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Sátorverés
A sínek mellett meneteltek a város szélén álló menekülttáborhoz. Mögötte már az erdő 

kezdődött, ahol ha a szemét zizeg, vagy egy mogyoróbokor megremeg, sejteni lehet, hogy né-
hány ember az, netán egy család, gyerekkel, mert a gyerekek kicsit ügyetlenebbül lopakodnak, 
hiába bújócskáztak korábban annyit, nem tudhatták, hogy ezt a játékot pontosan erre a néhány 
kilométerre gyakorolták ki. De még az is lehet, hogy csak egy őz volt. Órák óta figyelte, ahogy 
az a kis szürke és fehér pontocska, amiről a rendőrök azt állították, hogy a tábor, hogyan kezd 
duzzadni, nőni, növekedni, és hogyan válik egyre riasztóbbá a koszosfehér műanyag sátraival, 
a ledöngölt, porzó földutcácskáival, amik a sátrak közt kanyarogtak, és bent sehol egy árnyék, 
fa, és amikor már a kerítés mellett álltak, biztosra vette, hogy padok, székek sem lesznek oda-
bent. Az emberek a sátrak előtt, a földön ültek. A kerítés tetején szögesdrótot húztak végig, 
fogait rá csillogtatta. Hát megjöttél, végre.

Huszonnyolc éves vagyok, mondta a kilencévesnek kinéző Fares. Nem tudok írni meg ol-
vasni, de tudok rajzolni napot, felhőt és még fát is, tette hozzá bizonytalanul, ahogy a rendőr 
szigorú arcáról próbálta leolvasni, hogy egyáltalán érti-e, vagy megfelel-e tudása a táborban 
való elhelyezéshez. Fares megfigyelte, hogy az emberek bemondják a nevüket, a származási 
országukat, az életkorukat, és a foglalkozásukat. Igen, ő tud a legszebb felhőket rajzolni az 
egész utcában, és a kezével is mutatta, hogy ilyen, ilyen gömbölyűek a gomolyfelhői. A rendőr 
intett, hogy menjen tovább, Vadoma is kezdené, de neki is csak ásítva intett, menjél.

Igyekeztek mindenkinek sátrat találni, vagy szabad matracot. Családok együtt, nők, férfiak 
külön. Az olyan gyerekekkel, mint Fares, mi lesz, nem tudta elképzelni. Ebben a csoportban 
ő az egyedüli kísérő nélküli kiskorú. Az emberek kíváncsian nézték őket, mustrálták, milyen 
nemzetiségűek, milyen a ruhájuk, van-e valami értékes rajtuk, milyen útvonalon jöttek, meny-
nyi pénz lehet a farzsebükben, beszélnek-e angolul. Csökkenni fog-e a napi ételadag, ha ők 
is beköltöznek. A gyerekek csapatban álltak az egyik saroknál. Egy fiatal nő rámosolygott 
Vadomára, visszamosolygott, nem ismerte, de talán jó lesz még valamire. 

A többedik sátor előtt fiatal férfiakat látott, az egyik egy elhangolt, hiányos húrú gitáron 
népéneket játszott Kurdisztánról, a hazátlanságról, meg a szabadságról. A dal arabosan hang-
zott, de felismerte azt a jellegzetes kurd kiejtést, amiből már biztosan tudta, hogy iráni kurdok. 
Honnan szerezték azt a fekete teát, amit szürcsöltek, és honnan volt dohány a cigijükbe. A gitár 
elhallgatott, a férfiak csendesen figyelték a menetet. Az egyikőjük erőltetve felröhögött.

Afgán vagyok, válaszolta Fares, mire nem rakták be ahhoz a szír családhoz, ahol csak két 
gyerek osztozott a matracon. Az anya színes kendőkbe volt burkolva, fekete koszos lába kiló-
gott a papucsából. A férje kint állt, csípőre tett kézzel mondta a rendőrnek, hogy felőle jöhet ez 
a gyerek, de csak akkor, ha cserébe előbb mehetnek a tranzitzónába, az egész család, mert he-
tente csak öt embert engednek át, egyesével. A tranzitban már elkezdődnek a kihallgatások is 
arról, kik ők, és mit akarnak Európában. A férfi a kezét nyújtotta, áll-e az alku, kérdi a tekintete, 
mire a rendőr megfogta Fares alkarját, és húzta magával, a kisfiú vállát behúzta, görnyedten 
botladozott a férfi után, aki már türelmetlennek tűnt, hátranézett, és ahogy meglátta a rémült 
gyerekarcot, idegesen oldalra köpött. A kezét emelte, Fares védekezőn az arca elé emelte a 
karját. Nekem is van gyerekem, érted, mi, csak meg akartalak nyugtatni. Mit fogsz te kezdeni 
Németországban. Ezt a szégyent, hogy itt dolgozom, ennyi idősen, ennyiért. Baszki, ne sírjál 
már, hallod, most akkor értesz, vagy nem, na gyere, jó akkor ne fogd meg a kezem, baszod, 
gyere utánam, a tökömbe találunk neked egy afgán családot. 

