nák a te á ju kat mind a gyön ge szél ben,
hogy vi hart tá massza nak nyu godt szí vünk ben.
E vad em be rek fris sen me szelt fa lun kat le dön te nék,
s még cso dál koz nak a szö ges dró ton, a bug ri sok,
ami vel a gesz te nye fát ke rí tet tük kör be,
hogy a ker ti szé kek tisz ták ma rad ja nak.



38 A belg rá di Iro dal mi Új ság.
39 A dőlt be tűs ré szek Milan Milišić 1991 szep tem ber–ok tó be ré ben írt Há bo rús nap lójából va lók. Milan 

Milišić köl tő és mű for dí tó volt, a dubrovniki „Ma rin Držić” szín ház dra ma turg ja, aki 1991. ok tó ber 5-én 
halt meg Dubrovnik bom bá zá sa kor. Jelena Trpković a fe le sé ge. Fes tő, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és 
a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom tag ja.
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JELENA TRPKOVIĆ TA NÚ SÁG TÉ TE LE

El hang zott a Radio Beograd II adá sá ban,
va la mint meg je lent

a Književne novine38 1992. feb ru ár 15-i szá má ban

Le vél Láertészhez, 1991. szep tem ber vé ge

Ked ves Láertészem,

…Úgy dön töt tél, el tör löd a kü lönb sé get tett és aka rat kö zött. So kan már meg sza ba dul tak 
az élet től. Az asszo nyok utá ni vá gyunk – mit a for ró ho mo kon érez tünk, mi köz ben fe hé
ren tű zött ránk a nap, és ap ró szik rák pat tog tak szer te szét a si ma ten ger fel szí nén – a 
sem mi be ve szett im már. Az, mi re ked ve se ink nek meg es küd tünk, el vesz tet te bi zo nyos sá
gát, akár csak az, hogy lát juke őket hol nap… Csak ne hogy el me rül jünk a két ség beesés 
mo csa rá ban – olyan fel ada tunk ká vált ez, ami re ri ad tan, le hor gasz tott fej jel bó lo ga tunk, 
mint bu kott di ák a pót vizs gán… Va la hol a kö zel ben egy kó bor ak na fü tyül: nem so ká egy 
em be ri la kó hely te te jét zúz za majd össze, láng ba bo rít va a há zat. Csak annyi időnk van, 
hogy azt kí ván juk, bár csak men tek vol na el a ház la kói ma éj jel más ho vá alud ni, aho vá 
egy má sik ak na majd csak ak kor zu han jon, ha an nak la kói is más hol éj sza káz nak. Ta lán 
ép pen itt, mi ná lunk.

1991. ok tó ber 1.

Itt a há bo rú. Töb bé már nem gye rek ko ri em lék, ha nem a fel nőtt kor va ló sá ga. Sen ki sem 
tud ja el hin ni, annyi ra té bo lyult és ér tel met len. Re pü lők húz nak el a fe jünk fö lött, és va la
hon nan gép fegy ver ro po gás hal lat szik. Cavtat fe lől füst go mo lyog. Maro azt mond ja, ég 
a Plat. A ten ger par ti fő utat el vág ták, és a ka to na ság át akar tör ni Osojnik és Slano fe lé. 
Ál lí tó lag egy orv lö vész le lőtt egy asszonyt. Mokošiciban ka to nák je len tek meg. Jelena 
meg le pő dött, mi lyen so kan van nak. Meg szá mol tam a gyer tyá kat: még tíz van… Mi lyen 
hü lye hely zet, hogy gáz nél kül ma rad tunk. Má sok még hü lyébb hely zet be ke rül tek: meg
hal tak. Va jon mi lesz hol nap? Lesze még hol nap? Is ten ir gal maz zon ne künk. Az éj sza kai 
lep kék a gyer tya kö rül röp köd nek. Meg szűn tek a rob ba ná sok. A fel hők új ra el ta kar ták a 
csil la go kat. 2130. A csap ból nem fo lyik a víz.39

Dubrovnik egész nyá ron üres volt. Nem to long tak ben ne a tu ris ták, egye dül fü röd het-
tünk a stran do kon. Mind annyi an ab ban a hi szem ben vol tunk, hogy Dubrovnikot nem 
fog ják bán ta ni. A ve szély azon ban ér ző dött a le ve gő ben, úgy hogy sok kal töb bet jár tunk 
össze, mint aze lőtt; el men tünk ki rán dul ni akár két-há rom nap ra is, ami ben volt né mi 
hisz té ria is, meg per sze fél tünk. A há bo rú a ten ge ri blo kád dal kez dő dött. Hát bor zon ga - 



40 Hor vát De mok ra ti kus Kö zös ség, a hor vát kor mány zó párt (1989. június 17-én ala kult Franjo Tuđman 
ve ze té sé vel).
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tó csönd áradt a ten ger fe lől. A ha di ha jó kat nem lát tuk, de az, hogy sen ki sem me he tett 
ki a bár ká já val a ten ger re, és hogy a ha lá szok nem ha lász hat tak, az ten ge ri blo kád volt. 
El vág tak ben nün ket a vi lág tól.

Mi lán és én tet tük a dol gun kat. Mi lán Robert Frostot for dí tott. Ami kor Ju gosz lá vi á-
ban azok a bi zo nyos sors dön tő ese mé nyek zaj lot tak, ak kor ő még Ame ri ká ban volt. 
Ha za jö ve te le után is ezen a for dí tá sán dol go zott. A ba rá ta ink kal nem so kat po li ti zál tunk. 
Fe szült volt a lég kör, mert az ut cá kon időn ként HDZ-aktivisták40 je len tek meg, ki ag gat-
ták a zász ló i kat, és min den ki vel alá akar ták írat ni a Hor vát or szág el sza ka dá sát kö ve te lő 
pe tí ci ó ju kat. De mind ez va la hogy még is bé ké sen zaj lott, sen ki sem csi nált nagy ügyet 
be lő le, va ló já ban egyi künk sem gon dol ta ko mo lyan, hogy ve szély fe nye get. Azt ter vez-
tük, hogy el me gyünk Ju gosz lá vi á ból. Érez tük, va la mi na gyon csú nya do log fog tör tén ni, 
ami után – bár mi le gyen is az – töb bé nem fo gunk tud ni sza ba don él ni. A hely zet ak kor 
vált sú lyos sá, ami kor meg kez dőd tek az el sö té tí té sek, te hát a ten ge ri blo kád ide jén. Még 
es te is el kel lett sö té tí te ni, sem mi fény nek nem volt sza bad ki szű rőd nie. Én fe ke te kar-
ton nal ra gasz tot tam be az ab la ko kat. Ak kor már tud tuk, hogy va la mi ször nyű ség van 
ké szü lő ben.

Ok tó ber 3.

Az egész az zal kez dő dött, hogy nem jöt tek meg az új sá gok. Öt na pig nem le he tett Borbát 
kap ni, s a vé gén még a Slobodna Dal ma ci ja sem ér ke zett meg, ami odá ig par ti zán mód
já ra át ve re ked te ma gát min den aka dá lyon. Most már rá dió nk sincs. Jelena zseb rá dió ja 
alig hall ha tó a gyön ge ele mek mi att. Nincs te le ví zió, nin cse nek új sá gok. Az idő a je len
ből vissza csú szott a múlt ba, és mi va la mi fé le üres tér ben ma rad tunk, ame lyen át sü vít a 
bi zony ta lan ság és a fé le lem. Az em be rek azt szá mol gat ják, mennyi élel mük és vi zük 
ma radt. Ne kem Sartre ol va sá sa nyújt né mi vi gaszt, jól le het iro ni kus és kér lel he tet len 
vi gaszt. Elő ször le szö ge zi, hogy az idő ere de ti leg nem a ter mé szet sa ját ja. Az idő te hát 
se nem ke ret, se nem hát tér, se nem az ér zé ki vi lág a pri o ri for má ja vagy a fej lő dés tör
vé nye. Az idő csak álom, amit tel jes egé szé ben be bur kol a sem mi. Dél után négy kö rül 
el ült a bó ra. A Nap alatt szétáradó csönd ben a vá ros né ma és ki halt.

Ok tó ber 4., pén tek

El in dul tam a vá ros ba. Banja fö lött el kez dett üvöl te ni a szi ré na. A tra fi kos gyor san adott 
négy do boz „Benston”t , amit Jelenának vi szek. Föl te szem, hogy a ci ga ret ta nem so ká ra 
hi ány cikk lesz, ahogy az há bo rú ban szo kás. Elég os to ba vol tam, hogy nem vet tem egy 
kar ton „Ronhill”t. Pont ami kor a La za rett hez ér tem, az el adó lány ok el kezd tek ro han ni 
az óvó hely fe lé. A „Merkator” bu tik ban egy asz talt tet tek az aj tó ba pult gya nánt, és azon 
árul nak. Az ut cán nincs fel for du lás. Mima Čarapa po cak ja az ál lá ig ér: te le töm te az 
in gét ke nyér rel. A fő ut ca ki halt. Kö zé pen Gundulić em lék mű ve áll, a ta lap zat jó lesz ne ki 
óvó hely nek.

Ami kor el dön töt tem, hogy reg gel föl szál lok a ha jó ra, ak kor elő ször ha za akar tam men ni, 
hogy össze szed jem Mi lán kéz ira ta it és az én mun ká i mat, pe dig tisz tá ban vol tam ve le, 
hogy nem vi he tem őket ma gam mal. Afe lől egy pil la na tig sem volt két sé gem, hogy 
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me lyi ket vi szem: a sa ját mun ká i mat-e vagy az ő kéz ira ta it. Vé gül még sem men tem 
vissza a ház ba, és nem vet tem ma gam hoz sem mit. Ott ma radt min de nünk. Mi lán egész 
éle te meg az én egész éle tem. Reg gel Lukša Peko au tó ba ül te tett, és ki vitt a ki kö tő be. A 
ha jó még nem jött meg. A ki kö tő ben több ezer em ber gyűlt össze, pe dig a ha jó, ami re 
vár tunk, csak hét száz sze mé lyes volt. Itt ta lál koz tam né hány ba rá tunk kal. Üd vö zöl tük 
egy mást, össze csó ko lóz tunk, bú csúz kod tunk. Pero Poljanić, a pol gár mes ter így szólt 
hoz zám: „Jelena, so ha töb bé nem lát juk egy mást.” Az tán jött Đuro Kolić, és azt mond ta, 
mind járt át visz a ha jó hoz, te hát an nak a drót ke rí tés nek a túl ol dal ára, ami nek az in nen ső 
ol da lán több ezer em ber ma radt. A ha jó ér kez té ig az eu ró pai meg fi gye lők kel vol tam. A 
ha jó ba elő ször a nők és a gye re kek száll tak be – ez órá kig el tar tott. Utá na be száll tunk 
mi is. Én kap tam egy ka bint tu so ló val – huszonhárom nap óta nem lát tam fo lyó vi zet. A 
ka bi nom előtt a bő rönd jén egy fél ájult, sok kos ál la pot ban le vő asszony ült a tíz na pos 
cse cse mő jé vel. Sír ni nem sírt, csak folyt be lő le min den fe lé. Be ve zet tem a ka bi nom ba, 
ad tam ne ki nyug ta tót, at tól egy ki csit le csil la po dott. El mond ta, hogy ott hon hagy ta a 
fér jét, mert Sza bad ká ra akar men ni, és nincs te je. Hal lot tam, hogy a ha jón több cse cse-
mő is van. Az asszony el me sél te, hogy a szü lés után nem für det ték meg sem őt, sem a 
kis ba bá ját. A kór ház óvó he lyén szült, ahol köz ben sváb bo ga rak fut kos tak a tes tén, s még 
for ralt víz sem volt. Ak kor jött a ka pi tány, aki Mi lán jó is me rő se volt, hogy meg néz ze, 
meg van-e min de nem. Kér tem, hogy az asszony a cse cse mő jé vel hadd ma rad has son a 
ka bi nom ban, és hogy hoz zon ne ki egy mat ra cot. Ő azt mond ta, el he lye zi va la hol má sutt, 
és adott ne ki egy ka bint. A fo lyo sók zsú fo lá sig vol tak sí ró, vi sí to zó gye re kek kel, akik 
azt ki a bál ták: „ma ma, vegyél föl!”, de az any juk nem tud ta őket föl ven ni, mert a ke ze 
te li volt cso ma gok kal, ami ket nem mert le ten ni, nehogy ellop ják. A me ne kü lés olyan 
volt, mint egy li dércnyo más. A sok öreg em be ren meg kis fi ún kí vül a ha jón alig volt fér-
fi, csak az a né hány „Montgomery” ka bá tot és sö tét nap szem üve get vi se lő kö zép ko rú 
al bán, akik ről nem tu dom, hogy ke rül tek a ha jó ra.

A ha jón iszo nyú csönd volt. Nem tört ki pá nik, nem volt őr jön gés, könnyek, zo ko gás. 
A dubrovnikiak azok ban a na pok ban hő si e sen helyt áll tak, és a par ton ma ra dók is mél tó-
ság gal vi sel ték a sor su kat. Rosszul érez tem ma gam, ami kor ki ve zet tek a tö meg ből, és 
el kü lö nül ve, vé det ten áll tam ott, bár Mi lán ha lá la mi att és a vá ros ban lá tot tak tól annyi ra 
sok kos ál la pot ban vol tam, hogy ezen nem is igen gon dol koz tam. Ak kor nem érez tem 
ma gam áru ló nak, de ma már azt kér dem ma gam tól, va jon nem lett vol na-e jobb, ha ott 
ma ra dok, mert sze ret tem eze ket az em be re ket, mivel belg rá di szü le té sű va gyok, a je len-
lé tem ta lán lel ket önt he tett vol na be lé jük.

Sok szom szé dunk be köl tö zött a Ho tel Argentinába. A stran don lé vő me den ce olyan, mint 
egy disz nó ól. Lát tam Draškot, amint egy vé cé tar tállyal vi zet mer be lő le. Be le mos sák a 
lá bu kat, el mo so gat ják ben ne az edé nye ket. A mó ló vé gén, ahol be le het gá zol ni a ten ger
be, össze gyűlt egy cso mó nő mo sa kod ni és ha jat mos ni. A ten ger ben már én is pró bál 
tam mo sa kod ni, de a szap pan olyan a ten ger víz nek, mint a vi asz, nem is hab zik job ban 
a vi asz nál. Kö vér szom széd asszo nyunk lá nya bu gyi kat mos. A fér je így szól: „Cso dá la
tos a víz, én egy ki csit még lent ma ra dok.” Ke let ről és nyu gat ról füst go mo lyog a vá ros 
fö lé. Egy nő le hoz ta ott hon ról a strand ra az összes pisz kos edé nyét, és el mo so gat ta. 
Meg un do rod tam a für dés től. Ma va la hogy olyan szét szórt va gyok. Sartreot sem va gyok 
ké pes ol vas ni.

A Prijekon egy cso dá la tos dubrovniki mat ró na, Danka Zuanić be fo ga dott tizen né győn-
ket a há zá ba, se gí te ni akar raj tunk.

Mi lán te me té se 11 óra kor volt a Boninovón. Oda jöt tek hoz zám az em be rek és azt 
mond ták, fi gyelj, Jelena, az egész nem tart hat to vább öt perc nél, mert min den fe lől lő -
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nek. Gyö nyö rű ve rő fé nyes nap volt, a re pü lők a Srđ hegy fö lött húz tak el és bom báz tak. 
En nek el le né re so kan el jöt tek. A te me tés ről kép te len va gyok be szél ni…

Mi lán me sél te, hogy gye rek ko rá ban Dubrovnikban élt, és a második vi lág há bo rú alatt 
a la kos ság be hú zó dott a vá ros ba, mert óri á si fa lai vé del met nyúj tot tak. Ta lán mi is emi-
att érez tük ma gun kat biz ton ság ban, azt hit tük, hogy ezek a vas tag fa lak majd meg vé de-
nek. Ak kor még nem tud tuk, hogy a vá ros fa la kat is lő ni fog ják.

Két nap pal aze lőtt, hogy Dubrovnikot bom báz ni kezd ték vol na, Belg rád ból föl hív tak 
a ro ko na im, és azt mond ták: „Jelena, me ne kül je tek!” Ép pen reg ge liz tünk. Ami kor le tet-
tem a kagy lót, így szól tam Mi lán hoz: „Fi gyelj csak, Mi lán, azt az üze ne tet kap tam, hogy 
me ne kül jünk a vá ros ból. Most mit csi nál junk? Te mit ten nél, ha té ged fi gyel mez tet tek 
vol na?” „Ugya nazt, amit te. Ne vet tem vol na, és azt mon dom, nem me gyünk se ho vá.” 
Ha to di kán Belg rád ba kel lett vol na utaz nom, de azt mond tam, csak ak kor me gyek, ha vé -
ge lesz a há bo rú nak. Ok tó ber elsején ko ra reg gel hal lot tam az el ső rob ba ná so kat, ahogy 
a Srđet bom báz ták. Oda men tem az ab lak hoz, de on nan sem mit se le he tett lát ni, ezért ki- 
áll tam a kony ha aj tó ba, és lát tam, ahogy a há zunk mö gött be csa pó dik egy bom ba. A ház 
kö rül kő da rab ok kezd tek röp köd ni, te le lett ve lük a kert. A ku tyánk na gyon nyug ta lan 
lett, ször nyen uga tott, ezért be vit tem a ház ba. Be men tem Mi lán szo bá já ba és azt mond-
tam: „Ki tört a há bo rú.” Ő csak ne ve tett és azt mond ta: „Jelena, ezek csak pe tár dák, eset-
leg ak na ve tők.” És fek ve ma radt az ágy ban. Át men tem a szom szé dok hoz, és el mond tam, 
hogy a há zunk mö gött egy bom bát lát tam be csa pód ni, meg a föl csa pó füs töt utá na. Két 
au tót ta lált el. Vissza men tem a ház ba, és lát tam, hogy Mi lán be akar men ni a vá ros ba. 
Kér lel tem, hogy ne men jen, de még is el ment. Ami kor vissza jött, meg csi nál tuk a reg ge-
lit. Ak kor kez dő dött a lé gi ri a dó. Én el sza lad tam az óvó hely re, Mi lán azon ban nem volt 
haj lan dó ve lem jön ni. Be ment a szo bá já ba, és a for dí tá sán dol go zott. A lé gi ve szély kö - 
rül be lül öt óra kor múlt el. Ha za men tem, és ott ta lál tam Mi lánt a kony há ban, amint épp 
az asz talt te rí ti az ebéd hez. „De jó, hogy meg jöt tél, épp kész lett az ebéd!” – fo ga dott. 
Azt mond tam, nem ebé del ni jöt tem ha za, ha nem a kem ping ágya kért, hogy elvigyem őket 
an nak a négy gye rek nek, akik kel az óvó he lyen ta lál koz tam. Ami kor le vit tem az ágya kat 
az óvó hely re, ak kor új ra meg szó lalt a szi ré na, ezért éj sza ká ra ott ma rad tam. Es tén ként 
kü lön ben az asz tal nál ül dö gél tünk két gyer tya fé nye mel lett; össze sen tíz gyer tyánk volt. 
Ol vas gat tunk, Mi lán ép pen Sartre nap ló ját, a „Jegy ze tek a fur csa há bo rú ról”-t ol vas ta. Én 
tud tam, hogy egy bom ba a há zunk ra fog zu han ni. Pró bál tam Mi lán nak el ma gya ráz ni, 
hogy mi ép pen azon a vo na lon va gyunk, aho vá a grá ná tok es nek. Azt mond tam: én sem-
mit se tu dok a há bo rú ról, de el kép ze lem, aho gyan va la kik ül nek a ka to nai tér ké pek előtt, 
ame lyek re min den egyes kő be van je löl ve, és raj zol ják azo kat az abszt rakt áb rá i kat, hu- 
zi gál ják a vo na la i kat, hogy ho vá kell es ni ük az ak nák nak. Mi pont ezen a vo na lon fek-
szünk: az el ső bom ba a há zunk mö gé esett, a má sik Lokrum elé, a har ma dik Lokrumra. 
Ez mind egy vo nal ban van a mi há zunk kal. Mi lán ne ve tett raj tam, úgy mond: van va la -
mi lo gi ka ab ban, amit mon dok, de mi nem ér tünk ezek hez a dol gok hoz. Az egyik es te 
ki áll tunk az er kély re. Eh hez ha son ló fe ke te sé get, ilyen át ha tol ha tat lan ko rom sö té tet még 
so ha sem lát tam, mint ab ban a sí ri csönd ben. Mint aki ket mell be vá gott a sö tét ség és a 
go moly gás – vissza hő köl tünk a szo bá ba. Azon a bi zo nyos ok tó ber ötödikén a nap ugyan
úgy kez dő dött, mint más kor. Mi lán für dés után el vit te sé tál ni a ku tyát, én két nagy kan-
ná val le men tem ví zért, mert hal lot tuk, hogy jött egy tar tály ko csi. Azok ban a na pok ban 
min den fé le vi zet össze it tunk: eső vi zet, za va ros ál lott vi zet a cisz ter ná ból – volt, amit föl-
for ral tunk, volt, amit nem. Nem volt se gá zunk, se ára munk. Egy ré gi spar hel ten tü zel-
tünk. Le men tem a két kan ná val, és vet tem vi zet a tar tály ko csi ból. Vissza fe lé jö vet ta lál-
koz tam Mi lán nal, aki azt mond ta: „Vidd ha za Čobit, én vi szek egy kis vi zet a ta nár nő nek, 
mert nem tu dott le jön ni a tar tály ko csi hoz.” Utá na ha za men tünk, főz tünk va la mit ebéd re,  
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és má ris öt óra volt. Az ér zék szer ve im hi he tet le nül ki fi no mul tak, min den pissze nést meg
hal lot tam, már föl tud tam is mer ni a grá ná tok ka li be rét, és azt, hogy me lyik irány ból 
jön nek, a ten ger vagy a hegy fe lől, hogy lég el há rí tós vagy tank grá ná tok. Csak ar ra 
em lék szem, hogy az egyik pil la nat ban Milán a szo bá ja er ké lye fe lé ira mo dott, a ku tya 
pe dig be ro hant a kony há ba. Milán ki sza ladt az er kély re – én csak ek kor hal lot tam meg 
a há rom grá nát hang ját. Ki vit tem a ku tyát a ve ran dá ra, és Mi lán után fu tot tam. Mi lán azt 
mond ta: „Lát tam azt a há rom grá ná tot, ahogy az Excelsior mel lett be csa pód nak. Ott 
úsz tam ma reg gel.” Be csuk tuk az er kély aj tót, és a dol go zó szo ba aj tó fél fá ja alá áll tunk. 
Ott áll tunk egy mást át ölel ve, mi köz ben a bom bák kö rü löt tünk zu hog tak. Ak kor hal lot-
tam elő ször a ha jó ak ná kat. Mi lán azt mond ta: „Ezek meg öl nek min ket, ezek el dön töt ték, 
hogy meg öl nek min ket, pe dig mi olyan ke ve sen va gyunk eb ben az ut cá ban, mért akar-
nak pont ben nün ket meg öl ni?” Ak kor el en ge dett és azt mond ta: „Bo csáss meg, de 
ke resz tet kell vet nem.” És ke resz tet ve tett. Ott áll tunk egy da ra big, az tán volt egy kis 
szü net, ta lán egy perc. Egy szer re szó lal tunk meg: „Gye rünk az asz tal alá.” Be ül tünk az 
asz tal alá va la mi kis pár nák ra, és hall gat tuk, ahogy a bom bák kö rü löt tünk zá po roz nak. 
Az tán min den el csön de se dett. Egy szer csak Mi lán föl ug rik, és azt mond ja: „Meg fe led-
kez tünk a le ves ről. Me gyek, meg né zem, hát ha föl forrt az óta.” Ki ment a kony há ba. A 
kony ha asz ta lon ott állt egy fél ku pi ca pá lin ka. Oda ad ta és azt mond ta: „Mi lyen szo mo rú 
egy ilyen fé lig telt po hár.” Ez az utol só, ami re em lék szem. Nem tu dom, hogy el ájul tam-e 
vagy csak el ká bul tam, csak ar ra em lék szem, hogy ki nyi tot tam a sze mem – igen, ar ra 
em lék szem –, és lát tam a füs töt, azt a sű rű go moly gást a fény ben, és lát tam, hogy el tűnt 
a kony ha aj tó meg az ab lak. Ször nyű nagy csönd lett, és én tud tam, hogy Mi lán meg halt. 
El kezd tem ke res ni a kony há ban, meg ra gad tam a vál lát, ki ta po gat tam a he lyet, ahol a 
go lyó át fúr ta a tü de jét, meg pró bál tam be töm köd ni a lyu kat. Tud tam, hogy ha lott, de 
ugyan ak kor azt is tud tam, hogy va la hogy se gí te nem kell raj ta. Kezd tem ró la le sze de get-
ni a rá zu hant bú to ro kat, az tán meg ra gad tam a ke zét, és át húz tam a szo bá ba. Rá ha jol tam 
a mell kas ára, de a szí vem olyan han go san vert, hogy sem mit se hal lot tam. Ak kor se gít-
sé gért ki ál tot tam – nem tud tam, hogy a szom széd Ivušić la kás is össze om lott –, hív tam 
Ljil ja nát, aki azt ki a bál ta vissza: „Jelena, nem tu dok se gí te ni, meg se be sül tem.” Ak kor 
oda ro han tam a te le fon hoz, de az össze tört, akár csak Ljiljanáéké. Ő ott gug golt a la ká-
suk ban a két kis gye re ké vel, meg se be sült a comb ján, öm lött be lő le a vér, én is csu pa vér 
vol tam. Egy re csak bom báz tak, mint ha so se akar na vé ge len ni. Az tán el men tünk ar ra az 
ide ig le nes óvó hely re Zec ál lat or vos hoz, ők hív ták ki a men tő ket. Föl hív tam a dub rov ni-
ki rá dió t, és azt mond tam Davor Mojašnak: „Davor, Mi lán meg halt.” A töb bi ek győz-
köd tek, hogy ta lán még él, még van re mény, én azon ban tud tam, hogy nincs. Jött az 
or vos, aki is mer te Mi lánt. Sírt. Azt mond ta, azon nal meg halt. Kap tam nyug ta tó in jek ci-
ó kat, ami től csak el tom pul tam, és ször nyen érez tem ma gam, ami ért Mi lán egye dül 
ma radt a ház ban…

Ami kor az ap ró Szent And rás szi get mel lett el ha lad tunk, ész re vet tük, hogy a ha jó vissza fe-
lé úszik. Et től meg der med tünk. A ha jó azon ban tett egy kört, és foly tat ta to vább az út ját. 
A ka pi tány el árul ta, hogy vissza akar tak for dí ta ni ben nün ket Dubrovnikba, mi vel a had se
reg na pon ta csak egy ha jót en ged át, és a „Slavija” az nap már el ment. Még is át en ged tek, 
mert öt perc cel a ha jó in du lá sa után bom báz ni kezd ték a gruži ki kö tőt. Bom báz ták 
Lapadot is, a me ne kül te ket be fo ga dó szál lo dá kat meg a Solitudo kem pin get is. A hét száz 
sze mé lyes ha jón ezer két száz em ber volt. So kan nem fér tek már föl rá. Mar ina, a ba rát-
nőm, aki a ku tyá juk kal a meg szál ló ka to nák ál tal fog lyul ej tett fér je és fia ke re sé sé re 
in dult, ál lí tó lag Splitbe ment. A mljeti szo ros ban meg ál lí tott ben nün ket a had se reg, hogy 
el len őriz zen. A ka bi nom ab la ká ból lát tam egy kis cir ká lót és a „Liburnija” csó nak ja it. 
A mi ha jónk ról né hány tiszt át ment a cir ká ló ra, ahon nan ka to nák jöt tek csó na ko kon. 
Szép, fi a tal, egyen ru hás em be rek, akik a ha jón egész idő alatt egyet len dol got csi nál tak: 
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egy foly tá ban bo csá na tot kér tek. Át ug rál ták az em be re ket és azt haj to gat ták: bo csá nat, 
bo csá nat, bo csá nat! Ki nyi to gat ták a ka bi najtókat, a kabinokban cse cse mők meg gye re-
kek vol tak a sí ró any juk kal, és egy re csak azt is mé tel get ték: bo csá nat, bo csá nat, bo csá-
nat. És köz ben sen ki nek sem néz tek a sze mé be.



Zágráb, 1991. október 15.

Drá ga Biljana, a nyá ri, belg rá di ta lál ko zá sunk óta egy foly tá ban uta zom, de mint ha még-
sem let tem vol na se hol, csak mind ig újabb meg újabb ha tá ro kat lép tem vol na át.

Zágrábba a leg utol só au tó busszal in dul tam vissza, ak kor, ami kor már sem mi más nem 
ment. Szer bi á ban és Hor vá tor szág ban időn ként kü lön bö ző ka to nai és rend őr jár őrök tar-
tóz tat tak föl ben nün ket, akik át vizs gál ták az uta sok ira ta it és a cso ma go kat.

