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Huszonnyolc éves vagyok, mondja a kilencéves Fares. Nem tudok írni meg olvas-
ni, de tudok rajzolni napot, felhőket meg fákat. Sorban állnak a vacsoráért. Az 
ételjegy itt olyan mint valami fizetőeszköz, sokan még kéregetnek is érte. Mások 

sztrájkból öszetépik, és a darabjait lenyelik.
Vadoma csöndesen cirógatja Fares haját. Itt mindenki biztonságban van, biztonság, béke, 

mondjuk, nagyjából. Ahol étel van, ahol nem robbantanak, és nem kell bármelyik pilla-
natban a földre vetnem magam a fejemet védve, az már egészen jó hely. Szír vagyok, Fares 
afgán. Mindketten az útközben szakadtunk el a családunktól, én már éppenhogy felnőtt, 
hamarosan talán tovább is engednek, de Farest vagy itt tartják hosszú évekig, vagy otthon-
ba viszik. Mindketten a családunkra várunk, de bármikor továbbmehetnénk, ha akarnánk. 
Itt nincs semmiféle megkötés, kényszer, ahol étel van meg béke, az már jó hely. Fares af-
gán nyelvjárásban beszél. Nehezen értem meg. Azért lettünk jóban, mert egy sátorba osz-
tottak minket, egy családhoz. Ők meg azért vállalták az együttélést, mert így több kajaje-
gyet kapnak, de egyébként kedvesek. Az apától félek. Egészen megszerettem ezt a kisfiút. 
Ő is ugyanúgy magára van hagyva, mint én.

Fares most a nagylábujjával napot rajzol a homokba. Van valami festő Amerikában, aki 
egy egész életnyi festés és hírnév során arra jutott, hogy az abszolút szépséget, a létezés mi-
értjét leginkább koromfekete festmények adják át. Valami Rothko a neve, Houstonban él 
vagy már meg is halt, mintha, gondolja Vadoma. És ez a bácsi régen élénk színekkel festett, 
narancssárgákkal meg zöldekkel, de ahogy idősödött, már inkább sötétkéket meg barnát 
használt, és később csak feketével lefestette az egész vásznat. Azt mondta rá, hogy ez a tel-
jesség. Fares most egy felhővel is megpróbálkozik. Áll a sor, még órákba is beletelhet, mi-
re odaérünk az ételhez. A létezés értelmét kell belelátni egy fekete képbe, ezt Vadoma se-
hogyan sem érti, erőlteti a képzeletét, tudását. Ezt a sok fekete festményt aztán összegyűj-
tötték, és berendeztek vele egy kápolnát. A kápolna összes fala fekete, középen fekete puf-
fok meg egy szőnyeg, és sima padok. Houstonban van, erre határozottan emlékszem, de 
hogy maga Rothko hol van, azt nem tudom, meg azt sem, hogy én hol leszek. És ez a ká-
polna mindenféle vallású ember előtt nyitott. A táborban is van egy ima sátor, abban sin-
csen semmi néhány Koránon meg Biblián kívül. 

Fares apró vonalakat húz a felhő alá. Jó volna, ha lenne itt papír meg színesceruzák. 
Kétnaponta jönnek önkéntesek játszani velünk, őket nagyon szeretjük, csak nem értjük 
egymást. Azoknak is mind más a nyelvük, egymás közt angolul beszélnek, de arabul egyi-
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kük sem tud. A lányok nagyon szépek. Hosszú a hajuk, és sokat mosolyognak. A fiúkkal 
nemigen próbálok beszélni, szégyenlős vagyok. Egyszer kilakkoznám én is a körmömet. 

Az egész család ételjegyeit elhoztuk, mi váltjuk ki mindenkinek, mert vannak egészen 
pici gyerekek is, és velük nem jó ennyit végigácsorogni. Az anyuka kétségbeesett, mert 
napok óta nincs teje, a baba pedig éhesen üvölt. Az önkéntesek azt ígérték, megpróbál-
nak segíteni. Fares azért jön ilyenkor velem, mert nagyon ügyesen tudja a horpadt alumí-
nium tálakat egymáson egyensúlyozni. Ahogy a szavaiból és a mozdulataiból értem, min-
denes fiú lehetett egy étteremnél. A kezén hegek, égési sérülések nyoma. Ezek közül né-
hánynak olyan az alakja hogy biztos menekülés meg bombatámadás során a szilánkokból 
maradt, de a másikak mintha parázstól lennének. A shishától lehet, ahogy cipelte őket az 
asztalokhoz és ha nem vigyázott, megbillent és a forró szén a karjára hullott, de ő is ki-
fejlesztette 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 mosolyog, és annyi már általában elég néhány líráért.

