
HÍD A DUNÁN

„Mindig Szarajevó van.
De nem mindig lőnek."

Esterházy Péter

jvidék. Amikor fagylaltot veszek, az
ötdinárosomból visszajáró pénzérmék
közt egymárkást is találok. Egy dinár
egyen-lő egy márkával, bármelyikkel
lehet fizetni. A szállodában megnézem
a szoba árát: küldöldieknek százötven

dinár egy éj-szakára - az átlagfizetés ennél
jóval kevesebb. No, nem én fizetek a szoba
áráért, ha-nem a „Sterijino Pozorje", szóval a
jugoszláv (?) színházi fesztivál szervezői, akik
a bojkottot legyőzve mindenáron nyitni
szeretnének a világ felé, és az idén
harminckilencedik alkalommal megrendezett
fesztiválra mindenfelől hívtak kritikusokat.
Mondván, ápoljuk, -fejlesszük a kapcsolatokat,
cseréljünk eszmét, szóval a szokásos dolgok.
Rajtam kívül még egy fő érkezett egyébként
külföldről, a bukaresti kolléga.

Baktatok át a hídon, alattam a Duna fodro-
zódik lustán. Álmos, nyári délután, áll a levegő,
szinte elviselhetetlen a hőség. Alig mozdul va-
lami, csend van, nyugalom, béke. Egy film jár
az eszemben, nemrég láttam késő este a ket-
tesen. Szarajevói képsorok. Látom a féirfit,
aki-nek ellőtték a lábát, és most fekszik az út
közepén. Ki-kiszaladnának hozzá, de nem
lehet, gépfegyversorozatok porozzák fel a
betont. A videós célkeresztjében még mindig
a fityegő lábú férfi, aki sápadtfehérre feszített
ujjaival, körmeivel kapaszkodik előre, hogy
védett helyre cibálja magát. Ugyanennek a
filmnek egy másik epizódjában a piactéri
vérengzés közismert képei tűnnek fel, de most
beavatnak a folytatásba is, amit a
világcsatornák már ki-öklendeztek magukból,
a halottakat és a véresen nyüszítő, még élő
áldozatokat kitartóan pásztázó operatőr
felvételeit már nem vette be a civilizált euro-
amerikai gyomor.

Itt, Újvidéken most nyitás van, tolerancia.
Mintha a közelben, ugyanebben (?) az or-
szágban éppen nem lődöznék halomra az em-
bereket, „Mintha nem, hogy Szarajevó", jut
eszembe a verscím (Bertók László). A feszti-
válon kedvesség és vendégszeretet, presszók
teraszain török kávék, éjszakánként rekedtes
blues a színház bárjában. A tekintetek
ártatlanok, de én betegesen gyanakszom. Ke-
let-európai átok: gyanakszunk és gyanúsak
vagyunk. Este egy Ivo Andrić-novellából ké-

szült színpadi változata belgrádi Drámai Szín-
ház előadásában. A színpadon felvonulnak
mindenféle kisebbségek, és hozzák a múlt eg-
zotikus relikviáit. Bosnyák ruhák, szokások,
törvények; ébenfekete hajú cigánylány, török
katonák, lengyel tiszt... a közönség tapsol,
ünnepli belgrádi színészeit. Mi ez: a hétközna-
pok viszályain felülemelkedő humanizmus
vagy épp e viszályok felett szemet hunyó ci-
nizmus? Nem értem az embereket, nem elő-
ször.

Magamat sem értem persze. Miért akadé-
koskodom? Miért várok el valamit - de mit is?
- egy háborút viselő ország polgáraitól? Mi a
baj azzal, hogy egy szerb színház ezt az írást
állította színpadra? (Talán csak az, hogy az
előadás meglehetősen lagymatag és konven-
cionális.) Hiszen nem cáfolják ők Szarajevót,
csak teszik a dolgukat, jól-rosszul színházat
csinálnak. A parkban pedig, amin az imént át-
vágtam, mielőtt ráléptem a hídra, egy iskolai
osztály rohangált és zajongott, ahogy kell, egy
nyugdíjas bácsi a ricsajtól menekülve odébb
csoszogott egy távoli padhoz, szerelmesek
csókolóztak hosszan, egy kiskamasz tétován
rátette kezét egy kislány vállára, két-három
kölyök rágyújtott egy bagóra és titkon pöfékelt a
bokrok mögött.... Hiszen tudhatjuk, úgyis
mindig Szarajevó van. Az a lényeg, hogy lehe-
tőleg ne lőjünk.