Amíg Rijekában vol tam, ad dig az anyák or szág szer te moz gal mat in dí tot tak azért, 
hogy a fi a i kat en ged jék ha za a ju gosz láv had se reg ből. Kez det ben úgy lát szott, ta lán 
ki bon ta koz hat be lő le egy szé les kö rű bé ke- és fe mi nis ta moz ga lom. Az is re mény re adott 
okot, hogy ha son ló meg moz du lá sok vol tak egyi de jű leg Hor vá tor szág ban, Szer bi á ban, 
Bosz nia-Her ce go vi ná ban, va la mint Ma ce dó ni á ban. A do log az el ső na pok ban kü lö nö sen 
nagy iz gal mat oko zott Hor vá tor szág ban, ahol a moz gal mat el ne vez ték a „Sze re tet bás-
tyájá”-nak, ami ál tal sa játos, el lent mon dá sos ge ne zi se is meg ma radt. Az el ső na pok ban 
te hát a nők or szág szer te – ami ből én a té vé ben csak Hor vá tor szá got lát hat tam – han got 
ad tak jo gos ha rag juk nak, ami ért a fi a i kat – akik nek már le kel lett vol na sze rel ni ük – 
vissza tar tot ták a had se reg ben, és a pol gár há bo rú ban va ló rész vé tel re kény sze rí tet ték. 
A bosz ni ai anyák be tör tek a bosz nia-herc ego vi nai par la ment épü le té be – amit a szerb 
anyák már egy hó nap pal aze lőtt meg tet tek –, a hor vát asszo nyok pe dig a vá ros ok fő te-
re in, a ka szár nyák kör nyé kén és Zágrábban a Hon véd ség Pa rancs nok sá ga és a Had se reg 
Há za kö rül gyü le kez tek. A hor vát anyák ez zel már a kez det kez de tén egy ér tel mű vé tet-
ték, hogy – el len tét ben a szerb vagy bosz ni ai anyák kal – nem az el len zé ket kép vi se lik. 
A meg moz du lás elég le nyű gö ző lát ványt nyúj tott, és a tévé egész na pos hely szí ni köz-
ve tí tést adott er ről az ed dig so ha nem lá tott ese mény ről. Női büsz ke sé gem nőttön nőtt, 
a do log azon ban kez dett gya nús sá vál ni más nap, ami kor el men tem a gyű lé sük re: ott már 
nem ze ti zász ló kat (je len eset ben hor vá to kat) lo bog tat tak, és nem ze ti in du ló kat éne kel-
tek. Az anyá kon kí vül itt már az Egy ház és kon zer va tív női élet vé dő (prolife) szer ve ze
tek is je len vol tak; so kan ró zsa fü zért mor zsol gat tak, imád koz tak, és a hor vát fiúk ha za-
té ré sét kö ve tel ték a ju gosz láv nép had se reg ből, a hor vát ala ku la tok ból vi szont nem. 
Két-há rom nap múl va, ami kor ra a na ci o na lis ta hév már tel je sen ma gá val ra gad ta az 
asszo nyo kat – akik be dől tek az egy re hisz té ri ku sab bá vá ló hő si re to ri ká nak és az anya–
fiú szim bo li ká nak mint a nem ze ti ál lam alap pil lér ének –, az anyák úgy dön töt tek, hogy 
Belg rád ba men nek a fegy ve res erők ve zér ka rá hoz, hogy ott kö nyö rög je nek a fi a i kért. A 
húsz-har minc busz nyi asszony ek kor még tar tóz ko dott at tól, hogy nem ze ti jel ké pek kel 
tün tes sen. Belg rád ba ér kez tek au tó busz ok Bosz nia-Her ce gov iná ból és Ma ce dó ni á ból is, 
de a leg több Hor vá tor szág ból. Belg rád ban a rend őr ség elég dur ván bánt ve lük, szét vá-
lasz tot ta őket több ki sebb cso port ra, le he tet len né té ve ily mó don ne kik a bé kés tö meg-
de monst rá ci ót, és nem en ged ték, hogy a belg rá di női és el len zé ki szer ve ze tek kap cso lat-
ba lép je nek ve lük. Ki te rel ték őket a vá ros szé lén lé vő Had se reg Há zá ba, ahol el szi ge tel-
ve és na gyon rossz kö rül mé nyek kö zött vol tak kény te le nek el töl te ni egy egész na pot és 
éj sza kát, mi köz ben azok a ma gas ran gú ka to nai ve ze tők, akik kel be szél ni sze ret tek 
vol na, nem is fo gad ták őket. Akár hogy is volt, ezt kö ve tő en min den ol da lon meg erő sö dött 
a na ci o na lis ta han gu lat, kü lö nö sen a hor vát és a szerb anyák kö zött, akik ezu tán meg se 
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pró bál tak kö zös ak ci ó kat szer vez ni. Zágrábba va ló vissza té ré sük után a zág rá bi anyá kat 
er köl csi győz tes ként ün nep lik, és vég leg meg nye rik őket a na ci o na lis ta kö ve te lé sek szá-
má ra. Egy nap pal ké sőbb mint egy har minc au tó busszal – most már csak hor vát és al bán 
(a kö zös el len ség mi att) – anyák in dul nak Brüsszelbe az Eu ró pai Kö zös ség hez. (Né hány 
nap múl va, kü lön, a szerb asszo nyok is el men nek tün tet ni.) Az au tó busz ok zász lók kal és 
val lá si jel ké pek kel föl dí szít ve ér kez nek Brüsszelbe, ahol hi va ta lo san fo gad ják a ré mült, 
el csi gá zott és ma ni pu lált anyá kat, akik már tíz nap ja nem alud tak; a fi a i kat ho va to vább 
el fe lej tik vissza kö ve tel ni, Hor vát or szág szu ve re ni tá sá nak el is me ré sét vi szont könnyes 
szem mel sür ge tik.

Idő köz ben a mun kám mi att el kel lett utaz nom Fran ci a or szág ba. De hogy utaz zam el, 
ami kor min den re pü lő tér le van zár va? Sze ren csé re el vit tek ben nün ket au tó busszal 
Ljubljanába, on nan pe dig ke rü lő úton, át szál lás sal tud tam el jut ni Pá rizs ba. Ké sőbb már 
Ljubljanából se le he tett el re pül ni. Utá na vissza kel lett vol na men nem Belg rád ba. G. föl-
hí vott Pá rizs ban, és megint azt mond ja, hogy ne men jek. Te le fo nál ni se fog tud ni, a 
Zágráb–Belg rád és Belg rád–Ljubljana vo na lat meg sza kí tot ták. Zágrábba Ljubljanán 
ke resz tül kel le ne re pül nöm, de már azt a re pü lő te ret is le zár ták, ezért az auszt ri ai Kla-
gen furt ba irá nyí ta nak. És még oda is há romórás ké sés sel ér ke zünk meg. Az éj sza ka 
kö ze pén Ljubljanából már sem mi lyen csat la ko zá som se lesz Zágráb fe lé, majd va la kit 
meg ké rek Szarajevóban, hogy je lent se Belg rád nak az ér ke zé se met.

Egy hét tel ké sőbb ugya ne zen az út vo na lon két szi ré ná zó au tó kö zött szá gul dok a 
ko csim mal Ljubljana fe lé. On nan au tó busszal Kla gen furt ba, Kla gen furt ból pe dig Pá rizs-
ba. Egy hét re rá a hely zet még bo nyo lul tabb. Ko csi val me gyünk vissza Szlo vé ni á ba, 
ahol már nem fo gad ják el a di nárt, kény te le nek va gyunk de vi zá ban fi zet ni, ők pe dig a 
büsz ke, önál ló „tolar”-jukban ad ják a vissza já rót, ami vel nem tu dunk mit kez de ni. 
Határosdit ját sza nak Szlo vé nia és Hor vát or szág kö zött.

Sze re tet tel, Rada



Zágráb, 1991. ok tó ber

Ked ve se im,

új ra Zágrábban va gyok. Zágráb nyo masz tó és fé lel me tes, mint min den mi li ta ri zá ló dott, 
há bo rús vá ros: dur va és kö zön sé ges, te li ál lig föl fegy ver zett ci vil lel és „örömkatoná val”. 
So kuk nak fél re ért he tet len fe ke te jel vé nye van, a Jog párt le gá lis, fél ka to nai ala ku la ta 
pe dig egy, az „usztasára” uta ló „U”-t vi sel fe ke te egyen ru há ján. Vá ros szer te ran da lí roz-
nak. Fut kos a hi deg a há ta mon. Az ut cánk ban, ame lyik a Had se reg Há za szom széd sá gá-
ban van, te her au tók bé ní tot ták meg a for gal mat. Szi ré nák vij jog nak reg gel től es tig – 
fo lyik a la kos ság tu da tos meg fé lem lí té se és nem ze ti ala pon va ló ho mo ge ni zá lá sa. Az 
ut cá kon min de nütt sza na szét he ve rő be ton töm bök, a ka pu kat ho mok zsák ok tor la szol ják 
el. A ki ra ka to kat szé les bar na ra gasz tó sza lag gal va kí tot ták meg, oda bent vil lanyt se mer-
nek gyúj ta ni. Las san-las san olya nok le szünk, mint a pat ká nyok. Eh hez ha son ló un dort 
csak egyet len egy szer érez tem éle tem ben, most nyá ron Belg rád ban, a ha ta lom és az azt 
ki szol gá ló mé dia há bo rús uszí tá sa és gát lás ta lan ha zug sá gai hal la tán. A pin cé be kény-
sze rí tett la kos ság ret teg, el vesz ti re a li tás ér zé két, ezért so kan be ve szik a so vi nisz ta masz-
la got. Szin te mind egy, van-e alap ja a rém hí rek nek, hi szen ami kor a szi ré nák a pin cé be 
ker ge tik az em bert, ak kor föl tá mad ben ne a bosszú vágy – így mű kö dik a lé lek –, és tel je sen 
mind egy ne ki, hogy a tá ma dás meg tör té nik-e vagy sem. Eb ben a ször nyű há bo rú ban akár 
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még Zágrábot is meg tá mad hat ták és el pusz tít hat ták vol na, ta lán csak me rő vé let len, 
hogy meg ma radt. A ve szély va ló sá gos volt, füg get le nül at tól, hogy a hor vát ha ta lom 
csak még to vább fe szí tet te a húrt azért, hogy a la kos ság fé lel mé ben haj lan dó le gyen 
el tűr ni a min den na pi élet mi li ta ri zá ló dá sát. A na pok ban ta nú ja vol tam an nak, aho gyan 
egy-két ba rá tunk – és még né há nyan azok kö zül, akik nor má lis kö rül mé nyek kö zött nem 
vol tak na ci o na lis ták – be hó dolt a na ci o na lis ta hisz té ri á nak. Ké sőbb, ami kor Zágrábban 
(per sze is mét a hor vát „leg fel ső ha ta lom” po li ti kai ér de ké ben) el hall gat tak a szi ré nák, a 
ho mo ge nizált tö meg ből so kan ma guk hoz tér tek, és nem is mé tel get ték töb bé so vi nisz ta, 
tö meg hisz té ri át fo ko zó rém tör té ne te i ket ar ról, hogy „azok” mit mű vel tek „ve lünk”. 
Lé gi ri a dók ide jén az em be rek csak ál ta lá nos ság ban be szél tek a szer bek ről, hogy „meg 
kell tő lük tisz tí ta ni a te re pet”, ugyan úgy, ahogy Belg rád ban em le get ték a hor vá to kat. És 
egyik ol dal sem is mer te el a mi lét jo go sult sá gun kat – pe dig va gyunk egy pá ran –, akik se 
szerb nek, se hor vát nak nem érez zük ma gun kat, sőt, akik a há bo rú mi att sem tart juk 
ma gun kat bű nös nek.

Maruša, meg je lent egy írá som a há bo rús Zágrábról a belg rá di Vremeben, az ot ta ni 
egyet len há bo rú el le nes, nem nem ze ti jel le gű és fő leg nem na ci o na lis ta he ti lap ban. Ide-
ha za a cik ke met hor vát el le nes nek, az ag resszió el fo ga dá sá nak fog ják bé lye gez ni, mond-
ván, „aki nincs ve lünk, az el le nünk van”. A hor vát saj tó ügye le tes ha za fi ai szin te min den 
hé ten ki ro ha nást in téz nek el le nem, mi köz ben a di cső na ci o na lis ta el le nes el len zék hez 
tar to zó egyet len ba rá tom sem érez kész te tést ar ra, hogy a saj tó ban til ta koz zék a bo szor-
kány ül dö zés el len. Il let ve, az egyik kol lé gám (Bo ris Mikulić) meg pró bál ta, csak hogy a 
cik két nem kö zöl ték. Hor vá tor szág ban meg bé lye gez tek né hány em bert, aki ket most ki 
le het nyír ni a nyil vá nos ság előtt. Ál do za ti bá rá nyok ra van szük sé gük, nem baj, ha nők, 
sőt, an nál jobb. S mind ezt az új ból meg erő sö dött gon dol ko dás el le nes ség orgiasztikus 
tob zó dá sá ban.

Pár nap múl va Grazba uta zom.

Sze ret lek ben ne te ket, Rada



(Vreme, 1991. ok tó ber 28.)

Épp az imént hí vott föl egy is me ret len hang a ke rü le ti ta nács tól – a ke reszt ne ve men 
szó lít va, mint ha per tu ban len nénk –, hogy kö zöl je ve lem: Most 2115 van, hol nap pe dig 
ek kor és ek kor kö te les va gyok részt ven ni „egy elő adá son”. Hogy az elő adást ki tart ja és 
mi ről, azt nem tud ta meg mon da ni. De akár hogy is, kö te le ző. A pol gá rok tól el vár ják az 
együtt mű kö dést, te kin tet tel a há bo rú ra. Rög tön el dön töm, hogy nem me gyek. Még az 
elő ző párt, a Kom mu nis ták Szö vet sé ge – ame lyik szin tén a nem túl szé les lá tó kö ré ről 
volt hí res – sem eről tet te ennyi re az em be rek agy mo sá sát, ho lott an nak ide jén, ha jól em -
lék szem, még há bo rú se volt. A ju gosz láv szind ró ma még is mű kö dik: szo rong va vé gig-
hall gat tam az is me ret len mon dó ká ját, és nem mond tam, hogy nem me gyek. A ne ve met 
va la me lyik ház bé li la kó tól tud hat ták meg, mert a la kás ba nem je lent kez tem be. Rö vid 
idő alatt so kan ön je lölt kis rend őr spic li vé avan zsál tak. A föl ső szom széd egy lám pás sal 
a ke zé ben jött meg néz ni, va jon el sö té tí tet tem-e („a szem köz ti ab lak ban vissza tük rö ző- 
dik a ma gá tól ki szű rő dő fény”), utá na meg azt fir tat ta, mi ért nem me gyek le az óvó hely-
re, ami kor meg szó lal nak a lé gi ve szélyt jel ző szi ré nák. A mel let tünk lé vő la kás ban la kó 
jó szom szé da im bó lo gat nak a szi ré ná zá sok és el sö té tí té sek köz ti szü ne tek ben („mi fé - 
lünk”, mond ják). A töb bi ek ve szek sze nek ve lük, ami ért lif ten men nek le az óvó hely re, ami 
lé gi ve szély ide jén szi go rú an ti los. Az egyik föld szin ti szom széd asszony nem rest vé gig-
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jár ni a la ká so kat, hogy ki hir des se a ke rü le ti ta nács el sö té tí té si ren de le tét. Mi el sö té tí-
tünk, a té ren meg egész éj jel ég a lám pa. Ak kor es te va la ki túl buz gó sá gá ban ki je len tet te: 
aki nem megy le az óvó hely re (a pat ká nyok tól hem zse gő, he ve nyész ve ki ta ka rí tott fás-
kam rák ba), aki nem vesz részt az elő adá so kon, aki nem il lesz ke dik be, és nem fej lesz ti 
a kö zös sé gi szel le met – az po ten ci á lis el len ség. Meg le het, hogy „orv lö vész”. Sőt mi 
több: szerb.

Ami kor föl hang zik a szi ré na, a ház gye re kei üvölt ve és a föl for du lást él vez ve ha nyatt-
hom lok ro han nak le a pin cé be, ahol új ra el tölt het nek né hány vi dám per cet vagy órát. 
Nem min den óvó hely ilyen, de a mi én ket a szom szé dok nagy mű gond dal ren dez ték be: 
le hord tak min den fé le hasz ná la ti tár gyat, és el lát ták tar ta lék élel mi szer rel. Ami kor ki je-
len tet tem, hogy nem kí vá nok részt ven ni kis ded há bo rús já té kuk ban, az zal ka pa ci tál tak, 
hogy mi lyen szu per oda lenn: ká véz gat nak, rá diót hall gat nak, dis ku rál nak, a gye re kek 
ját sza nak, de ha va la ki nem akar tár sa sá gi éle tet él ni – mond ja a szom széd asszony –, az 
akár ke reszt rejt vényt is fejt het. Ke reszt rejt vényt! So ha éle tem ben nem fej tet tem ke reszt-
rejt vényt. Egy szer be té ved tem egy má sik óvó hely re, és lát tam, mi fo lyik egy-egy ilyen 
spi ri tisz ta sze án szon. Há bo rús rém tör té ne tek kel trak tál ják egy mást, amíg úr rá nem lesz 
raj tuk a pszi chó zis, és az óvó hely ről vé gül még a leggalamblelkűbb pa ci fis ta is vér szom-
ja san csör tet elő. Azt vá la szo lom a szom szé da im nak, hogy csak ak kor me gyek le az 
óvó hely re, ha majd tény leg meg hal lom a bom bá kat, és meg ije dek. Egye lő re job ban 
meg ré miszt az ő há bo rús együtt mű kö dés re va ló haj lan dó sá guk, mint a szi ré nák hang ja. 
Nincs két sé gem afe lől, hogy a szi ré ná kat időn ként csak azért vij jog tat ják, hogy a nép re 
jól rá ijessze nek, és mi nél birkább masszá vá tö mö rít sék őket. Az em be rek nek el ment az 
eszük – bő dü le tes os to ba sá go kat be szél nek.

Ter mé sze te sen a má sik há bo rú zó fél em be rei is ugya nígy el vesz tet ték a jó zan eszü ket, 
és ugyan ilyen ol tá ri hü lye sé ge ket hor da nak össze, csak hogy én most a zág rá bi ál la po-
tok ról tu dó sí tok. A rá dió ból és a té vé ből a leg un do rí tóbb, leg giccse sebb hor vát har ci 
in du lók har sog nak, ame lyek ocs mány sá ga és stu pi di tá sa már va ló szí nű leg ka lib rál va 
van a szisz te ma ti ku san el hü lyí tett nép le süllyedt IQ-szint jé re. Hogy a TV „Mű sor a sza-
bad sá gért” szó kin csé ről már ne is be szél jek; frá zi sai és tar tal ma mé lyen alat ta van az 
em be ri mél tó ság nak. Ben ne nul la in for má ció + a fő (és egye dü li) mon da ni va ló: „mi jó 
em be rek va gyunk, csak hogy ők bán ta nak ben nün ket, ami ért meg ér dem lik, hogy jól 
le gyil kol juk őket.” Az em be ri ho ri zont ilyen mér vű be szű kü lé sét ko ráb ban el sem tud-
tam vol na kép zel ni. Az em bert egyet len di men zi ó já ra re du kál ták: a nem ze ti sé gé re. A 
kul tú ra né hány stu pid, sebtiben ki agyalt nem ze ti szim bó lum ra re du ká ló dott, né mi hon-
fi bús da lár dai fel hang gal. Mint ha mind annyi an szem el len zőt hor da nánk. Olyan szűk 
kor lá tok kö zé zár tak ben nün ket, mint aze lőtt so ha (hogy a ha lott ez rek ről és a fi zi kai 
szen ve dés ről ne is be szél jünk). Meg fo gunk ful lad ni eb ben az ápo ro dott ság ban. Ez zel a 
nép nem ze ti, na ci o na lis ta tem pó val (akár szerb, akár hor vát vagy más mi lyen) nem ju tunk 
előbb re. Er re sem mit sem le het ala poz ni; vissza hát rál tunk a kö zép kor ba.

Az ut cá kat, fő leg a ka szár nyák és a szom szé dos Had se reg Há za kör nyé ki stra té gi a i lag 
fon tos „cso mó pon to kat”, ke reszt be ál lí tott te her au tók és rend őr sé gi meg ön kén tes gár-
dis ta egy sé gek zár ták el. A Szo ci a lis ta For ra da lom út ja (amit ma nap ság új ra Zvonimir 
út já nak hív nak, és ami en gem sze mély sze rint ke vés bé za var, mint más át ke resz te lé sek) 
kí sér te ti e sen ki halt – le ál lí tot ták ben ne a for gal mat. A mi út ke resz te ző dé sün kben na po kig 
ugyan azo kat a jár őrö ket lá tom: két, ál lig föl fegy ver zett, te rep szí nű egyen ru hás fi út meg 
egy ma gas lányt. A lány erős smink je el le né re fér fi as be nyo mást kelt – tes sék, most vég-
re egyen ran gú lett a fér fi ak kal! Ó, mi lyen os to ba is min den egyen ru ha és min den had se
reg! (Ezek a te rep szí nű egyen ru hák leg föl jebb a bo zót ban nem kel te nek fel tű nést, a vá- 
rosi ut cán an nál in kább, ami azt jel zi, hogy vol ta képp va la mi más a funk ci ó juk – az erő -
fi tog ta tás és a kol lek tív szel lem erő sí té se.) Egyéb ként az in nen pár lé pés nyi re lé vő sport-
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bolt ban bár ki ve het ilyet – önök is, én is. Ne kem nem kell. De a vá rost most el árasz tot ták 
a kü lön fé le fegy ve re sek – fe ke te in ge sek meg min den fé le ilyen-olyan ci vil. Ké zi grá nát tal 
és gép pisz tollyal te le ag gat va, kés sel az övük ben grasszál nak, han go san ne vet nek a vil-
la mo son, ki hí vó an pöf fesz ked nek – ki bújt be lő lük a vad em ber. Te li van nak ve lük a 
kocs mák, lát szik, hogy él ve zik a sze re pü ket. Igaz, köz tu dott, hogy né há nyu kat erő szak-
kal to bo roz ták. Együtt erő seb bek: ezek azok, akik csak a ban dá ban nagy fi úk. Az em ber-
re nem tesz nek ko moly be nyo mást, nem úgy néz nek ki, mint a fel sza ba dí tók. Én sem-
mi képp se bíz nék meg ben nük, in kább ki tér nék az út juk ból. Bé ke be li rend őrö ket töb bé 
nem lát ni az ut cán. Ezek a mai ször nye te gek lesz nek hol nap a ve ze tő ink – pus ká val a 
ke zük ben most épít ge tik a ma guk kis kar ri er jét.

Ter mé sze te sen mi nél in kább be le ke ve re dik Hor vát or szág a há bo rú ba, mi nél na gyob-
bak lesz nek a vesz te sé gei, an nál több lesz a hor vát ön kén tes, akik kö zül so kan a biz tos 
ha lál ba men nek, aho vá fe le lőt len ve ze tő ik a nép ne vé ben kül dik őket. Most már tu dom, 
hogy „a nép ne vé ben” bár mit meg le het ten ni. A második vi lág há bo rú ide jén ez a jel szó 
még hi te les tu dott len ni, má ra azon ban már tel je sen ki ürült.

Zágrábban sen ki sem dol go zik, az az sen ki sem dol go zik ko mo lyan. Az em be rek tel-
je sít mé nye erő sen le csök kent ott is, ahol en nek nem az alap anyag hi ány vagy a kor lá to-
zott mű kö dő ké pes ség az oka. Min den ki a po li ti ká ról be szél, ki vár, meg pró bál ja túl él ni a 
há bo rút, ami egy re ne he zebb. Az üz le tek egy re sze gé nye seb bek (még nem tűnt el min-
den, de az em be rek nek már nincs pén zük), és gyak ran csak reg gel van nak nyit va. A 
leg rosszabb a gyógy szer hi ány. Az is ko lák és az egye te mek csök ken tik a ta ní tá si időt – 
min den le állt. Vi szem az au tó mat mű sza ki vizs gá ra – a mű hely ben alig lé zeng va la ki. 
Má sutt ugya nígy. Az au tó szer viz ben a zág rá bi anak ro niz mu sok egyi két lát ni: Ti to ké pe 
még ott lóg a fa lon, mel let te az új hor vát cí mer, alat ta a vá rost meg szál ló Ju gosz láv Nép-
had se reg szel le mes nek szánt „ha lot ti ér te sí tő”-je. A rá dió ból min de nütt hor vát har ci 
in du lók har sog nak.

A vá ros éj sza kán ként ak kor is sö tét, ha tör té ne te sen nincs el sö té tí tés, mi vel a ki ra ka-
to kat nem vi lá gít ják ki. Szí nes ön ta pa dó pa pír sza lag gal ra gasz tot ták be őket – leg gyak-
rab ban bar ná val –, hogy az üveg ki ne tör jön. En nek ered mé nye kép pen az egész vá ros 
úgy néz ki, mint ha rács mö gé zár ták vol na. Né há nyan meg elé gel ték a mo no ton bar na sá-
got, és meg pró bál tak kü lön féle min tá kat ki ala kí ta ni a sza la gok ból, de hi á ba, mert a 
ki ra ka tok előtt ho mok zsák ok tor nyo sul nak, és az ut cá kon, a na gyobb út ke resz te ző dé sek-
ben or mót lan be ton- és fém tömb tank csap dák tö me ge.

A vá ros te li van me ne kül tek kel, a je len lét ük lép ten-nyo mon ér zé kel he tő. Az ő szen-
ve dé sük iga zi szen ve dés. Két ség be von ha tat lan tra gé di á ju kat át ér zik az em be rek.

Ez töb bé nem az én or szá gom, nem az én szü lő vá ros om. Én már nem va gyok ide va-
ló si. Nem vi ta tom a má sik fél fe le lős sé gét és bű nös sé gét sem, de azt igen is ál lí tom, 
hogy a kép ze let be li és az iga zi fegy vert elő ször min den ki nek sa ját ma gá nak kell le ten-
nie. Mert a má si kon szá mon kér ni, hogy mi ért nem te szi le el ső nek – az egyen lő a 
há bo rú val. Er re fáz tunk rá mind annyi an, mert min den ki azt hi szi, hogy csak a má sik 
le het a bű nös.

Rada Iveković



41 Is mert hor vát szí nész nő, aki, mi u tán a Hor vát Nép szín ház tól el bo csá tot ták, az USA-ba emig rált.
42 Nem zet kö zi szín há zi fesz ti vál Belg rád ban.
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LE VÉL A SEM MI BE

Mira Furlan41 szí nész nő le ve le, me lyet egész ter je del mé ben köz lünk, a zág rá bi Danas 
cí mű na pi lap no vem ber 5i szá má ban je lent meg. A zág rá bi saj tó ban a Mira Furlan 
el le ni tá ma dá sok azu tán kez dőd tek, hogy az idei BITEFen42 Corneille „Szín pa di mu tat
vány”ában sze re pelt.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni azon zág rá bi pol gár tár sa im nak, akik egy em ber-
ként csat la koz tak az el le nem in dí tott kis sze rű, je len tő ség gel nemigen bí ró had já rat hoz, 
amely mel lé kes vol ta el le né re, úgy tű nik, éle te met me rő ben meg vál toz tat ja, és egé szen 
más irány ba te re li. En nek je len tő sé ge per sze el tör pül a kö rü löt tünk zaj ló ször nyű pusz-
tí tás hoz, gaz tet tek hez és min den na pos sá vált ha lál hoz ké pest. Mi vel azon ban az én 
egyet len éle tem ről van szó, és mi vel va la mi lyen ok ból a ko szos rongy sze re pé re va gyok 
kár hoz tat va, ami be egye sek itt-ott be le tö röl he tik sá ros ci pő jü ket, és ha bár túl sá go san el 
va gyok ke se red ve ah hoz, hogy ked vem le gyen az új sá gok ban va ló po le mi zá lás hoz, 
még is úgy gon do lom, tar to zom annyi val ön ma gam nak és a vá ros nak, hogy szól jak 
né hány szót. Pon to san úgy, aho gyan azt a su ta, fáj dal mas, fél re si ke rült sze rel mi tör té net 
vé gén szok ták, ami kor – va la mi hi bás el kép ze lés foly tán – még mind ig mon da ni akar nak 
va la mit, pe dig a sza vak már fö lös le ge sek, hi szen nincs, aki meg hall gas sa őket. Ugya nis 
be vé gez te tett.

Mi köz ben üze net rög zí tőm ről pol gár tár sa im le ír ha tat la nul ocs mány üze ne te i nek so ka-
sá gát hall gat tam, sze ret tem vol na köz tük leg alább egyet len egy ba rá tom üze ne tét meg-
hal la ni. Vagy nem is egy ba rá to mét – egy egy sze rű is me rő sét. Egy kol lé gá ét. De ilyen 
nem volt. A sza la gon egyet len is me rős hang se volt, egyet len ba rá tom se te le fo nált – az 
em ber nem ér ti, ho gyan le het sé ges ez. Az üze ne te ket még is kö szö nöm. Azo két a ne mes 
ha za fi a két is, akik ked ve sen ki lá tás ba he lyez ték, hogy „úgy fog nak le mé szá rol ni, ahogy 
a szer bek szok ták”. Kö szö nöm a mun ka tár sa im nak, ba rá ta im nak és is me rő se im nek is, 
hogy a hall ga tá suk kal tu do má som ra hoz ták: töb bé nem szá mít ha tok rá juk.

Kö szö nöm, hogy hall gat tak szín há zi kol lé gá im, azok, akik kel Držićet, Molière-t, 
Turgenyevet és Shaw-t ját szot tam együtt, kö szö nöm, hogy meg sem pró bál ták meg ér te-
ni – még ha nem ér tet tek is egyet ve le – azt a le ve le met, me lyet a BITEF-en va ló sze-
rep lé sem al kal má ból ír tam, és amely ben meg pró bál tam el ma gya ráz ni, hogy a szín pa di 
já ték szá mom ra most kö zös hi va tá sunk meg vé dé sét je len ti, és hogy a szí né sze tet egyet-
len po li ti kai vagy nem ze ti esz me szol gá la tá ba se sza bad és le het sé ges ál lí ta ni, de nem 
gá tol hat ják po li ti kai vagy nem ze ti ke re tek sem, mi vel az egy sze rű en el len té tes a já ték 
ter mé sze té vel, mely nek fel ada ta, hogy még a leg kri ti ku sabb pil la na tok ban is hi da kat és 
kap cso la to kat épít sen az em be rek kö zé, és ide gen tő le min den nem ze ti el kü lö nü lés, 
hi szen e mes ter ség lé nye ge, hogy nem is mer ha tá ro kat.