Ha együtt maradnánk, megtanítanám írni meg olvasni. Számolni. Legalább az út so-
rán észrevenné, ha nagyon csúnyán akarják becsapni. Aggódom, hogy az árvaházban mi-
lyen lesz majd neki. A papírjainkra várunk, engem úgyis továbbengednek, muszáj, min-
denképpen tovább fogok menni. Azt már betéve mondja fel, kisfiús és tudálékos arccal, 
mint egy iskolai leckét, hogy idegenekkel nem állunk szóba és nem követjük őket, de ki-
lencévesen mégiscsak túl kell élnie valahogy, ha nincs mellette senki. Nem tudom megér-
tetni vele, hogy ne azt mondja, ő már huszonnyolc éves, és közben az ujjaival ne mutassa, 
hogy kilenc. Nem tudom, és nem is számít, hogy milyen nap van. Egy nap csak az étel-
osztásokból, evésből és arra való várakozásból áll. Itt nincs mit csinálni, csak várni. Van-
nak, akik csak néhány napot, mások éveket. Hogy mitől függ, hogy szerencse vagy Allah, 
a korunk, a nemünk, a nemzetiségünk, a családi háttér miatt, nem tudjuk, mert mindig 
más alapján dönthetnek. Engem elszakítottak a nővéremtől és a vőlegényétől, hiába kia-
báltam, hogy nem akarok azzal a csónakkal menni. Nem volt választásom, és közben olyas-
mit mondtak örüljek, hogy egyáltalán van még csónak, amivel továbbmehetek, és belök-
tek minket messzire, a hullámok közé. 

Régen, de nem most
Aleppó gyönyörű. Modern és lüktető, mint a csuklón a vérerek, úgy keresztezik egymást 
a sugárutak is. Általában ugyanazokat az útvonalakat választja az iskolába, a bazárba, a ba-
rátaihoz, vagy a dzsámiba. Kiismerte már, melyik a legrövidebb, a legszebb vagy a legár-
nyékosabb útvonal. Naponta ötször szól a minaret, és hívja imára a muszlimokat. Vadoma 
is próbálja tartani a napi öt imát, de a hajnalit szinte mindig átalussza. 

Keresztények is laknak a városban. Nekik a harang szól, figyelmeztet, reggel, délben, es-
te, háromszor. Olyankor Úrangyalát kell imádkozni. Összekulcsolják a kezüket, és csend-
ben mormolják, és Ő méhébe fogadja Szentlélektől szent Fiát. Karácsonykor a főtéren egy 
hatalmas karácsonyfát is szoktak állítani, és szenteste Vadomát és a testvéreit elviszi az ap-
ja, hogy megnézzék a betlehemi játékot. Hihetetlen, gondolja Vadoma, hogy akkor még. 
Hogy akkor együtt is tudtak ünnepelni, abban a másik világban. Most inkább az a régi, 
megszokott vált idegenné és alig-alig megfoghatóvá, és a jelenlegi, a budapesti lett túlzot-
tan valós, hogy szinte beleszakad. Megtöri.

