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n e M e s  A n n A

előled 
Alig pár méterre ültem onnan, ahol kitört az első világháború. kértem egy kávét 
hideg tejjel, aztán kinéztem a kávézó ablakán. Úgy választottam ki a helyet, hogy 
a folyó partján legyen, és rálássak a latin hídra. szarajevót úgy szeli ketté a nem 
túl jelentőségteljes Miljacka, mint Budapestet a duna, de a két városnak több 
közös vonása nincs. A nyilvánvaló különbözőség ellenére éppen olyan egyked-
vűen rendeltem kávét a Balkánon, amilyen egykedvűen vonatra ültem tizenkét 
órával azelőtt Budapesten. Amíg vártam a pincért, próbáltam felidézni azt a pil-
lanatot, amikor életemben először hallottam gavrilo Princip nevét. Azt tudtam, 
hogy egy történelemóra után kutatok az emlékeim között, de egyszerűen nem 
jutott eszembe semmi érdemleges, csak az akkor negyven körüli, hajadon tanár-
nőm kényszeredett mosolya és a történelemszertár bűze, ahonnan kihozhattunk 
néha egy-egy szakadt térképet, amin el kellett mutogatnunk népvándorlási út-
vonalakat meg jelentősebb csatákat. Azokból sem emlékeztem semmire, se a 
népvándorlásokból, se a csatákból. Mindössze két évszám maradt meg a gimná-
ziumi tanulmányaimból, 1555, az év, amikor megkötötték az augsburgi vallásbé-
két, a másik pedig 1517. október 31. volt. Bármikor és bárhol el tudtam mondani, 
hogy luther Márton ezen a napon akasztotta ki kilencvenöt pontból álló vitaira-
tát a wittenbergi vártemplom kapujára. Abban amúgy sosem voltam egészen 
biztos, hogy kilencvenöt vagy kilencvenegy, már akkor sem, amikor a dolgozatra 
készültem.

A pincér nem siette el a dolgot, tíz perce nem hozta a kávém. Mellettem egy 
háromfős család ült, a nőnek csak a szeme látszott ki a fátyol alól. Meg akartam 
nézni, hogyan issza majd meg a kávéját, ha egyáltalán azt kért, de aztán megkap-
tam a sajátom, és soha többé nem néztem a nőre. Azt sem vettem észre, hogy el-
mentek a kávézóból. Három konvertibilis márka volt a kávé, és öt a buszjegy, 
amit a pályaudvaron vettem, hogy bejussak a városba. sosem fizettem ilyen 
pénzzel azelőtt. Amikor leszálltam, könnyű dolgom volt, hozzácsapódtam két 
német fiúhoz, az egyik Björn volt, a másik nevét elfelejtettem abban a pillanat-
ban, hogy kimenekültem a gyönge kézfogásából. Mérnökhallgatók voltak. A té-
tova mozdulataikon, a tekintetük ide-oda kapkodásán láttam, nem tudnak mit 
kezdeni azzal, hogy nő vagyok. A közvetlenségem bénította őket, pedig a legke-
vésbé sem akartam így hatni rájuk. sehogy sem akartam hatni rájuk. inkább pró-
báltam arra figyelni, amit a szállásukról mondtak. Azt állították, hogy a város 
lebombázott házai között van egy, amit átalakítottak hotellé, de nem egy egysze-
rű hely, mert nincs áram, nincs víz, és talpig egyenruhában, golyóálló mellény-
ben fogad a személyzet. Annyira lelkesek voltak, hogy zavarba jöttem, amiért én 
meg nem annyira voltam az. erőt vettem magamon, megkérdeztem, hogy az ár-
ban benne van-e a reggeli, és akkor a fiúk megnyugodtak, hogy figyelek rájuk, 
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meg tulajdonképpen én is nyugodtabb lettem, hogy tudok figyelni rájuk egy ki-
csit. Azt mondták, hogy a koszt is háborús, konzerveket adnak, állítólag ehetet-
len minden. ezzel aztán meg is győztek, hogy jó a hely, talán ott szálltam volna 
meg, ha nem vagyok egyedül. negyvenhat hónap. Az ezernégyszázhuszonöt 
nap, ha minden igaz, bár az anyám mindig azt mondta, hogy diszkalkuliám van. 
ennyi ideig tartották ostrom alatt szarajevót a szerbek. Amikor a német fiúk ab-
bahagyták a szövegelést a háborús hotelről, kibámultam az ablakon. Welcome to 
sarajevo, piros festékkel mázolták a feliratot egy leszaggatott plakátra az út szé-
lén. A Baščarsijáig vitt a busz, szinte nem is kellett sétálni, máris a galambáztatta 
sebilj téren voltam, az óváros kellős közepén. Mintha velence lenne, gondoltam, 
aztán el is szégyelltem magam, hogy mindig hasonlítgatok ahelyett, hogy vala-
mit csak úgy egyszerűen szeretnék vagy utálnék saját magáért. A sebilj tér köze-
pén álló kút körül nem csak galamb, turista sem volt kevés. Azt mondják, ha 
iszol a kút vizéből, biztosan visszatérsz szarajevóba. átverekedtem magam a 
galambokon meg a turistákon, hogy tudjak inni, de aztán rájöttem, hogy nekem 
még semmit nem tett le az asztalra ez a város. elhatároztam, hogy csak indulás 
előtt iszom a kútból, ha egyáltalán úgy alakul, hogy akarok. Miután kicsit meg-
sértődtem a kútra a váratlan döntéskényszer miatt, ott is hagytam, vettem in-
kább egy üveg vizet a bazársoron, és egyúttal meg is tanultam az eladótól, hogy 
azt kell mondanom, negazirana, ha szénsavmenteset akarok inni.

