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„Rinyálnak, hogy segítsenek rajtuk, de még nekik áll feljebb!”, „Tényleg nem 

tud eltévedni egy légicsapás?”, „Még az hiányzik, hogy ide visszajöjjenek!”, 

„Hagyják rá a kurdokra, majd azok megoldják!”; 

co-workerök egymás között – Iván és Jacek reggelente mindig 

megbeszélik a híreket, és ezen a héten az Iszlám Állam által ellenőrzött 

utolsó területekről a szíriai al-Hol menekülttáborba özönlött népek 

vannak terítéken, 

innen nézve úgy tűnik, az összes menthetetlen dzsihádista vagy ilyennek 

a rokona, 

miért nem szánt akkor végig rajtuk a Gondviselés keze szabadon, mint a 

borona – Iván a fejét ingatva idézi fel, hogy az egyik híradásban 

dzsihádista anya szorongatta négy éves kisgyereket említettek, akinek az 

állkapcsát vitte át egy lövedék (csak úgy, a semmiből jövet betalált a 

sátrukba, ahol táboroztak), és most gyulladásban a fél feje, fájdalmai 

vannak, amitől egy pillanat alatt megválthatnák, 



kéri ugyan a bradfordi nagynénje, hogy elvihesse az állampolgárságtól 

megfosztott anyától, de hát nem mégis úgy lenne jobb mindenkinek, ha 

inkább megszabadulnának tőle, vélekedik Iván – jobb, mint ha felnő az a 

gyerek, ki tudja, mi lesz belőle; 

valójában a hátára gondol közben, mert az elmúlt héten fokozatosan 

egyre jobban fájt, és mára borzalmas, nehezen bírja a raktári munkát – 

bár még mindig az a jobb, ha mozog, mert ülni, állni és feküdni a 

legrosszabb vele, vagy csak úgy létezni, egyáltalán, 

pontosan érzi, milyen a minden percet betöltő gyötrelem, 

elképzelhetőnek tartja, hogy maga is szívesen fogadna egy megváltó 

légicsapást; 

csütörtök este, amikor az állapotának jobban utánanéz az interneten 

(Google-keresés), megijed: élesen, a gerinc felől kisugárzó fájdalom, 

alapvetően csak az a kérdés, hogy a gerincsérvének van-e rákja, a 

rákjának gyulladása vagy a gyulladásának sérve; 

a hétvégén nem is bírja már tovább, úgy dönt, nem hallgathaja el, hogy 

baj van, Skype-on elpanaszolja minden kínját és félelmét a feleségének – 

és hogy a tetejében még valami rovar is megcsípte a hátán, körülbelül 

ott, ahol a legjobban fáj, ki tudja, mi fajta, kezelnek elég egzotikus árut a 

raktárban, 

mire a felesége közbevág, Budapestről ad instrukciókat gyorsan, 

kálciumos pezsgőtablettáért meneszti, és láss csodát, az egyhetes 

fájdalom másnapra odébbáll, a csípések enyhülőben,  



hétfőre Iván már egyenes háttal érkezik a munkába, és megbeszéli 

Jacekkel: jó az, ha együtt van lehet család, legalább a gyerekeket, azokat 

ki kellene vinni al-Holból azért mindenképpen, ha tartoznak valakihez 

odahaza, számukra csak van valami megoldás. 

 