Ott ácsorognak, december huszonnegyedikén, este, a téren, és nézik a betlehemi játé-
kot. Vadomának tetszik az egész, de azért fázik, megigazítja a hidzsábot a fején. Tizenkét 
éves kora óta nem mutatkozott fedetlenül, senki sem láthatta a haját, amire egyébként 
nagyon büszke. Néhány barátnője sosem takarta el magát. Őket gyakran kinézik a társa-
ságból, vagy a gimiben. Hidzsábi lányok hidzsábikkal, és fordítva. Nem mindig, de va-
lahogy mégis leginkább így alakul. Vadomának tetszenek a fülbevalók, jó lenne hordani 
őket, csak a hidzsábbal nem lehet, ki sem látszana. Csak otthon szokta. 
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Azért nem kell mindig keresztényekkel lógni, ezt az anyja mondogatja, ha úgy érzi, 
Vadoma túl sokat van velük. Miért baj, kérdezi olyankor, mert ők nem ismerik Moha-
med prófétát, jön rögtön a válasz. Vadoma nem foglalkozik ilyenekkel, hogy ki hisz Mo-
hamedben, és ki nem. Ha egyszer jóban vannak a barátnőivel amúgy is, úgysem ilyenek-
ről beszélnek, ilyesmikről az idősek szoktak. Anyáék. Pedig az apja milyen laza, jut eszébe, 
őt nem érdekli ez, ő azt mondja lássatok minél többfélét, egy igazi út van, de a többit is 
ismerjétek. Ezt válaszolja, és viszi a lányait karácsonyozni a térre. Régebben ezzel csak az 
idősek foglalkoztak, néha, ha meg kellett szólni valakit, vagy már kifogytak a napi témák-
ból. Akkor az apja nagyon hallgatag lett. A fejét egészen kicsit lejjebb hajtotta, és a lám-
pafényben a vastag szemöldökvonal árnyékot vetett a szemére. Ő megtartja a napi öt imát. 
Vagyis megtartotta az öt imát, amikor még élt, múlt időben. Szokni kell, ha valakiről már 
csak múlt időben szabad beszélni. Aleppóról is csak múlt időben. Budapestről meg jelen 
időben, mert az meg most történik Vadomával.

Aleppó macskaköves utcáin lassan csorog a délutáni napfény. Mindenhol nagy, kövér 
macskák alszanak, nyújtózkodnak, bámulnak a járókelőkre. A macskákat meg kell becsül-
ni, itt senki sem bántja őket. Még a kóbor macskáknak is adnak enni, és a kávézókban az 
emberek mellett, a széken alszanak. Féloldalasan fekszenek, és a mancsuk lelóg a párnáról. 

Keresztény negyed, muszlim negyed, és olyan negyed, ahol egyik utca ilyen, a másik 
olyan. Az egyik sarkon dzsámi, a másikon templom. Szól az adzán a vékony, karcsú és ma-
gas minaretből, és konganak a harangok. Szinte óránként váltják egymást, szól az egyik, 
válaszol a másik. Egyik oldalról, másik oldalról. Vadomának hiányzik az imára hívás éles 
és fenséges hangja, néha youtube-ról hallgatja vissza. Ritkán, mert túl sok minden jut 
eszébe, olyan dolgok, amikre jobb nem gondolni, vagy máskor egyszerűen muszáj rájuk 
gondolni. Nagyon magas tisztség imámnak lenni. A nagyapja is imám volt, múlt időben. 
Aleppóban egymást érték a dzsámik. Múlt idő. 

És sokat ücsörögtek a barátaival a hatalmas aleppói várnál is. Ezek az emlékek, ezek a ké-
pek néha csakúgy bevillannak, kiszorítva minden mást. Nem lehet ellenük mit tenni. Néha 
azt gondolja, nem is akarja, hogy elfelejtse őket. Mint valami naprendszerben, keringenek 
agyában meghatározott pályákon az emlékek. Ez ő, innen jött, és ide is fog visszatérni, ha 
ennek vége lesz. Mert vége lesz, be kell fejeződnie egyszer. Másként nem lehet, egyáltalán 
nem. Máskor Vadoma mégis inkább azt kívánja, bárcsak sosem élt volna ott, abban a tá-
voli országban, abban a távoli városban, és annak abban az utcájában. Hogy nem oda kel-
lett volna megszületnie, vagy legalábbis, nem éppen most. Az a vár óriási. Mindenki apró 
hangyának látszik mellette. Lépcsősor visz a várba, amit oszlopok tartanak. Szinte lebeg-
nek a lépcsőfokok a semmiben. Sosem építettek falat vagy valami utánzat korlátot, mint-
ha a középkorban szükség lett volna ilyenre. Pedig néhány éve mennyi turista battyogott 
ott fel. Most nincsenek oszlopok, sem lépcsőfokok. Csak kőtörmelék és összedőlt falak. 
Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint, mondják.   
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