Mielőtt elindultam kávézni, meg akartam nézni, hol történt a merénylet. Az 
emléktáblája nem volt túl nagy, legalábbis én úgy ítéltem meg, de ezzel valószí-
nűleg eléggé egyedül voltam. Miközben ugyanis a vállamra nehezedő világtör-
ténelem súlya alatt roskadoztam ott, ahol a gavrilo Princip nevű szerb diák meg-
gyilkolta ferenc ferdinándot, aközben a helyiek vécépapírokkal megrakodva 
siettek haza, és szemmel láthatóan a legkevésbé sem érdekelte őket a tábla vagy 
a világháború, csak a bevásárlótáskájukkal szenvedtek. ferenc ferdinándot fi-
gyelmeztették, hogy ne menjen szarajevóba, mert a szerb nacionalisták nem 
szívlelik, de ő ezzel nem törődött. én senkinek sem szóltam otthon arról, hogy 
elutazom, csak vettem egy vonatjegyet. A száz évvel ezelőtti gyilkosságra csak a 
ház falára erősített tábla emlékeztetett, a délszláv háború viszont nehezen gyó-
gyuló sebeket hagyott a városon a kilencvenes években. golyónyomok szinte 
mindenhol. Az egyikbe belenyomtam az ujjam. Azon töprengtem, hogy a tíz-
ezerből vajon hányan haltak meg ott, ahol éppen álltam. A délszláv háború kitö-
résekor nem voltam egyéves sem. Amikor a szerbek a környező hegyekről ha-
lomra lőtték szarajevóban a bosnyákokat, én azzal voltam elfoglalva, hogy 
háromóránként kapok-e enni vagy sem, meg néha lehánytam az anyám vállára 
rakott textilpelenkát.

