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A lebegő hordók

A zöld vízen egy csónak közeledett. Mögötte egy másik csónak körözött a megdőlt 
uszály körül. A partról jól lehetett látni, hogy a munkások kötéllel egymáshoz 
kötözik a vízbe borult fémhordókat. Száz olajoshordó lebegett a folyón, szinte 

egy helyben, mert alig volt sodrás. Néhány egészen közel volt a nyaralóhoz, alig pár mé-
terre lebegtek a stég kátrányos deszkáitól.

– Idejönnek – mondta Eszter és felült a nyugágyon. A csónak valóban közeledett. Ki 
tudtam venni a benne ülő kék overallos férfit.

Fehér nyugágyakon feküdtünk és bámultuk a Dunát, az uszály körül dolgozókat. Au-
gusztus vége volt, nyár, meleg. A parton álló nyárfák levelein átszitált a fény, szikrát ve-
tett a vízen.

Hunyorogva néztem a nőt, a csíkos fürdőruháját és a barna bőrét. Öregnek éreztem 
magam mellette, pedig csak öt évvel voltam idősebb nála. Azzal nyugtattam magam, hogy 

„még nem álltam át”, ami igaz is volt. Három napja érkezetem haza Afrikából.
Eszterrel régóta ismertük egymást, de nem volt soha semmi sem közöttünk. Én külföl-

dön élek, ő Budapesten szerkeszti a külpolitika rovatot, heti kapcsolatban vagyunk. A szer-
kesztőségi bulin jöttünk össze, ami pont arra a napra esett, amikor az országba érkeztem, 
hogy még két évre aláírjam a szerződésemet. Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, 
hogy fel akar szedni, mindig ott volt, ahol én, mindig volt valamilyen kedves mondata 
hozzám. Hagytam magam. Már az első éjjel a lakásán kötöttünk ki. Csak akkor váltunk 
el egymástól, ha dolgoznia kellett.

– Menjünk le a nyaralómba – mondta a harmadik napon. Én visszakérdeztem, hogy 
„nem kell dolgoznod ?”, de megnyugtatott, hogy csak egy interjút kell leadnia, az is már 
majdnem készen van.

Vele mentem, mert Rebeka a gyerekkel zsarolt. Korántsem volt biztos, hogy el tudom 
vinni a héten. Más dolgom pedig nem volt. Az elbeszélgetésen már túl voltam, gyakorla-
tilag lógtam a levegőben.

Féltem egyedül maradni a budapesti bárokban, egyébként sem akartam megbántani ezt 
a kedves nőt. „Harminc felett az ember már tiszteli azokat, akik lefekszenek vele” – jutott 
az eszembe csomagolás közben.

A nyaraló Eszter szüleié volt és a Duna partján állt, nem messze Bajától egy üdülőfaluban.
Takaros kis házikó volt, jól felszerelve, Eszter szülei még a kilencvenes években szerez-

ték meg, potom pénzért.
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Késő este érkeztünk meg. Az éjszakát végigszeretkeztük. Akkor vettük észre, hogy haj-
nalban baleset történt, és oldalra borult egy uszály, amikor kimentünk kifeküdni a nyug-
ágyakra. Nem tulajdonítottuk túl nagy jelentőséget a dolognak, csak bámultuk a vízben 
lebegő hordókat és a körülötte dolgozó munkásokat.

– Idejönnek – mondta Eszter és előrehajolt. – Mit akarhatnak ? – tette hozzá, de már 
nem volt időnk megvitatni a kérdést. A csónak orra nekikoppant a stégnek és egy kék ove-
rallos férfi ugrott ki a deszkákra.

– Jó napot – mondta. Az arcáról törölgette az izzadságot, miközben beszélt. A ruhája 
olajfoltos volt és mocskos.

– Kér egy pohár vizet ? – kérdeztem.
– Azt nagyon megköszönném.
– Hozom – mondta Eszter és bement a házba.
– Látom, baleset volt – Cigarettát vettem elő és a férfit is megkínáltam. Rágyújtottunk.
– Igen. Tudja, a szárazság miatt alacsony a vízállás, az uszály felfutott egy homokpadra. 