A délelőtt során szinte mindenkit el tudtak helyezni egy-egy sátorban. A tábor egyik végé-
ben már elkezdtek újakat is felhúzni. Hideg, száraz szél fújt, a tartóköteleket nekicsapta a sátor 
oldalának. Vadoma és Fares maradtak utoljára. A rendőr elsietett, de nem mondta, mit csinál, 
közben telefonálni kezdett, nekik meg intett, hogy várják meg itt, az egyik ugyanolyan föld-
úton, a konyhasátor előtt. Azt nem mondta, hogy ehetnek-e. Vadoma azt latolgatta, bemenjen-e 
a sátorba. Egyik lábáról a másikra állt, tett pár lépést előre, mégsem. Az egyik hátrafordulónál 
megbotlott, nevetgélt magában, és a fejét picit hátradöntötte, körbenézve elvigyorogta magát, 
mintha csak mutatná a nemlétező közönségnek, hogy ő is nevetségesnek gondolta, hogy be 
akart menni ételt kérni. De most nem nézte senki. A gyerekek szaladgáltak, kiáltoztak. Egy 
kislánynak szétszakadt a színes gyöngyös lánca, odasereglett még négy lány, és együtt ke-
resgélték a mindenfelé gurult szemeket a homokban. Egyesével adták vissza a kislánynak, 
aki tenyerét nyújtotta, akárha koldulna az Óratorony téren, arcát elfintorította, rájátszott, már 
nemcsak térdelt, hanem előremászott, és húzni kezdte magát, a mozgása így inkább olyan lett, 
mint egy bevetésen lapulva kúszó katonáé, a többiek röhögtek, az egyik oldalba rúgta, mire 
felpattant, és bőgve nekivágta az összegyűjtött gyöngyöket. 

Fares undorodva, lopva odapillantgatva figyelte a lánybunyót, közben a nagylábujjával hol-
dat rajzolt a homokba. Most csillagokat. Elszúrta, hangosan ciccegett, és széttúrta. Újrakezdte. 
A rendőr tolmáccsal érkezett, egy szír férfival, aki elmondta, hogy az új sátrak csak holnap-
ra lesznek készen, nincs elég hely, ezért addig is Fares meg Vadoma az imasátorban fognak 
aludni. Imasátor. Jó, persze. A rendőr elnézett Vadoma válla fölött, na a hippik is megjöttek, 
mormolta kelletlenül, a tolmács vigyorogva bólogatott. A gyerekek is odaszaladtak hangos 
kiáltozásokkal, a nők felkapták a fejüket, páran integettek, a férfiak közül is volt, aki biccen-
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tett, sokan közülük nehézkesen felálltak, és indultak, a bejáraton néhány fiatal, európai lány 
és fiú sétált be, kezükben színesceruzák, rajzlapok, ugrókötél, labda, közben a gitáros fiúhoz 
már oda is ért a kurd fiú, megölelték egymást, és már adta is a gitárját. Kik ezek, kérdezte a 
tolmácstól, önkéntesek, mondta. Az meg micsoda. Ezek az európaiak azért jöttek ide, hogy 
foglalkozásokat tartsanak, például játszanak a gyerekekkel. Ételt hoznak, kérdezte, nem, azt 
nem. Csak elfoglalják az embereket, akik itt élnek. Van, aki már hónapok óta, vagy fél éve itt 
van. Képzelheted, mennyire nincs semmi dolguk. Ezek meg jönnek, és feldobják a hangulatot. 
De ki küldte őket? Senki. És mennyit kapnak érte, a tolmács tétovázott, azt mondta, ingyen 
csinálják, ingyenmunkások, kérdezte Vadoma, ezek tényleg Európából idáig jöttek, csak hogy 
őket pesztrálják? Igen, válaszolta a tolmács, én kedvelem őket, tette hozzá. Megyek, segítek 
nekik, mert csak angolul tudnak. De milyen nemzetiségűek? Hát mondom, európaiak. De azon 
belül nagyon sok ország van. Olaszra, spanyolra emlékszem, meg ukránra. Meg magyar, az a 
szőke lány, na az magyar. 