Ha ott lettél volna velem a Baščarsiján, bizonyára ittunk volna a kút vizéből, és utána 
azt kérted volna, nézzem, milyen gyönyörűen megfér egymás mellett ebben a városban a 
mecset, a katolikus és az ortodox templom, meg a zsinagóga is, és én erre azt mondtam 
volna, hogy olyan vagy, mint az anyám, amikor azt mondja, hogy költözzön szeretet a 
szívedbe, kislányom, és azt is mondtad volna, hogy hagyjuk azt a kurva háborús hotelt, 
nézzünk valami jó kis helyet, ahol alszunk egy nagyot, ha már belerángattalak éjjel ebbe 
a hülyeségbe, és kérted volna, hogy tanuljak meg örülni, és tanuljam meg, hogy nem kell 
mindig mindent érteni, és tanuljam meg azt is, hogy nem kell mindig mindenből tanulni.
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Jó két órája ülhettem a kávézóban a Miljacka partján, amikor a pincér szólt, 
hogy lassan zárnak, és megkérdezte, kérek-e még valamit. Mondtam, hogy kérek 
még egy kávét, ha belefér. Belefért. A fiúnak most valahogy gyorsabban járt a 
keze, mint korábban, én viszont jobban örültem volna, ha ez fordítva történik, és 
ezúttal nem igyekszik annyira. nem akartam elindulni. nem tudtam, hova me-
hetnék. nyomasztott a csendesedő kávézó, az ázott törlőrongyok szaga, a pincé-
rek hazavágyó mozdulatai. egyedül voltam. Amikor megkaptam a kávém, fizet-
tem, és elkezdtem pakolni. A pincér ekkor visszajött, és minden átmenet nélkül 
megkérdezte, hol szállok meg, én meg azt válaszoltam, hogy nem tudom, de el-
vileg van itt valami háborús hotel, esetleg ott. rázta a fejét, nevetett, aztán bemu-
tatkozott. kértem, hogy mondja még egyszer a nevét, mert nem értem, aztán ta-
goltan mondta, hogy kenan, és azt is, hogy várjam meg, amíg bezárnak, segít 
szállást keresni. visszaültem, és megvártam, amíg standoltak a másik két pincér-
rel. kenan közben hozott egy kólát. nem volt kedves, de teljesen világos volt, 
hogy ez nem nekem szól, hanem összességében a világnak. Örültem is, hogy 
nem kedves, úgy voltam vele, hogy abban nincs kockázat. Amikor végeztek, azt 
mondta, elvisz burekezni, én meg beleegyezés helyett megkérdeztem, mi a biz-
tosíték arra, hogy nem szervkereskedő. felhúzta a szemöldökét, és azt mondta, 
hogy semmire sincs biztosíték az életben. kanyarogtunk az óvárosban, aztán egy 
keskeny kis utcába érve közölte, hogy megérkeztünk. egy alacsony, piszkosfehér 
házikóban sütötték a bureket, olyan volt az egész, mintha díszlet lenne. A bu-
reksütő előtt volt néhány faasztal, kenan azt mondta, üljek le, mindjárt jön. Mivel 
hozzászoktam, hogy nem sietős alkat, nem lepett meg különösebben, amikor 
már vagy húsz perce nem tért vissza. lehunytam a szemem. A burekes melletti 
bódéból kiszűrődött valami túlzottan is autentikus balkáni zene. tényleg díszlet-
ben ülök, gondoltam. sült hús és faszén illata nehezítette a negyvenfokos alko-
nyati levegőt, a ruhám a bőrömre tapadt. A szomszédos asztalnál vízipipát vet-
tek elő, almaillatú füst bolyongott körülöttünk, szerettem, könnyített valamennyit 
az olajos levegőn, amivel megtelt a tüdőm. kenan egyszer csak kis fémtálcákon 
meghozta a vacsorát. Amikor beleharaptam a burekbe, azt gondoltam, hogy éle-
temben nem ettem ilyen finomat. Mondtam kenannak, hogy nálunk is van ilyes-
mi, úgy hívjuk, hogy rétes, és tanítgatni kezdtem, hogyan kell kimondani. kenan 
nem tudta, mit vesz a nyakába, amikor bemutatkozott a kávézóban, akkor pedig 
végképp nem, amikor vacsora közben megkérdezte, mi a francot csinálok egye-
dül szarajevóban. nem lesz rövid, mondtam, ő meg erre azt, hogy reggel nyolcig 
ráér. főleg apám miatt vagyok itt, mondtam, és magamban hozzátettem, hogy 
ez, persze, hazugság.

Miattad voltam ott.
Végül csak apámról beszéltem, mert rólad egyszerűen nem tudtam.
tizenegy óra körül bekönyörögtem magam az old town Hotelbe a Baščarsija 

közepén. kenan ragaszkodott hozzá, hogy ne a háborús hotelbe menjek, azt 
mondta, jobban járok ezzel. Mielőtt hazament, megbeszéltük, hogy másnap foly-
tatjuk, de én tudtam, hogy többször nem látjuk egymást.