Tisz tá ban va gyok ve le, hogy a mű vé szet koz mo po li tiz mu sá ról szó ló „ti rá dák” mos-
tan ság idő sze rűt len nek tűn het nek. Tu dom, egye sek nem ér zik ide il lő do log nak a pa ci fiz-
mus ra, a ma ga sabb ren dű sze re tet re és min den em ber test vé ri sé gé re va ló hi vat ko zást 
ak kor, ami kor ár tat lan em be rek és gye re kek pusz tul nak el, és fi a tal em be rek örök re meg-
nyo mo rod va tér nek ha za a front ról. Ho gyan mond hat nék bár mit is, ami nem hang za nék 
bár do lat lan os to ba ság nak ak kor, ami kor ab szo lút ért he tet len ok ból ve szély ben fo rog 



43 Ranko Marinković (1913) hor vát író drá má ja, me lyet 1955-ben mu tat tak be.
44 Belg rád ban 1991. már ci us 9-én ha tal mas kom mu nis ta el le nes tün te tés volt, amit a harc ko csik kal meg erő-

sí tett ka to nai ala ku la tok fel osz lat tak. Az össze csa pás nak két ha lá los és het ven nél több se be sült ál do za ta 
volt. A tün te tés után a ha ta lom be til tot ta a füg get len „Radio B”-t és az „If jú sá gi Rá dió”-t, és le he tet len né 
tet te a „Yutel” té vé csa tor na mű kö dé sét.
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Dubrovnik, ahol éle tem leg em lé ke ze te sebb elő adá sát, a Glóriát43 ját szot tam! Én még se 
tu dok más kép pen gon dol koz ni. A lel kem ben nem tu dom el fo gad ni a há bo rút egye dü li 
meg ol dás ként, nem tu dom ma gam rá kény sze rí te ni a gyű lö let re, nem va gyok ké pes 
el hin ni, hogy bármit is megold majd a fegy ver, a gyil ko lás, a bosszú, a gyű löl kö dés, a 
bűn tett ben va ló tob zó dás. A há bo rú ba va ló be le egye zés nem je len ti-e va jon a bűn tett ben 
va ló cin kos sá got? Hogy egy kis rész ben én is fe le lős va gyok ér te?

A jö vő tét je

Én min den eset re úgy gon do lom, úgy tu dom és úgy ér zem, hogy az én kö te les sé gem és 
a szak mám kö te les sé ge az, hogy hi da kat épít sünk. Hogy vál lal juk az együtt mű kö dést és 
a kö zös sé get má sok kal. Nem nem ze ti kö zös sé get, ha nem hi va tás be lit. Em be rit. És még 
a leg ször nyűbb és leg ki lá tás ta la nabb pil la na tok ban is – pél dá ul most – utol só le he le tün-
kig az em be rek egy más köz ti kap cso la tá nak meg te rem té sét és fenn tar tá sát szor gal maz-
zuk. Ez a jö vő tét je. A jö vőé, ami egy szer még is csak be kö szönt. A ma gam ré szé ről 
egé szen mos ta ná ig haj lan dó vol tam el vi sel ni min den fé le uta zá si, kom mu ni ká ci ós és 
pénz ügyi ne héz sé get, kész vol tam húsz órá kat utaz ni Auszt ri án és Ma gya ror szá gon 
ke resz tül, és vál lal nék még en nél is őrül tebb és ve szé lye sebb uta zá si mó do za to kat azért, 
hogy el jus sak ab ba a két há bo rús vá ros ba, ahol elő adá som lesz, és ahol pont ban es te fél 
nyolc kor szín pa don sze ret nék len ni zág rá bi vagy belg rá di szí nész tár sa im mal együtt, 
hogy fel vált va játsszuk Corneille-t és Turgenyevet. Mind ezt a mun kám fo lya ma tos sá ga 
ne vé ben, va la mi olyas mi nek a ne vé ben, ami túl fog ja él ni ezt a há bo rút, és ezt a szá-
mom ra ért he tet len gyű lö le tet. És kész len nék to váb bi ál do za tok ra is a jö vő ért, mind ad-
dig, amíg egy buz gó ha za fi va ló ban le nem mé szá rol, ahogy azt ígé ri.

Haj lan dó let tem vol na to vább ra is min dent meg ten ni, és min den szű kös kö rül ményt 
el fo gad ni, ha hir te len nem vá gott vol na mell be ilyen bor zasz tó erő vel szü lő vá ros om 
gyű lö le te. Der med ten ál lok e gyű lö let ere je és mély sé ge előtt, a köz vé le mény egy han gú 
íté le te előtt, az előtt a tény előtt, hogy gesz tu som ban sen ki se érez te meg a jó szán dé kot, 
azt, hogy a szak mám tisz tes sé gét vé del me zem, hogy meg pró bá lok ki áll ni leg alább 
egyet len jó és szép elő adás mel lett. Én eb ben az elő adás ban amúgy sem akar tam töb bé 
föl lép ni, ezt a le ve lem ben is meg ír tam. A BITEF-en, mint nem zet kö zi fesz ti vá lon, ame-
lyen töb bek közt an go lok, oro szok, fran ci ák, bel gák sze re pel tek – valamint egy szlo vén 
is –, an nál in kább fon tos nak tar tot tam részt venni, mi vel ha nem ját szot tam vol na, ak kor 
el áru lom azt az elő adást, ame lyet még a leg ne he zebb kö rül mé nyek kö zött, a tan kok már-
ci us 9-i föl vo nu lá sa,44 a ka to nai puccs ve szé lye ide jén is meg tar tot tunk.

Na gyon szo mo rú, ha az em ber ma gya ráz kod ni kény sze rül olyas va la mi ért, amit el sem 
kö ve tett. Szá mom ra csak a két ség beesés, a kín és az iszo nyat ma radt meg. Előt tem már 
nin cse nek meg ho zan dó dön té sek. Má sok már min dent el dön töt tek he lyet tem. El dön töt-
ték, hogy ne kem el kell hall gat nom, vissza vo nul nom, el né mul nom, el vet ték tő lem a jo - 
got ar ra, hogy a leg jobb be lá tá som sze rint vé gez zem a mun kám, hogy ha za me hes sek a 
vá ros om ba, el vet ték tő lem a jo got, hogy egy nap vissza tér hes sek a szín há zam ba és játsz-
has sam a da rab ja im ban. Va la ki úgy dön tött, hogy en gem el kell bo csá ta ni. Kö szö net ér-  
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te a Hor vát Nép szín ház nak és kol lé gám nak, Dragan Milivojevićnek, aki a fel mon dá so-
mat alá ír ta. Tu dom, hogy ma nap ság sok em bert el bo csá ta nak, hogy én csak egy va gyok 
a sok kö zül, hogy egy sze rű en fö lös le ges let tem. Eb ben az ál ta lá nos iszo nyat ban az 
em ber foly ton azon töp reng, va jon van-e jo ga a ma ga kis sze mé lyes prob lé má i val elő-
áll ni. Én min deneset re egy ide ig (med dig?) nem aka rok ját sza ni en nek a szét eső ben 
lé vő, szét mar can golt or szág nak egyet len szín pa dán sem. Ta lán nem kel lett vol na annyi-
ra si et ni az zal a fel mon dás sal, ta lán min den meg ol dó dott vol na ma gá tól. Csak ele gán-
sab ban. Tisz tes sé ge seb ben. Nem ilyen dur ván. Per sze most nem a gyön géd gesz tu sok 
ide jét él jük. De mind ezek mi att fog ja-e va la ki is szé gyell ni ma gát? Vagy ép pen én le szek 
az, ahogy azt igaz hi tű kol lé gá im ál lít ják a ve lük ké szült in ter júk ban? Ment sé gül szol-
gál-e a há bo rú min den kis al jas sá gunk ra, amit felebarátaink el len el kö ve tünk? El tit kol-
hat juk-e az igaz ság ta lan sá got, amit a nagy, fé nyes nem ze ti cél ne vé ben ba rá tunk vagy 
kol lé gánk el len cse lek szünk? Az egész nép szen ve dé se i re va ló hi vat ko zás sal ér zé ket le-
nek ma rad ha tunk-e az egyén szen ve dé sei iránt (aki tör té ne te sen ugyan úgy a nép tag ja)? 
Eze ket a kér dé se ket zág rá bi ba rá ta im hoz in té zem, akik most hall gat nak, jól le het Belg-
rád nak fel ró ják hall ga tá sát.

A sze re tet út ja

Ne héz most ke se rű ség nél kül ír nom. Pe dig sze ret nék, hi szen: „Sze res sé tek el len sé ge i te-
ket.” Jó len ne, ha er re mind annyi an ké pe sek len nénk. Ez ta lán fel ol da ná a köz tünk lé vő 
el len té te ket. De fé lek, hogy ki mond ha tat la nul messze va gyok Is ten út já tól, ami mind ig 
a sze re tet út ja, so ha sem a gyű lö le té.

Tu laj don kép pen ki nek írom ezt a le ve let? Ki ol vas sa el? Ki akar ja egyál ta lán el ol vas-
ni? Most min den ki a nagy, tör té ne lem for má ló ese mé nyek kel van el fog lal va, az egyé ni 
kis sor sok el veszí tet ték je len tő sé gü ket. Hány ba rá tun kat fog juk meg ta gad ni azért, hogy 
ne kö ves sük el a ma nap ság egye dü li áru lás nak tar tott nem zet áru lást? Mennyi al jas sá got, 
mennyi ócs ka kis áru lást kell el kö vet nünk ah hoz, hogy „a nem zet sze mé ben ma ku lát la-
nok ma rad has sunk”?

Saj ná lom, de én más va gyok. Szá mom ra csak az egyes em ber lé te zik, és ez a jö vő ben 
is így lesz. Füg get le nül a vi lág min den ka tak liz má já tól én so ha sem fo gok ál ta lá nos ság-
ban gon dol kod ni az em be rek ről (ó, Is te nem, mi lyen ke ve sen is van nak!). So se le szek 
ké pes „min den szer bet gyű löl ni”, sőt azt se tu dom, hogy ez pon to san mit je lent. Én min-
dig – leg aláb bis ad dig a per cig, amíg a te le fon be li nyá jas fe nye ge té sek meg nem va ló-
sul nak – ki fo gom nyúj ta ni a ke zem a fe lé az is me ret len em ber fe lé „a túl ol da lon”, aki 
ugyan olyan el ve szett nek ér zi ma gát, mint én, és ugyan olyan el ke se re dett, szo mo rú, 
meg döb bent és ha lál ra ré mült, akár csak én. Ilyen em be rek itt, eb ben a vá ros ban is él nek, 
ahon nan ezt a le ve let írom. Itt, aho vá a sze re tet ve zé relt, te hát olyas va la mi, amit ma nap-
ság szin te il let len ség ki ej te ni a szán kon. Töb bé már sem mi sem szá mít. Min den sem mi-
be vé te tik és le ti por ta tik, ami nem a nagy célt szol gál ja. Sze re lem? Há zas ság? Ba rát ság? 
Szín há zi elő adás? Ugyan ké rem!

Én ezt vissza uta sí tom, mert nem va gyok haj lan dó ön ma ga mat és az éle te met így meg-
cson kí ta ni. Utol só belg rá di elő adá sa i mon azok nak az el ke se re dett né zők nek a ked vé ért 
ját szot tam, akik nem „szer bek”, ha nem em be rek, akár csak én, olya nok, akik un do rod nak 
et től a vissza ta szí tó rém drá ma bo hó zat tól, mely ben hol tak fe jei röp köd nek a szín pa don. 
Mon dan dó mat az ilyen, itt is és ott is lé te ző em be rek nek szá nom. Ta lán va la ki meg hall-
ja kö zü lük.

A bün te tést, me lyet a vá ros om – az én egyet len vá ros om – és a szín há zam – az egyet-
len szín ház, me lyet a ma ga mé nak tar tot tam – ki sza bott rám, azt hi szem, nem ér de mel-



replika 143

tem meg, hi szen úgy cse le ked tem, aho gyan sze rin tem mind ig is cse le ked ni kell: az 
em be rek be és a hi va tá sunk ba ve tett hit tel, amely hi va tás fel ada ta az, hogy az em be re ket 
össze kös se, nem pe dig az, hogy el vá lassza. So ha nem fo gom „meg ta gad ni belg rá di 
ba rá ta i mat”, mint ahogy azt egyes kol lé gá im te szik, mi vel nem hi szem, hogy a ba rá ta-
im bár mi mó don hoz zá já rul tak vol na a ben nün ket súj tó ka taszt ró fá hoz, amint hogy 
zág rá bi ba rá ta i mat sem fo gom meg ta gad ni so ha, még ak kor sem, ha ők ezt te szik 
ve lem. In kább meg pró bá lom meg ér te ni az őket moz ga tó fé lel met, pá ni kot és el ke se re-
dést, sőt a gyű lö le tet is, csak azt ké rem tő lük, hogy ők is ért se nek meg en gem, il let ve 
az én sza bály ta lan tör té ne te met, és az éle te met, amely az úgy ne ve zett sors sze szé lye 
foly tán ki lé pett a szo ká sos ke re tek kö zül. Mi ért kell minden nek olyan egy for má nak, 
olyan fé lel me te sen ki egyen lí tett nek, le csi szolt nak, egy kap ta fá ra va ló nak len nie? Hát 
nem volt még elég eb ből? Tu dom, most az egyen ru hák ide je jött el, amik mind egy for-
mák, csak hogy én nem va gyok ka to na, nem tu dok az len ni, nem va gyok rá al kal mas, 
nem ar ra va gyok te remt ve.

Füg get le nül at tól, hogy egy, öt vagy öt ven ál lam ban fo gunk-e él ni, vi gyáz zunk, hogy 
meg ne fe led kez zünk az em be rek ről, min den egyes em ber ről kü lön-kü lön, füg get le nül 
at tól, hogy az il le tő a Falnak me lyik ol da lá ra ke rült. A vé let len sze szé lye foly tán szü let-
tünk ide, ahol élünk, és va gyunk azok, akik va gyunk, a nem ze ti sé gün kön kí vül azon ban 
még akad nak más fon tos dol gok is az éle tünk ben.

Kül döm ezt a le ve let a sem mi be, a sö tét ség be, nem tud ván, ki fog ja el ol vas ni, ho gyan 
fog ják ér tel mez ni, és hány fé le kép pen fog ják fél re ma gya ráz ni. Va ló szí nű leg el ső sor ban 
a pro pa gan da örök ké éhes vad ál la tát táp lál ják majd ve le. De ta lán még is akad va la ki, aki 
tisz ta szív vel ol vas sa.

Ne ki há lás le szek.

Mira Furlan
(Po li ti ka, 1991. november 10.)



Đurđevac, 1992. áp ri lis 26., Hús vét.

Drá ga Rada, Maruša és Biki!

Há rom év vel ez előtt ugya nígy itt vol tam, mint most, és ak kor is szo mo rú vol tam. Ak kor 
azért, mert el vál tam va la ki től, most pe dig azért, mert sok más is me ret len em ber vá lik el 
a sze ret te i től…mert én ma gam már so ha töb bé nem vá lok el sen ki től és sem mi től… 
Mind az, mit el vesz tet tem, az enyém, a legenyémebb ma rad… „Tu dom, annyi min dent 
el vesz tet tem, hogy szin te föl se tu dom so rol ni, s mos tan ra ezek a vesz te sé gek azok, amik 
a leg in kább az enyémek ma rad tak.” (Borges)

Há rom éve kö zel ke rül tem itt a ter mé szet hez, vagy ő ke rült kö zel hoz zám… ak kor 
min den bu ján pom pá zott (akár csak most), a pity pang ép pen vi rág zott, hó fe hé ren tün dö-
köl tek a cse resz nye vi rá gok… el kép zel tem, hogy ilyen le het a Pa ra di csom ban. Ak kor ír t-
am az egyik leg jobb ver se met, a „Pa ra di csom te rem té sé”-t. És… most itt ülök a ház alat - 
ti gyü möl csös ben. A ház előtt az enyé im zsi bon ga nak… süt a nap… Kö rül vesz a ter mé-
szet, az élő lé nyek so ka sá ga. Sár ga pity pan gok, fe hér mar git vi rág ok, ap ró bo gár kák, ve -
re bek, mé hek, fecs kék… El né ze ge tem őket, hall ga tom a lé leg zé sét a fű nek, a bo ga rak-
nak. Va jon te szi ezt most raj tam kí vül va la ki más is a vi lá gon? Lát ja-e az, akit el bo rít az 
el ve szett vagy meg halt csa lád tag já ért ér zett fáj da lom, vagy a pin cé ben la pu ló, az, aki a 



45 Jelena Trpković.
46 Vojislav Šešelj (1954), jo gász, egye te mi do cens volt Szarajevóban, a szél ső sé ge sen jobb ol da li Szerb 

Ra di ká lis Párt el nö ke (csetnikvajda), par la men ti kép vi se lő, 1984-ben „iz ga tás” mi att 8 év re ítél ték, ami-
ből két évet töl tött le.
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go lyók fü tyü lé sét hall gat ja, a fej vesz tet ten me ne kü lő vagy az, aki ta lán ha son ló szép sé-
gű tá jon kú szik ép pen ke resz tül, de még sem lát ja… Sza bad-e gyö nyör köd nöm e lát-
vány ban, mi köz ben má sok…

Radmilátok



Belg rád Pá rizs nak és Ber lin nek
1992. má jus 13–14.

Ljubljanából Belg rád ba a „Niš-expresszel”

Ljubljanában úgy bú csúz tam el a ba rá ta im tól, hogy „ki tud ja, ta lál ko zunk-e még va la-
ha?”. Az au tó busz ban elő ször va la mi niši nép dal éne kes nőt nyo mat nak ne künk két kis-
mé re tű kép er nyőn, csak hogy tud juk, ez itt most a „Niš-expressz”; a ká vé fő ző gép 
el rom lott, a ká vé egyéb ként két már ká ba ke rül. „A szerb nép dal ok” cí mű eszt rád mű sor 
vé gül is egy órás volt, a walkmenem pe dig a cso mag tér ben lé vő bő rönd ben ma radt: mi 
lesz, ha nem hagy ja ab ba?! – gon dol tam. Lendavánál ki sza lad tunk a bo zót ba pi sil ni, 
vil lám gyor san, mint a nyu lak, hisz a Niš-expressz nem csak hogy Niš, de exp ressz is, 
te hát nincs meg ál lás, gye rünk to vább! A ma gyar ha tá ron a ha tár őrök elő ször nem akar-
tak been ged ni két szí ri a it, mert nem volt ví zu muk, az tán va la hogy csak been ged ték őket, 
utá na a so főr nem en ge dett egy vaj da sá gi ro mánt föl száll ni a fe le sé gé vel és a gye re ke i-
vel, mert nem volt elég pén zük. „Mi cso da szív te len vagy!” – mond ta a fér fi a Niš-
expressznek, mi re az egy ked vű en vál lat vont. Mö göt tünk jött még egy Niš-expressz, ott 
se en ged ték föl száll ni. Ak kor én azt aján lot tam a busz ban ülők nek, hogy gyűjt sük össze 
ne kik a pénzt (már ká ban). Az em be rek (nagy részt fér fi ak) le haj tot ták a fe jü ket, és úgy 
tet tek, mint ha nem hal la nák. Egy asszony meg én ad tuk össze a pénzt. Reg gel hat kor 
ér ke zünk Sza bad ká ra, mö göt tünk ti zen két óra uta zás Dél-Ma gya ror szá gon ke resz tül, a 
so főr be kap csol ja a rá dió t, a belg rá di rá dió 1-es prog ram ján egy cér na vé kony hang hí re-
ket mond: „Vukováron meg in dult a párt élet.” Is te nem, se gíts!

A belg rá di vas út ál lo má son egy cso mó lejmoló akasz ko dik ránk. Ide fe lé lát tam, hogy 
egy he lyen gőz erő vel fo lyik va la mi épít ke zés. Belg rád most olyan, mint Ber lin le he tett 
1933–34-ben, nem tu dom: min den bor zal ma san össze ke ve re dett – pár hu za mos rend őr sé-
gek, mi ez itt? Bra zí lia vagy Me xi kó? – együtt van kö zöny és ko mor fé le lem a jö vő től. 
Belg rád ha lott, va jon a bom bá zás, ami re annyi an szá mí ta nak, amit kí ván nak, és ké szül nek 
rá, hogy alá za to san el vi sel hes sék, va jon a bom bá zás – föl élesz ti majd ha ló po ra i ból?!!

…Él je nek a get tók! Is ten hoz ta az el ső get tó ba! – ez volt az egyik pancsovai ren dez-
vény cí me. Le eresz ke dünk a get tó ba: mi nél töb ben va gyunk ide benn, an nál ke ve seb ben 
lesz nek oda kint. Eb ben a get tó ban hol dep resszió, hol meg fur csa egzaltáció vesz erőt 
raj tunk, egyik is, má sik is sö tét és ször nyű sé ges gyön géd ség ben nyil vá nul meg. Akár-
csak Jelena45 kollázskiállításán a Pariska ut cá ban: mi, get tó be li ek el jöt tünk mind annyi an 
meg néz ni, a ga lé ria tő szom széd sá gá ban pe dig ott van Šešelj46 iro dá ja. És pla kát jai. A 
vá rost telera gasztották a pla kát ja i val. A la ká som mal szem ben eről te tett ütem ben épí te-
nek va la mi yu-központot, ami el ta kar ja elő lem a Du nát; az ut cán két kö vér asszony a 
vi rá gok ról be szél get nagy szak ér te lem mel, az tán átváltanak a há bo rú ra, és ki tár gyal ják 



47 Željko Ražnjatović, ali as Arkan, a „Tig ris”: a kom mu nis ta Ju gosz lá via tit kos ügy nö ke ként a kül föld ön 
élő hor vát emig rán sok lik vi dá lá sa volt a fel ada ta. A dél szláv há bo rú ban az egyik ret te gett szerb sza bad-
csa pat ve ze tő je volt, a csapat tagjai vé res et ni kai tisz to ga tá so kat haj tot tak vég re töb bek kö zött Kelet-
Szlavóniában, Bijeljinában, Zvornikban.

48 Obrad Savić-Badi.
49 Biljana Jovanović megjegyzése: Steva Medić, az élő belg rá di le gen da: az az em ber, aki mi att az egész 

Böl csész kart és szű kebb kör nyé két, sőt Josip Broz Titót is át ke resz tel ték „Stevá”ra. (Így szü le tett a ’68
as di ák za var gá sok ide jén az a mon dás is, hogy: „Fos sa a szót Steva, de sem mi se vál to zik.”)

Steva Medić szo ci o ló gi át vég zett, és a Böl csész kar ré gi épü le té nek klub já ban Titót és Le nint utá noz ta 
„köz kí vá nat ra” va la mi cso dá la tos át lé nye gü lő ké pes ség gel… A belg rá di mú ze u mo kat és könyv tá ra kat 
an tik vár köny vek kel és ré gi sé gek kel lát ta el. 1980 vé gén halt meg egy út ke resz te ző dés nél tör tént köz le ke
dé si bal eset ben. A te me té sén „egész Belg rád” ott volt. Ró la mond ták azt, hogy „a leg te het sé ge sebb szí
nész és a leg ár tat la nabb em ber volt az egész vá ros ban”.
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azt is kö zö nyös-ke gyet le nül, ta lán a kö vér sé gük te szi, ta lán az, hogy sen ki jük sincs 
Boszniában. Szarajevóban nem ze ti ség sze rint oszt ják a ke nye ret, amit a sze mé lyi iga zol-
vánnyal kell iga zol ni: min den ki az „övé i nek”. Azok az anyák, akiknek a fiai  Bosz niá ban 
voltak kis ka to nák, na po kig a Nemanjina és Kneza Miloša sar kán lé vő Szö vet sé gi Hon-
vé del mi Tit kár ság előtt tün tet nek: „meg íg ér ték, hogy ha za hoz zák a gye re ke in ket”. A mel-
let tük el ha la dó nők és fér fi ak pe dig mér ge sek rá juk, szid ják őket és ká rom kod nak, ami-
ért meg akaszt ják a for gal mat. Az Ar kan-csa pat47 tag jai lent, a Francuska ut cá ban ta nyáz-
nak, ugya nott, ahol az al bá nok vált ják a va lu tát. Egyik es te gép pus ká val meg tá mad ták 
őket, és el vit ték az összes do hányt. A Narodna bibliotekánál né hány rend őr gu mi bot tal 
meg vert egy fi út, aki egy be tört ab la kú ki oszk ból el emelt egy új sá got. Egy srác a mi nap 
„pat ri o tiz must” em le ge tett ne kem, és nem tud tam meg győz ni arról, hogy aki ma pat rió
ta, az óha tat la nul bűn tényt kö vet el. Pat ri ó ta és ér tel mi sé gi. Ír tunk egy fel hí vás fé lét a 
még élet ben lé vők meg men té sé ért, kö rül be lül két-há ro mez ren ír ták alá, oda ír tunk ti te-
ket, ber li ni e ket is, vég ső el ke se re dé sünk ben, mi vel két éj sza kán ke resz tül azt ter vez get-
tük, ho gyan tud nánk bé relt au tó busszal élel mi szert és gyógy szert vin ni Szarajevóba, 
idő köz ben azon ban az ENSZ-konvoj is vissza lé pett, mert ott most nagy lö völ dö zés van, 
min den re lő nek, ami él és mo zog. A Mű sza ki Egye te men, ahol Badi48 szer vez va la mi 
gyű lést, hal lot tunk egy ot ta ni fi zi ka ta nárt, aki tö ké le te sen tud ja pa ro di zál ni Miloševićet 
és Tuđmant… Meg em lí tet tem ne ki Steva Medićet,49 akit va la ha ré gen, na gyon ré gen 
két-há rom éven ke resz tül hall gat tunk az egyik böl csész ka ri kis elő adó ban, és ar ra gon-
dol tam, nem, nem tér vissza Steva szel le me, ez csak a hal vány ár nyé ka a ré gi nek, de épp 
ezért olyan ér zés fo gott el, hogy ez az egész még na gyon hosszú ide ig fog tar ta ni.

Biljanátok

P. S.
Két nap pal Ljubljanából va ló el uta zá som után Szlo vé ni á ban ví zum kö te le zett sé get ve zet-
tek be „a dé li ek ré szé re”.



Ber lin, 1992. má jus vé ge

Ne mond já tok, hogy ér zel gős va gyok, hogy csak a nők szok tak ilyen me lod rá mát csi nál-
ni… ne mond já tok, hogy pa nasz ko dom az élet re, hi szen sze re tek él ni…

Ki nyi tom a sze mem. Kö rü löt tem min den fe hér, nap sü töt te és pu ha. Csak a de re kam-
ban fáj va la mi. A nő vér meg mé ri a vér nyo má so mat. „Ké rem, még ne ope rál ja nak meg, 
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mert a jobb ve sém kö rül fáj min de nem”, nyö göm. A nő vér rám mosolyog és azt mond ja: 
„Már túl van min de nen.” Las san az ab lak fe lé for du lok, ahol DAVID fek szik, a FI AM: 
még al szik. Né hány órá ja át ül tet ték be lé a ve sé met. So ká ig né zem bé kés ar cát. Eszem be 
jut, mennyi re bol dog vol tam a szü le té se kor, és hogy a má sik két gye rek szü le té se kor is 
mi lyen bol dog vol tam. Igen, de ez most va la mi egé szen más. Maruša, ne légy ér zel gős, 
mon dom ma gam ban, ennyit iga zán meg te hetsz ér te. Az or vo sok az ope rá ció előtt azt 
mond ták: „Az anya szá má ra ez nem kö te les ség, ha nem ke gye lem.” Én ezt kép te len 
va gyok ra ci o ná li san néz ni. Ez szá mom ra se nem kö te les ség, se nem ke gye lem, ha nem 
va la mi egé szen ter mé sze tes, ma gá tól ér te tő dő do log. Ez így van. Egy sze rű en így van. 
Meg kér dem a nő vért: „Hogy van?”, és pont ugyan úgy ér zem ma gam, mint ami kor a 
szü le té se kor az or vos nak föl tet tem a vi lág leg os to bább kér dé sét: „és min den uj ja meg-
van?” V árok. Egy ki csit új ra el szun dí tok, és el fe lej tem, hol is va gyok. „Mi van a 
ma mám mal?”, hal lom. David föl éb redt.

Két nap múl va el vit ték. A mű tét nem si ke rült. Ki kel lett ven ni ük az új ve sét, és ez zel 
meg kez dő dött az agó ni á ja… Egyik mű tét kö vet te a má si kat, hogy egyál ta lán élet ben 
ma rad jon.

Ülök a ber li ni kór ház er ké lyén. Egyik ci ga ret tá ról a má sik ra gyúj tok, és ha lá lo san 
fá radt nak ér zem ma gam. A gye rek élet ben ma radt. El né zem oda lent a vi rág ba bo rult 
par kot, és há lás va gyok min den ki nek, aki gon do lat ban ve lünk volt ezek ben a na pok ban. A 
be teg ágyam mel let ti éj je li szek rényt el bo rít ják a fa xok, ami ket ott hon ról hoz tak meg mu-
tat ni. Üd vöz le tek Belg rád ból, Rijekából, Ljubljanából, Szarajevóból Pá ri zson ke resz-
tül… Koperből… Ezek ben a na pok ban vi lá gos sá vált szá mom ra, hogy je len leg Ber lin 
az ott ho nom, és hogy a ha zá mat – amit egy év vel ez előtt el vet tek tő lem, s he lyet te ad tak 
egy or szá got – új ra vissza sze rez tem tő lük. A sze re te tet, amit a volt – vagy hogy is hív ják 
– Ju gosz lá vi á ban élő ba rá ta im tól ka pok, sen ki se ve he ti el tő lem…

Hív a nő vér. David föl éb redt. Na gyon las san, két rét gör nyed ve oda bo tor ká lok a szo-
bá já hoz. „Csak sem mi sí rás”, mon dom ma gam nak az aj ta ja előtt. „Meg lá tod, ma ma, 
min den rend be jön” – még ő vi gasz tal en gem. „Sze ret nék el men ni a ten ger re.” Aha, úgy 
dön tött, hogy él ni akar.