A hordók meg beleborultak a vízbe.
– Még szerencse, hogy nem erős a sodrás.
– Igen.
– Most kihúzzák a hordókat a partra ?
– Nem mindet. Tulajdonképpen ezért jöttem. Szeretnénk az engedélyüket kérni, hogy 

néhány hordót kihúzzunk ide a maguk oldalára. Pár darabról lenne szó. Üresek.
– Hogyhogy nem az összest mentik ki ?
– Azokat, amik nem süllyednek, összekapcsoljuk, rögzítjük, és majd a mentőhajó a csör-

lővel egyenesen a fedélzetre emeli őket a vízből. A bajok a sérült hordókkal vannak. Nem 
süllyedhetnek a mélybe.

– Miért nem ?
– Ha lesüllyednek a fenékre, hajózhatatlanná teszik a folyószakaszt. A törvény kötelezi 

a céget, hogy maga kotortassa ki őket, ami több millióba kerül. Ezért vagyunk itt. Hogy 
kiszedjük a hibás hordókat, mielőtt beleragadnak az iszapba. Ez mégis olcsóbb. Remélem, 
a többi sem süllyed el, amíg ide nem ér a másik hajó.

Eszter visszaért a nyugágyakhoz, kezében egy pohár vízzel. Mindketten bámultuk, aho-
gyan lassan lépdel felénk a füvön a fürdőruhájában.

– Itt a víz – mondta és átnyújtotta a poharat az overallosnak. A férfi nagy kortyokban, 
gyorsan ivott, a víz végigfolyt a száján.

– Szeretnének kihúzni erre a partra pár hordót – fordultam Eszter felé. Mégiscsak övé 
a nyaraló.

– Ez így igaz – szólt a férfi, és megtörölte a száját.
– Hát húzzák. De remélem, holnap legkésőbb elviszik.
– Még a mai nap folyamán.
– Mi van a hordókban ? – kérdezte a nő.
– Semmi. Üresek.
– Akkor húzzák.
– Köszönöm. Elnézést a kellemetlenségért – mondta zavartan a férfi és visszaadta az 

üres poharat.
– Akkor én megyek is. A viszontlátásra.
A léptei alatt recsegtek a stég deszkái. Többször kellett megrántania az indítózsinórt, 

mire beindult a motor. A napozóágyakról figyeltük, ahogyan a csónak eltávolodik a part-
tól és visszaér az oldalára fordult uszályhoz.

– Nem süllyedhetnek a mélybe – mondtam a hordókat bámulva.
– Hogyan ?
– A hordók. Nem süllyedhetnek el.
– Hát nem – mondta Eszter. Átkarolta a nyakam és belecsókolt a fülembe.
– Egyszer jövünk le a nyaralóba, és akkor is baleset van.
– Nem nagy ügy.
Egy darabig csendben feküdtünk egymás mellett, majd Eszter megint felült.
– Ne utálj, nekem most be kell mennem dolgozni – mondta.
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– Nem utállak. Kedves lány vagy.
– Meg ügyes is. Mondd, hogy ügyes is.
– Ügyes is.
– Meg készséges.
– Főleg.
– Na, azért.
– Tűnés dolgozni.
– Oké. De itt vagyok bent a házban. Bármi van, csak szólj.
– Tűnés – mondtam. Eszter mosolygott, majd felállt és lassú léptekkel visszasétált a házhoz.
Kifejezetten örültem, hogy egy kicsit egyedül maradhatok. Be akartam venni a morfi-

umtablettámat, mert már kiszáradt a szám. Tudtam, hogy hamarosan remegni fog a ke-
zem. „Nem kellene bevennem” – gondoltam. „Nincs semmi, ez itt a mennyország. Nincs 
oka, hogy bevegyem a morfiumtablettát.”

Még a Gázai Övezetben szoktam rá, hogy morfiumot szedjek, mert sokkal könnyeb-
ben tudtam aludni. Sokan szedték a férfiak háborúban, az éjszakákra.

Lenyűgözött, hogyan old fel egy csapásra minden idegi feszültséget a morfium, men-
nyire alakítja át a gondolkodásomat és távolít el mindentől, saját magamtól is. Ha képes 
voltam valaha is valóban objektív lenni, az a morfium miatt volt.

