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Johan Harstad 
Satöbbi 

részlet 
 
SZEREPLŐK: 
JOSEPH ZIMMER, vietnami veterán és revizor a Denburg & Low 
cégnél 
EDWARD BOWMAN, vietnami veterán, egy szuvenírbolt tulajdonosa Washington 
D.C. Constitution Gardenben 
ALAN  ZIMMER, szabadúszó haditudósító fényképész. Joseph fia. 
HELMUT, német TV-riporter 
LISA,  amerikai újságíró és fényképész 
PETER, dán TV-riporter 
SALKO, bosnyák muszlim, a szarajevói Holiday Inn-ben dolgozik 
NOLA ZIMMER, vágó a BBC-nél. Joseph lánya 
ROGER, Nola férje 
KAY ZIMMER, könyvkiadói szerkesztő, Joseph felesége 
BENJAMIN, húszas éveit taposó férfi 
IAN LEWIS TISZTELETES, lelkész 
 
Harmadik jelenet 
 
(...) 
SALKO 
Voltak már Visegrádban? (senki nem válaszol) Gondoltam. Szarajevótól keletre fekszik, 
Gorazde és Srebenica között. A Drina folyó szeli ketté, amit egy fantasztikusan szép híd 
ível át. 1571-ben építette fehér kövekből Mehmet Pasa, az ottomán nagyvezír. Igazán 
nagyszerű. Tizenkét ívű. Igen, magáról a hídról ennyi elég is. Rögtön megértik, hogy ma 
már mindenkinek szörnyű emlékei fűződnek hozzá. Hallottak egy Milan Lukic nevű 
férfiról? 
ALAN 
Nem. 
SALKO 
Nem sok újságíró hallott róla. Pedig nincs olyan muszlim Visegrádban,  aki ne tudná, ki 
ez a Milan Lukic, és mit tett a Drina-hídon. Milan Lukic örökre megváltoztatta a várost. 
1992 nyarán érkezett. Maga köré gyűjtött tizenöt embert. A saját testvérét, Milost,  
a sógorát, és a régi haverjait Belgrádból. Aztán ügyködni kezdett. Már az első nap meg-
jelent Zukic úr háza előtt. Milan Lukic érdeklődését Zukic úr vadonatúj piros Volkswa-
gen Passatja keltette fel. Erre fájt a foga. Így hát megölte az úr feleségét, őt pedig magá-
val vitte a piros Passatban. Zukic urat azóta sem látták. De az autót igen. Minden nap. 
Minden felé. Tudták, hogy ez mit jelent. Ha megállt egy ház előtt, akkor ott megszűnt a 
remény. Egy gyilkosság és egy autólopás a borzalomnak olyan hullámát indította el, ami 
Visegrád lakosságából közel tizenöt ezer muszlim életébe került. Kétszer is vagy 60-70 
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személyt, férfit, nőt, gyereket kényszerített be a város egyik épületének szűk szobájába, 
aztán gránátot dobott közéjük. Aki menekülni próbált, azt egyszerűen lelőtte.  Egy régi 
spa központot is lefoglalt, oda vitte a környékről gyűjtött lányokat. Mondták, hogy az 
egyik lány öngyilkos lett, kiugrott az ablakon,  miután Milan kész lett vele. Ezzel ijeszt-
gette a többi lányt... De a fő szórakozása mégsem ez volt. Legjobban a Drina feletti hidat 
szerette. Biztos azért, mert az egész városból jól látható. Azt akarta, hogy  mindenki 
lássa. És látták is. Látták Milan Lukicet minden este, ahogy jött a piros Passattal, amit 
több teherautó is követett, tele muszlim férfiakkal, muszlim nőkkel. A híd szélére állítot-
ták... és meggyilkolták őket. Minden este, egy álló óra hosszat gyilkoltak az utcai lámpa-
fénynél. Később már nappal is... biztosan sürgette őket az idő. Nem tudom. Legtöbbjük-
nek elvágták a nyakát, megszurkálták, aztán bedobták őket a folyóba. Egyesek még él-
tek, amikor vízbe értek. Megpróbáltak kiúszni a partra, de hiába, mert agyonlőtték őket. 
Időnként olyan sok volt a halott,  hogy a határon túl, a szerb oldalon lévő Bajina Basta 
vízi erőmű műszaki felelőse kétségbeesett táviratot küldött a rendőrfőnöknek, amiben 
azt kérte, hogy mérsékeljék a hullaúsztatást  a folyón, mert az egész rendszer bedugult. 
De Lukicék csak folytatták. Nap nap után. A helyzet egyre rosszabbodott. A híd korlátja 
csurom vér lett. A Drinában mind több megcsonkított test úszott, fej, kar, vese nélküli 
emberek. Mire a piros Passat eljutott a környék minden házához, Milan Lukic személye-
sen legalább 132 embert ölt meg. Valószínűleg ezrekre tehető azoknak a száma, akiket ő 
és emberei tettek el láb alól. Dolga végeztével el is hagyta Visegrádot,  úgy látszik unat-
kozott. Senki sem tudja, hogy hova lett.  
Egy biztos, hogy bujkál valahol. Talán erről kellene egy riportot készíteni!  
De vajon közölnék-e? 
ALAN 
Előbb-utóbb minden véget ér, Salko. 
SALKO 
Igen, vagy előbb, vagy utóbb. 
(SALKO elmegy. HELMUT előveszi a  videókamerát) 
LISA 
Ne! 
HELMUT 
Muszáj. 
 