Ülök az ágya szé lén, sor ban föl ol va som ne ki az üd vöz le te ket, el me sé lem, ki min den-
ki te le fo nált, és meg pró bá lom őt is és ma ga mat is, mint már annyi szor, meg győz ni ar ról, 
hogy szép az élet. „Ma ma, hol vagy, hol jár az eszed?”, kér di hir te len. Hogy hol va gyok?

Hogy hol va gyok? Belg rád ban, a ba rá ta im nál, akik már évek óta hi á ba har col nak a 
re zsim és an nak ki szol gá lói el len. A ba rá ta im nál, akik már hosszú ide je egye dül küz de-
nek a nagy szerb ség és a há bo rú el len. A ba rá ta im nál, aki ket el akar nak szi ge tel ni a kül-
vi lág tól, ahe lyett, hogy mel lé jük áll ná nak.

Hogy hol va gyok? Szarajevóban, ahol is ten tud ja, mi nek a ne vé ben ölik ra kás ra az 
em be re ket, olya nok nál, akik min den órá ban el vesz ítik va la ki jü ket. Cso dá lom az ere jü-
ket, hi szen én ma gam a Daviddal tör tén tek után már az ár nyé ka sem va gyok ön ma gam-
nak. Itt csak egyet len élet volt ve szély ben, és az is a le he tő leg jobb kór há zi kö rül mé nyek 
kö zött.

Né zem a me ne kü lő asszo nyok kal és gye re kek kel te li te her au tó kat meg csó na ko kat, 
ol va som hor vát ba rát nőm le ve lét, akit meg hív tak Ber lin be, de kül föld ön nem mer nyíl-
tan be szél ni, ne hogy ve szély be so dor ja ott hon ma radt csa lád ját és ba rá ta it. Azok ra a 
szü lők re gon do lok, akik ki vet ték fi a i kat a szö vet sé gi had se reg ből, hogy most el küld hes-
sék őket meg hal ni az et ni ka i lag tisz ta ál la mért. Né zem eze ket a fér fi a kat, akik grá nát tal 
a ke zük ben vég re meg ta lál ták ön ma gu kat, né zem a vi lág po li ti ku sa it, akik va la mennyi en 
a sa ját, egy más tól me rő ben el té rő vá la szu kat haj to gat ják, ha bár már rég óta tud ják, hogy a 
ki csit is pon tat lan vá lasz még a vá lasz hi á nyá nál is rosszabb.

Né zem a fel vé te le ket, ame lyek ről még mind ig nem hi szem el, hogy a va ló ság ban is  
 



50 Nerma Fejić-Pejić, Rada Iveković fér jé nek a nagy nén je.
51 Drina Fejić, Rada Iveković só gor nő je.
52 Bogdan Bogdanović.
53 Dževad Karahasan és a fe le sé ge, Dragana Tomašević, mind ket ten írók. Je len leg Grazban él nek.
54 Rossana Rossanda, Ró má ban élő is mert olasz fi lo zó fus és új ság író, köz éle ti sze mé lyi ség.
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meg tör tén het tek, és azok ra az em be rek re gon do lok, akik ezt már ré gen meg jó sol ták, 
akik kel a kí sér le ti szín há zat meg az antipszichiátriát csi nál tuk, és akik most a pusz ta 
éle tü kért har col nak…

Né zem az ott ho nuk ból me ne kü lő em be re ket, az égő fo lyó kat, me lyek so ha sem jut nak 
el a ten ge rig. El né zem a fi a mat, és bol dog va gyok, hogy él.

Em lék szem a ta va lyi ber li ni tün te té sek re az Öböl-há bo rú el len. Min den es te gyer tyát 
gyúj tot tam a Wilhelm csá szár Em lék temp lom ban, a gye re kek fe hér sza la got vi sel tek a 
kar ju kon, és az er kély re fe hér le pe dőt akasz tot tunk. A bé ké ért.

És most az én ha zám ban gyil kol ják egy mást az em be rek. Ugyan azok, akik ta valy 
tün tet ni men tek, most azt mond ják, nem ér tik, mi tör té nik. Én sem. De hát nem mind-
egy?… Va la hol Eu ró pa kö ze pén fo lyik az öl dök lés és a gyúj to ga tás, és va ló szí nű leg nem 
csak ju gosz láv fegy ver rel. Vég té re is tel je sen mind egy, hisz még nem hal lot tam olyat, 
hogy bár mi nek a ne vé ben jo gos len ne gyil kol ni. Még az et ni kai tisz ta ság és a de mok rá-
cia ne vé ben sem, sőt a Föld túl né pe se dé se mi att sem…

Ne mond já tok, hogy ér zel gős va gyok, hogy csak a nők szok tak ilyen me lod rá mát 
csi nál ni… Hi szen né hány na pig az zal kel lett szem be néz nem, mi lyen ér té kes is egyet len 
em be ri élet.

Maruša



Pá rizs, 1992. június 3.

Radától Biljanának, Radmilának és Marušának

Ked ve se im, min den olyan szé dü le tes iram ban zu han le fe lé, a mély be. Ma reg gel Cécile 
be hoz ta Radmila há rom fa xát, ami ket 1992. május 22-én kül dött Đurđevacból. Aze lőtt 
meg a te le fon csör gé sé re éb red tem, Radmila Gikić hí vott Új vi dék ről. El mond ta, mi lyen 
nagy ná luk a sze gény ség, ren ge teg a la kás fel tö rés, ki lop ták a ben zint az öreg kis Polski 
Fi at já ból, a gye re ket nem me ri el kül de ni fa lu ra, és nincs is rá mód ja. Be szélt a me ne kül-
tek ről is, azt mond ja, Zágrábot már nem le het el ér ni te le fo non, és egyéb ként sincs már 
ott sen ki je, akit föl hív hat na. Azt kér dem tő le, mit tudsz Szarajevóról, van nak-e új hí re id, 
le het-e tud ni, ki halt meg, ki van még élet ben, én na po kig nem tu dom meg kap ni te le fo-
non, ag gó dom Nermáért50 és a csa lád já ért, Drina51 teg nap előtt azt mond ta, ta lá lat ér te a 
kör nyé kü ket…

Föl hí vom Ivant, azt mond ja, Bogdan52 Szarajevóból azt a hírt kap ta Dževad fe le sé gé-
nek, Draganának53 a szü le i ről, hogy meg öl ték őket a cset ni kek, mi vel szerb lé tük re 
mu zul má no kat rej te get tek a pin cé ben. Nem tud ni, va jon mind ket tő jü ket-e vagy csak az 
any ját. „Bün te tés ből” be zár ták őket a sa ját pin cé jük be, és rá juk gyúj tot ták a há zat…

Rossana54 sze rint a na ci o na liz mus el len sem mit se le het ten ni a posteriori, nem gyó
gyít ha tó, csak eset leg meg le het aka dá lyoz ni a ter je dé sét, elé be men ni és meg hi ú sí ta ni; 
ne künk ezt lát nunk kel lett vol na elő re. Nyil ván va ló, hogy nem lát tuk. Azt me sé li, az ola-



55 K. S. Ka rol, Rossana Rossanda fér je, is mert, len gyel szár ma zá sú fran cia új ság író, Ke let-Eu róp a-szak ér tő.
56 Alain Finkielkraut (1949), fran cia fi lo zó fus, író; ma gya rul meg je lent mű ve: A gon dol ko dás ve re sé ge 

(Osiris Ki adó, 1996).
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szok vissza kül dik a me ne kült je in ket, tan kok áll nak a ha tá ron, a ha tá ro kat le zár ják, és 
be ve ze tik a ví zu mot. Én leg utóbb má jus ban jár tam Ola szor szág ban, ak kor még nem 
kér tek ví zu mot. Igaz, egye dül utaz tam, nem me ne kült kon voj jal. Ka rol55 – aki, úgy 
lá tom, egyet ért ve lem – a li ba no ni ka to li kus lob byról, a pá ri zsi ka to li kus Li ba non ról 
meg az it te ni hor vát lob byról be szél ve azt ál lít ja: ugyan azok ról az em be rek ről, ugyan
azok ról az új ság írók ról, ugya nar ról a pro pa gan dá ról van szó. Meg mu ta tom ne kik a 
cik ke met, amit nem rég Finkielkraut56 és Kundera el len ír tam. Nem a sze mé lyük el len, 
ha nem a „ke resz tény” Eu ró pa el len az egyik nél, és a na ci o na liz mus nak né mi leg ke zé re 
ját szó, a kü lönb sé ge ket össze mo só haj lam el len a má sik nál (a „kis né pek” na ci o na liz-
mu sa kont ra nagy né pe ké, te hát jobb a hor vát és a szlo vén na ci o na liz mus, mint a szerb!). 
Finkielkraut azt ír ta: „Fran cia iden ti tás lé te zik, és eb ben osz toz nak ve lünk a korzikaiak 
is; ju gosz láv iden ti tás vi szont nem lé te zik.” (Le Monde, 1991. július 9.) Hogy jön ő 
ah hoz, hogy azt mond ja ne künk: nem lé te zünk?! Már mint mi, ju gosz lá vok, akik nek 
kü lön fé le ok okból ki fo lyó lag meg ha tá ro zat lan a nem ze ti sé gi ho va tar to zá sunk. Ez előtt 
a há bo rú előtt az összes há zas ság 12 százaléka ve gyes há zas ság volt, te hát a há zas tár sak 
a most egy más sal há bo rú zó né pek ből ke rül tek ki. Ez azt je len ti, hogy a ve gyes há zas-
ság ban élők és a nem ze ti sé gi leg el kö te le zet le nek együtt töb ben van nak, mint a szlo vé-
nek vagy az al bá nok. Az vi szont igaz, hogy ma nap ság pel len gér re ál lít ják azt, aki ma gát 
ju gosz láv nak vall ja. Ju gosz lá via ne vé ben szét rom bol ták az or szá gun kat. A má sik ol dal 
pe dig, amely nek szin tén nem túl ki fi no mult a gon dol ko dás mód ja, és ahol min dent egy 
ka lap alá vesz nek, a ju gosz láv iz must csak is szerb nek és ag resszív nak tud ja el kép zel ni. 
A volt ju gosz láv né pek min de nün ket komp ro mit tál ták, el vet ték tő lünk a ne vün ket és az 
iden ti tá sun kat. Az azon ban, hogy nincs ne vünk, és nem hal lat juk a han gun kat, nem 
je len ti ugya nak kor azt, hogy nem is lé te zünk. Ez volt a cik kem lé nye ge. Ka rol azon ban 
nem annyi ra ket te jük re, K. & F.-re gon dolt (ha bár sze rin tem egy ku tya), in kább a ke resz-
tény li ba no ni a kat és ez ál tal a há bo rút és most Hor vá tor szá got is tá mo ga tó maf fi á ra; 
ugya nez a maf fia az Egy ház (!) se gít sé gé vel ön kén te se ket to bor zott a hor vát Gár da 
ré szé re, még Len gyel or szág ban is. A mi nap Selim Nassibbal be szél get tem, egy li ba no ni 
új ság író val, aki már húsz éve itt él, és meg tud tam tő le, mi vár ránk, ha a for ga tó köny-
vünk ugya naz lesz, mint ná luk (egy re ha son lóbb nak tű nik); me sélt va la mit a rend őr ség-
gel és a kül föl di, il let ve kü lön bö ző ér de kek kel szem ben ál ló maf fi ák ról is.



Belg rád Ber lin nek és Pá rizs nak
1992. jú ni us 3–4–5.

(Ta valy jú ni us har ma di kán Prištinában vol tunk! Ó, mi lyen iga za is volt an nak a sző ke 
fi ú nak: már min den ké ső!)

MA GAM BA SZÍ VOM A VÁ ROS T: a há zacs ká it, ap ró épü le te it, em ber ké it, a jú ni ust; 
a bom bá zás – éh ség – pol gár há bo rú előtt. A 83-as au tó busz ból mo hón ma gam ba szí vom 
a vá ros t, be hu nyom a sze mem, s ma gam előtt lá tom Szarajevót, ki nyi tom, s új ra ott 
lá tom ma gam előtt. A nyolc van hár mas ban – a vá ros leg hosszabb já ra tán – sok fé le szo ci-
á lis ré teg ta lál ko zik s ele gye dik össze egy más sal; Belg rád nak ez az össze ke ve re dett sé ge 



57 Milutin Petrović, szerb köl tő, a belg rá di Književna reč (Iro dal mi Szó) ala pí tó ja és fő szer kesz tő je, a 
Književne novine (Iro dal mi Új ság) szer kesz tő je a lap be til tá sá ig.

58 Nataša Kandić, szo ci o ló gus, az UJDI, a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom és a Pol gá ri El len ál lá si Moz-
ga lom tag ja, a belg rá di Em be ri Jo gi Ala pít vány igaz ga tó ja

59 A „fe ke te sza lag” fe ke te kar ton da ra bok ból és sza lag ból állt.
60 Vuk Drašković párt ja.
61 Slobodan Milošević.
62 Jasminka Hasanbegović, belg rá di egye te mi ta nár se géd, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és a Belg rá di 

Há bo rú el le nes Moz ga lom tag ja.
63 Vuk Drašković (1946), író, a Szerb Meg új ho dá si Moz ga lom ve ze tő je; jo got vég zett, 1969–1978: a 

TANJUG hír ügy nök ség új ság író ja, 1978–1980: a Ju gosz láv Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge saj tó re fe ren se, 
1980–1985: új ság szer kesz tő; öt re gé nye je lent meg.

64 Dragan Veselinov, a Szerb Pa raszt párt ve ze tő je, a Vreme cí mű belg rá di füg get len he ti lap pub li cis tá ja.
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és ta go lat lan sá ga oly kor el bű vö lő, más kor fá rasz tó és unal mas. A vá ros te li van két ér tel-
mű ener gi á val, ami sze szé lye sen csa pó dik ide-oda, hul lá mai hol föl erő sí tik, hol ki olt ják 
egy mást.

Milutinnál57 és Natašánál58 két éj sza kán ke resz tül ar ról be szél ge tünk, mi re le het 
szük ség az óvó he lyen, és hogy a kö zel ben mely fal vak ban nem „vo nult fel” a had se reg. 
Égünk az iz ga lom tól, bár buj kál ben nünk a félsz, de szi lár dan el tö kél tük, hogy túl él jük, 
s hogy rá adá sul még él vez zük is az egé szet! Teg nap es te a du gig telt Manježben egyet len 
asz tal nál ül tünk mind annyi an: raj ta egy kis tá nyér sült krump li. Volt, aki iszo ga tott, de 
csak ke ve set, mér ték kel, töb ben el osz tot tunk egy-egy sört. Az NTV-n va la mi orosz fil-
met ad tak: bun ke rek, mo csa rak, óvó he lyek, gáz maszk ok s a „vi lág kez de té ről és vé gé-
ről” szó ló fi lo zó fia. Hah! Hol a ki rob ba nó, ne gé des eu fó ria, hol meg a tom pa, fa nyar, 
bé ní tó le vert ség lett úr rá raj tunk, me lyek közt az ide ges ség vé kony szá lai fe szül tek. (Ez 
nemcsak a mi kis cso por tunk ra jel lem ző, ha nem a töb bi sok száz el szi ge telt kö zös ség re 
is.) És pon to san ilyen a vá ros (me lyik vá ros?!) is: a tö mött au tó busz ok ban a fi a ta labb 
fér fi ak és nők egy foly tá ban el né zést kér nek, és kö szön ge tik a ne kik ju tó fél cen ti mé tert 
meg azt, hogy fél lá bon áll hat nak. Az idő seb bek szo kás sze rint „nyer seb bek” (bo csá nat 
a rassz iz mu sért).

A fé le lem től gyön gé deb bek let tek az em be rek egy más iránt!!! En nek a két ér tel mű 
ener gi á nak a meg nyil vá nu lá sa volt a mi Fe ke te sza lagunk is. Ezer há rom száz mé ter nyi 
fe ke te kar ton és sza lag,59 me lyek szé lét az em be rek össze il lesz tet ték, és vé gül a „sza lag” 
az Albániá tól egé szen a Slavijáig ért. Száz ezer em ber. A sor egyik ré szén a polg árok: 
asszo nyok, fér fi ak, ap ró sá gok gye rek ko csik ban, ku tyák, el fe le dett ba rá tok és is me rő sök, 
aki ket már évek óta nem lát tam, és akik so ha sem mi lyen tün te té sen nem vet tek részt; 
az tán a Szerb Meg új ho dá si Moz ga lom60 ak ti vis tái, köz tük né hány nő. Ami kor a sza lag 
a kor mány épü le tek mel lett ha ladt el, mint ha a föld alól dü bör gött vol na: Slo-bo,61 taka
rodj!, és a fe ke te sza lag fo lyam fe sze sen a ma gas ba len dült – akár egy si koly. A Lon don 
ká vé ház nál pe dig egy szín pa di as je le net: Jasminka62 meg ál lás nél kül skan dál ja a fel hí-
vást: Fe ke te sza lag gal Belg rá don ke resz tül. Az Albániá tól a Slavijáig. Gyá szunk je lé ül 
a Bosz nia-Her ce go vi ná ban meg halt ez re kért fe ke te sza la got vi szünk a Slavijától az 
Al bá niá ig, és hall ga tunk. És hall ga tunk. Mint ha Budd ha hang ja szól na. Tö ké le tes. Ezu-
tán már csak hall ga tunk; a rit ka köz be ki a bá lók ra rá szól nak a kö rü löt tük ál lók.

Egy asszony a mi „sza ka szun kon”, ahol Jelenával áll tunk (az Al bá nia és a Par la ment 
kö zött), té ve dés ből a sor kö ze pé re ke ve re dett, egy öreg em ber meg össze csa var ta a kar-
tont, mint va la mi pok ró cot… A Par la ment nél és az El nök ség épü le té nél azt ki a bál ták: 
„Ezek most a vá lasz tá sok!” Né há nyan lök dö sőd tek, hogy vi hes sék a sza la got, és az tán 
gye re kek mód já ra en ge del mes ked tek az uta sí tá sok nak, ho gyan kell vin ni. Még a párt ve-
zé rek, Drašković63 és Veselinov64 is ci vi li zál tan vi sel ked tek. A nagy han gú a kat le csen de-



65 Nikola Barović, ügy véd, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom tag ja; 
a volt Ju gosz lá via szá mos kon cep ci ós pe ré ben volt a vád lot tak vé dő ügy véd je.

66 Cset ni kek: a második vi lág há bo rú alatt a né met meg szál lók, a hor vát kol la bo ráns usz ta sák és Ti to kom-
mu nis tái el len har co ló szerb na ci o na lis ták.

67 Nikolai D. Jeffs új ság író, ta nár se géd a ljubljanai egye tem an gol tan szé kén, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga-
lom tag ja.

68 A Ju gosz lá via el le ni ka to nai in ter ven ci ót szlo vén na ci o na lis ta ér tel mi sé gi ek egy cso port ja szor gal maz ta.
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sí tet tük, a sap kát vi se lő ket meg kér tük, vegyék le a fe jük ről a sap kát. Nikola65 egy cset-
nik66 sap kás öre get ud va ri a san meg kért, hogy ve gye le: „Ez te me tés.” Az öreg en ge del-
mes ke dett: „De ma ga vi lá gos ru há ban van.” „Mu zul mán va gyok”, vá la szolt Nikola. 
„Igen. Van nak jó emberek, és vannak rossz em be rek”, mond ta er re az öreg. Egye sek 
na gyon tü rel met le nek vol tak: „Mi re vá runk?! Mért nem ülünk le tár gyal ni, vagy mért 
nem ker get jük el őket most, azon nal?!”

Tud já tok, kik vi sel ke dtek csak kul tu rá lat la nul? A fo tó ri port erek. Két szer okoz tak 
tu mul tust és ka va ro dást: hi á ba szid tuk, lök dös tük ar rébb őket, ki a bál tunk ve lük – fal ra 
hányt bor só. Olya nok vol tak, mint va la mi fél ka to nai ala ku lat – pri mi tí vek és erő sza ko-
sak. A ha zai fo tó- és té vé ri por te rek egy kuk kot se ér tet tek az egész ből, a kül föl di ek leg-
alább tisz tá ban vol tak ve le, hogy a sza la got és az em be re ket kell „le kap ni uk”… a mi e ink 
meg a párt ve ze tő ket fény ké pez ték, és a vé gén az NTV – ami már rég óta nem füg get len, 
ha nem ro ya lis ta és Vuk-párti té vé csa tor na – ki hagy ta a ri port já ból az össze il lesz tett fe ke
te sza lagról ké szült fel vé telt, és az ő tu dó sí tá su kat vet ték át az „egész vi lá gon”. Még a 
Vuk-fiúk is tisz tes sé ge sen vi sel ked tek. Még né hány fur csa kis öreg em ber is össze csa var-
ta a zász ló it, ami kor meg kér tük rá őket. Csak az új ság író-cső cse lék vi sel ke dett bun kó 
mó don.

Meg pró bá lom föl hív ni Rastkót. Nem si ke rül. A „má sik ol da lon” már be ve zet ték vol-
na a te le fon blo ká dot?! Nataša azt mond ja: ugyan már! Ne pánikolj. Ugyan már! Csak 
nem ve zet nek be szank ci ó kat, csak nem lesz te le fon blo kád, csak nem fog nak min ket 
bom báz ni? Na jó: lesz nek szank ci ók (már van nak), lesz pol gár há bo rú, de bom báz ni nem 
fog nak, az biz tos!!! Cso dál ko zom, hogy még mind ig mi lyen so kan hisz nek az „eu ró pai 
és a vi lág po li ti ka” ra ci o na li tá sá ban, a „ha la dásban”, a „rendben” és a „jó zan észben”. 
„Hisz ott okos em be rek hoz zák a dön té se ket!” Tes sék?! És Hi ro si ma? Idő köz ben ta lán 
oko sabb lett az em ber? És kü lön ben is, itt egyál ta lán nem az ész ről van szó…

Em lé ke ze tem be gyűj töm a vá ros ké pe it: az egyi ken gond ter helt, ijedt ar cok, a má si-
kon lár más ka ma szok, a har ma di kon re zig nált, meg tört em be rek; ke ve sen van nak, akik-
nek len ne ho vá men ni ük, és ke ve sen ké pe sek tar ta lé ko kat föl hal moz ni. A ne gye dik 
ké pen in ge rült, za va ro dott uta sok… Egy szó val a nyolc van hár mas: a ben ne uta zó kü lön-
fé le em be rek a ká osz pon tos ké pét tük rö zik.

A sze gény ség rá ta pad itt a bő rünk re a szank ci ók nél kül is, az em ber belélegzi, ott 
li heg és nyo mak szik a sar kunk ban, min den re rá te lep szik…

Föl-alá lo ho lok a vá ros ban: je le ne tek re va dá szom, be gyö mö szö löm őket a fe jem be, 
Is ten tud ja, mit jegy zek meg be lő lük, s me lyik szín vá lik majd az em lé kek alap szín évé!

Teg nap éj jel az utol só te le fon be szél ge tés Ljubljanával (Jeffsszel67 ): a vo nal zúg, azt 
kér dem, fog-e va la ki Szlo vé ni á ban a „füg get le nek” kö zül til ta koz ni vagy leg alább meg-
jegy zést fűz ni ah hoz a kö ve te lés hez,68 hogy a szlo vén kor mány in téz zen ka to nai in ter-
ven ci ót Ju gosz lá via el len? Azt még a hü lye is tud ja, hogy ez a há bo rú ki szé le se dé sét je - 
len te né. A sze mét kis új ál la mocs kái egy más sal ver sen ge nek, me lyi kük ve ze ti be gyor-
sab ban és ér tel me zi mi nél szi go rúb ban a szank ci ó kat. Vég té re a te le fon vo na lak meg-
sza kí tá sa is in terp re tá ció kér dé se. És hogy él ve zik! A tök fe jek ha tal mi má mo ra, akár-  
 



69 Đurđa Knežević, tör té nész, a zág rá bi Női Infotéka igaz ga tó ja.
70 Antonin J. Liehm, a pá ri zsi Lett re Internationale ala pí tó fő szer kesz tő je.
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csak száz meg száz alá ren delt jü ké, úgy ter jed, akár a pes tis. Az egyik ol da lon a pes ti ses 
ha tal ma sok, a má si kon a gyön gék és fi nom lel kű ek (a gyön ge ség föl eme li a lel ket!). 
Él je nek a gyön gék!

Biljanátok



Bu da pest, 1992. jú ni us 8.

Ked ve se im,

a szál lo dá ban ha gyom a hol mi mat, az tán jön Du da69 és meg mu tat ja ne kem Pes tet, ahol 
most j árok elő ször. Ta pasz talt sze mem egy pil la nat alatt át lát ja, mi lyen is va ló já ban ez 
az el ső rá né zés re von zó, nem túl nyüzs gő, ugya nak kor szce ni ka i lag nagy vá rosi sze rep-
kör ben tet szel gő vá ros. Va do na túj ká vé há zak, a tő ke el sőd le ges fel hal mo zá sa, egy ha mi-
san fény űző sé tá ló ut ca-la bi rin tus, min den egyéb azon ban az egy ko ri por lep te gyar mat 
ma ra dé ka, mely nek me lan kó li á já ból má ra már alig ér ző dik va la mi. A még nem tel je sen 
le pusz tult, még is ós di szo ci a lis ta bol tok a mo só por ok sor fa lá val, a hi á ba va ló sze cesszió, 
amely már el vesz tet te kap cso la tát a múlt tal, és ami re már sen ki nek sincs szük sé ge, és a 
vá ros köz pont ban bo lyon gó tu ris ták hor dái, akik meg van nak ró la győ ződ ve, hogy itt 
most ép pen azt lát ják, amint egy, a szo ci a liz mus kar ma i ból meg me ne kült or szág a ka pi-
ta liz mus kar ja i ba ve ti ma gát. Szá mom ra itt mint ha min den is me rős len ne ré gi éle te im-
ből, kö ze li és va la hogy szív me len ge tő: az épí té szet (kü lö nö sen azok az épü le tek, ame-
lyek nem annyi ra fény űző, csá szá ri, még is d’époque – ba rokk vagy sze cesszi ós stí lu sú-
ak), sőt a szo ci a lis ta la kó te le pek koc ka há zai is, meg az el ha gya tott, le pusz tult ka pu al jak, 
a mocs kos jár dák. Kö zös ősünk az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia és – ki nek-ki nek a ma -
ga mód ján – a szo ci a liz mus. Az egyik kö ze li ház fa lon „Milošević is a pig” fel irat. Dél-
után Antonin70 meg hí vá sá ra kok tél ra me gyek a cseh szlo vák nagy kö vet ség re (ami ki tud - 
ja, med dig lé te zik még). (Tud ja, ami ó ta 1968-ban el men tem, az óta egy szer sem lép tem 
át ha zám nagy kö vet ség ének a kü szö bét, vá la szol ja ki je len té sem re, hogy én nem sze ret-
nék sem mi ne mű kap cso lat ba ke rül ni or szá gom kül kép vi se le te i vel, leg aláb bis ad dig, 
amíg va la mi ad mi niszt ra tív ok ból rá nem kény sze rü lök.) A kok tél „iro dal mi jel le gű”, 
úgy hogy be te kin tést nye rek a pes ti iro dal mi elit éle té be, hol nap ugya nis a Lett re In ter
na tionale ren de zé sé ben egy Kunderáról szó ló szim pó zi um kez dő dik (ami re nem me -
gyek el). Itt, eb ben az ide gen mi li ő ben most egy ra ká son lá tom azo kat, akik kel ed dig 
sze mé lye sen ugyan nem ta lál koz tam, ám akik nek lel kü le tét ta pasz ta lat ból an nál job ban 
is me rem: az iga zi író kat, akik so ha sem hagy ták ma gu kat be fo lyá sol ni, az tán a szo ká sos 
kok tél já ró toll no ko kat meg a min den háj jal meg kent kon junk tú ra lo va go kat, a köl tő-be-
sú gó kat, a volt és je len le gi szer kesz tő ket, az iro dal mi szek ták tag ja it, azo kat, akik egy-
más sal szó ba áll nak, meg azo kat, akik a má sik lát tán kö szö nés nél kül el for dít ják a fe jü-
ket. Antonin, az öreg Švejk, ki tű nő en föl ta lál ja ma gát köz tük, mi köz ben meg pró bál ja 
őket össze bé kí te ni, mond ván Aqua passata, nincs ér tel me har minc év vel ez előt ti sé rel-
me ken rá gód ni. Azt azon ban ő is tud ja, hogy ki köz tük a gaz em ber, ki be csü le tes, ki gyá -
va, ki füg get len. Csat la ko zik hoz zám Eörsi Ist ván, és a fü lem be sug dos sa, ki ki cso da a 
tár sa ság ban, mi köz ben né hány csí pős meg jegy zés sel és po li ti kai kom men tár ral fű sze re-



