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akciója révén, tizenkét és fél millió emberrel 
együtt mozgattak Afrikából az Amerikák ba, 
kétmillió meghalt útközben, az egyik leg na-
gyobb emberiségellenes bűntett a tör té ne-
lemben, it was driven not by hatred but by greed: 
the desire of European nations – including Spani-
ards, Portuguese, Dutch, British, French, Danes, 
Swedes, Brazilians, and North Americans – to 
find cheap labor for sugar, tobacco, coffee, indigo 
and other goods demanded by the aristocracy. 
Rim baud, persze. Szél sőséges esetben. Vé-
kony hullámbádogból van a Fotografiska 
pad  lata, elég gyors változású apály–da-
gály-jelenség borzolja, medvehívő sámánok 
Kamcsatkából, rénszarvasszán mosolygó 
aboriginállal, Turkesztán, tuaregek elfátyolo-
zatlan nőkkel sátorban, dajak fejvadászok 
unokái, Riefenstahl szexuálisan túlfűtött, 
Über mensch- ké pei hez képest ornamentikus 
mértani materializmusban fogant fotók ha-
sonló helyzetekben. Billen a tengely, szörföl 
a tudat, hullámoztat a shuar-cucc, valahol 
erre lehetett 1971-ben a jugoszláv követség 
is… amit… a Françoise Dorléacra is emlékez-
tető dravográdi horvát nő, aki később egy 
maronita hadúr első felesége lett Kelet-Bej-
rútban, tehát a horvát nő nagybátyjáék hajtot-
tak végre. De ez miért egy chiapasi zapatista 
esküvő képeiről jut eszembe, merengett Be-
nedict, szalma-Stetsonban férfiak, kaktusz & 
fiddler, prekolumbián arc, fátylas nők, halott 
csecsemők a Száhel-övezetben, billen a hori-
zont, nem Sebastião Salgadoé, hanem az 
enyém, gondolta Benedict, sátoraljak, teve-
szag, homok, homok, Barešić talán erről in-
dult 1971. április 7-én Anđelko Brajkovićtyal, 
hogy megöljék Vladimir Rolovićot, a titói Ju-
goszlávia Svédországba akkreditált nagykö-
vetét, és a Françoise Dorléacra is emlékeztető 
irtó stramm dravográdi horvát nő, aki ekkor 
már a „Közel-Kelet Svájcában” élt mint a ma-
ronita hadúr első felesége, tudott az ügyről, 
Miro Barešić az unokabátyja volt, apja fél-
testvére, aki Dalmáciában született, kitelepí-
tett olasz dalmaták házában éltek, az usztasa 
filozóf, Fabio Sladoled szellemi befolyása 
alatt, mikor Goli otokra került, mert nem 
akart bezupálni a jna-ba. Fél év kőtörés. Hallj 
oda! – Galapagos. Ez a fotós olyan, mint egy 

Darwin-követő vizuál-Bruce Chatwin, dzsun-
gel és a patagóniai Mars-felszín az otthona, 
ökopatrióta globálisan, tudni akar minden-
ről, ebben a mennyiségben ez már a  psziche-
delikus megismerés terepe, Ira Cohen álló-
képben, megint a szürke árnyalatai, fan- 
  tasy-fények valóságosban, manipulálatlanul, a 
shuarok tudása együtt hullámzik a mez ca le-
ró val, jamaicai pszilocibin, apacs pe yote So-
norában. Mikor a dolgozószobájába vitték és 
megkötözték a követet, Barešić az ajtót őriz-
te, Brajković dugta a pisztolycsövet Vla di mir 
Rolović nagykövet szájába, s mikor meg-
hallotta, hogy a svéd rendőrség egységei ro-
hangálnak és tüzelőállást foglalnak a folyo-
sókon, ő húzta meg a ravaszt. A Françoise 
Dorléacra is emlékeztető irtó stramm dra-
vográdi horvát nő ekkor egy kelet-bejrúti 
maronita templomban imádkozott értük.  
A gyilkosság után megadták magukat, egy 
évvel később túszcsere keretében elengedték 
őket Franco Spanyolországába, mert egy cso-
port usztasa eltérített egy sas-utasszállítót, és 
az elengedésüket követelték. Madridból, 
ahol nem csak horvát nacionalistákkal, de a 
román vasgárdista Horia Simával is egyeztet-
tek, az udba – a jugoszláv titkosszolgálat – 
állami terrorista halálkommandójától tartva, 
hiszen a titóisták nem csak Bleiburgban öl-
tek, több mint hetven családtag lelte végzetét 
a partizánok kezéből ’45-ben, május végén, 
némelyiket kettéfűrészelték, némelyik nek ki-
vájták a szemét előtte, Rodney Elpidio Ace -
vedo, Paraguay madridi nagykövete segít-
ségével Asunciónba keveredtek, Alfredo 
Stroessner jezsuita hagyományú diktatúrája 
szívélyesen fogadta őket. Jó példája ez an-
nak, hogy nem csak szélsőbalos terrorizmus 
létezett világszerte a hetvenes évek elején, To-
ni Šarić néven a paraguayi hadsereg szá-
zadosa lett, karatealapú test-test elleni küz-
delmet oktatott kommandósoknak, de 
Stroessner még neki sem engedte, hogy ta-
lálkozzon Mengelével, pedig nagyon szeret-
te volna. Később diplomáciai alkalmazásban 
testőr lett, azonban az Egyesült Államokban 
megbukott, kiadták Svédországba, életfogy-
tiglani büntetésének maradékát leülni.  
A börtönben a skandináv krimiket nagyban 