Lehajoltam a laptoptáskához, kinyitottam és kivettem belőle a tablettákat. A fóliacso-
magolás szikrázott a napsütésben, alig tudtam kivenni rajta a Tramadol feliratot. „Mind-
egy” – gondoltam magában és a számba vettem egy vörös pirulát, majd feltettem a nap-
szemüvegem.

Figyeltem, hogyan harcolnak a munkások a rozsdás hordókkal, hogyan vontatják ki egé-
szen a sekély vízig, alig néhány méterre tőle, majd fordulnak vissza a következőért. A mor-
fium lassan felmászott a gerincoszlopomon, szétterjedt a koponyámban, a szívemen ke-
resztül az ereimben. A sekélyre húzott hordókból rozsda szivárgott, vörösre festette a vi-
zet. Hátradőltem a nyugágyon.

33



34

A vér járt az eszemben, a szükségkórház padlójára kifolyt vér. Bengáziban voltam megint. 
Éjjel volt, a Kadhafi-csapatok támadása után, langyos és balzsamos éjszaka. Tudtam, hogy 
sokan meghaltak aznap, hogy a külvárosban óriási volt a pusztítás.

Az előző napon az elnök utasítást adott a hadseregnek, hogy „ajtóról-ajtóra, sikátor-
ról-sikátorra” számoljanak le a lázadókkal. Hevesen gesztikulált, a szájából nyáldarabkák 
repültek a kamera felé. Élőben közvetítette beszédét a nemzeti televízió.

Mindenki tudta, hogy mit jelent ez : Gradokat. Több száz, orosz gyártmányú rakétave-
tő üteget, egységenként huszonnégy rakéta hasznos teherrel.

A lázadók persze mindent elkövettek, hogy felkészüljenek az invázió ellen, de néhány 
régi légvédelmi gépágyún kívül nem volt másuk, csak kézifegyvereik. Na meg, persze, a vak 
hitük. A hitük a szabadságban, hogy ha meghalnak, a jó ügyért halnak meg, és Isten majd 
magához veszi őket a mennyben. Szedett-vedett banda volt, taxisofőrökből, pékekből, ti-
nédzserekből állt. Az életben nem fogtak fegyvert a kezükbe.

A csapataik mélyen kimentek a sivatagba, hogy kiszedjék azokat az átkozott rakétákat, 
kint futottak bele a rakéták védelmére kirendelt páncélosokba.

A rakétázás hatkor kezdődött. Mintha több száz ragadozó madár sikított volna fel egy-
szerre. Hosszas, kitartó visítás hallatszott, minden más hangot elnyomott. Aztán követke-
zett a becsapódás robaja. Égtek a külváros hentesüzletei, az autószalonok, a bérházak ab-
lakában hagyott mosott ruhák. A füstöt Bengázi minden pontjáról látni lehetett, még az 
ötcsillagos Tippesti hotel tetejéről is, ahová a külföldi újságírókat szállásolták el.

Amikor a városiak meghallották a rakéták visítását, tudták, hogy minden elveszett. Hogy 
ha nem történik valami csoda, akkor négy napon, maximum egy héten belül Bengázit be-
szántják a földbe, és sóval hintik be a nyomait. Az elnök nem számolt túlélőkkel és ennek 
hangot is adott a beszédében.

Nem tudni, hogy a hadsereg miért szüntette be tízkor a rakétázást. Elképzelhető, hogy 
kifogytak a lőszerből, az is, hogy egyszerűen túlzottan élvezték a műsort ahhoz, hogy egy 
nap alatt befejezzék.

Amikor elhalkultak a robbanások, lejöttem a hotelből és taxit próbáltam fogni. Remény-
telen vállalkozás volt, az összes autót befogták a mentésre, mert a városnak nem volt elég 
mentőautója. Három óráig tartott, mire gyalog kiértem a füstölgő külvárosba.

Az ellenőrzőpontokon mosolyogtak a  lázadók. Nem tudtam, hogy miért mosolyog-
nak, hogy minek szól az olajfüstös arcok alól kibukkanó szemek nevetése. Később értet-
tem meg, annak örültek, hogy szabadon fognak meghalni.
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Késő éjjel volt már, mire odaértem ahhoz a szükségkórházhoz, amelyiknek ismertem 
a vezetőjét. Egy szerelőcsarnokot rendeztek be kórháznak.