71 Eörsi Ist ván sze rint Rada Iveković va la mit fél re ér tett a be szél ge tés ben, mert ez az ál lí tás nem igaz.
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zi ezt az iro dal mi liveshowt. Nem len ne mu száj iro dal mi ide gen ve ze tést tar ta nia 
ne kem, ezért nagy vo na lú gesz tu sát az irán tam va ló szim pá ti á já nak és bi zal má nak te kin-
tem. Össze te ge ző dünk, és ott, a nyá ri kert ben olyan meg hitt han gu lat tá mad köz tünk, 
amely bu rok ként vesz kö rül min ket, és úgy ér zem, mint ha va la mi át té te les mó don ré gi 
éle te i met idéz né föl ben nem. Il ma Rakuša is mer te tett össze ben nün ket egy szer Ber lin-
ben (1986?, 1988?), azt hi szem, ak ko ri ban ért vé get hosszú éve kig tar tó szám űze té se. 
Ké sőbb mind ig szí ve sen ol vas tam, ha va la mi meg je lent tő le ott hon, Zágrábban. Bi zal-
mát vi szon zan dó el me sé lem, mi min den tör tént ve lünk ta valy, egy rö vi dí tett ver zi ót, 
amit azok nak a ba rá ta ink nak szok tunk el mon da ni, akik kép ben van nak, és nem kell 
ne kik az össze füg gé se ket kü lön el ma gya ráz ni. Ő az tán meg hív ma gá hoz Bu dá ra, a Belg-
rád rak par ti ház ne gye dik eme le té re, ahon nan a Du ná ra lát ni. Meg iszunk egy üveg bort, 
ami től meg ol dó dik a nyel vem. El me sél jük egy más nak, mi ről írunk, össze ba rát ko zunk, 
olyan kö zel érez zük ma gunk hoz a má si kat, mint ha test vé rek len nénk, mint ha mind ig is 
is mer tük vol na egy mást. Marušáról kér dez, el mon dom, mit tu dok ró la és Davidról meg 
a ve se mű tét jük ről. Mi vel is me ri Il mát, me sé lek ne ki el ső írónőkvartettünkről. Meg kér di, 
fon tos-e, hogy mind két kvar tett nők ből áll, mi re azt fe le lem, „nem”, de rög tön rá jö vök, 
hogy ez nem igaz, ép pen az ben ne a leg fon to sabb. A nők töb bet szen ved nek, mond ja ő, 
a nők töb bet ké pe sek el vi sel ni, mon dom én. Marušának olyan so kat szen ve dett ar ca van, 
pe dig a tes te oly zsen ge – leg aláb bis fér fi szem mel én ilyen nek lá tom. Az tán írók ról 
be szél ge tünk, a fa lán ott lóg Danilo fény ké pe. Úgy van itt, mint a ba rá tom, mond ja, nem 
mint egy író. Di csé ri Il ma Ho mok óra-for dí tá sát, és hogy mi lyen jól be szél ma gya rul, és 
hogy Danilo is mi lyen jól be szélt. Me sé lek ne ki a pá ros ban és a töb bes ben va ló írás ról, 
hogy ott a gon do la tok cse ré jé nek mi cso da fe szült sé ge van, és hogy ez ne kem mi ért 
olyan fon tos. Nem vagy va la mi sze rény, mond ja. Nem is. Nem is kell, hogy az légy, így 
jó, ahogy van. Ha tal mas, po ros la ká sá ban, ami rop pant sze me i vel a Du ná ra néz, min den 
a köny vek ről és az írás ról szól. Mind egyik fe le sé gem el ha gyott,71 mond ja, és még hoz-
zá te szi, hol nap jön hoz zám Végel Lász ló, itt fog alud ni a kis szo bá ban. Szem mel tar tod 
a Du nát, mon dom, igen, fe le li, de ez a Du nát nem za var ja. Se gít az írás ban. Tu dom, 
mon dom, mert fo lyik. Igen, mond ja. Hogy sze ret tük Ju gosz lá vi át!, és so rol ja, hol min-
den hol járt, és ki min den kit is mer, az Ad ri án és Szarajevóban, Prištinában és Pećen és 
má sutt, és mit je len tett szá má ra az or szág, és hogy fáj ne ki ez a há bo rú. Szá mom ra most 
ez a leg fon to sabb a vi lá gon. Mennyit ül tél, kér dem tő le. Nyolc év re ítél tek, eb ből né gyet 
töl töt tem le, vá la szol ja ke se rű ség nél kül, és egyéb ként sincs ben ne egy csöpp ke se rű ség 
se. Egy me leg szí vű, göm böly ded em ber ke, aki nem akar elég té telt ven ni az őt ért mél-
tány ta lan sá gok mi att, csak árad ben ne az élet, mint a víz az ab lak alatt höm pöly gő Du- 
ná ban. Meg aján dé koz né hány könyv vel, én nem tu dok ne ki sem mit se ad ni vi szon zás-
kép pen. Én csak a meg írt és meg írat lan köny ve im ről tu dok ne ki me sél ni meg a ba rá ta-
im ról, aki ket be lé jük ír tam, vagy aki ket ki hagy tam be lő lük. Ilyen vé let len ta lál ko zá sok-
ból áll az egész élet, mon dom, amik vagy meg is mét lőd nek, vagy egy sze ri ek ma rad nak 
örök re. A fe le sé ge im eb ben a leg na gyobb szo bá ban alud tak, mond ja, és ki tár ja az ab la-
kot a fo lyó ra, amely sár ga, mint a Gangesz. Ami kor ké sőbb le men tem a vil la mos meg ál-
ló ba, és föl néz tem az ab la ká ra, az még ak kor is nyit va volt. Az ab la ka ép pen a gel lért-
he gyi, mes te ri en csúf fa sisz ta és/vagy kom mu nis ta „szűz lány” szob rá ra néz, aki a vá ros 
és a fo lyón vo nu ló uszá lyok fö lött őr kö dik. Fönn, a la ká sá ban be szél tem ne ki ar ról a te r-
em tés mí tosz ról, ami a na ci o na liz must „iga zol ja”, s egyút tal pá ro sít ja az erő szak kal, és 
amely nek lé nye ge, hogy a má si kat azért kell meg öl ni, hogy ily mó don el pusz tít suk an -
nak gyö ke re it, ere de tét, kul tú rá ját és vá ros ait. Na gyon ke se rű vagy, mond ta. És pesszi-



72 Szo ci o ló gus, a szer bi ai So ros Ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö ke, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom tag ja.
73 Radmila Lazić megjegyzése: A szö vet sé gi vá lasz tá sok ugyan az nap vol tak, mint a mi Fe ke te sza lag ak ci

ónk (1992. május 31.). Egye sek sza vaz ni men tek, má sok a Fe ke te sza lag ra, a töb bi ek pe dig ott hon alud tak.
Ezt a vá lasz tást is a Szerb Szo ci a lis ta Párt (SzSzP) nyer te meg, mö göt tük vé gez tek a ra di ká li sok, akik 

el nye rik mél tó ju tal mu kat az ural ko dó párt nak nyúj tott szí ves se gít sé gü kért. Šešelj volt Milošević fő fegy
ver hor do zó ja, aki raj ta kí vül min den ki vel szem be szállt; át ko zó dott, ve re ke dett, a pisz to lyá val ha do ná
szott, min den kit áru ló nak és bé renc nek gya lá zott… és a ga ráz da sá gá ért so ha sem von ták fe le lős ség re,  
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mis ta, tet tem hoz zá. De az em be rek iránt nyi tott va gyok. Igen, még mind ig haj lok rá, 
hogy el ső sor ban jót fel té te lez zek ró luk. Még most is, ahogy ezt írom, ká bult va gyok 
Ist ván bo rá tól. A bo rá val ita tott, mi köz ben it ta a sza va i mat. Mind ig cso dál koz tam azon, 
hogy ré gi éle te ink né ha egy olyan em ber ben ta lál koz nak össze, akit alig is me rünk.

A re pü lő tér ről Karádi Éva ho zott be a vá ros ba, aki vel ké sőbb az iro dal mi kok té lon is 
be szél get tünk. Is me ri Sonja Lichtet,72 ti zen ötö di kén jön Pest re, mond ta. Add át ne ki 
üd vöz le tem, fe lel tem. Mind ig na gyon örü lök, ha lá tom, mi lyen ki csi a vi lág. Nem igaz?

Zágrábba más fél év tá vol lét után té rek vissza megint. El szo mo rít, amit Du da az ott-
ho ni köz han gu lat ról me sélt: hogy a ko ráb ban meg átal ko dott fe mi nis ták má ra át ved let tek 
vad na ci o na lis ták ká, hogy az el len ál lás gyön ge, ha bár né há nyan még tart ják ma gu kat. 
Minden nek tu da tá ban va gyok, még is fáj min den szó, mert tu dom, hogy egye lő re nincs 
vá lasz tá si le he tő sé günk, és cso dá lom a ma gya ro kat, ami ért gyö nyö rű, bár kis sé do hos 
ká vé há zuk nak – amely má ra már el vesz tet te ré gi fé nyét és funk ci ó ját – meg hagy ták 
mind két ne vét: New York és Hun gá ria. Ist ván ször nyül kö dik, hogy a Fa siz mus ál do za
ta i nak terét át ke resz tel ték. A cse hek és a szlo vá kok teg nap sza vaz tak az ál la muk ról, 
kü lön-kü lön, min den ki a ma ga be lá tá sa sze rint, de ezek itt a mai kok té lon egész jól 
ki jöt tek egy más sal. Irigy lem őket. Cso dál tam, ami kor a nem ze ti-po pu lis ták úgy ne ve zett 
győ zel me után Po zsony ban egyet len zász ló sem len dült a ma gas ba, és egyet len szi ré na 
sem kez dett el üvöl te ni. A tör té ne te ik és az elő je lek azon ban már ugya nab ba az irány ba 
mu tat nak, akár csak ná lunk. Švejk a mi em be rünk, mond ja ne kem Antonin. Re mé lem, 
iga za van, és kí vá nok ne kik több böl cses sé get, mint amennyi a mi né pe ink nek volt. Ist-
ván ar ról be szélt, hogy a túl nyo mó részt egy nem ze ti sé gű Ma gya ror szá gon is bur ján zik a 
so vi niz mus, és ezt Du da is meg erő sí ti: min den fe lé azt hal la ni, hogy „ben nün ket”, 
ma gya ro kat mennyi re fe nye get a kül ső el len ség. Így szo kott kez dőd ni. Má sod szor már 
nem ve szem be azt a masz la got, hogy en nek nem lesz nek kö vet kez mé nyei. A ro má ni ai, 
szlo vá ki ai és vaj da sá gi nem ze ti sé gi el len té te ket ma gam is jól is me rem – sem mi jó nem 
szár maz hat be lő lük. Rö vid itt-tartózkodásom alatt mint ha na gyí tó alatt lát nám a ro má-
ni ai és szlo vá ki ai prob le ma ti kát.

Radátok



Belg rád, 1992. jú ni us
Né hány nap pal a Fe ke te sza lag gal 
Belg rá don ke resz tül ak ci ónk után

Drá gá im!

Is me rek né hány em bert, aki el ment sza vaz ni.73 Kér dem a nagy né né met, mi ért ment el, azt 
mond ja: „Hív tak a szom szé dok. Kel le met le nül érez tem vol na ma gam, ha nem me gyek 
ve lük. De nem az SZSZP-re sza vaz tam.” Több kér dé sem már nem volt, mert ha nem a 



 
(73. folyt.) sőt Milošević ko moly és kö vet ke ze tes po li ti kus nak ne vez te. Šešelj a szerb po li ti ka Leg főbb 
Gengsz te re, iga zi „bar bár”, ami lyen nek a Nyu gat (teg na pi szö vet sé ge se ink kel egye tem ben) ben nün ket lát.

Miloševićnek azon ban most is si ke rült csa ta sor ba ál lí ta nia a né pét, az ő nyá ját: „a szer bek a vi lág 
el len” jel szó val! És: a „szer bek” nyer tek a szank ci ók, az el len ség és az áru lók mes ter ke dé se el le né re. 
Minden nek el le né re.
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szo ci a lis ták ra sza va zott, ak kor Šešeljre – ami még rosszabb! A kol lé ga nőm (aki egyéb-
ként ma ke dón) azt mond ja, ő is sza va zott, mi re né há nyan döb ben ten, hi tet len ked ve 
né zünk rá. Ő vissza néz: mi ért? nem kel lett vol na?! És új ra eszem be jut min den: szep tem-
ber, ok tó ber, no vem ber – a min den na pos sí rá sa és a mi könnye ink… A fér je tar ta lé kos-
ként Vukovárnál (vagy Vukováron) har colt, egy egész hó na pig nem tu dott ró la sem mit. 
negyven nap múl va le ve let kap tő le, amit föl ol vas ne künk (köz ben min den ki nek fo lyik a 
könnye): a fér je el van ke se red ve, ér tel met len nek ér zi az egé szet, ka o ti kus ál la po tok ural-
kod nak, nem tud ja, meg ússza-e él ve, a csa pa tá ban raj ta kí vül már min den ki meg se be sült, 
tár sai két ség be van nak es ve, meg pró bál ják meg mér gez ni vagy meg cson kí ta ni ma gu kat 
– csak már vé ge len ne… kö rü löt tük min de nütt bűz lő hul lák, de azt mond ja: még jó, hogy 
tél van, le esett a hó, egyéb ként rosszabb len ne. A vé gén csak üd vöz li őt és a kis lá nyu kat, 
egy szó val se kér di, hogy vagy tok, vagy ne ag gód ja tok – ilyen kö rül mé nyek kö zött ezt ki 
se le het mon da ni, le se le het ír ni. És most, mind ezek után, el men nek sza vaz ni. Élet ben 
ma radt – min dent el fe lej tet tek! Én még se tu dom ma gam ban tar ta ni, és azt mon dom: 
„Mind azok után, ami tör tént?” Ő fé lig tré fá san: „De hisz én ma ke dón va gyok, ne kem 
mu száj.” És a fér jed nek is mu száj? – kér dem. „Az egész csa lád juk Šešelj-párti.” Nem 
áll tam meg, hogy ne mond jam azt ne ki: „Te hát mi vel nem esett el Vukovárnál, ezért 
Ma ce dó ni á ban akar el es ni?” Az asszony hall gat. Ta lán ő ma ga is csak most kez di ér te ni 
(vagy nem, ki tud ja), ed dig nem gon dol ko dott el raj ta. Hogy ho gyan gon dol ko dott, azt 
nem tu dom. És azt sem, hogy a fér je mit gon dol. Töb bé már sem mit se tu dok. De hogy 
va la mit el fe lej tet tek, az biz tos. El fe lej tet ték a két ség beesést, a te he tet len sé get, a fáj dal-
mat! El fe lej tet ték a fáj dal mat. Azt mond ják, az em ber a szü lé si fáj dal mat fe lej ti el a leg-
ha ma rabb. Én pe dig azt mon dom: az em ber min den fáj dal mat el fe lejt. Mert le he tet len 
meg tar ta ni az em lé ke ze tünk ben. Úgy ér tem, nem vagy ké pes új ra át él ni, új ra föl idéz ni 
ma gad ban. Va la mi vagy fáj, vagy nem fáj! Hogy fe lejt het te el (és el fe lej tet te-e) a fér je 
mind azt a ször nyű sé get, amin ke resz tül ment? Vagy megint ar ról van szó, hogy ez amo-
lyan „fér fi do log”?

Ha eszem be jut nak azok a bor za lom tól el tor zult ar cok Vukovár „fel sza ba dí tá sa kor” 
(azt mond ták, „bi zán ci stí lus ban” fog ják új já é pí te ni, szebb és „ré gibb” lesz, mint an nak 
előt te): ahogy ki sza lad nak a há zak ból, és „fej veszt ve” ro han gál nak ide-oda, nem tud ják, 
mer re men je nek, a ka to nák meg csak jön nek fe lé jük, ők meg me ne kül né nek, vagy áll nak 
„föld be gyö ke re zett láb bal”, re meg ve. A ka to nák rá juk üvöl te nek: „Nem bán tunk ti te ket!” 
Még most is sí rok, mi köz ben eze ket írom, pe dig már hány hó nap el telt az óta, és én ott se 
vol tam. Min den reg gel mun ká ba me net meg ve szem az új sá got, és már az au tó bu szon el - 
kez dem ol vas ni, és… sír hat né kom van, csak nye lem, nye lem a könnye i met… nem aka rom, 
hogy lás sák… min den reg gel úgy ér zem, mint ha meg halt vol na egy kö ze li hoz zá tar to zóm.

Így tel nek a nap ja im. Nem tu dom, ho gyan vol tam ké pes be fe jez ni a köny ve met, ta lán 
a két ség beesés haj tott. A cí me „A me lan kó lia tör té ne te”, a ben ne lé vő ver sek va ló já ban 
mind, mind a ha lál ról szól nak. De a dol gok je len le gi ál lá sa sze rint nem tu dom, ki ad ják-e 
va la ha is.

Radmilátok





74 Dél-szer bi ai vá ros a ko szo vói ha tár nál.
75 Ma gán vál lal ko zó, a há bo rú el le nes moz ga lom ak ti vis tá ja, a szer bi ai Eu ró pai Moz ga lom tag ja.
76 Dél-szer bi ai hely ség a Crna Gora-i (Montenegro) ha tá ron.
77 Belg rád tól 150 km-re dél re lé vő kis vá ros.
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Belg rád Ber lin nek és Pá rizs nak
1992. jú ni us 18., 19. és 20.

Biljana Marušának és Radának

Egy nap pal a Belg rá di Kör gyű lé se után Novi Pa zar ban74 (ahol az utób bi hó na pok ban 
so kat szen ved tek a ju gosz láv had se reg ré szeg és ke gyet len tar ta lé ko sa i tól) Šefko 
Alomerović75 el visz ben nün ket Sopoćaniba;76 az au tó busz, amit már messzi ről ész re vet-
tek, „oda vonz za” a ka to nai dzsi pe ket. A Studio B egyik ri por te ré nek azt mond ja az egyik 
tiszt: „El vi szünk té ged is meg a ka me rá dat is!”

„Ne vigyenek be fegy vert a temp lom ba!” – szó lok oda hal kan az egyik sá padt és so -
vány tar ta lé kos nak.

„Ez nem fegy ver” – mu tat az övé ben lé vő kés hü ve lyé re.
„Már hogy ne len ne az?!”
„Mu száj…” Vo no gat ja a vál lát… „Mu zul mán fal va kon me gyünk ke resz tül.” Utá na 

még be jött má sik két fér fi is a temp lom ba.
„Tak ti ku san” el he lyez ked tek, bi zo nyá ra rá akar tak ijesz te ni a „ven dé gek re meg a 

Novi Pazar-iakra”, akik per sze vá rat lan és nem kí vá na tos lá to ga tók: mint egy hú szan a 
ko los tor ka pu ja előtt, né há nyan a por tán, hár man a temp lom ban és ket ten a zár da fő nök-
nő ab la ka alat ti asz tal nál.

Az övük ben kés sel állingáló tar ta lé ko sok nak a sek res tyés tü rel me sen el ma gya ráz ta, 
mi re szol gál a gyer tya: meg le het gyúj ta ni egy élő lel ki üd vé ért vagy egy ha lot tért. De 
nem ugya nott! Itt az élő kért, amott a ha lot ta kért. Csak egyet le het gyúj ta ni? Nem, le het 
töb bet is.

A zár da fő nök nő ki adott ne kem egy csé sze ká vét a rá csos ab la kon ke resz tül. Le ül tem 
ve le a két fér fi mel lé az asz tal hoz, ahon nan azok gyor san el tet ték a pus ká kat. Meg kér-
dez tem, mi ó ta van nak itt, és mi ért jöt tek. Az idő seb bik va la mi olyas mit vá la szolt von ta-
tot tan, hogy ők őr zik a temp lo mot; de hogy ki től, azt nem mond ta. A fi a ta labbik csak 
szür csöl te a ká vé ját, ci ga ret tá zott, és a tá vo li he gyek re füg gesz tet te a sze mét. Az idő sebb 
meg szó lalt:

„Ez olyan, mint kilenszáztizennégyben.”
„Mi kö ze ma gá nak ki lenc száz ti zen négy hez?”
„Mi azt a pa ran csot kap tuk, hogy le gyünk itt, amíg Boszniában tart a há bo rú.”
A fi a ta labb csak bá mult, fúj ta a füs töt, és ha tá ro zat la nul bó lo ga tott.
„Ho vá va ló si ak?”
„Gornji Milanovacba.”77

„Itt a kör nyé ken fő leg tar ta lé ko sok van nak?”
„Igen. Fő leg tar ta lé ko sok. Egész Szer bi á ból.”
„Mit akar nak itt? Csak nyug ta la nít ják a la kos sá got. Amíg ma guk meg nem je len tek, 

ad dig a Szan dzsák ban nyu ga lom volt” – ve tet te oda éle sen Nataša fe lénk kö ze led ve. 
Oda ült hoz zánk, és fag gat ni kezd te őket. A fi a ta labbik vé gig egy szót se szólt, úgy tűnt, 
elég las sú az ész já rá sa. Az idő sebbik le het, hogy ka pott va la mi fé le ki kép zést a „há bo rú-
ról, bé ké ről, szer bek ről, mu zul má nok ról”… ilyes mi ről. De akár hogy igye ke zett is, nem 
tett ránk olyan be nyo mást, mint aki ér ti a dol gát, és meg van győ ződ ve az iga zá ról:



78 Sanja Roić, italianista, zág rá bi egye te mi ta nár, az UJDI és a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom tag ja.
79 Lojze Peterle (1948), a szlo vén Ke resz tény de mok ra ta Párt el nö ke, 1990–1992: szlo vén mi nisz ter el nök, 

1993-tól kül ügy mi nisz ter, az Eu ró pai Ke resz tény de mok ra ta Unió al el nö ke.
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„Leg szí ve seb ben ha za men nék… hagy nám a pus kát, és ha za men nék az asszony hoz 
meg a gye re kek hez… az a pa rancs, hogy őriz zük a temp lo mot…”

„A Novi Pazar-iak job ban tud nák őriz ni, ed dig is ők őriz ték. Ez az ő dol guk, nem a 
ma gu ké.”

Őket erő szak kal szed ték össze, mond ja, tőr be csal ták, és be le lök ték eb be a „ki lenc-
száz ti zen négybe”, a „tör té ne lembe”, a „szer bek és mu zul má nok kö zé”, ide, a Novi Pa zar 
fö löt ti he gyek kö zé…

Mi köz ben el me gyünk, ma gam ban azt kí vá nom ne kik, hogy ma rad ja nak élet ben, és 
sen kit se öl je nek meg azok kal a pus kák kal, ami ket olyan gyor san és kis sé szé gyen kez ve 
az asz tal alá lök tek:

„Is ten ve lük, és min den jót!”
„Ma gá nak is. Vi szont lá tás ra.”

Biljana



Ber lin, 1992. jú ni us 20–21.

Drá gá im!

Ma ha lá lo san fá radt nak érez tem ma gam – az utób bi idő ben szin te mind ig ha lá lo san 
fá radt va gyok –, és ak kor föl hí vott Lidija Rijekából. Egy foly tá ban azt is mé tel get te, hogy 
jól megy a dol ga, hogy mind annyi an jól van nak, ha bár egyéb ként ször nyű ál la po tok 
ural kod nak, és fé lő, hogy még ször nyűbb lesz. Én biz to sí tot tam ró la, hogy nek tek is jól 
megy a dol go tok, és ne kem is jól megy a so rom, és a vé gén meg ál la pí tot tuk, hogy tu laj-
don kép pen valamennyiőnknek pi szok jól megy a dol gunk, hogy még so ha ilyen jól nem 
ment, ami től mind ket ten jó kedv re de rül tünk, mi vel ma gunk is el hit tük, hogy mi lyen jó 
ne künk. Sok szor üd vö zöl ti te ket…

Teg nap meg tar tot tuk a mi hí res tün te té sün ket. Az egész Kurfursten Dammot le zár ták, 
a rend őrök töb ben vol tak, mint mi, mi pe dig pon to san kétszázötvenen vol tunk. Brá vó! 
Még a ke let-ber li ni ba rát nő im is el jöt tek, és azt mond ták: már az is jobb, ha hár man tün-
tet nek a bé ké ért, mint ha egy sem. És vé gig ki tar tot tunk. Még Sanja78 is el jött. Nem 
néz tünk se jobb ra, se bal ra, se elő re, se hát ra, csak me ne tel tünk, mint ha sok ez ren len-
nénk. A né met bé ke har cos ok tel je sen le vol tak lom bo zód va, mi meg bol do gok vol tunk, 
hogy leg alább kétszázötvenen va gyunk, és hogy a do log nak nincs sem mi fé le na ci o na lis-
ta fel hang ja. Ér de kes volt meg néz ni, hogy a „nagy ju gosz lá vok” kö zül kik jöt tek el a 
tün te tés re. Na gyon-na gyon ke ve sen. A ke let-ber li ni lá nyok azt mond ták, majd ők föl ráz-
zák Ke let-Ber lint. Biz tos va gyok ben ne, hogy ott töb ben lesz nek…

Drá gá im, mond já tok meg, ha ne vet sé ges nek ta lál já tok ezt az én szá raz ber li ni be szá-
mo ló mat. Az utób bi idő ben nem me rem túl mély esz me fut ta tás ok ra ra gad tat ni ma gam. 
Nyug ta la nít ez az én „alert state”-em. Se nem al szom, se nem eszem, csak azon gon dol-
ko dom, mi lesz, ugya nak kor vi szont le vert va gyok. A ten ger utá ni vá gyam szin te már a 
rög esz mém mé vált, akár mer re né zek, min de nütt csu pa kék vi zet lá tok. Lidija azt mond-
ja, majd meg ér dek lő di, mi a hely zet ez zel a hor vát or szá gi ví zum mal, és majd je len ti nek-
tek. Ed dig még ő sem hal lott ró la. Peterle79 a vi lág ban ro han gá szik, és az új kor mányt 



80 Janez Drnovšek köz gaz dász, a JSZSZK el nök sé gé nek egy ko ri el nö ke, a szlo vén Li be rá lis De mok ra ta 
Párt el nö ke, 1992-től kor mány fő.

81 Bar ba ra Schubert Povh, a szlo vén Író szö vet ség tit ká ra.
82 Niko Grafenauer (1940) szlo vén köl tő, esszé író, iro da lom tör té nész, mű for dí tó, a No va revija cí mű iro-

dal mi fo lyó irat fő szer kesz tő je.
83 Tomaž Šalamun (1941) szlo vén köl tő.
84 Veno Taufer (1933) szlo vén köl tő, kri ti kus, mű for dí tó, dra ma turg.
85 Drago Jančar (1948) szlo vén pró za- és drá ma író; szá mos mű ve ma gya rul is meg je lent.
86 Josip Osti (1945) szlo vén köl tő és mű for dí tó, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom tag ja.
87 Dragan Velikić.
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os to roz za, Drnovšek80 pe dig fél tő le, mint a tűz től, ezért Ri ó ban el ment a mi sé re. A 
kor mány nagy cir kuszt csi nál a me ne kül tek mi att, a nép pe dig ál lí tó lag nap ról nap ra 
egy re szo li dá ri sabb ve lük, úgy mond: „Mi nek kel lett ne künk ez az egész?”, és az a vé le-
mé nyük, hogy „mi nél több em ber szö kik meg Boszniából, an nál előbb lesz vé ge”.

Tu laj don kép pen las san ként új ra meg jön a ked vem, hogy Ljubljanába men jek. Per sze 
leg fel jebb más fél-két nap ra. Utol já ra ta valy szep tem ber ben vol tam, pont az nap, ami kor 
a cik kem meg je lent a Die Ze itben. Ké ső es te ér kez tünk meg An ná val és a ba rát nő jé vel, 
Li zá val egy Tri eszt mel let ti kis szlo vén fa lu ba. A szlo vén írók ölel get tek ben nün ket, saj-
nál koz tak, ami ért nem jöt tem ko ráb ban, hogy mi lyen cso dá la tos volt, mi min den ről 
le ma rad tam. Bar ba ra81 szo mo rú an so rol ta, ki min den ki nem jött el, de az iga zá ból föl se 
me rült ben ne, hogy va jon mi ért. Egy frank fur ti új ság író kár ör ven dő en vi gyor gott rám, 
mi vel ol vas ta a Die Ze itet. Az tán egyik a má sik után for dí tott ne kem há tat, csak Gra-
fenauer82 akart még egy re csó kol gat ni, mert túl ré szeg volt ah hoz, hogy meg ért se, mi ről 
is van szó. Šalamun83 azt szi szeg te a fo gai kö zött: „Ne ked nincs jo god ilyen erős nek 
len ned.” El kell is mer nem, túl os to ba va gyok ah hoz, hogy ezt meg ért sem. Taufer84 csak 
annyit mon dott: „Ve szett fej sze nye le. Volt egy egész ol da lad a Die Zeitben, és te nem 
hasz nál tad ki.” Va ló szí nű leg má ig se ér ti, hogy hogy egy egész ol dalt kap tam a Die 
Zeitben. Úgy csi nál tak, mint ha a szlo vé nek kap tak vol na egy egész ol dalt az új ság ban, 
amit én el oroz tam tő lük. Jančar85 azt ma gya ráz ta ne kem, mennyi re hi ány zik ne ki 
Dalmácia, és csak azért sze ret né, hogy Szlo vé nia önál ló ál lam le gyen, hogy öt év múl va 
majd azt mond has sa: „Eh hez az or szág hoz nincs sem mi kö zöm”, Es ter házy Pé ter pe dig 
csak jámboran mo soly gott. Ké sőbb Frank furt ban azt mond ta: „Ol vas tam, ol vas tam a 
cik ke det…” Per sze a vé gén Ostival86 jól le it tuk ma gun kat, pe dig én éven te leg föl jebb 
egy po hár ral szok tam meg in ni. Más nap ko ra reg gel An ná val és Li zá val to vább utaz tunk. 
Még min den ki aludt. A por tás nő, aki még a ko ráb bi évek ből em lé ke zett rám, sír va 
mond ta: „A szál lo da egész nyá ron zár va volt. Töb bé ma guk se fog nak jön ni, ugye?” Ő 
job ban meg ér tet te a hely ze tet, mint so kan má sok.

Ami kor Ljubljana fe lé au tóz tunk, An na és Li za azt mond ták: „Ezu tán be szél het 
ne kem a szlo vén ta nár nőm a szlo vén írók nagy sá gá ról. Csak isz nak és za bál nak és 
be szél nek össze vissza.”

Ké sőbb ta lál koz tam ve lük Frank furt ban, ahol majd nem meg ver tek, és el akar ták 
ve lem hi tet ni, hogy Velikić87 az új Kiš.

Ma va la hogy tel je sen más ról ír tam, mint ami ről akar tam. Hol nap foly ta tom…

Csó kol lak ben ne te ket és jó éj sza kát!
Ne ked is, Nataša!!!

Maruša





88 Egy faj ta „ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány”, me lyet a „domovina” (ha za) szó ból ké pez tek.
89 Je len té sei: 1. „út le vél”, ré gi es; 2. „női utas”; 3. „a bőr ről le va kart szu tyok, kosz mó”.
90 Az el ső hor vát ki rály, 910–930 kö zött ural ko dott.
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Graz, 1992. június 22.

Drá gá im!