Vágvölgyi B. András
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Az 1972-es befejezetlen Želimir Žilnik-film 
egy sikeres vajdasági maszek életéből in-
dul ki, akinek elszórva, utazó handlé-élet-
viteléhez kapcsolódóan, egész Jugoszláviá-
ban, Zágrábban, Belgrádban, Ljubljanában 
és Szkopjéban is vannak gyermekei különbö-
ző anyáktól, akik már egyetemre járnak, de a 
nyári szünetben Svetozar, mivel Svetozarnak 
hívják a bővérű apát, aki a fragmentáció elle-
nére is igyekszik jó apa lenni, ezért Stvetozar, 
a maszek minden évben összehívja összes 
gyermekeit a tengerpartra a nyári vakáció 
idején, hogy ismerjék, szeressék meg egy-
mást. Még tart a gyermekek vidám együttlé-
te, mikor Svetozar, a sikeres maszek cégét fi-
náncok ellenőrzik az udba-val karöltve, majd 
a céget megszüntetik és Svetozart börtön-
be zárják a sikeres maszekok elleni politikai 
kampány keretében, a kölkök mehetnek visz-
sza anyjaikhoz. A film az 1971-es év turbu-
lens politikai eseményeit mutatja, Svetozar 
gyermekei a szereplők. Zágrábban, a nemze-
ti újraébredés nem épp szende állapotában 
olyan fiatal politikusok jőnek az ifjúsági szer-
vezetben, mint Čičak vagy Budiša. Ljubljaná-
ban maoista diáktüntetések zajlanak, Belg-
rádban tüzes viták a jugoszláv alkotmány  
újraírásáról. Svetozar gyermekei elbúsulnak 
a politikai bizonytalanság miatt, Nyugat-Eu-
rópába mennek dolgozni. Néhány hónapnyi 
próbálkozás után éppen a stockholmi jugo-
szláv nagykövetségen járnak a papírjaikat 
intézni, amikor neonáci terrorista támadás 
éri a diplomáciai képviseletet, ők is felveszik 
a harcot az usztasák ellen – az egyik, hosszú 
bőrkabátos usztasát maga Žilnik, a világhá-

borús partizán árvagyerek játssza –, Svetozar 
gyermekei mind meghalnak ebben a tűz-
harcban. Žilnik közönséghez a maga teljessé-
gében soha el nem jutott mozijának erkölcsi 
tanulsága kettős: egy, a külső körülmények 
szorításának hatására a merkantil-materia-
lista másodgenerációs neppergyerekekben 
is felébredhet a kozmopolita hazafi és honle-
ány; kettő, Šarita ekkor még nem festette sző-
kére a haját és nem tetováltatta tele a testét 
Libanonban, Bejrútban, amit leírni csak úgy 
szeretett, hogy „Beyrouth”.

(fotografiska)