Hajnalban a müezzin ébresztett. tudtam, hogy más lesz, mintha az órámra 
riadnék fel, de leginkább arra voltam kíváncsi, hogyan fogadja a déli harangszó-
hoz szokott fülem a müezzin mindent betöltő hangját. kenan még este leírta ne-
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kem angolul a szöveget. Allah a legnagyobb. tanúsítom, hogy nincs más isten, 
csak Allah. tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte. gyertek imára. gyertek 
az üdvösségre. Allah a legnagyobb. nincs más isten, csak Allah. Az ima jobb, 
mint az alvás. Miközben hallgattam a müezzint, fogtam a papírt, és mondtam 
utána a szöveget. nem tudtam, hogy ezt kell-e csinálni, mindenesetre kényel-
metlenül éreztem volna magam, ha nem csinálok semmit, csak fekszem a takaró 
alatt. sajnáltam, hogy nem kérdeztem meg kenantól, mi a szokás ilyenkor. Az 
utolsó sor különösen tetszett, milyen szép, gondoltam, jobb az ima, mint az al-
vás. nem volt kedvem visszaaludni, odamentem az ablakhoz, és néztem az ébre-
dező várost. A galambok sehol nem voltak. Ötletem sem volt, hova húzódhattak 
el, de abban biztos voltam, hogy kettőt pislogok, és megint tele lesz velük a tér. A 
müezzin éneke nem ment ki a fejemből. Azon gondolkoztam, mennyire nincs 
kapcsolatom se az istennel, se a templommal, se a hittel. Pedig megkereszteltek, 
János atya, aki összeadta a szüleimet. ráadásul ugyanott keresztelt meg, abban a 
szűk, sötét, mezőföldi parasztházban, ahol az anyám nemcsak férjhez ment, ha-
nem sok évvel az esküvője előtt kijárta az első négy osztályt. négyhónapos vol-
tam: akkor még nem dönthettem, de konfirmálni már nem akartam, nem is kel-
lett, csak nagyünnepeken volt kötelező ott lennem az istentiszteleteken. utáltam. 
készülődés közben a család nőtagjai mind idegesek voltak, inas és hideg volt a 
kezük, és krétafehérre púderezték magukat. utáltam a púder szagát is, a látvá-
nyát is, és azt is, amikor elővették a szövetkabátjukat a nagyanyám nyikorgós, 
sötétbarna szekrényéből, ami semmiben sem különbözött egy talpára állított csa-
ládi koporsótól. Az ünnepi istentiszteletre úgy hangolódott a család, mintha va-
lami nagyon szomorú helyre mentünk volna, és végül úgy is lett, mindig szó volt 
a halálról, a bűnről, a bátyám ellopta a rágóm, ez például egyszer eszembe jutott, 
amikor a tiszteletes a bűnről beszélt. A vallásos életet még azelőtt meggyűlöltem, 
hogy rájöhettem volna, nekem is kell egy istenhez vezető út, ha tetszik, ha nem. 

Ha ott lettél volna, megkérdeztem volna, hogy szerinted hol alszanak a galambok, és 
te mondtad volna, hogy nem tudod, de talán egy padláson lehet a tanyájuk, és ettől a 
gondolattól boldog lettem volna, és megkérdeztem volna tőled aztán azt is, hogy szerinted 
ott, a tanyájukon miről beszélgetnek a galambok, mielőtt nyugovóra térnek, és mondtad 
volna, hogy semmiről, mert galambok, és a galambok nyomorultak, csak esznek, szarnak 
és betegségeket terjesztenek, és inkább menjünk reggelizni, de én a reggelitől eltekintet-
tem volna, helyette előadtam volna neked egy párbeszédet két galamb között, hogy meg-
győzzelek, a galambok nem is nyomorultak. 

tetszett, ahogy a muszlimok ima előtt megmosakodtak a kútban. tetszett a 
sok idegen mozdulat, és az is, hogy mintha a mozdulatokban is hittek volna, 
nem csak az istenükben. talán eleinte a kis bosnyákok is utálnak imádkozni, 
gondoltam, és mielőtt behúztam volna a függönyt, láttam, hogy száznál is több 
galamb szállt le szinte egyszerre a téren.