Hol nap reg gel még van egy elő adá som és vizs gáz ta tok is, utá na el me gyek a pos tá ra, 
össze pa ko lok, vo nat ra szál lok és irány Zágráb. Ha bár fé lek ha za men ni. Igaz, nem annyi-
ra, mint idén áp ri lis ban. Akár csak ak kor, most is meg pró bá lom meg csi nál tat ni a domov
ni cámat88 és az út le ve le met, amit most putovnicának hív nak. A meg újí tott hor vát nyelv-
ben az út le ve let kez det ben putnicának89 hív ták, de az tán va la ki ész re vet te, hogy az már 
je lent va la mit, ezért ki ta lál ták a putovnicát, ami az tán meg ma radt. Ál ta lá nos ság ban 
el mond ha tó, hogy a nyelv újí tott hor vát nyelv ked ve li az or mót lan és rossz hang zá sú 
sza va kat. Mi nél fül ha so ga tóbb, an nál horvátabb. A fő elv: csak mi nél job ban kü lön böz-
ze nek a szerb va ri áns tól. Ugyan ilyen vi szony ban áll egy más sal a hin di és az ur du nyelv 
is In di á ban. Ami kor leg utóbb Zágrábban vol tam, egyik ok mányt sem tud tam meg sze rez-
ni, ezért a dol got rá bíz tam egy ügy véd nő re. A vá ros ban azt be szé lik, hogy so ron kí vül 
száz-ötszáz német márkáért le het hoz zá juk jut ni. Ira tok ra ter mé sze te sen szük sé gem van.

Ak kor, áp ri lis ban, a domovnica be szer zé se, ami ért az em be rek na po kig sor ban áll tak 
(mi vel Hor vá tor szág ban most min den tranz ak ci ó hoz szük ség van a domovnicára: a 
bank ban, az út le vél és a sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sá hoz, az is ko lá ba és az egye tem re 
va ló be irat ko zás hoz, a sza va zó lis tá ra va ló fel irat ko zás hoz, a föld hi va tal ban va ló be jegy-
zés hez, a la kás vá sár lás hoz stb.), úgy mond egy sze rű sí tett, szá mí tó gé pes el já rás ke re té ben 
tör tént a vá rosi ta nács nál (te hát elv ben bár me lyik ta nács nál). Te le fo non ér dek lőd tem a 
rend őr sé gen: azt mond ták, a ta nács ba kell be men ni, és elég, ha az em ber Hor vá tor szág
ban szü le tett, és tíz éve egy hely ben la kik (én 1963 óta la kom Zágrábban). Ennyi ak kor 
is ele gen dő, ha az em ber nem sze re pel a mérv adó nak te kin tett 1947-es nép szám lá lá si lis-
tán, aminek alap ján ak ko ri ban meg ad ták a ju gosz láv ál lam pol gár sá got, ami most au to-
ma ti ku san hor vát ál lam pol gár ság ra vál to zik. Úgy hogy el men tem a leg kö ze leb bi ta nács-
ba, és csak egy órát kel lett sor ban áll nom, ami rend ben lé vő nek tűnt, de az tán kö zöl ték 
ve lem, hogy el kell hoz nom a szü le té si bi zo nyít vá nyo mat (egy má sik ta nács tól) és a 
rend őr ség től egy lak bi zony la tot. Ab ba a bi zo nyos má sik ta nács ba rossz kor men tem, az -
nap ép pen nem volt fél fo ga dás, ezért más nap vissza kel lett men nem, a rend őr sé gen pe - 
dig órá kig sor ban áll tam. Mind ezek el le né re sem a zág rá bi szü le té si anya köny vi ki vo na-
tom, sem az, hogy huszonkilenc éve itt la kom, nem volt elég ah hoz, hogy meg kap jam a 
do mov ni cá mat, mi vel az 1947-es nép szám lá lá si lis tán nem sze re pe lek, és ami még en -
nél is rosszabb: apám sincs raj ta (az anyá kat ter mé sze te sen nem szá mol ják). Eb ben az 
év ben egész csa lá dunk (én két éves vol tam) Brüsszel ben tar tóz ko dott, ahol apám az új 
Ju gosz lá vi át kép vi sel te a Né me tor szág gal foly ta tott há bo rús jó vá té te li tár gya lá so kon. 
Azt mond ták, ad dig nem ad ják ki a domovnicámat, amíg nem ho zok ál lam pol gár sá gi bi -
zo nyít ványt a pá lya ud var mel let ti, er re a cél ra föl ál lí tott ide ig le nes rend őr ség ről. A To - 
mis lav90 Ház sar kán lé vő pa ti ká tól föl fe lé a Zrinyevác tér hosszá ban öt száz mé te res sor 
állt, ami órán ként tíz mé tert ha ladt elő re, mi köz ben ter mé sze te sen egy re hosszabb lett. 
Oda men tem az nap, az tán más nap is, kü lön bö ző idő pont ok ban, de hi á ba. Az em be rek azt 
mond ták, ál ta lá ban öt-hét órát kell sor ban áll ni. Har mad nap az tán „ol vas ni va lóval” meg 
apám te le fon asz tal nak hasz nált va dász szé ké vel föl sze rel kez ve oda men tem haj na li fél 
hat ra. A sor ak kor ra már száz mé te res volt. Meg pró bál tam ol vas ni és nem hall gat ni az idő 



91 Ante Starčević (1823–1896), hor vát po li ti kus, a Jog párt meg ala pí tó ja.
92 Szél ső sé ges jobb ol da li párt, amely az Ante Pavelić-féle Füg get len Hor vát Ál la mot tart ja pél da kép ének. 

El nö ke Dobroslav Paraga, hor vát par la men ti kép vi se lő, akit a 80-as évek ben több ször el ítél tek „iz ga tás” 
mi att.
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mú lá sá val egy re ide ge seb bé vá ló em be rek őr jí tő tör té ne te it. Kö rül be lül ki lenc kor, a má -
so dik cso port tal ju tot tam be az aj tón be lül re, és oda bent, a le ve gőt len te rem ben még 
más fél órát vá ra koz tam. A be já rat nál rend őrök áll tak, és sen kit se en ged tek be so ron kí - 
vül. A szom szé dos „Starčević-ház”91 a Paraga-féle Jog párt92 szék he lye. Úgy tűnt, a párt-
ház őrei meg a rend őrök jól ki jön nek egy más sal. Paraga őrei te tő től tal pig fe ke té be vol-
tak öl töz ve, „usztasá”-t je len tő „U”-t vi sel tek a sap ká ju kon, és ke dé lye sen te re fe rél tek 
az egy sze rű köz rend őrök kel, amíg mi meg alá zot tan vá ra koz tunk mel let tük órá kig a sor-
ban. Tény leg kel le met len, ha fa sisz ta jel ké pek szom széd sá gá ban vagy kény te len ácso-
rog ni hosszú ide ig, és lát ni, ho gyan kva ter káz nak a fö léd ren delt ha ta lom kép vi se lői a 
he lyi fa sisz ták kal, akik fél ka to nai egy sé ge ik kel or szág szer te ran da lí roz nak, és Nagy-
Hor vá tor szá got akar nak egé szen Belg rá dig – ter mé sze te sen Bosz nia-Her ce go vi na ro vá-
sá ra. A te rem be be jut va az előt tem ál lók be szél ge té sét hall gat tam (az egyik sor ban az űr -
lap okért kel lett sor ban áll ni, a má sik ban pe dig azért, hogy ki tölt ve le ad has suk őket).  
A sor ban ál lók közt vol tak meg szállt hor vát és bosz ni ai te rü le tek ről me ne kül tek, so kuk-
nak min de nük meg sem mi sült, így per sze a pa pír ja ik is, ezért meg pró bál tak új iga zol-
ványt sze rez ni. Min den ki at tól ret te gett, hogy vissza zsup pol ják, és szin te sen ki nek sem 
vol tak meg azok az ira tai, amiket itt be kel lett vol na mu tat nia (amit ak kor még nem tud-
tunk). Az előt tem ál ló fi a tal ci gány lány na gyon nyug ta lan volt – ne ki és az övé i nek ko -
ráb ban sem vol tak so ha rend ben a pa pír jai. Az Eszék kör nyé ki me ne kül tek nek azt mond-
ták, hogy a domovnicájukat a sa ját ta ná csuk nál kell kér ni ük. Ők er re azt vá la szol ták, 
hogy ná luk min dent le bom báz tak, és nem jöt tek vol na Zágrábba, ha ott hon ma rad hat tak 
vol na. Egy fi ú nak nem akar ták meg ad ni az ál lam pol gár sá got, mert az ap ja bosz ni ai, és 
mu zul mán ne ve van, de hosszú vi ta után még is csak meg kap ta, mert az any ja vi szont hor-
vát (ami ről elég volt írá sos nyi lat ko za tot ten nie). Ve lem kap cso lat ban az 1947-es év volt 
a fő prob lé ma. Az el ső ügy in té ző nő, aki vel be szél tem, és aki az űr la po kat ad ta, szí vé lyes 
volt, és ba rá ti lag kor hol va csak annyit mon dott: „Ej nye, ej nye, ta nár nő!”, ami kor ész re-
vet te, hogy nem aka ró dzik alá ír nom azt a nyi lat ko za tot, mi sze rint „a hor vát nép hez tar-
to zó nak val lom ma gam”, mi vel nem tu dom, hogy ez va ló já ban mit is je lent, va la mint azt 
sem, hogy mit ír nak alá a nem hor vát nem ze ti sé gű ek. A má so dik ügy in té ző, aki hez utá - 
na ke rül tem, egy sót lan, ki mért nő volt, aki sze rette vol na, ha be lém tud köt ni, és (rossz-
in du la tú) po li ti kai kom men tár ja i val trak tált – ami től meg kí mél he tett vol na. Meg kér dez-
ték, ki volt az apám, mi vel fog lal ko zott, és ki je len tet ték, hogy az ő ak ko ri köz tiszt vi se- 
lői szol gá la ta nem nyújt ele gen dő ga ran ci át ar ra néz ve, hogy iga zol tan vol tunk tá vol a 
ha zánk tól, és az ef fé le ese tek kü lön el bí rá lás alá es nek. Mi vel 1947-ben nem vol tam 
Hor vá tor szág ban, csak ak kor kap hat tam vol na domovnicát (il let ve nyújt hat tam vol na be 
ál lam pol gár sá gi ké rel met), ha alá írok egy nyi lat ko za tot, mely sze rint „a hor vát nép hez 
tar to zó nak val lom ma gam”. Mi vel kü lönb sé get akar tam ten ni az ál lam pol gár ság (ami-
nek meg van a ma ga sa ját funk ci ó ja) és a nem ze ti ség kö zött (ami nek te kin te té ben fenn 
akar tam tar ta ni ma gam nak a jo got, hogy ne kell jen el kö te lez nem ma gam egyik nem ze-
ti ség mel lett sem), azt mond tam ne kik, hogy csak azt va gyok haj lan dó alá ír ni, hogy „a 
hor vát nép tag ja va gyok” (de er re mi nem va gyunk fel ké szül ve, vá la szol ták), vagy azt, 
hogy hor vát ál lam pol gár va gyok. Ez a má so dik va ri áns le he tet len, mond ták, mert ön 
még csak most fo lya mo dik az ál lam pol gár ság ért. Két le he tő sé ge van, mond ta a má so dik 
ügy in té ző nő, mi u tán vissza jött a „fő nökkel” va ló hossza dal mas meg be szé lés ről: vagy 



93 Milan (Miro) Zinaić, kul túr tör té nész, ma Szlo vé ni á ban él.94 
Srđan Dvornik, fi lo zó fus, ak ko ri ban könyv ki adói szer kesz tő, majd el len zé ki új ság író, a So ros Ala pít vány 
mun ka tár sa.

95 Đevad Karahasan, író (Rada Iveković nem őt lát ta a se be sül tek kö zött).
96 Nerma Fejić-Pejić, Rada Iveković fér jé nek, Goran Fejićnek a szarajevói nagy nén je.
97 Bosz ni ai író nő.
98 Író, a szarajevói Isz lám Te o ló gi ai Egye tem ta ná ra, egy ide ig kul tusz mi nisz ter volt Alija Izetbegović kor-

má nyá ban; a dél szláv há bo rú alatt le for dí tot ta a Ko ránt.
99 Fi lo zó fi át ta ní tott a szarajevói egye te men, ké sőbb si ke rült el me ne kül nie Szarajevóból.
100 Tvrtko Kulenović író, egye te mi ta nár és a fe le sé ge, Lidija.
101 Mű vé szet tör té nész és pub li cis ta.

160 replika

kül föl di ál lam pol gár ként fo lya mo dik az új ál lam pol gár ság ért (ami hez nin cse nek meg a 
szük sé ges pa pír ja im), vagy be bi zo nyít ja, hogy az ap ja hor vát volt. A rend őr ség ről dél 
kö rül jöt tem ki dol gom vé ge zet le nül. Ha za fe lé ta lál koz tam Milan-Miro Z.-vel93 és Srđan 
D.-vel,94 akik nek el pa na szol tam, hogy jár tam. Srđannak ma gá nak is épp elég ba ja volt, 
mert pont ak kor ma radt a ke zé ben a ko csi já nak a vál tó ja, még pe dig a vá ros leg for gal-
ma sabb pont ján, és ma gá ban már az új vál tó árát fon tol gat ta. Ha za men tem, hogy át néz-
zem a ré gi csa lá di ira to kat tar tal ma zó po ros do bozt, bár nem sok re ményt fűz tem hoz zá. 
Nagy cso dál ko zá som ra meg ta lál tam apám 1903-as szü le té si anya köny vi ki vo na tát, 
amely azon ban nem tün tet te föl, hogy hor vát nem ze ti sé gű. Vissza men tem ve le a rend őr-
ség re. Nem áll tam be új ra a sor ba, amely az óta csak még hosszabb lett, és a sor ban ál lók 
még el ke se re det teb bek, ha nem a ka pu ban ál ló őr nek azt mond tam, hogy „be va gyok 
je lent ve”, és röp ke fél óra le for gá sa alatt be nyo ma kod tam ad dig a pul tig, ahol elő ző leg 
vol tam. Az ügy in té zőnő el ment kon zul tál ni a fő nö ké vel, ami után „ál lam pol gár sá gi 
ké rel mem” alap já ul el fo gad ta apám szü le té si anya köny vi ki vo na tát. Azt mond ta, a 
domovnicámat egy hó nap múl va ve he tem át an nál a ta nács nál, aho vá be va gyok je lent-
ve. De mi vel egy hó nap múl va nem le szek itt, az ügyet rá bíz tam az ügy véd nő re, és most, 
két hó nap el tel té vel ab ban a re mény ben jö vök a pa pí ro kért, hogy kész van nak (per sze 
ki de rül, hogy megint na iv vol tam).

Ma (1992. június 22.) ször nyű hí rek ér kez tek Szarajevóból, és az oszt rák Ze it im 
Bildben kö zölt ké pek még iszo nyúb bak, mint egyéb ként. Megint grá ná tok kal, vagy mik-
kel, lőt ték a vá ros köz pont ját, a Ti to maršal utat, ahol so kan ép pen va la mi en ni va lót 
akar tak sze rez ni. Ren ge teg volt a ha lott, és sok sú lyo san se be sült a föl dön vo nag lott 
kín já ban. Ilyen fel vé te lek lát tán ret teg ve gon do lok megint ar ra, va jon mi le het az is me-
rő se ink kel? Úgy tűnt – és el önt a hi deg ve rej ték er re a gon do lat ra –, mint ha az ár ká dok 
alatt Dževadot95 lát tam vol na ott fe küd ni, mind két láb szá rán meg se be sülve. Ne kem úgy 
tűnt, de re mé lem, té ve dek. Ez leg alább azt bi zo nyí ta ná, hogy él, ha nem hagy ják ott 
el vé rez ni. Meg kell tud nom va la mi kö ze leb bit a mi e ink ről, Nermáról,96 ó, szent sé ges 
is ten, hogy csi nál jam? Va jon mi van Ljubica Ostojićcsal,97 Enes Karićcsal?98 Ó, Enes, 
mi ért nem ma rad tál kint Ame ri ká ban, mi ért nem vit ted ma gad dal a csa lá do dat is, mi nek 
jöt tél vissza, rá adá sul idő előtt? Mi van Nenad Fišerrel?99 Tvrtkóval és Lidával?100 Ner
mi na Kurspahićcsal?101

Meg pró bá lom föl hív ni Belg rá dot. Akár csak né hány hó nap ja, most sem si ke rül el ér-
nem őket Auszt ri á ból. Egy gép hang azt mond ja, hogy a kap cso lat meg sza kadt Szer bi á-
val, Ma ce dó ni á val és Bosz nia-Her ce go vi ná val. Crna Go rá ról miért nem mon da nak 
sem mit?

Egy re töb bet hal la ni a mu zul má nok és a hor vá tok né zet el té ré se i ről, sőt össze tű zé se i-
ről, kü lö nö sen Nyugat-Hercegovinában. A Hor vát Vé del mi Ta nács tu laj don kép pen ket-
té osz tot ta Boszniát a ked vü kért(a má sik ré szét a szer bek akar ják be ke be lez ni), az in nen-  
 



102 A Herceg-Bosznai Hor vát Kö zös ség el nö ke.
103 Szla vó ni ai fa lu Pécs től kb. 150 km-re dél nyu gat ra.
104 Szerb vá ros a Vas ka pu nál, a ro mán ha tá ron, Turnu Severinnel szem ben.
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ső ré szét a hor vá tok most Herceg-Bosznának hív ják, és már Nagy-Hor vát or szág ré szé-
nek te kin tik. A hor vát Herceg-Bosznában egy bi zo nyos ször nyű Mato Boban102 ga ráz-
dál ko dik. Né hány Zágrábban el töl tött nap után meg ál la pí tom, hogy ez a Mato Boban 
min den na pos ven dég a hor vát té vé hír adó ban, mi köz ben én kép te len va gyok meg tud ni, 
hogy él nek-e még a ba rá ta im, és va jon Mosztárban vagy Szarajevóban van nak-e.

…Auszt ri á ban egy re élén kebb és ak tí vabb egy jobb ol da li, töb bé-ke vés bé fél fa sisz ta 
baj tár si tár sa ság, a Mannerbunde. Fél ka to nai szer ve zet, van sa ját egyen ru há juk, fegy ve-
rük és vannak jel vé nye ik.

Rada



Belg rád, 1992. jú ni us

Drá gá im,

nem tu dom, ír tam-e már nek tek ar ról a két, Mašička Šagovinából103 (No va Gradiška 
mel lett) me ne kült gye rek ről, akik kel össze ba rát koz tam. Ta valy az el ső hor vát or szá gi 
me ne kül tek kel ér kez tek Belg rád ba az egyik tá vo li ro ko nuk hoz. A ti zen egy éves kis fiú 
szo lid, vissza hú zó dó, szin te ko moly nak le het ne mon da ni, ho lott va ló já ban in kább gon-
dos ko dó, a hú ga pe dig há rom év vel fi a ta labb ná la, cser fes és ara nyos kis lány. A fiú úgy 
vi sel ke dik, mint ha a kis lány gyám ja vagy ap ja len ne, olyan kis „fon tos ko dó” – na gyon 
meg ha tó ak. Ta valy ok tó ber ele jén se gí tet tem a kis lány nak be irat koz ni az is ko lá ba, a kis-
fiú ak kor ra már be irat ko zott. A ro ko nuk, aki nél lak nak, egy idő sebb asszony, úgy gon-
dol ta, hogy a kis lány nak nem is kel le ne is ko lá ba jár nia, hi szen még ki csi, rá ér. Utá na 
gyak ran meg lá to gat tam őket. Meg is mer tem az any ju kat is, aki csak nagy kín szen ve dé-
sek árán, Bosznián ke resz tül tu dott el ver gőd ni Belg rá dig (Boszniában ak kor még nem 
tört ki a há bo rú). Té len (ha az em lé ke ze tem nem csal) vá rat la nul meg ér ke zett az ap juk 
is, egy fi a tal em ber, tel je sen két ség be es ve, mi vel ne ki is el kel lett jön nie a há zuk ból, 
min dent hát ra hagy va. Gör csö sen zo kog va azt is mé tel get te: El árul tak ben nün ket! El árul-
tak ben nün ket! Már mint a ka to na ság. A fa lu be li ek el szán tan véd ték a fa lu ju kat, de ami-
kor vé gül még is kény te le nek vol tak se gít sé gül hív ni a ka to ná kat, azok nem jöt tek. Cser-
ben hagy ták őket. A tá ma dók föl gyúj tot ták a fa lut, ne kik me ne kül ni ük kel lett; sze rin te a 
ka to na ság azért árul ta el őket, mert Belg rád és Zágráb le pak tált egy más sal, és szán dé ko-
san hagy ták őket a sor suk ra.

Most annyit tu dok ró luk, hogy együtt van nak az egyik Kladovo104 mel let ti me ne kült-
tá bor ban. Va jon ha za me het nek-e va la ha? Nem tu dom.

Egy szer, ami kor még csak a gye re kek vol tak Belg rád ban, je len vol tam egy te le fon be-
szél ge tés ük nél, ami kor ér te sí tet ték őket, hogy az egyik is me rő sük meg se be sült. A kis fiú 
szo rí tot ta a te le fon kagy lót, az ar ca vö rös volt, a sze me könnyes (de ural ko dott ma gán, 
nem en ged te, hogy akár egy csepp is ki csor dul jon), és azt is mé tel get te: én tu dom, ki 
tet te, én tu dom! Za var tan néz tem rá, hi tet len ked ve, hogy ő ek ko ra ha rag ra ger jedt, ennyi- 
 re biz tos ben ne, hogy ki a bű nös, ennyi re „tud ja”, és nincs két sé ge afe lől, hogy eset leg 
nem más ho gyan tör tént-e. Csak néz tem őt, pe dig ta lán in kább ma gam hoz kel lett vol na 
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ölel nem, hogy együtt sír junk. Csak ak kor sír tam el ma gam, ami kor már ki jöt tem tő lük, 
sír tam, ami ért ő ilyen ki csi lé té re már „tud ja”, hogy ne ki már olyas mit „kell tud nia”, 
amit még a ná la öre geb bek is alig ké pe sek el vi sel ni.

Mind ezt azért írom meg nek tek (ta lán már má sod szor, nem em lék szem), mert itt is és 
min de nütt egy re több a hoz zá ha son ló ár tat lan kis lény. Az új ság ban na pon ta le het ilyen 
tör té ne te ket ol vas ni, ame lyek től majd’ meg sza kad az em ber szí ve, pe dig egyet len ilyen 
él mény ele gen dő len ne egy egész élet re. A Szarajevóból me ne kü lő zsi dók kon vo já ban 
egy kis lány, aki el sza kadt a szü le i től, így imád ko zott: „Kér lek, Is te nem, óvd meg a 
ma mát, a pa pát és a pa pa gájt!” Egy má sik kis lány, aki Mosztárból jött Zimonyba, azt ír ta 
a há zi fel ada tá ban: „Sze ret nék lát ha tat lan len ni. Ak kor ha za me het nék, és lát hat nám a 
ba rát nő i met, bár le het, hogy ők is el men tek Mosztárból.” Ta valy pe dig, ami kor az em be-
rek me ne kül ni kezd tek Szlavóniából és Ba ra nyá ból, egy kis fiú így ír ta le, ho gyan kel tek 
át a Száván: „A csó nak ki csi volt, mi meg hú szan ben ne. Egy könny csepp hí ja volt csak, 
hogy föl nem bo rul tunk.”

Tart sá tok vissza a könnye i te ket, drá gá im!

Ölel lek ben ne te ket, Radmila



Belg rád, 1992. június 26.

Drá ga Maruša, drá ga Rada!

Rosszul ér zem ma gam. Az utób bi na pok ban ide ges és hiperaktív vol tam; csu pa egy más-
sal össze egyez tet he tet len dol got csi nál tam egy szer re: meg hosszab bí tot tam az út le ve le-
met (hát ha el uta zom), azon ta na kod tam, el utaz zam-e Ma ce dó ni á ba (oda hív nak egye-
dül) vagy fa lu ra, ugya nak kor kü lön bö ző hi va ta lok ba ro han gál tam, hogy meg kap jam 
vég re a mű te rem la kást, amit pa pí ron ugyan már ki utal tak ne kem, idő köz ben azon ban 
jog ta la nul be le köl tö zött egy csa lád, az tán vár tam a mes te re ket, hogy meg ja vít sák az 
el rom lott csa pot és vé cét… Úgy szor gos kod tam a la kás ban, mint ha a jö vő ben is itt szán-
dé koz nék él ni a leg na gyobb bé ké ben és nyu ga lom ban.

Pe dig bé kém és nyu gal mam nin csen. Éj je len te hall ga tó zom: min den fé le zú gás-bú gást 
meg hal lok, csak a bom bák nem akar nak sem mi képp zu han ni. Edzem az ér zék szer ve i-
met. Nem aka rom, hogy bár mi is vá rat la nul ér jen. A leg szük sé ge seb be ket tar tal ma zó kis 
tás kát már ré gen össze ké szí tet tem. Egye sek ne vet nek raj tam, má sok cso dál koz nak. De 
én mind ig el vol tam ké szül ve a leg rosszabb ra. A jó dol gok mind ig is meg lep tek és za var-
ba hoz tak. Kü lön ben is, azok úgyis olyan rit kák vol tak.

Ma azon ban el ha gyott az erőm, össze ros kad tam. Akár mi tör tén jék is, nem moz du lok. 
Nincs erőm. Min den mind egy. „Ma gá nyos va gyok, mint egy fű szál”, azt hi szem, így 
hang zik Sylvia Plath egyik so ra. Pon to san így ér zem ma gam. Egye dül va gyok, és sen-
ki re se vá gyom. Hogy sen ki re se vá gyom, az ré gen nyug ta la ní tott, most vi szont azt se 
tu dom, mit is kí ván hat nék?! Vagy kit?!

Né hány nap ra ha tal má ba ke rí tett az op ti miz mus, sőt szin te uj jong tam az egye te mis ták 
sztrájk ja mi att. Ők még a Ju gosz lá via el le ni ENSZ-szankciók élet be lé pé sé nek nap ján 
(1992. május 30.) szer vez ked ni kezd tek, éle sen el ítél ték Miloševićet a ki ala kult hely ze
tért, és azt kö ve tel ték, hogy ala kul jon ide ig le nes nem ze ti meg men té si kor mány. Az 
egye te mis ták sztrájk ja (amit az Oktatási-Tudományos Ta nács is tá mo gat) jú ni us 15-én 
kez dő dött, és még ma is tart. De a dol gok mai ál lá sa sze rint nem tu dom, med dig fog nak 
ki tar ta ni. Milošević csak nagy ne he zen fo gad ta őket, fenn hé já zó an be szélt ve lük, egyet-



105 Szent Vitus nap ja: Szent Vitus óke resz tény vér ta nú ün ne pe a pra vosz láv egy ház ban jú ni us 28-án; ugyan-
e zen a na pon volt a vesz tes ri gó me zei (Ko szo vó) csa ta 1389-ben, ami az 500 éves tö rök meg szál lás 
kez de tét je len tet te, va la mint ezen a na pon ér ke zett Fe renc Fer di nánd Szarajevóba 1914-ben.

106 Al bert Mrgole, szo ci o ló gus és pszi cho ló gus, ta nár se géd a ljubljanai egye te men, a Pol gá ri El len ál lá si 
Moz ga lom ala pí tó tag ja, az el ső RTM (Re pü lő Tan te rem Mű hely – al ter na tív el mé le ti és mű vé sze ti kez-
de mé nye zés) részt ve vő je.
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len kö ve te lé sük re vagy kér dé sük re se vá la szolt, csak mo no lo gi zált, ki ok tat ta őket, hogy 
„a ti vé le mé nye tek csak ugyan annyit szá mít ne kem, mint akár me lyik pa raszt vagy mun-
kás vé le mé nye”, va la mi ilyes mi, az tán dü hö sen el küld te őket.

Úr rá lett raj tam a re mény te len ség. Úgy lát szik, sem mit se te he tünk el le ne. Min den ki 
a le mon dá sát kö ve te li, az Egy ház Me mo ran du mot adott ki (el ha tá rol ják ma gu kat az 
ef faj ta ha ta lom tól, és azt üze nik Miloševićnek, hogy sen ki nek a szé ke nem fon to sabb az 
egész nép sor sá nál és sza bad sá gá nál…), a Szerb Meg új ho dá si Moz ga lom ak ci ó kat szer-
vez (ha bár né há nyan kö zü lük in kább lát sza nak ki áb rán dult sze rel me sek nek, mint po li ti-
kai el len fe lek nek), mind annyi an szer vez ke dünk… de mö göt te ott „a nép”, foly ton a 
nép re hi vat ko zik, úgy mond őt a nép vá lasz tot ta… én meg azt mon dom: az is ten bassza 
meg azt a né pet, aki őt meg vá lasz tot ta! Ak ko ra ben ne az el hi va tott ság ér zé se, hogy 
to vább ra is „port tud hin te ni” Lord Carrington és a vi lág sze mé be. Ő ne kik port hint a 
sze mük be, ők meg jól segg be lő nek min ket!

Va sár nap nagy nép gyű lés lesz, az úgynevezett Vitusna pi gyű lés,105 jó len ne, ha bé ké-
sen zaj la na le, min den ki ab ban re mény ke dik, hogy vég re tör té nik, vég re meg vál to zik 
va la mi. Va jon ez a két do log (a bé ke és a vál to zás) össze egyez tet he tő-e ná lunk?! Úgy 
sze ret ném, ha ten nénk va la mit! Ha vég re cse le ked nénk!

Sze res se tek ben nün ket, és szo rít sa tok ne künk,
Radmila



1992. jú li us 14.
A Bastille el esett!
Ugyan már!

Drá ga Radmila és Rada!