Vadoma leült a földre, és onnan figyelte őket. Tehát ezek azért jöttek, hogy segítsenek. De 
mivel segítenek, ha nincs náluk étel, és nem tudják elintézni, hogy továbbmehessenek. Kinek 
van kedve játszani? A gyerekekkel nagy körbe álltak, és táncolni kezdtek. A felnőttek körben 
álltak, mosolyogva nézték és integettek, ha valamelyik gyerek kinézett a körből, és még olyan 
is volt, aki a telefonjával fotózta őket. Vadoma nem tudta elképzelni, hogy amikor ezek az 
emberek odaérnek valamelyik országba, és már évek óta ott élnek, és a meleg otthonukban, 
a szépen megterített asztalnál ülnek, előveszik a mobiljukat, és mutogatják ezt a nyomorta-
nyát, hogy itt töltöttek pár hetet, és amikor semmink sem volt, magyarázzák lelkesen, ezek 
az európaiak, akik most leköpnek minket, még arra is gondoltak, hogy az időközben felnőtt 
gyerekeinkkel játszanak. Vagy a fodrászatban mesélik, nézd, itt éppen új táncot tanultunk be. 
Ő biztosan nem készítene erről semmilyen fényképet. Azokat az embereket viszont láthatóan 
nem zavarta, hogy a fotókon hiába nevetnek, és hiába kerekítik éneklésre a szájukat, mögöttük 
döngölt fekete földön álló sátrak látszanak, más semmi, csak a szürke ég, és még messzebb 
az erdő, ahol a bokrok néha megremegnek, és a szemét zizeg, ha valaki nem figyel eléggé a 
lépteire. Ezt nem tudják a fotókról eltüntetni. És a ruháik is tele vannak koszfoltokkal, annak a 
kisfiúnak a nadrágja még egészen új lehet, de a fölsője már kinyúlt és lyukas. 

Az önkéntes lányok nagyon szépek. Hosszú a hajuk, és bár melegítőben voltak, tiszták 
és ápoltak. A fiúk borostásak, úgy tűnt, ez most a nyugati divat, meg a hosszú haj. Ezek a 
lányok csak úgy elmentek otthonról, és a szüleik hagyták. Vagy ezek a fiúk itt a férjeik, nem 
úgy néztek ki, inkább barátian fordultak egymáshoz, de akkor mégiscsak egyedül jöhettek el. 
Vajon az ő apja engedte volna, hogy menekülttáborba menjen Európában, hát nem gondolja. 
El sem engedte volna egyedül. Meg hát ő azt gondolta, hogy ezek a táborlakók nem örülnek 
látogatóknak, és hogy a látogatópozícióban lévőknek is akadna jobb dolguk is annál, mint ide-
jönni és ismeretlen gyerekeknek táncokat és dalokat tanítani, vagy Kurdisztánról szóló dalokat 
tanulni iráni srácoktól. És ezek a szerepek is micsodák, hogy lehetne kiszólni bármelyikből 
is, és vajon meg lehetne-e változtatni. Kereste az értelmét, de nincs, nem talált. Pár méterre 
az egyik sátor előtt egy öreg férfi ült. Odafordult Vadomához, talán ő is keresett valakit, aki 
kimarad a játékból. Ezek a kis kurvák, mondta, idejönnek, és a mi lányainkat is elrontják. Ez 
haram, a tánc meg az ének, haram, haram. Vadoma bólogatott, mert túl kimerült és szomorú 
volt ahhoz, hogy vitába szálljon. Úgy van. A férjed hol van, kérdezte. A sátorban. Imádkozik. 
Jó, jó, helyes, bólogatott, és szürcsölni kezdte a teáját. Megkínálnálak vele, de a férjednek bele 
kell egyeznie, mondta. Van gyereked, nincsen, inshallah, sok lesz, meglátod, ha majd odaértek. 
Inshallah, válaszolta Vadoma. Én homszi vagyok, és magácska. Aleppói. Ma érkeztek, igen. 
Családja hol van. Szíriában. Csak én, és a férjem jöttünk el. A bácsi bólintott, őt a fia és a fia 
családja hozták. A felesége még a háború kitörése előtt meghalt. 

Vadoma még ücsörgött pár órát, míg az önkéntesek elmentek. Nem volt kedve odamenni, 
ő nem tud barátkozni, és nem akar táncolni meg énekelni, de még fotózni sem. Fares is visz-
szajött, kicsit derűsebb arccal, az egyik fiúval le is pacsizott. Megállt Vadoma mellett, tudom, 
hol van az imasátor, mondta, ezt megértette Vadoma, mert hiába értik meg nehezen egymást a 
szír- és afgánajkúak, az ima ősi iszlám szó, az mindegyik országban ugyanúgy szól. Elhaladtak 
a bácsi sátra előtt, aki egy villanás alatt meglátta Vadomát Fares-szel, és rákiáltott, hogy haram, 
haram, nincs is férjed, csak ez a fiú. 