Negyedik jelenet 
(Washington D.C. ZIMMER és BOWMAN a padon) 
 
BOWMAN 
Mikor volt utoljára nála? A pszichiáternél. 
ZIMMER 
Három hete hagytam abba. Átszállással jutottam csak oda. 
BOWMAN 
A buszozás miatt? 
ZIMMER 
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Nem ... Nem. Biztosan nem azért. 
BOWMAN 
Még egy kis kávét? 
ZIMMER 
Köszönöm, nem. Még ezt sem ittam meg. 
BOWMAN 
Nem kell meginnia a hideg kávét, tudhatja. Nekem sok. 
(ZIMMER kiönti a kávét, és BOWMAN felé nyújtja a csészét) 
Kávéból mindenesetre van elég. 
ZIMMER 
Ezt jó tudni. Nős? 
BOWMAN 
Naná. Már harmadszor. Mint egy bűvészmutatványos.  
Van egy lányom is. 
ZIMMER 
Ő is itt lakik a városban? 
BOWMAN 
Nem, Coloradóban. Jó hely. Járt ott? 
ZIMMER 
Nem. 
BOWMAN 
El kéne mennie. Coloradóba. Nincs még egy ilyen hely... 
egészen különleges. Úgy értem... látta azt a filmet,  
mi is volt a címe.... The Shining, Jack Nicholsonnal 
és, és azzal a nővel. Duvall, Shelley Duvall. 
ZIMMER 
Igen. Nem... nem is tudom. 
BOWMAN 
Nem emlékszik? Nicholson játssza a házmestert, 
aki elviszi a csaláját egy szállodába. Overlook  
Hotel, fenn a Sziklás Hegységben.  
A bezárt szállodára kell felügyelnie egész télen. 
(a film nyitódalát dúdolja) 
ZIMMER 
Talán. Azt hiszem, emlékszem rá. 
BOWMAN 
(a film egyik jelenetéből idéz) 
ZIMMER 
Ha arra akar rábeszélni, hogy Coloradóba menjek, akkor nem túl ügyes. 
BOWMAN 
Ó, ne gondoljon arra a szállodára. Tulajdonképpen kettőről  volt szó, egyről Oregonban 
és egyről a Yosemite nemzeti parkban, de ez lényegtelen. Azt akarom kihozni az egész-
ből, hogy Colorado, éppen a film hangulata miatt; a természet, a hegyek, az atmoszféra 
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miatt; a felismerés érzését adja.  
ZIMMER 
Mi az, hogy felismerés érzése? 
BOWMAN 
Hogy minden összefügg. A világ legszebb dolgai, a legfantasztikusabb, szívbemarkoló-
an szép  dolgai… és minden más. Amit maga látott. És amit én láttam. Az innen sok 
ezer mérföldre lévő... zöld, meleg, nedves és áttekinthetetlen… Okay! Írja le nekem 
egyetlen szóval Vietnamot! Amiben minden benne van. 
ZIMMER 
Buja. 
BOWMAN 
Pontosan. Buja. Dzsungel. Zöld. Olyan zöld, hogy az embernek hányni támad kedve. 
Állandóan. Áthatolhatatlan  őserdő, barna vizű piszkos folyók, patkányok, mindenkibe 
beleakaszkodó folyondárok. 
ZIMMER 
És alvás. Én csak arra emlékszem, hogy örökké fáradt voltam. Az őrület határáig. 
BOWMAN 
Lehetetlen volt világosan gondolkodni. 
ZIMMER 
Olyan érzésem volt, mintha vékony hártya burkolta volna az agyamat, úgy, hogy egyet-
len gondolat se szabadulhasson ki. 
BOWMAN 
Pontosan! És itt jön a képbe Colorado. A természet éppoly gazdag, de másképpen. Nincs 
rothadás, csak oxigén és kilátás. Nyitott táj. De ha az ember becsukja a szemét, akkor 
hallja a The Shining zenéjét és tudja, hogy bárhova mehet, a dallam követi fogja. Viet-
nám. Nem lehet szabadulni tőle. Úgy emlékszel rá, oly kristálytisztán látod, mintha egy 
drága Hasselblad fényképezőgéppel  felvett képet néznél. Minden tettedre emlékszel. 
Mindenre, amit szeretnél elfelejteni. A különbség az, hogy most biztonságban vagy.  
Coloradóban. Végtelen táj, ott állsz a természet közepén, a senki földjén, az országunk-
ban, és ezt látod. Ezt érted. Ezt elfogadod. 
ZIMMER 
Miért akarnám én ezt látni? 
BOWMAN 
Mert ettől minden jobb lesz. Aki nézi, az is jobb lesz. 
ZIMMER 
Tudja, mire emlékszem a legjobban? Vietnámból?... Az éjszakákra... emlékszik, milyen 
hirtelen lett sötét? Mintha valaki lekapcsolta volna a villanyt. Nem emlékszem, hogy 
egyszer is láttam volna csillagokat. Talán a sok fa miatt… Nem bírtam hozzászokni. 
Minden éjszaka egyforma rossz volt. 
A nappalok sem voltak jók, de az éjszakák... 
BOWMAN 
Igen. 
ZIMMER 
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Ez az, amire emlékszem. (szünet) Aludni szeretnék. Lefeküdni és aludni. 
BOWMAN 
De azt nem lehetett. 
ZIMMER 
Ez igazságtalanság. (hosszú szünet) Néha arra gondolok, hogy a háborúban könnyebb 
élve maradni, mint elpusztulni. 
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