Meg ér ke zés a szlo vén ál lam fel ség te rü le té re, brniki re pü lő tér, ké ső es te: mind ig utol-
só nak szál lok ki a re pü lő gép ből, ami nek a „far ká ban” szok tam ül ni. Ah! – „Sebastijan” 
már ká jú há ti zsá kom ban egy más he gyén-há tán az át ko zott „monicám”, a köny vek, a 
négyőnk le ve le zé se, kü lön féle pa pí rok meg a töb bi kéz irat – nincs be lő lük má so la tom, 
és nincs má sik író gé pem se, ezért most hur col ha tom őket ma gam mal vé gig a re pü lő té-
ri be to non. Fél úton előt tem te rem va la hon nan egy nagy da rab fic kó, a rep té ri sze mély-
zet egyik tag ja, szót la nul át ve szi tő lem a há ti zsá kot, a vál lá ra ve ti, be vi szi az épü let be, 
és a sor vé gé re ál lít ja. „Kö szö nöm, na gyon kö szö nöm”, ki ál tom a für ge fic kó után. A 
szé les ar cú sző ke fiú el mo so lyo dik és el tű nik. Két sor ka nya rog a két út le vél-el len őr ző 
pult előtt; jobb ra va la mi lyen át lát szat lan üve gű ka bin. Láb ujj hegy re ál lok, hogy lás sam, 
lent van-e va la hol Rastko vagy Al bert.106 A biz ton sá gi mágneskapuval szem ben egy tö -
mör aj tó, ott le het be men ni Szlo vé ni á ba. Jó kla uszt ro fó bi á san, „ra va szul” be ren de zett 
re pü lő tér, gon do lom. A so rok alig-alig ha lad nak, mi, Szkopjéből jö vő ma ke dón–szlo - 
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vén–szerb uta sok öt ve nen, ha va gyunk. Cen ti mé ter ről cen ti mé ter re rug do som elő re a 
há ti zsá ko mat, s köz ben ide ge sen szí vom egyik csem pé szett szkopjei „Lucky Strike”-
omat a má sik után. A har ma dik út le vél-el len őr ző pult, il let ve szűk fo lyo sós ka bi nocs ka 
üres. Han go san meg szó la lok: „A harmadikat mért nem nyit ják ki?” A bal sor ban ál ló 
egyik nő, aki a re pü lő ben mö göt tem ült, hal kan és meg ér tő en csak annyit mond: „Va ló-
szí nű leg nem vár tak ennyi utast.” „Ennyi utast?!” Az ő so ra gyor san ha lad, ott azok 
men nek át, akik nek nem kell ví zum dí jat fi zet ni ük, te hát a hor vát és szlo vén ál lam pol-
gár ok. Az én jobb ol da li so rom meg re kedt. Föl ál lok, le ülök, ci ga ret tá zom, lé pek ket tőt 
jobb ra, ket tőt bal ra, ennyi az összes hely. Egy szer csak azt hal lom: „De hisz én nem 
va gyok szerb! Én nem va gyok szerb!”, ki a bál hisz té ri ku san egy nő, mi köz ben a sző ke 
ha tár őr egy nyil ván va ló an „szerb” út le ve let tart a ke zé ben. A nő va la mi pa pí ro kat sze-
de get elő, mi köz ben a tu laj do nát, a poreči há zát em le ge ti, mel let te egy fér fi áll, aki az 
újon nan ér ke zett ha tár őrök nek is el is mét li, hogy „a hölgy nem szerb”, egy ba ju szos, 
sap kás ha tár őr, aki va ló szí nű leg a má sik ket tő elöl já ró ja, ki a bál va a „nem szerb nő” 
pa pír ját bök dö si, ami őt „Szlo vé nia te rü le té re” hoz ta: „Ez szerb ok irat! Ez szerb 
ok irat!” Az én jobb  ol da li so rom ban egy kis moz go ló dás tá mad, az előt tem ál ló fér fi ak 
le hajt ják a fe jü ket. A szí vem majd’ ki ug rik a he lyé ből. Emel ke dik a tor kom ban a düh 
és a ke se rű ség, már csak egy ki csi hi ány zik, és vagy han go san zo kog ni kez dek, vagy 
még han go sab ban üvöl te ni. A „nem szerb” nőt egy idő után át en ged ték. Azt nem lát tam, 
kel lette ví zum dí jat fi zet nie, de azt még hal lot tam, hogy két szer is azt mond ta: apai 
rész ről hor vát, anyai rész ről ma ke dón va gyok. Ó, Is te nem, mi cso da nyo mo rú ság! Hol 
le het Rastko és Al bert? Va jon vár nak? De hol? Ha vissza kül de nek, gon do lom, ak kor 
hi á ba tet tem meg ek ko ra utat ez zel a dögnehéz há ti zsák kal! Ha a „nem szerb nő” mi att 
tő lem is meg kér de zik, mi lyen nem ze ti sé gű va gyok, ak kor dac ból is azt fo gom mon da-
ni, hogy „szerb va gyok”, még ha pe csé tet üt nek is mi at ta a hom lo kom ra! Resz ke tek a 
düh től eb ben az egér lyuk nyi he lyi ség ben, Szlo vé nia „elő szo bá já ban”, aho vá be lép ni 
szán dé ko zom. Itt ácsor gok és vá ra ko zom már tel jes két órá ja. Az előt tem lé vő utol só 
uta sok azt ma gya ráz zák a mo gor va fe ke té nek (mind két ha tár őr na gyon fi a tal), hogy 
szol gá la ti cél ból jöt tek, mert az ő szkopjei cé gük nek le ány vál la la ta van Szlo vé ni á ban, 
va la mi sző lé sze ti és bo rá sza ti cég, itt van az igaz ga tó juk is. „Nincs a hom lo ká ra ír va, 
hogy igaz ga tó!”, ki a bál ja a fe ke te ha tár őr. Lá tom, hogy ezek az em be rek Ma ce dó ni á ból 
jöt tek, hal lom a be szé dü kön, ugyan olyan az út le ve lük, mint az enyém vagy mint az „én 
nem va gyok szerb” nőé, Szlo vé nia el is mer te Ma ce dó ni át, mi ért kell ak kor zak lat ni 
őket, mi ért fag gat ják őket, hogy mennyi pén zük van, és mennyit akar nak be lő le el köl-
te ni, és hogy hol fog nak meg száll ni stb.… Az tán ők is to vább men nek, mi u tán min dent 
tü rel me sen és szol gá lat ké szen el ma gya ráz tak a „ha za föld jét” a „dé li ek ro ha má tól” 
vé del me ző if jú őrszem nek. Min den ta gom re meg: még egy perc, gon do lom, és szét rob-
ba nok! Előt tem né hány al bán fér fi, akik nek kü lön rak ják az út le ve lét. Az al bá nok nyu-
god tan le ül nek.

Át nyúj tom az út le ve le met; zá po roz nak a kér dé sek:
„Mi ért jött Szlo vé ni á ba?”
„Ma gán ügy ben.”
„Mi lyen ok ból jött Szlo vé ni á ba?”
„Itt él a fér jem.”
„Tud ja ezt bi zo nyí ta ni?”
„Nem.”
„Mennyi pén ze van?”
„Száz már ka.”
„Ké rem a re pü lő je gyét!”
„Nincs ví zu ma!”
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Kár ör ven dő en vi gyo rog a No. 1.; egyen ru há ban és fegy ver rel nem nagy kunszt ilyen 
kis he lyen No. 1.-nek len ni.

„Hogy hogy nincs?!”, re meg a han gom a düh től.
No. 1. ezt ész re ve szi, és győ ze del me sen azt mond ja: „Nincs. Va la ki nek ke zes sé get 

kell vál lal nia önért.” El ve szi az út le ve le met és a je gye met, és be vi szi az át lát szat lan 
üve gű ka bin ba, mi köz ben még vissza szól: „Kü lön ben is, ki ve zet te be el ső nek a ví zum-
kény szert?” Az tán vissza jön. Le ül a he lyé re és új sá got ol vas. Meg szó lí tom a „bal ol da-
li”, sző ke ha tár őrt, akin lát tam, hogy ké nyel met le nül ér zi ma gát: ez va la mi új elő írás, 
nem elég meg fi zet ni a ví zum dí jat? Tíz nap ja lé pett ha tály ba a ren del ke zés, hogy a 
ví zu mon kí vül a JSzK ál lam pol gá ra i ért ke zes sé get kell vál lal nia egy szlo vén nek, vá la-
szol csön de sen, le sü tött szem mel. A fe ke te ha tár őr nek azt mon dom, hogy vár nak rám 
oda kint, mi re ő vál lat von. Egy ar ra já ró ha tár őr nőt meg ké rek, men jen át az át lát szat lan 
aj tó mö göt ti vá ró te rem be, és ér te sít se a rám vá ró kat, hogy itt va gyok. A ne vük Močnik 
vagy Mrgole vagy mind ket tő. Ő gyor san vissza jön, és azt mond ja, nincs ilyen ne vű 
oda kint. Han go san szó lí tot ta őket?, kér dem, mi re azt fe le li: nem, nem volt rá szük ség, 
„nyil ván va ló, hogy sen ki se vár oda kint”, és még hoz zá te szi a hü lyén ki fes tett ké pé vel: 
„De mi ért iz gat ja ma gát ennyi re?” Az új ság ba te met ke zett fe ke te ha tár őrt fel szó lí tom, 
hogy ke res sék meg a rám vá ró em be re ket, akik majd ke zes sé get vál lal nak ér tem. A No. 
1. rám se néz. El megy mel let tem a ki fes tett li ba, és meg is mét li: „Ne iz gas sa ma gát!” 
Mű anyag mo soly és egyen ru hás ön bi za lom. Az al bá nok nyu god tan ül nek, és csönd ben 
be szél get nek. Sé tál ga tok – il let ve szin te szök dé cse lek – és ci ga ret tá zom, sé tál ga tok és 
ci ga ret tá zom. Uh, ha most el kez dek tor kom sza kad tá ból üvöl te ni! Fél óra múl va a No. 
1. azt mond ja: „Na, néz zük meg, vár ja-e va la ki!” Ke zé ben az út le ve lem és a re pü lő je-
gyem. En ge del me sen kö ve tem a tö mör aj tó mel let ti má sik aj tó hoz: „Ugye lát ja, hogy 
nincs oda kint sen ki”, vi gyo rog. Az tán ki nyit egy má sik aj tót: mö göt te ott áll ré mül ten 
Al bert és még né há nyan. No. 1. azt kér di: „Ez a fér je?” „Nem, a ba rá tom.” Fény má sol-
ják Al bert sze mé lyi iga zol vá nyát és az út le ve le met, az tán át me gyek a biz ton sá gi mág-
nes kapun. Oda kint vé gig or dí tom a re pü lő tér elő csar no kát, hogy er ről az „ócs ka fil mek-
ből vett át ko zott ná ciz mus ról” min dent meg fo gok ír ni; a szit ko zó dá som ból jócs kán 
ki jut Al bert nek is. A vá ró te rem ben lé vő ket (mi u tán rá jöt tünk a trükk re, a vá ra ko zók 
el tün te té sé re) Al bert há tul kör be ve ze ti, hogy az ér ke ző uta so kat ne vá ra koz tat has sák 
még két-három órát. Mel les leg a No. 1.-nek Al bert há rom órá val aze lőtt már meg mond-
ta, hogy név sze rint ki re vár.

Lee-nél egyik mar ti nit iszom a má sik után, egyik ci gi ről a má sik ra gyúj tok, és „eresz-
tem ki fe lé a dü hö met”.

Ezu tán há rom na pig csak alud tam.
Ké sőbb ma gam is a leg kü lön fé lébb tör té ne te ket hal lot tam ar ról, ho gyan zak lat ják az 

uta so kat a szlo vén ha tá ron.

Biljanátok

Már éj sza ka van, ké ső éj sza ka, mint mind ig!
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1992. jú li us má so dik fe le, va la hol ott hon…

Drá ga Radmila,

vég re itt va gyok a ten ge ren. Ki szel lőz te tem a há zat, meg né zem a fü gé ket, hogy érett-e 
már va la me lyik (saj nos, Jakob gyor sabb volt ná lam), el sé tá lok a kis Szent Pelegrin 
ká pol ná hoz, és össze söp röm a tű le ve le ket, amiket a szél össze hor dott. A grá nát al ma 
ép pen vi rág zik, de a mag nó lia az idén nem lesz va la mi szép. David azt mond ja, a pál ma 
pont annyi idős, mint én. A gye re kek nem tud nak vi gyáz ni a dol ga ik ra. An na bol dog, 
mert min den vizs gá ja si ke rült. Így szól, mi köz ben be le ló gat ja a lá bát a ten ger be: „Hisz 
most majd nem olyan bol do gok va gyunk, mint ré gen.”

Ked ves Radmilám, bo csáss meg ezért a ten ger par ti giccsért, csak azt sze ret tem vol na, 
ha ez a le vél visz ne ked egy kis ten ge ril la tot a belg rá di ká ni ku lá ba. Biljanával csak fu tó lag 
ta lál koz tam Ljubljanában. Még mind ig nem tért ma gá hoz a re pü lő té ri sokk után, és mint 
szer bet egyál ta lán át se en ge dik a hor vát ha tá ron (jú ni us 9-én lé pett élet be a tör vény).

In du lunk Pulába egy ba rá tunk hoz, aki el visz ben nün ket vi tor láz ni. Vé gig me gyünk az 
Isztria-félszigeten, ami egy ide je már elég le han go ló lát ványt nyújt, mos tan ra meg vég-
képp nyo masz tó lett. Út le ve lek, hat árok és hor vát rend őrök, akik kész sé ge sen vi sel ked-
nek ve lem, mi vel a ko csim nak né met a rend szá ma, ha bár nincs jo go sít vá nyom. Az a 
rossz ér zé sem tá mad, hogy ezek az egyen ru hás ok még ak kor is ud va ri a san mo so lyog ná-
nak, ha kö zé jük haj ta nék, és el üt ném vagy ötüket…

Vi tor lá zunk. Jó szél fúj, süt a nap, itt van nak a gye re kek, itt a ba rá ta im… még is, 
Radmila, úgy ér zem, már a ten ger sem a ré gi. Szarajevó óta egy re csak hall ga tok.

Né zem a ten gert, ami már nem az az iga zi ten ger, ke res gé lem a sza va kat, amik már 
nem je len te nek sem mit, sze mem előtt vé res bal ká ni hor dák ké pei pe reg nek – ahogy 
ma nap ság a nyu ga ti saj tó (és a szlo vén is, mind gyak rab ban) ben nün ket jel le mez, és ez 
az egész tör té net en gem egy re in kább a scifi re gé nyek re és fil mek re em lé kez tet, ami ket 
so se sze ret tem. Mi nél töb bet or dí toz nak a de mok rá ci á ról és a sza bad ság ról, an nál job ban 
el veszt jük re a li tás ér zé kün ket, és an nál in kább vá lunk em be rek ből pusz ta szá mok ká. A 
kis Jakob azt ki ált ja a víz ből: „Lát tam egy ha lat!” Sze gény ke. Ré gen er re fe lé csak úgy 
nyü zsög tek a ha lak.

Radmila, né ha azt hi szem, hogy meg őrül tem… Eszem be jut nak a tíz év vel ez előt ti 
ver se im… Olyan so rok, mint…itt ré gen ten ger volt, most meg nincs… ez csak va la mi 
té ve dés le het… ár nyak a Boszporusz fe lett, asszo nyok fe ke té ben, her ce go vi nai 
do hány… ak ko ri ban fo gal mam se volt ró la, mit írok, ma pe dig át ko zom ma gam, ami ért 
ezt ír tam…

Radmila, ked ves, mi kor lát juk egy mást… az a belg rá di ta lál ko zás túl rö vid volt. Már 
Ljubljana sem a ré gi… Olyan, mint ha Lego-kockákból len ne össze rak va… Ez az egész 
szlo vén op ti miz mus, meg a tal mi csil lo gás (ne vegyék rossz né ven, de ne kem Ke let-Né-
met or szág jut ró la az eszem be), és min den fér fi öl töny ben iz zad a 35 fokos hő ség ben… 
ami leg alább em be ri do log. Az árak kö rül be lül ha son ló ak, mint Né me tor szág ban… 
Ke vés ba rá tom ma radt…

Radmila, leg alább te tarts ki, mert én már nem bí rok…

Maruša





107 Miloš Crnjanski (1893–1977) szerb köl tő, pró za író. Ma gya rul meg je lent mű vei: Čarnojević nap ló ja 
(1973), Örö kös ván dor lás I–II. (1941, 1967), Lon don re gé nye (1975), Egy csepp spa nyol vér (1979).

108 Mar ina Cvetajeva.
109 Milan Panić (1929), szerb szár ma zá sú ame ri kai üz let em ber (gyógy szer gyá ros), 1992. jú li us–de cem ber: 

ju gosz láv kor mány fő.
110 Bosz ni ai vá ros Szarajevótól kb. 65 km-re észak nyu gat ra.
111 A hor vát Jog párt fegy ve res ala ku la ta.
112 Hor vát Vé del mi Ta nács.
113 „Ti los a do hány zás”.
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Belg rád, 1992. jú li us

Drá ga Marušám!

Korčula! Korčula! – ki ált ja ben nem min den. Úgy sze ret nék most ott len ni. A ten ger, a 
ten ger, ha csak lát hat nám, ha csak be le sza gol hat nék a le ve gő jé be. Akár csak te, én is az 
után az iga zi tintakék ten ger után vá gyó dom. „Az ég és a ten ger, akár a kék se lyem, 
ránc ta lan…”, ír ta Crnjanski107 ép pen Korčuláról.

El ju tok-e va la ha is új ra? Va jon mi van a ba rát nőm mel? Ő zág rá bi, a fér je korčulai, 
há rom gye re kük van. Ver se ket ír és aszt ro ló gi á val fog lal ko zik. Ka ti ca Ćulakova, egy 
ma ke dón köl tő nő is mer te tett össze ben nün ket. Össze ba rát koz tunk, so kat be szél get tünk 
a ver sek ről és a csil la gok ról. Fo gunk-e még be szél get ni va la ha is ugyan úgy?

Drá ga Marušám, te le va gyok fé le lem mel. Itt már rég óta min den be széd úgy kez dő-
dik, hogy Ked ves szerb test vé re im és nő vé re im! (vagy for dít va). Rosszul va gyok et től. 
Gyű lö löm a töb bes szá mot. Én téged sze ret lek, Ka ti cát, Zdenkát és Biljanát, nem pe dig 
a szerb vagy hor vát nő ket… Egyéb ként „Az em ber ből azért lesz köl tő, hogy ne kell jen 
orosz nak vagy fran ci á nak len nie… hogy min den le hes sen”… ír ta a drá ga Ma ri nánk.108

Radmilád

P. S.
Egy szót se a va ló ság ról, az ese mé nyek ről! Be le fá rad tam a va ló ság ba. De hát a vá gya im 
is a va ló ság ré sze, nem igaz?!

R.

Meg jött Panić,109 el ment a ki rály (job ban mond va el küld ték). Bús ki rály – bús vég! Az 
el len zék most Panićot „kap ta föl”, va jon med dig fog ez tar ta ni?!



Ljubljana, 1992. au gusz tus 17–18.

Drá ga Maruša és Rada!

Au gusz tus ti zen ki len ce di kén az it te ni „France Prešeren” mű ve lő dé si ház egy „Négy nap 
Boszniáért” cí mű ren dez vényt szer vez. Van itt egy Zenicából110 me ne kült fiú, aki né hány 
ba rát já nak a fest mé nye it is ma gá val hoz ta. Zenica je len leg a HOS111 és a HVO112 ke zén 
van, azt mond ja, ha nem is mert vol na né hány em bert csak úgy, „a vá ros ból”, ak kor szerb 
lé té re so ha se tu dott vol na Zenicáról meg szök ni. Šešelj is a zenicai bör tön ben volt. És lé t-
e zik egy bi zo nyos Zenicablues a „Zabranjeno pušenje”113 ne vű ze ne kar tól, ami az  



114 Miladin Životić, belg rá di fi lo zó fia ta nár, a nyolc ta nár egyi ke, aki ket a Böl csész kar ról el tá vo lí tot tak; a 
Belg rá di Kör al el nö ke, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom tag ja.

115 Borka Pavičević, dra ma turg, a Belg rá di Há bo rú el le nes Moz ga lom, a Pol gá ri El len ál lá si Moz ga lom és a 
Belg rá di Kör tag ja.

116 Biljana Jovanović megjegyzése az útmutatóhoz: T. és K. mint szlo vén ál lam pol gár ok ke zes sé get vál lal nak 
ér te tek mint sze mé lyes ven dé ge i kért: ti a ba rá ta ik, ro ko na ik stb. vagy tok, és mind ezen meg hí vá so kon 
kí vül hoz zá juk jöt tök lá to ga tó ba.
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utób bi évek leg jobb YU-együttese volt. Most szét szó ród tak a nagy vi lág ban. A nagy vi-
lág ban?! Hi szen Nele Karajlić Belg rád ban van, Đura meg Ljubljanában. Ez len ne a 
nagy vi lág? Nem tu dom. Lazićka, ga lam bom, nem tud nál el jön ni egy ki csit te is a „nagy-
vi lágba”, er re a „Négy nap Boszniáért”-ra?

Itt küld jük ne ked a Ha tár át lé pé si út mu ta tót.

HA TÁR ÁT LÉ PÉ SI ÚT MU TA TÓ
(min den eset re)

1. Miladin,114 Badi és Borka115 az Open Society FundSlovenia, a Böl csé szet tu do má-
nyi Egye tem Szo ci o ló gi ai tan szé ke és a „France Prešeren” mű ve lő dé si ház ven dé ge ként 
jön nek. Az OSF és a „France Prešeren” meg hí vó le ve le it most küld jük, a Szo ci o ló gi ai 
tan szék ét hol nap.

2. Va la ki elé tek megy a ha tár ra. Ab ban az eset ben, ha a ha tá ron nem ta lál koz nánk 
(akár mi mi att), a kö vet ke ző kép pen jár ja tok el:

a) A ha tár őrök nek mu tas sá tok be a meg hí vó le ve le ket;
b) T. és K. a hely szí nen ke zes sé get vál lal ér te tek;116

c) Tíz nap ra (vagy hosszabb idő re: a meg hí vó le ve le ket így fo gal maz zuk) kér jé tek a 
ví zu mot; a ví zum 20 DM-ba ke rül (leg aláb bis jú li us 14-én még ennyi volt). A pénzt 
vissza té rít jük nek tek már ká ban Ljubljanában (akár csak az úti költ sé ge te ket, ter mé sze te-
sen).

3. Ab ban az eset ben, ha va la mi vá rat lan baj vagy komp li ká ció adód nék, ma rad ja tok 
a ha tá ron, és:

a) Te le fo nál ja tok ne künk: 061 22 31 32 (Rastko)
226 210 (Mario)
221 776 (Snežana, a szer ve ző)
33 22 88 („France Prešeren” mű ve lő dé si ház)
120 193 (Open Society Fund)
150 001/ 388 mel lék (Böl csész kar, szo ci o ló gia)

b) Ha a ha tá ron nem en ged nék meg nek tek a te le fo ná lást, ak kor T. és K. te le fo nál jon 
az el ső ál lo más ról. (Az Maribor, azt hi szem. Mariborban nagy baj ese tén se gít sé get hív-
hat tok: XY és ZT 062 xxx xxx vagy MARŠ 062 221 442 vagy 20 179.)



Belg rád, 1992. au gusz tus

Drá ga Biki, drá ga Maruša, drá ga Rada (ha már vissza jöt tél)!

Itt még mind ig tró pu si hő ség van, és már ar ra gon do lok, hogy ez a „sors ke ze”, itt a vi lág 
vé ge, nem me ne kü lünk; vagy a Nap éget össze, vagy a bom ba csap agyon. Me lyik len ne 
a jobb?
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Ha most jön el a vi lág vé ge, ak kor itt ta lál en gem csu pa szon. Mi helyst ha za é rek, 
le há nyok ma gam ról min dent, mert csak így le het ki bír ni a hő sé get. Az ab la kok per sze 
tár va-nyit va, ha bár az ut cá ra néz nek, és a szem ben lé vő ház kar nyúj tás nyi ra van, ahol 
ez a „ba gázs” az ut cán ücsö rög egész nap, hű söl, fe cseg, ze nét hall gat – akár csak a töb-
bi prolilakótelepen, oda bent nem is tud ná nak mi hez kez de ni azon kí vül, hogy esz nek 
és al sza nak. Én meg itt in gyen sztrip tízt ren de zek! Ők per sze nem za var tat ják ma gu kat, 
na de, sza vam ra, én sem! Csak az hi ány zik, hogy a vé gén ka la poz zak. Úgy is olyan 
ne he zen le het meg él ni, ezért a túl élés sem mi lyen „mód ja” nem el íté len dő. De a zse bek-
ben tá ton gó üres ség még mind ig na gyobb a bol tok ban lé vő nél. Azt mond ják, nemso ká-
ra for dít va lesz. Sze rin tem egye dül az kép zel he tő el, hogy mind ket tő ki ürül. Az utób bi 
hó na pok ban gyak ran ju tott eszem be: mi hez kez de nék én (és a hoz zám ha son lók; az 
is me rő se im és a ba rá ta im nagy ré sze), ha „el kel le ne me ne kül nöm” – ne kem egy sze rű-
en egy ár va va sam se len ne rá! Hisz lá tom, hogy azok, akik ide me ne kül tek, te le van nak 
pénz zel! Köz tu dott, hogy az ese tek nagy ré szé ben azok me ne kül tek el, akik tud tak, 
te hát akik nek volt mi ből! A sze gé nyek ott ma rad tak szen ved ni és el pusz tul ni. Én per sze 
a pol gá ri la kos ság ról be szé lek, nem a fegy ve re sek ről; ők amúgy sem szen ved nek 
hi ányt sem mi ben: leg fő képp gyű lö let ben és az „igaz ügyben” va ló hit ben nem. Az 
„igaz ság” kü lön ben is mind ig a „mi ol da lun kon” van. Mind ig „ne künk” van iga zunk, 
bár me lyik ol da lon áll junk is.

Egyéb ként a me ne kül tek ről akar tam ír ni, akik már egy kü lön (ter mé szet sze rű leg 
homogenizálódott) cso por tot al kot nak. Kez det ben na gyon két ség be van nak es ve, de 
az tán ha mar össze sze dik ma gu kat, és ké szek rá, hogy bár mi áron meg ta lál ják és biz to sít-
sák a „he lyü ket a nap alatt”. A fe nye ge tett ség ér zé sét gyor san föl vált ja a „ne kem jo gom 
van er re meg er re…!” ál la po ta. Mi vel sa ját hely ze tü kért nem ér zik ma gu kat fe le lős nek 
(és mi ért is érez nék), sőt, és mi vel a bű nö sök va la hol má sutt van nak (mint ál ta lá ban), az 
el le nük el kö ve tett „bűnért” ben nün ket okol nak. Ben nün ket hi báz tat nak azért, hogy nem 
él tük át azt, amit ők át él tek, hogy ne künk bez zeg van „min de nünk”. Így tör tént, hogy 
kez det ben „bűn tu datból” és együtt ér zés ből ad tunk ne kik ezt-azt ab ból a „sok min den-
ből”, amink van. De az ak ko ri ban ér ke zet tek va la hogy sze ren csét le neb bek, el ve szet teb-
bek vol tak… Mos ta ná ban már más mi lye nek jön nek: a min den re el szán tak, olya nok, 
akik fel tö rik és el fog lal ják a la ká so kat, el ve szik má sok mun ka hely ét… Most nyá ron, 
ami kor az em ber töb bet van a sza bad ban, va la hogy le zse rebb az élet, és min den olyan 
ma gá tól ér te tő dő… ők gyak ran (leg gyak rab ban) úgy vi sel ked nek, mint ha nya ral ni jöt tek 
vol na: éj jel-nap pal a presszó ban ücsö rög nek, stran dol nak, lu xus au tót ve zet nek… Ha 
meg jön az ősz, nem tu dom, va jon ne kik vagy ne künk lesz-e rosszabb?! Las san-las san 
ki ala kul ben nünk a fe nye ge tett ség ér zé se, ők pe dig egy re har ci a sab bak. So kan a kö zel-
ben lak nak, például a szom széd ban, Marijelánál és Milutinnál, és el fog lal tak egy egész 
eme let nyi üre sen ál ló la kást, ame lyek re az „őre ik” vi gyáz nak. A gye re ke ik kel Dača is 
szo kott ját sza ni az ut cán, egyikőjükkel össze is ba rát ko zott, ha za hord ja ebéd re. M. el me-
sél te, mi tör tént, ami kor Dača elő ször hív ta föl já ték után hoz zá juk ezt a fi út meg egy 
má sik, it te ni srá cot. M. meg te rí tett ne kik, az „it te ni” szom széd fiú nem kért – „a szü le im 
meg til tot ták, hogy más hol egyek” –, de a má sik kö lyök asz tal hoz ült, és si mán föl falt 
min dent, pe dig M. azt mond ta: „Fo ga dok, hogy már ebé delt.” Ő már tud ja, hogy egyet-
len le he tő sé get sem sza bad „el sza lasz ta nia”, ha ehet – az élet ösz tön min den nél erő sebb. 
De ha eszem be jut nak azok a ked ves Mašička Šagovina-i gyer kő cök, aki ket jól is mer-
tem, ak kor rög tön el ér zé ke nyü lök. Úgy tű nik, a sze ren csét len sé get is kö zel ről kell 
is mer ni ah hoz, hogy vé le ményt tudj mon da ni ró la. És min den egyes tör té net ma ga a 
meg tes te sült sze ren csét len ség.

…Ó, hogy meg ren dül tem ma reg gel: meg pró bál tam le szed ni a szek rény ről egy pla ká-
tot (az új iro dá mat akar tam „szeb bé va rá zsol ni” ve le), és nem tud va, mit ve szek le, le - 



117 Szarajevói köl tő, 1993 ja nu ár já ban si ke rült ki me ne kül nie a vá ros ból.
118 Mért bús la kodsz, Szarajevó,

Tűz ütött ki, pes tisjár vány pusz tít,
Avagy Jován be tyár fog lyul ej tett?