Ahogy a szavaiból értette, Fares mindenesfiú lehetett egy étteremnél. A kezén hegek, égési 
sérülések nyoma. Ezek közül néhánynak olyan az alakja, hogy a menekülés meg bombatá-
madás során a beléálló szilánkokból maradhatott, de a másikat mintha parázs égette volna ki. 
A shishától lehetett, ahogy cipelte őket az asztalokhoz, és ha nem vigyázott, megbillent és a 
forró szén a karjára hullott, de ő is kifejlesztette magában azt a képességet, hogy még mikor 
beleég a parázs a bőrébe, akkor is rezzenéstelen arccal vigye a shishát, aki gazdagnak tűnik, 
arra mosolyogni is képes, torzan az égési sebtől, de mosolyogva, és annyi már általában elég 
néhány líráért.

Közben az egyforma sorokban felállított sátrak közt haladtak, Vadoma számára nem egyér-
telmű, merre, de úgy látszott, Fares tudja. A fejük fölött zsinórok voltak kihúzva a sátorpony-
vák közt, rajtuk dohos szagot árasztó ruhákkal. Nagy, üres műanyag flakonokat rugdostak 
maguk előtt. Kekszesdobozok, elnyomott csikkek keveredtek a száraz homokkal.

Ha együtt maradnának, megtanítaná írni meg olvasni. Számolni. Legalább az út során ész-
revenné, ha nagyon csúnyán akarják becsapni. Aggódott, hogy milyen lesz majd neki a gyer-
mekotthonban. Nem akarta megkérdezni, hogy tudja-e, hogy oda fogják vinni. De ha végül 
sikerül is megmenekülnie a gyerekotthon elől, mit kezdjen magával. Afganisztánban nyugod-
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tan dolgozhatott abban az étteremben, nem érdekelt senkit, hogy még kisgyerek. De vajon 
Németországban engednék-e, hogy dolgozzon. Vagy kapna-e állást. Vajon szükség van-e ott 
shishakészítő mindenesfiúra. Vagy már annyi másféle ember van, meg az is lehetséges, hogy 
ott, ahogy minden mást is, jóval komolyabban, profibban végeznek, mint Afganisztánban, és 
a shishakészítéshez különféle képzéseket kell elvégezni, és sokéves tapasztalat szükséges, ko-
moly szaktudás, precizitás, megbízhatóság. És dohányvizsgálói szakértelem, mert ezt még ő 
is tudja, bár nem pipázik, hogy nagyon sokféle dohány és ízesítés van, és ezeket keverni is 
lehet, és nem mindegy, mennyi dohányt és milyen mennyiségben, mennyire darabosan vagy 
szellősen tesznek a dohánytartó agyagba, és arra a szenet, igen, ezekhez tudás kell, és a tudás-
ról papír. Bár, ahogy elnézte Fares-t, benne ezek a tulajdonságok megvannak. Csak papírjai 
nincsenek róla, de még saját magáról sem. 

Néha elmentek egy-egy gyerek mellett, volt köztük, akivel Fares már pár óra alatt barát-
ságot is kötött, rávigyorgott, ő a kezét a vállához emelte, és úgy tett, mintha egy képzelet-
beli puskával lelőné. Valahogy mégiscsak túl kell élnie, ha nincs mellette senki. Azt viszont 
sehogysem lehetett megértetni vele, hogy ne azt mondja, hogy huszonnyolc éves, és közben ne 
mutassa az ujjaival, hogy kilenc. 

Nem tudta, de nem is számított, hogy milyen nap van. Itt egy nap, úgy látszott, csak az étel-
osztásokból, evésből, arra való várakozásból, és ezekből az önkéntesekkel töltött időből állt. 
Itt nincs mit csinálni, csak várni. Talán jobb azoknak, akik otthon maradtak, mert ők nincsenek 
bezárva. Vannak, akik csak néhány napot, mások éveket ücsörögnek ezekben a táborokban. 
Hogy mitől függ, hogy szerencse vagy Allah, a koruk, a nemük, a nemzetiségük, a családi 
háttér miatt, fogalma sincsen, és talán a többiek sem sejtették. Vagy már nem is kérdezték.Vagy 
inkább nem akarták tudni. Elhatározta, hogy legközelebb ő is beáll táncolni.
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