Dr. Ibrahim, aki a hotel bárjában minden este együtt itta le magát a sárga földig a kül-
földi újságírókkal, itt dolgozott. Dr. Ibrahim azonban már nem volt sehol, mire odaér-
tem. Már sebesültek sem voltak a szükségkórházban, csak fedetlen holttestek, vér és víz. 
Asszonyok locsolták fel a vért a padlóról. Az egész szerelőcsarnok kétujjnyi, vérrel kevere-
dett vörös vízben állt a vakító neonfényben.

– Miért nem jön vissza holnap ? – kérdezte tőlem az egyik asszony, aki látta a tanácsta-
lanságomat.

– Holnap újra lesznek sebesültek – mondta, majd egy kockás füzetlapra leírta annak 
a kórháznak a nevét, ahová átszállították az életben maradtakat. A  lap véres lett az as-
szony kezétől.

– Miért nem jön vissza holnap ? – ismételtem el, de senki sem hallotta meg. A mun-
kások figyelmét lekötötték a hordók, Eszter pedig a faházban telefonált, túl messze attól, 
hogy hallja, hogy beszélek álmomban.

– Miért nem jön vissza ? – mondtam ki még egyszer. A morfium pedig már vitt is to-
vább, egyre mélyebbre és mélyebbre az emlékezetemben.

Már a Gázai Övezet határának szorosán álltam, vakító napsütésben. Forróság volt, a szél 
teljes erővel fújt a tenger felől, vitte a homokot, ami rátapadt a bőrömre és a ruhámra, kel-
lemetlenné téve a mozgást. Búcsúzkodtam a barátomtól.

Együtt dolgoztunk a Hámász-gyilkosságokon, az alsónadrágomba rejtve vittem át az 
összes kazettát a határon. Abban maradtunk Marúánnal, hogy amint átérek a határon, 
azonnal felveszem a kapcsolatot a konzulátussal, és vízumot szerzek neki, hogy elhagy-
hassa az övezetet. Bámultam az izzadságtól csillogó homlokát. A tekintete a sarokba szo-
rított állatokéra emlékeztetett.

– Ugye, visszajössz – kérdezte Marúán, én pedig arra gondoltam, hogy tulajdonkép-
pen egy halott emberhez beszélek. Nem volt kétségem afelől, hogy a Hámász hogyan fog-
ja megtorolni a fiú árulását, erről meséltek a kazetták az alsógatyámban. Magam elé kép-
zeltem, amíg a kék-fekete mintás hosszúszakállú határőr ellenőrizte a papírjaimat, hogyan 
viszik fel ezt a vékony, ideges tekintetű palesztin fiút valamelyik panelház tetejére, kötözik 
össze a kezét ragasztószalaggal és lökik le a tetőről.
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Ez volt még a jobbik eset. Rosszabb esetben, ha a mozgalom valamelyik középvezetője 
úgy gondolja, hogy példát statuál, vagy a végrehajtó brigádban van egy kegyetlenebb vad-
állat, nem fogják megölni. Leültetik szépen a járdaszélre, a térdéhez nyomják az AK csö-
vét és meghúzzák a ravaszt.

Ügyelnek rá, hogy a 7.62-es golyó keresztülmenjen a  térdkalácsán, darabokra zúzza 
a lábszárcsontját, és a sarokcsontot kitépve hagyja el a lábát, úgy, hogy mindenképpen 
amputálni kelljen. És amikor az egyikkel végeztek, jön a másik láb.

– Ugye, visszajössz ? – kérdezte Marúán, miközben a Hámász-katona visszahozta a pa-
pírokat és intett, hogy mehetek. Sugárzott belőle felém a megvetés. Az iszlamisták meg-
vetése volt ez, a megvetés mindennel szemben, ami nyugati, ami nem muszlim.

– Igen – válaszoltam. – Maximum egy hét.
Marúán megölelt, én pedig elhagytam a Gázai Övezetet.
Évekkel később mentem csak vissza. Marúánnal többet nem találkoztam. Nem tud-

tam meg, mi történt vele, hová tűnt. Sosem vettem a fáradtságot, hogy válaszoljak az egy-
re kétségbeesettebb leveleire.