Vagy azt kívánnám, hogy mindig mindenki
szarajevózzon? De hiszen én sem ezt teszem,
pedig ez a hétvége rá van szánva. Ballagok a
hídon, és élvezem, hogy semmi dolgom. A fo-
lyó folyik, a nap süt, és minthogy nyáridő van,
nincs kellemesebb foglalatosság, mint a híd
korlátjának támaszkodva bámulni a nőket (ha
jól belegondolok, ez utóbbi kijelentés a többi
évszakra is érvényes). Tényleg semmi dol-
gom, túl vagyunk a „tanácskozáson" - az idé-
zőjelet a résztvevők szerény létszáma indo-
kolja. Bukaresti kritikustársam a bojkottról be-
szél csalódottan, én beszámolok a magyaror-
szági színházi sajtóról. Panaszkodnék, de
menet közben módosítok a hangnemen, mert
ki-derül, hogy déli szomszédainknál alig
jelenik meg valami. Este újabb előadás, a
belgrádi „Kult" Színház Sötét az éj című
produkciója. Friss tragikomédia a jelenről, a
szerző ügyesen meglovagolja a jugoszláv
téma ideiglenes konjunktúráját, nem véletlen,
hogy minta mű-sorfüzet írja: „Alekszandr
Popović darabja el

sőként törte át a blokádot és aratott sikert Eu-
rópában és Amerikában." (A téma: komfortos
szülők, lázadó ifjak, katonai behívóval vergődő
vőlegény; majd egy váltás után: a vőlegény
műlábbal visszaérkezik a háborúból, a kiseb-
bik fiú is megkapja a behívót, a fináléban sok
whisky és tánc.) A siker itt sem marad el, a me-
lodrámák líráját és a jól megcsinált darabok
komikus fordulatait ötvöző előadást lelkesen
tapsolja az újvidéki közönség. Egy angol ren-
dezőnő, aki nyáron Lear királyt rendez az újvi-
déki várban, nem érti, mi rázta meg így az em-
bereket, a szerb tolmácslány eltette már zseb-
kendőjét, és most hevesen magyaráz neki, én
csak hallgatok.

Átérek a hídon, előttem a vár. A romok közt
gyerekek bújócskáznak, a várudvaron turisták
fényképeszkednek, nézzük fentről a Dunát, a
várost. A Toldi moziban látott portréfilm jut
eszembe, amint a Solohov-díjas Karadzsics
áll a magaslaton, és egy „híres orosz írónak"
megmutatja lenn a várost, Szarajevót. Majd
nagyvonalú, úri gesztussal megkínálja a híres
orosz írót egy gépfegyverrel. Az udvarias mo-
sollyal, hálásan tüzel. Itt, Újvidéken egy ma-
gyar színésszel kávézom a színházi presszó
teraszán. A szabadkai magyar színház
megszűnéséről beszélgetünk meg arról, hogy
már csak három férfi van az újvidéki
színháznál. Közben jobbra-balra köszönget
szerb kollégáinak, néha feláll, megöleli
egyiket-másikat, dumálnak, nagyokat
nevetnek, „tudod - mondja, amikor visszaül -,
fölötte állunk ennek az egésznek, értjük,
szeretjük egymást, és utáljuk a háborút".
Napokkal később korunk nagy színésznőjét, a
román-zsidó Maia Morgensternt látom, akit
felállva ünnepel a kisebbségi helyzetben lévő,
határon túli magyar szín-házak közönsége. A
nagyszerű színházi est után fáradt-boldogan
nyilatkozik a színésznő: „A mesterségesen
szított gyűlöletet csak a művészettel
hidalhatjuk át". Az iménti filmen Karadzsics
szavalja saját verseit, majd elő-vesz egy húros
népi hangszert, és átszellemülten muzsikál. A
többiek meg lőnek.
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