Benedict a dravográdi horvát nő képével 
ébredt. Magas, szőke, a fake katolicizmus és a 
rock’n’roll ikonográfiájával kivarrva, mint 
egy hirdetőoszlop, a nagyapja benne volt a 
jankapusztai kommandóban (vö. Marseille, 
Sándor jugoszláv király elleni halálos me-
rénylet, 1934; Jancsó Miklós: Sirokkó, 1969 w/ 
Marina Vlady & Jacques Charrier), a nagy-
bátyja pedig 1971-ben a stockholmi jugoszláv 
követség elleni usztasa akcióban. Irtó stramm 
nő. Françoise Dorléacra is emlékeztet. Nehéz 
gondolatok egy mélyfelhőjű, fémszínű tava-
szi napon. Benedict a Wallingatantól a Sve-
avägenen komótosan lesétált a Gamla Stanon 
keresztül Södermalmba. A rakparton balra 
fordult, a nap egy-egy hirtelen lyukon áttört 
a mélyfelhőn, Maulbertsch, gondolta Bene-
dict, pannon, parasztbarokk gondolat, egy 
ideig merengett a vízi járműveken, aztán be-
ment a Fotografiskába, az egyik legjobb fény-
képészeti múzeum, világszinten, így tud ta. 
Célzott támadás, pontos drónjának hegye se-
bészi pontossággal csapott a nagyszabású 
fekete-fehér földtanba. Jegyváltás után ütött 
be az ayahuasca. Két stampóval ivott reggeli 
helyett, shuar cucc, az Andokból par avion. 
Mire beért, már túl volt az első hányáson. 
Rabszolgakereskedők által mobilizált töme-
gek nagybani földmegmunkálásban az esőer-
dő közepén, felmenőiket lelkiismeretlen hu-
mán erő for rás- me ned zserek több száz éves 
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inspiráló John Ausonius barátja lett, aki 
imádta hallgatni az usztasatörténeteit. 1987-
ben engedménnyel szabadult, visszaköltö-
zött Paraguayba. 1991 júliusában találta meg 
a halál, negyvenegy évesen Benkovac mel-
lett, „Boj se bije, bije, / Ustaški se barjak vije“, 
Miranje Donje környékén a gospići szerbek 
elitalakulataival vívott harcokban. Halálá-
nak körülményei napjainkig találgatások tár-
gya, összeesküvés-elméletek hóbortosai máig 
értetlenkednek bizonyos részleteken. A ter-
mészetimádat, a panteizmus és a hortográfi-
ai univerzalizmus pszichedelikus mohósága 
érződik ezekből a fekete-fehér képekből.  
A létezés elveszett jelentése, a Föld sója és 
genezise, és ehhez még a műmájer Wenders 
sem kell. Hét és fémilliárd ember természet-
ellenes, most akkor a nemzeti parkok a meg-
oldás? Nem a shuarok a megoldás, meg az ő 
szubsztanciájuk? A krémes barna ital, amely 
kinyitja a füledet a fókakaffogásra? The world 
is my oyster, csak minél kisebb ökológiai láb-
nyommal, kajakozd át az óceánt, ha a másik 
parton van dolgod, szárnyalj széllel, ha rád 
tör a psychegreedia, elképesztő, hogy az egész 
polgárháborút keresztülimádkozta a Fran-
çoise Dorléacra is emlékeztető irtó stramm 
dravográdi horvát nő, nézz „fekete hullá-
mos” jugoszláv filmeket a témában, például 
Želimir Žilnik’s film on the 1971 ustaša attack on 
the Yugoslavian Embassy, nézegess sztripeket, 

Spider Jerusalemet például, jellemezzen a koc-
kás ingek szeretete, és valóban belevaló buli 
lesz, itt nem babra megy a játék, ezek még a 
csoportszexet is gyakorolták azon a tenger-
parton, amire nem szeretik, ha ola szul mond-
ják, hogy a „mi tengerünk”. Žil nik az érvé-
nyes status quo ellen a Gastarbeiter Opera, a 
bácska-bánáti nagytermészetű paraszti vi-
lágvagányság, nekropolitikus gerillaroman-
tika és a fekete-fehér gerillafilm segítségével 
lázadt. „A szégyen már forradalom.” A víg-
játéki szembesülés ellenhat a diktatúrának, 
de ha nem értjük a komédia üzenetét, akkor 
is forradalom jő, előbb vagy utóbb. „Van a 
forradalmaknak is egyfajta ciklikus termé-
szete. Az állam komoly, nem bírja a paródiát, 
a gúnytól szétesik, a képregény szabadságot 
szül, igen, a sztripek, az emberiség bolondok 
hajóján hajózik a szabadság szigete felé, ahol 
férfisztriptíz van és feminista pornográfia.” 
Az ayahuascero teste 360°-os kört ír le fejével 
az origóban, a mágikus realizmus igenis bo-
tanikai kérdés, ezt Salgado fekete-fehérjei is 
igenmód igazolják, hullámzik a tengervíz, a 
koponyát belülről nyaldossa a hullámverés, 
bálnaszag és bébipelikán, japán alga, mély-
tenger és pacahal, olvadó sarkon, kondenz-
csíkkal az égre verselő pilota-költők (rossz 
költők), az vagy, amit elszívsz, beszedsz 
vagy lősz, képpé képezni le üzenetet, pre-
misszát és konklúziót, sivatagot és óceánt.