A kazetták azonban nyilvánosságra kerültek és hoztak annyi pénzt, hogy vehessek elég 
fehér rumot Kairóban, hogy lemossam magamról a  szégyent. A szégyent, hogy mások 
nyomorából élek.

Hogy nem tudok segíteni, de a segítség ígéretéért dolgoznak nekem, teszik kockára 
az életüket, és nagy valószínűséggel emiatt halnak meg. Sosem tudtam meg, mi történt 
Marúánnal. Mint ahogyan sok mást sem tudtam meg.

Nem tudtam meg, hogy miért van például, hogy a megölt gyerekek holtteste korábban 
kezd el rohadni a napon. Ezt a megfigyelést még a darfúri konfliktusban tettem, egészen 
pontosan a gozbedai menekülttábor melletti falvakban, a precízen téglalap alakúra formált 
tömegsírok fotózásakor. Nem volt racionális magyarázatom arra, miért a gyerekek hullái 
vannak mindig a legrosszabb állapotban, pedig sokat tűnődtem rajta. „Talán mert ők ke-
rültek a tetejére” – gondoltam, miközben újra ott álltam a falu szélén, egyenesen belebá-
mulva a tömegsírba. „Vagy mert nem ettek annyi tartósítószeres ételt.”

Sosem tudtam meg az igazságot, de álmomban gyakran látogattak meg a darfúri kon-
flik tus ban eltöltött napjaim és a halott gyerekek. Nem lőfegyverrel ölték meg őket, mert 
a harcoló törzsek drágának tartották a lőszert. Puskatussal, késekkel, puszta kézzel végeztek 
a gyerekekkel. Csak a testarányokból lehetett tudni, hogy gyerek halottat látunk. Egy-egy 
kilógó kis kézből, lábból.

– Mind el fog süllyedni a faszba – mondta az egyik munkás és rekedten felköhögött. Ki-
nyitottam a szemem és a hang irányába fordultam. Tíz méterre tőlem öt hordó állt már 
a sekély vízben, mellette két munkás dohányzott. Ők beszélgettek. Vizesen és olajfolto-
san álltak a fűz árnyékában.

– Ja, úgy tűnik, mindegyik szivárog.
– Az nem a mi bajunk, hanem a cégé.
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– És szerinted kinek a fizetéséből fogják majd vonni a kotortatás költségeit ?
– Hát kurvára nem az enyémből.
– De igen. A miénkből fogják. Azt fogják mondani, hogy nem tettünk meg mindent 

annak érdekében, hogy ne süllyedjenek el.
– De hát mind szar.
– Az őket nem érdekli.
– Mire ér ide az a kurva hajó ?
– Hétre.
– Addig csak nem süllyednek el.
– Csak nem.
– Felhívom az asszonyt.
A férfi elővette a mobiltelefonját, pár lépéssel közelebb lépett a nyugágyhoz, ahol fe-

küdtem, és telefonált.
– Én vagyok – szólt bele a készülékbe.
– Nem fogok hazaérni, altatásra. Csókold meg a babát helyettem is.
Csak a férfit hallottam, a válaszokat nem. Gyenge voltam a morfiumtól. Lehunytam 

a szemem.

– Ebben nem veszek részt – mondta Pali és nagyot húzott a sörből.
– Nem kedvellek, de ebben nem veszek részt. – Már a Szimpla sörözőben ültünk, köz-

vetlenül a bejárati ajtó előtt. Nem ismertük túl jól egymást. Fél évvel ezelőtt pert készí-
tett elő ellenem. A felesége miattam nem kapott meg egy alkotói ösztöndíjat, mert meg-
támadtam a kuratóriumi döntést, korrupció vádjával. Nem voltunk barátok.

Mégis felhívott telefonon, amikor megtudta, hogy Magyarországra jövök Először tér-
tem haza, mióta Rebekka elment és elvitte magával a gyereket. Azt reméltem, felfogja, 
hogy egy család vagyunk. Olyanokat is mondott, hogy „minden rendben” meg „egyedül 
akar lenni”, közben üvöltöttek a szirénák az agyamban, hogy eladnak apaként és férfiként.