119 Rém álom.
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vet tem M. Ber ber se lyem re nyo mott pla kát ját – Vuk Karadžić port ré ját, amely alatt egy 
Stevan Tontić117 ál tal ki vá lasz tott, Vuk gyűj töt te nép dal rész le te van:

Sarajevo, što si neveselo,
Ali goriš, al te kuga mori,
Al te Jovan hajduk porobio?118

Mi cso da rossz ómen! Va jon mi van Stevannal és a töb bi ek kel?

Radmilátok



New York, 1992. augusztus 21.

Drá gá im, drá ga Biljana, Maruša és Radmila!

Min den olyan, mint egy nightmare-ben.119 Éj jel azt ál mod tam, hogy Gorant Ró má ban 
meg öl te egy orv lö vész, ami től ha lál ra ré mül ten föl ri ad tam, és nem mer tem ne ki el me-
sél ni az ál mo mat, csak még szo ro sab ban át ölel tem. Egész reg gel ez az álom járt a fe jem-
ben, és úgy dön töt tem, hogy ez nem va la mi fé le „rossz elő jel”, ha nem csu pán az at tól 
va ló fé lel mem nek a meg tes te sü lé se, hogy elve szít em, hogy tör tén ik ve le va la mi… 
hiszen szá mom ra már csak Goran ma radt meg a ha zám ból. Az tán ké sőbb las san-las san, 
úgy szól ván min den meg ma gya ráz ha tó ok nél kül ag gód ni kez dek Ivanért, vá rom, hogy 
föl hív jon, hogy gra tu lál has sak ne ki a szü le tés nap ja al kal má ból, és ha nem hív, ak kor én 
te le fo nál jak ne ki. Em lék szem, a szü le tés nap ján ál ta lá ban min den év ben va la mi rossz 
do log tör tént; eszem be jut az 1968-as Prá ga el le ni szov jet in vá zió, ami nek hí ré re haj nal-
ban szin te ki zu han tam az ágyam ból. Az 1968-as nyug ta lan ta vaszt kö ve tő en Zágrábban 
ép pen a dip lo ma vizs gám ra ké szül tem, a szü le im Rijekában vol tak, fé lel mem ben föl hív-
tam apá mat, hogy meg be szél jem ve le ezt az egész dol got, és az el kö vet ke zen dő éj sza-
ká kon a locsolókocsik zú gá sá ról azt hit tem, hogy tan kok, és ve rej ték ben úsz va éb red tem 
föl. Azon a nyá ron a zág rá bi vá rosi ta nács ki vá gat ta a Drašković ut cai ha tal mas, ár nyas, 
pó tol ha tat lan fá kat, hogy ki szé le sít hes sék a vil la mos meg ál lót… Nem tu dom, ak kor hol 
volt ép pen Ivan. Az el múlt „unforgettable summer 1991”-et – ahogy a Belg rád ban élő 
kül föl di ek ne vez ték ke se rű en, akik kö zül egy se utaz ha tott el nya ral ni (ak kor még nem 
tud tuk, hogy ez a mos ta ni, 1992-es még rosszabb lesz) – Belg rád ban töl töt tem, az tán 
Ivan szü le tés nap ján pont a sváj ci Disentisben vol tam, ahon nan föl hív tam; azok ban a 
he tek ben na gyon bi zony ta lan volt, mit hoz a jö vő a szá munk ra. Ak kor is na gyon fél tet-
tem Ivant. Örök ké fél tem őket, Gorant és Ivant.

Nem tu dom, mi van Nenad Fišerrel Szarajevóban. Nenad, hal lasz en gem? Ami kor 
utol já ra si ke rült ve le be szél nem, ak kor azt mond ta, hogy ő és Nevenka a ba rá ta ik kal 
„me di tál nak” a há bo rú el len, hogy az is se gít, ha már sem mi más le he tő ség nincs. 
Nenad, ked ves, se gít-e még raj ta tok a me di tá ció?

…„Et ni kai tisz to ga tás” itt ná lunk, New York ban is van! A Tu dor City-i la kás tu laj do-



120 Uta lás Rada Iveković egyik elő ző le ve lé re: „A fe hé rek er re fe lé, is ten tud ja, mi ért, ka u ká zu si ak nak ne ve-
zik ma gu kat (a töb bi el is mert fa ji cso port a spa nyol ame ri ka i ak, az afro-amerikaiak stb.). Ez ne vet sé ges 
szá mom ra, ha ar ra gon do lok, hogy az oro szok a ka u ká zu si a kat meg né ge rek nek tart ják…”

121 Biljana Jovanović megjegyzése: A YUkórházak (és per sze nem csak azok) ki sebb faj ta paramilitáris 
in téz mé nyek + szo ci a lis ta örök ség + tradicionalizmus + sze gény ség + az or vos tu do mány ha mis ha tal ma 
+ új or szág + stb.
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no sok szö vet sé gé től kap tunk egy kör le ve let, mely ben föl szó lít ják a la kó kat, hogy ír ja-
nak alá egy til ta ko zó be ad ványt a haj lék ta lan men hely meg nyi tá sa el len (ami nem is a 
la kó par kon be lül len ne, ha nem a szom széd sá gá ban). Mert a sze ren csét len homelessek 
er re fe lé va ló ban „rossz tár sa ságnak” szá mí ta nak. Az a fon tos, hogy ne lás suk őket, akár-
csak a kon cent rá ci ós tá bo ro kat. Csak mi nél messzebb legyenek tő lünk. Csu pa „ka u ká-
zu si120 fe hér pol gár”: egy ren des, szo lid, fasisztoid kör nyék! Ugyan azok az em be rek, 
akik a ke rü le tük ben nem akar nak sze gé nye ket lát ni, a ku tyá i kat pó rá zon sé tál tat ják, és 
„ké zi szer szám mal”: kar ton da rab bal, pa pír ral és kis la pát tal gyűj tik utá nuk a ku tya szart. 
At tól nem un do rod nak, a haj lék ta la nok tól pe dig igen, mert az ott ha gyott ku tya pi szok 
da rab já ért száz dol lár a bün te tés. A Harlemben per sze nem jár bün te tés se az em be ri, se 
a ku tya sza rért. Oda még a ku ká sok se men nek be. A mi bá jos Tu dor City Greens la kó-
par kunk be já ra tá nál pe dig az a fi gyel mez te tés áll, hogy min den er re fe lé lóf rá ló 
homeless-kinézetű, „gya nús egyént” aján la tos be je len te ni a rend őr ség nek (amely ál lí tó-
lag igen szol gá lat kész), mert az ilyen ala kok ártanak a kör nyék jó hí ré nek.

Sze ret lek ti te ket, Rada



1992. au gusz tus 25.
Kór ház. Hol? Va la hol. Bár hol.

(Ljubljana)

Drá ga M., R. és R.!

El cse ré lem a ve sé met új be lek re, bőr re s egy jó gyo mor ra; rossz ál ma i mat egy jó ra, fe hér 
fo ga i mat sár gák ra, bal ka ro mat egy jobb ra, tal pa mat egy te nyér re…

T. Š. a kór ház ba ke rü lé sem előt ti éj jel („Négy nap Boszniáért”) azt mond ja: „Biljana, 
én ré szeg va gyok.” És re meg. Fi no man re meg. Meg akar tam tő le kér dez ni, hogy mi ba - 
ja. Csak nem a ha sad fáj? Va la mi a ha sad ban, bent? A ve séd, a gyom rod vagy a be le id?

A „kö zöm bös” ar cú, köp cös or vos azt mond ta, rám se néz ve: „A mű tő asz tal ra! A 
mű tő asz tal ra vagy meg hal.”

Amíg a mű tő asz ta lig, az az a szi ké ig el ju tot tam (ami vel föl vág ták a ha sam lent ről 
egész fö lig – na gyon csú nyán), ad dig csu pa kín vol tam, el me rül tem a fáj da lom ban. Él ni 
vagy meg hal ni – ez elég „kö zöm bö sen” hang zott. Én ön ma ga mat akar tam.

A kór ház rend je és hi e rar chi á ja121 má sod szor is meg sem mi sí ti az em bert; elő ször a 
fáj da lom, az tán a kór ház.

A mű tő asz ta lon, az az a kés alatt egy csinoska nő vér azon igye ke zett, hogy az or ro-
mon ke resz tül be dug jon egy szon dát – a gyom rom ba. (Ez még mind ig az én gyom rom, 
még ha vizs gál ják, tran csí roz zák, be le bá mul nak és be le túr nak is.) Föl si kol tot tam. Va la-
mi sza kál las, kék sze mű alak föntről, a pla fon irá nyá ból, a mel lől a bor zal mas lám pa 
mel lől azt ha dar ta foj tot tan, de ha tá ro zot tan: „Ná lunk ezt így mu száj.” (Ná lunk?! Hol az 
a ná lunk?!)



122 Az or vos szlovénül vá la szol Biljana Jovanović szerb kér dé sé re.
123 Varasd mel let ti hor vát fa lu.
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„Mi ért ki a bál?” – mon dom én lent ről, az asz tal ról, na gyon ala csony ról.
„Tes sék?!”122 – szól vissza föntről, a lám pa mel lől, na gyon ma gas ról.
„Mi ért ki a bál?”
A sza kál las egé szen kö zel ha jolt az ar com hoz, és dü hö sen rám szi szeg te: „szem te len”. 

El men té ben még oda ve tet te: „Ta nul jon meg szlovénül!” A szon dás nő vért meg kér dez-
tem, hogy ez fog-e ope rál ni, „nem”, mond ta; ak kor jó.

És most itt va gyok: gyó gyí ta nak. Itt a gyó gyí tás úgy zaj lik, hogy a fő nök, te hát a 
köp cös or vos a be teg ágyá nál ki nyi lat koz tat va la mit, mi köz ben kö rü löt te a kí sé ret ala-
cso nyabb ran gú tag jai szem lé lőd nek, ne vet gél nek és sug do lóz nak, az egy sze rűbb ud va-
ron cok pe dig nem kö tik át a se be det fél na pig, és dü hö sek, ha az al ka rod meg da gad a 
ki lyu kadt vé ná tól. Az am pu tált lá bú asszonyt órá kig hagy ták ki csa va rod va fe küd ni az 
„ágy tá lon”. Ha csön getsz, ak kor kö rül be lül fél óra múl va je len nek meg. A kór ház egyéb-
ként fé lig üres, a mi osz tá lyun kon ti zen va la hány „nem lé te ző egyén”, az az pá ci ens van. 
A le vá gott lá bú asszony kér te a „to ló székét”, mi re az egyik or vos azt mond ta, „rend ben”, 
a nő vé rek pe dig azt, hogy „nem”, és a do log ennyi ben ma radt.

Kü lön ben is, ki mond ta, hogy a le vá gott lá bú, fél vak asszony egyál ta lán lé te zik? 
Va jon kény sze rí ti „őt” va la ki is ar ra, hogy ko ra reg ge len ként ak ro ba ti kus ügyes ség gel 
át ves se ma gát az ágy ból a to ló szék be (a kór há zi-tá bo ri ágy be ágya zá sa kü lön tör té net), 
mi köz ben „to ló széket” meg nem ad nak ne ki?

A ré gi tör té net a ha ta lom ról, amely ki sebb-na gyobb ré szek re van fel oszt va. Per sze 
an nak a leg rosszabb, aki nek a ki sebb rész ju tott; ő ször nyen kín ló dik: sze ret né nö vel ni 
a ré sze se dé sét.

Az aj tó ból né ha meg kér de zik: „Hogy van?” De ki cso da? Hisz itt nin cse nek is em be-
rek. Itt csak szon dák és szon da se gé dek van nak.

Az igaz ság az – az igaz sá got pe dig az én két szer nyi szált gyom rom is sze re ti, meg a 
ki lyu kadt vé nám és a tes tem töb bi bo nyo lult ré sze is –, hogy e szon da ura sá gok és szon-
da se gé dek kö zött el vét ve akad egy-két em ber is. Itt pél dá ul hár man va gyunk. A töb bi a 
sze mély zet.

Biljana



Pá rizs, 1992. szep tem ber

A háború ideje

Úgy ér zem, ami ó ta ez a há bo rú el kez dő dött, az idő új ra ugyan olyan las san te lik, mint 
gye rek ko rom ban. A gye re kek nek más a vi szo nyuk az idő höz, idő sebb ko rom ban min dig 
só vá rog tam az után a lassúdad idő után, ami nek nem si e tős a dol ga. An nak az idő nek 
olyan il la ta volt, mint az én Novi Marof-i123 nagy anyám öreg szek ré nyé nek, amely ben 
hím zett mo nog ra mú, sú lyos vá szon tö rül kö zők so ra koz tak, a te te jén pe dig al mák és bir-
sek ül tek szép egye nes sor ban.

Ez a mi el ső há bo rúnk.
Nem tud tam, hogy a há bo rú is le las sít ja az időt. Úgy tű nik, mint ha nem né hány 

hó nap ja len nék Pá rizs ban, ha nem már év ti ze dek óta. En nek a le las sult, há bo rús idő nek 
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nincs meg az va rá zsa, ami a gye rek ko ri, el ve szett idő nek volt. Va jon meg ál lí tot tuk az 
öre ge dést, vagy az öreg ség már itt van, és most tart, aho gyan tar tott a gye rek kor is, egye-
nes vo na lú an, fo lya ma to san?

Ugya nak kor az el múlt idő szak te li volt ese mé nyek kel, és min den, ami meg tör tént, 
már oly messzi nek tű nik.

A ta va lyi szim pó zi um ide jén, amit ju gosz láv és fran cia kol lé gá im mal ren dez tünk a 
bű bá jos pi re ne u si vá ros ká ban, Céret-ben, a há bo rú Hor vá tor szág ban meg tor pan ni lát-
szott. Ez 1991. szep tem ber 15–22. kö zött volt. Ez a szim pó zi um tet te ak kor le he tő vé 
szá mom ra, hogy még egy ide ig Fran ci a or szág ban ma rad jak. Föl hív tam a fő nö kö met, a 
zág rá bi Böl csé szet tu do má nyi Egye tem fi lo zó fia tan szék ének a ve ze tő jét, hogy ma rad ha-
tok-e még, és ő azt mond ta, igen. Zágrábban ak ko ri ban már gyak ran volt lé gi ri a dó, az 
em be rek lent ül tek a sebtiben óvó hellyé ala kí tott pin cék ben. Ko ráb ban fi gye lem mel 
kí sér tem ezek nek az óvó he lyek nek a lé te sí té sét, és nem ér tet tem ve le egyet. Sze rin tem 
ez a há bo rú ba va ló be le egye zést, a bel ső fa siz mus meg erő sö dé sét, az erő szak ra va ló 
haj lan dó sá got je len tet te. Egy év vel ké sőbb er ről az egyéb ként ér de kes ta nács ko zás ról, 
ahol a kül föl di kol lé gá kon kí vül mint egy tíz (ak kor még) ju gosz láv: zág rá bi, belg rá di, 
szarajevói, ljubljanai fi lo zó fus is részt vett, ki ad tunk egy zöm mel jó re fe rá tu mo kat tar tal
ma zó gyűj te ményt. Itt meg je len tet tük a fran cia ki adást, Zágrábban pe dig, a Fi lo zó fi ai 
ér te sí tő cí mű fo lyó irat ban a szö ve gek for dí tá sát. Az tán nem rég (egy köz ve tí tőn ke resz-
tül) azt üze nik ne kem Zágrábból, hogy „nem áll mód juk ban” két belg rá di szer ző re fe rá-
tu mát kö zöl ni a gyűj te mény ben! Én ter mé sze te sen föl há bo ro dom, és éles han gú le ve let 
írok ne kik az ef fé le, a fi lo zó fia ber ke i ben vég hez vitt et ni kai tisz to ga tás el len. Ezu tán ők 
ke rü lő úton a tu do má som ra hoz zák, hogy ál lí tó lag nem a szer kesz tő ség a hi bás, ők csak 
a hor vát Tu do mány ügyi Mi nisz té ri um uta sí tá sa sze rint jár nak el, amely így in terp re tál ja 
az ENSZ-nek az új Ju gosz lá via, az az Szer bia és Montenegro el le ni szank ci ó it! Én meg-
szer zem és el ol va som az ENSZ-határozat szö ve gét, és lá tom, hogy va ló já ban a szank ci-
ók ten den ci ó zus és rasszis ta hor vát in terp re tá ci ó já ról van szó, nem pe dig ma guk ról a 
szank ci ók ról! Azok ugya nis nem egyes sze mé lyek el len irá nyul nak, ha nem csu pán az 
ál lam hi va ta los kép vi se lői el len. Egyéb ként is, az a két em ber a fran ci ák ven dé ge ként 
egy fran cia or szá gi ta nács ko zá son volt, nem pe dig Hor vá tor szág ban! És kü lön ben is, a 
hor vát szer kesz tő ség nyil ván va ló an gyá va ál la mi talp nya lók és na ci o na lis ták gyü le ke ze-
te, ha ezt ké pes meg ten ni.

Rada



Pá rizs, 1992. ok tó ber

Drá gá im,

már lá tom a jö vő szá zad for ga tó könyv ét, ami egy ki tű nő tör té nel mi re gény szü zsé je is 
le het ne egy ben: egy sor ki sebb-na gyobb há bo rú és konf lik tus góc – ame lyek kö zül ez a 
mos ta ni bal ká ni há bo rú lesz a leg el ső, leg na gyobb és leg fon to sabb, s rész ben ürü gyül is 
szol gál a töb bi hez – a Bal kán tól egé szen Turkesztánig, vagy ke le ten Ázsia túlfeléig, kör-
be a vi lá gon, amíg csak a Ke let össze nem ér a Nyu gat tal. Eu ró pa ön ma gát mind ig is Ke -
le ten lé vő ha tá ra i nak át sza bá sá val de fi ni ál ta, s föld raj zi ha tá rának ép pen ség gel a Sár ga-
ten gert tekintette. A tör té net ben a fő sze re pet min deneset re a volt szo ci a lis ta or szá gok és a 
volt és je len le gi isz lám or szá gok játsszák. A nagy, vö rös Vas or rú bá bát si ke rült el pusz-
tí ta ni – hát ak kor mi lesz az új po la ri zá ció fő ten ge lye? A konf lik tu sok új ide o ló gi á ja 
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arány lag ha mar kör vo na la zód hat na, s azt már lát ni, hogy az isz lám sze re pe mind eb ben 
nem volt se vé let len, se mel lé kes (Irán ta lán csak a kez det volt, akár csak az azt kö ve tő 
Öböl-há bo rú), ha bár vég le ges ta lán nem lesz. A Nyu gat és Ja pán, va la mint Ame ri ka és 
Eu ró pa po la ri zá ci ó ja az ér de kek ezen át ren de ző dé se so rán (az új mun ka meg osz tás sal és 
az ér dek szfé rák új ra fel osz tá sá val) ta lán el si mul hat. Iván nak lesz dol ga bő ven. Az isz-
lám té nye ző meg je le né se ná lunk (amit egyéb ként a Nyu gat ér tet len sé ge hozott ránk, és 
amit el le he tett vol na ke rül ni, mert nem Izetbegović hoz ta be, hacsak hi telt nem adunk 
1983-as bí rá i nak és bör tön őre i nek!) ga ran tál ja, hogy a há bo rú kiterjed Kö zép- és Tá vol-
Ke letr e, és mind ad dig el tart, amíg Eu ró pa vég re (mi kor?) föl nem fog ja, hogy ő meg 
Ázsia az úgy ne ve zett eu rá zsi ai kon ti nens el vá laszt ha tat lan egy sé gét al kot ják. Mi nél 
előbb meg ért jük ezt, an nál jobb, kü lön ben le foly tat ha tunk még né hány sze cesszi ós 
há bo rút – ha meg él jük (bár jó esé lyünk van rá, hogy még aze lőtt tel je sen meg sem mi sít-
jük ma gun kat).

A kom mu niz mus bu ká sa és a hi deg há bo rú vé ge (ha az erő vi szony ok szem pont já ból 
néz zük) csu pán a két pó lu sú mo dell egyik fe le szá má ra je len tett ve re sé get. A du a liz mus 
azon ban to vább él, és saj nos őrü le tes erő vel pró bál ja ön ma gát új já szer vez ni. Az „el ső vi l-
ág” meg ma radt. A „má so dik vi lág” el pusz tult, és a min dent ma gá val sod ró át ren de ző dés 
a „har ma dik vi lágot” is el nyel te. Mi jön mind ezek he lyett? Ezt most még csak ta lál gat ni 
le het. Va ló szí nű leg az át ala kult „har ma dik vi lág” ve szi át az egy ko ri „má so dik vi lág”, te - 
hát a kom mu niz mus ban új já szü le tett Vas or rú bá ba sze re pét. A szín ská lán a zöld nek és a 
pi ros nak amúgy is ugya naz az in ten zi tá sa, il let ve a hul lám hossza, a szín vak ok nem tud -
ják őket meg kü lön böz tet ni. Ke let-Eu ró pa tönk re ment or szá gai – a ma guk el ma ra dott gaz-
da sá ga, po li ti kai-ide o ló gi ai sze re pük el vesz té se és a há bo rú foly tán kö zös irány ba ha - 
lad ván – a fény se bes ség gyor sa sá gá val vál nak az (egy ko ri) har ma dik vi lág spe ci á lis alak-
za tá vá. Eb ben a (zöld) isz lám is sze re pet fog ját sza ni, de raj ta kí vül egy má sik zöld szín, 
a nyu ga ti ter mé szet vé dők zöld je is csat la ko zik az új Vas or rú bá bá hoz. És csat la koz nak 
má sok is: va la mennyi nyu ga ti szo ci á lis moz ga lom, kü lö nö sen a nőmoz gal mak, a bé ke-
moz gal mak, az em be ri jo gi és ki sebb ség vé dő moz gal mak, a be ván dor lók jo ga it vé dő 
moz gal mak, a hu ma nis ták és az egy ko ri balol dal nak az a ré sze, ame lyik ké pes volt új já-
szer vez ni ön ma gát, s ami nek ér de mes volt meg ma rad nia – és ami most le haj tott fej jel a 
hát tér be vo nult. Így fog ap rán ként új já szer ve ződ ni a ré gi-új hi deg há bo rú, a he lyi há bo rúk 
és a (be lát ha tat lan kö vet kez mé nyű) he lyi há bo rúk so ro za tá nak új ide o ló gi ai front ja. Ez az 
új front is kü lönb sé get fog ten ni „ha la dó” és „re ak ci ós” kö zött, csak ez al ka lom mal má s- 
ok lesz nek az elő je lek és a pri o ri tá sok, sőt, ta lán az el ne ve zé sek is. A „har ma dik vi lág” 
(amit va ló szí nű leg más ho gyan fo gunk hív ni, de ami ve le lesz azo nos) egy tel je sen új kor-
sza ká ba lép majd, kü lö nö sen az a fe le, amely ma a ha lá lán van (Af ri ka nagy ré sze). Olyan 
új el mé le tek szü let nek meg, me lyek na iv előd jé nek ta lán a posztkolonializmus hat va nas 
évekbeli el ső kor sza ká nak „har ma dik vi lág” irán ti ro man ti kus lel ke se dé sét te kint het jük. 
Az új fel osz tás leg alap ve tőbb jel leg ze tes sé ge az, hogy a gyön gébb ol dal gyön ge sé ge egé-
szen nyil ván va ló, ezért egye lő re nem vi lá gos, ho gyan lesz ké pes egyál ta lán el len áll ni a 
má sik ol dal nak (eb ben az ér te lem ben az isz lám vagy más ide o ló gi ák sze re pe még nincs 
tisz táz va). Az em lí tett há bo rúk egy ré sze a mi te rü le tün kön fo lyik és fog foly ni a jö vő ben 
is. Te hát a Ke let és a „zöl dek” (per sze más szí nek mel lett) – min den te kin tet ben. Je len- 
 leg Nyu gat-Eu ró pa és az USA egy más nak do bál ják a for ró krump lit. Ha majd (ta lán nem-
so ká ra) le zá rul a vi lág új ra fel osz tá sa, ak kor va ló szí nű leg (Ja pán nal kö zö sen) meg ál la pod-
nak a kö zös ér de kek ről és ér dek szfé rák ról. A fel osz tás azon ban magának Eu ró pának a 
szö ve té ben is vég be megy. Nyu gat-Eur ópa szin te ket té ha sad ab ban a par cel lá zás ban, 
amely ez út tal ta lán ne he zeb ben és vé re sebb kö rül mé nyek kö zött fog le zaj la ni, mint a leg-
utób bi osz toz ko dás al kal má ból – s vé gül Nyu gat-Eur ópa ott ta lál ja ma gát a ba ri kád mind
két ol da lán. Ez a „mind két oldalisága” nem csak örök lött po li ti kai rend sze re i ben és a csu -



124 Tu do má nyos mun ka társ a camb rid ge-i egye te men.
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pán sa ját nyu ga ti ré szét egye sí te ni (ki el len? – ez csak most vá lik szá má ra vi lá gos sá) 
aka ró tö rek vé sé ben nyil vá nul meg – még pe dig az utol só utá ni pil la nat ban –, nem csak a 
ket té sza kadt, az tán össze fér celt Né me tor szág ban, nem csak az erős, ext rém jobb ol dal és 
a de mok ra ti kus erők köz ti el lent mon dás ban, ha nem gyar ma ti örök sé gé ben is (a nagy vá-
ro sok ba Eu ró pán kí vül ről be ván do rol tak, ces malaimâs), az isz lám bás tyá i ban, me lye ket 
sa ját mu zul mán ja it el tá vo lí tan dó épí tett föl vagy fog föl épí te ni (Boszniában vagy – ha 
kell – Fran ci a or szág ban és má sutt is), va la mint na ci o na lis ta cent ri pe tá lis erő i ben stb.

Radátok



Belg rád
Szép re mé nyek – té li ál mok

1992. no vem ber

Drá ga Maruša, drá ga Rada!

Sze ret nék med ve len ni, hogy leg alább ezt a te let át alud has sam. Mi lyen jó is len ne 
el alud ni! En nél már csak az len ne jobb, ha egy szebb va ló ság ban éb red het nék fel.

El csi gá zott a sok rossz hír és be tel je sü let len vágy. Alud ni sze ret nék.
Úgy ér zem, mint ha ré gen min den szebb lett vol na. Hogy ak kor még volt öröm. Mos-

tan ra mint ha min den el ol vadt, el szi vár gott vol na. Va jon minden nek el kel lett múl nia és 
ezek nek a mos ta ni ször nyű sé gek nek meg tör tén nie ah hoz, hogy rá jöjjek, rájöjjünk, 
mennyi vel jobb, szebb – és könnyebb volt min den? Vagy ahogy Aleksa Đilas124 mond ja 
ab ban a szép, nosz tal gi kus írá sá ban a szám űze tés ről és ha za té rés ről: „…Úgy tűnt, mint-
ha a Pa ra di csom ban let tem vol na, de mint ha a sa ját hi bám ból nem let tem vol na en nek 
tu da tá ban, ezért nem is ta lál tam ben ne él ve ze tet. És épp ez a föl is me rés most ma ga a 
po kol.” Ked ve se im, úgy tű nik, im már min den Pa ra di csom el ve szett Pa ra di csom.

Le ve let ír tam a ba rát nőm nek Korčulára, de csak egy szkopjei ba rát nő mön ke resz tül 
tud tam hoz zá el jut tat ni, ez volt az egyet len le he tő ség, de mi lesz, ha hol nap nem küld-
he tek sen ki nek se le ve let, se fa xot, ha töb bé se ho vá sem ír ha tok, ha nem kap ha tok hírt 
fe lő le tek, ha… Ezért most írok, hogy elő re is be hoz zam, amit majd el fo gok mu lasz ta ni, 
hogy ké sőbb ke vés bé hi á nyoz za tok. De va jon le het sé ges ez?!

Sze ret lek ben ne te ket,
Radmila



Dá tum nél kül
Belg rád

Drá gá ink, drá ga mind nyá junk,

Le vél (le ve lek) he lyett itt küld jük nek tek Stevan „Képek” című ver sét. A „Képek” más 
ver sek kel együtt negy ven na pig uta zott a Književne novinéig. A Stevannak írt le ve lünk-
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ben em lí te ni se mer tük a „Képek”-et, cso mag ban pe dig ti los új sá got kül de ni. Töb bé 
nin cse nek sza vak, csak KÉ PEK.

R. és B.



Stevan Tontić: Képek

I

Kék lik a szer bek tes te a pa tak ban,
Meg zöl dült hor vá tok a föl per zselt tisz tá son.
Az is ko la pad ló ján le ölt mu zul má nok

be szá radt vé re fe ke tél lik.
Nap fo gyat ko zás bí bor szí nű dél ben.
Cse resz nye szir mok fe hér tün dök lé se

a va kí tó virágkavalkádban.
Sá paszt a szé gyen s a fáj da lom.

II
A göd ré ből ki for dult szem ben a vi lág min den ség csil lag po ra.
A le vá gott bal kéz uj ján ka ri ka gyű rű – a sze re tet utol só in té se.
A fe hér ru hás mullah át met szett hang szá la i ból
Allah ne vé nek hang jai bu gyog nak.

III

Ki sza kadt sze mek a por ban.
Szét zú zott ko po nya szét zú zott macs ka kö vön.
A ka rok s a lá bak szer te szét he ver nek, ön ma guk ban,
ide ge nül, le té pet ten az egye dül ál ló lény ről,
ki egy kor az „em ber” név vel il let te ön ma gát.
A vö rös vér tes tek el kü lö nül ve a fe hér vér sej tek től.
A ha lott agyá nak rend be sze dett gon do la tai
szét pe reg tek az acél szür ke jár dán,
a bőr fosz lá nyok ott li beg nek ró la még a szél ben.
A hát tö mör tömb je sú lyos je len lé tet áraszt.
A tü dő le be nyek szí nes ron gya i ból
oxigéngömböcskék szál lin góz nak föl fe lé,
vissza a Te rem tő Is ten ma ga sá ba.

Vá lo gat ta és for dí tot ta, a bevezetőt 
és a jegyzeteket írta

Potoczki Klá ra