A megérkezésem napján beszólt egy nagydarab kopasz férfi, ezért szétvertem vele a bárt. 
Az öcsém, a barátok mind azt hitték, hogy megőrültem. Én is azt kezdtem hinni, hogy el-
vesztettem a kapcsolatot a valósággal. Hogy nem lehetséges, hogy valaki ilyet megcsinál-
jon a gyerekének az apjával.

– Nem vagy őrült, ez tényleg egy aljas kurva – mondta Pali. Aztán elmesélte, a gyerekem 
anyja egy házibulin elment azzal a pasassal. Azzal a végtelenül korrupt, aljas és Ady-komp-
lexusos senkivel, akit a kezdetektől fogva támadtam, mert a helyezkedésen kívül máshoz 
nem igazán értett. Hogy elment nagy társaságban, szórakozásból, a gyereke apja ellen, és 
csak a pusztításért. Mindezt abból a pénzből, amit a gyerekre küldtem neki.

Tisztán láttam magam előtt Pali fürkésző tekintetét. Arra várt, hogy törni-zúzni kezdjek, 
hogy minimum szétverjem újra a bár berendezését, hogy veszítsem el a kontrollt.

De semmit sem tettem. Úgy éreztem, hogy hosszú idő óta először tudok rendesen le-
vegőt venni. Megkönnyebbültem, hogy nem vagyok őrült.

A budapesti éjszakát láttam újra magam előtt és a gyermekem anyját, ahogyan tombol.
Nem volt már szép nő – arcára kiült a céltalan kegyetlenség, eltorzította a vonásait.
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– Dani – mondta Eszter.
– Dani.

Éreztem, hogy végigsimítja az arcomat. Kinyitottam a szemem. Sötétedett már, a zöld 
vízen vörösen csillogott a nap. Felültem. A távolban, az oldalra dőlt uszály mellett még 
mindig ott lebegtek a hordók, de a munkásokat nem láttam sehol.

– Ne haragudj, hogy felébresztettelek, de készítettem vacsorát – mondta mosolyogva.
– Rengeteget aludtam, nem is gondoltam, hogy ilyen fáradt vagyok.
– Szerintem az átállás miatt van. Még nem szoktad meg itthon.
– Lehet.
– Aranyos voltál, ahogyan alszol. Nem akartalak felébreszteni.
– Kedves vagy.
– Szuper vagyok.
– Igen.
– És készítettem egy szuper vacsorát. Gyere, együnk.
Felálltunk és a faház felé indultunk. Észrevettem, hogy a sekély vízben öt hordó áll, alig 

néhány méterre a nyugágyaktól.
– Elmentek ? – kérdeztem. – A munkások, tudod.
– Igen. Azt mondták, hogy valami gondjuk van, és csak reggel jön az a másik hajó. Itt 

hagytak mindent, ahogy kell.
– Nem fognak elsüllyedni azok a hordók ?
– Nem tudom. Biztos nem.
A faház konyhájában a faasztalon egy nagy tál gyümölcssaláta állt, meg volt terítve.
– Látni akarom – mondta Eszter és gyengéden a falhoz tolt. – Most.
Szájon csókolt, megcsókolta a nyakam, a kezével lehúzta a sliccem, majd letérdelt.
Nehezen élveztem el, hosszasan kellett dolgoznia rajtam. Mikor végül sikerült, a lány 

felállt és újra szájon csókolt. Éreztem a szájában a saját ízemet, de ez nem volt zavaró.
– Figyelj, tudom, hogy összesen alig két napja gabalyodtunk össze, és hülyeség még 

ilyesmit mondani, de hozzám költözhetnél, amíg itt vagy – mondta és lesütötte a szemét. 
Most először fedeztem fel riadtságot a tekintetében.

– Én is szeretlek – mondtam, a két tenyerem közé fogtam a nő arcát és újra megcsókoltam.
A hordók jutottak az eszembe csókolózás közben. Kint már sötét volt, de tudtam, hogy 

ott imbolyognak valahol a távolban a folyón, rozsdásan és üresen. Biztos voltam benne, 
hogy nem süllyednek el.   
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