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Görög dráma

Heydat Afganisztából az első ember volt, akivel Leszbo‑
szon találkoztam. Ott ült a Blue See Hotel előtt. A sógo‑
ra szólított meg, tüzet kért, így kezdtünk el beszélgetni. 
Heydat sógora Belgiumban él, onnan repült Görögor‑
szágba, amikor hallotta, hogy mi történt. Akadozva in‑
dult a társalgás, és ez végig így is maradt. Én is csak las‑
san értettem meg, mit is hallok.
 – Egy nagy biztonságos hajót ígért az „ügynök” Tö‑
rökországban. Olyat, amire még mentőmellény sem kell. 
Igaz, drágább volt, fejenként háromezer‑kétszáz dollárt 
kért, de a gyerekek miatt azt gondoltuk, megéri.
 Heydat halkan, szaggatottan meséli annak a bizonyos 
október 28‑ai napnak a történetét. Nem néz rám, csak 
mereven maga elé.
 – Aztán elindult a hajó, amin több mint háromszáz 
ember zsúfolódott össze. A csempész, aki a hajót vezette, 
félúton átszállt egy másik hajóra. Ott maradtunk egye‑
dül, és a nagy hullámoktól felborultunk. Zohra, a fele‑
ségem nyolc hónapos terhes volt. Eltűnt. Most szóltak, 
hogy találtak egy női holttestet a parton…
 Nemsokára indulnak a kórházba azonosítani.
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 Azt már Heydat sógora meséli el, hogy odaveszett a 
hároméves Abubakar is, őt sem találták még meg. A na‑
gyobbik gyerek négy és fél éves fiú volt. Heydat kezei kö‑
zött halt meg a vízben.

Néhány nappal vagyunk a 2015. október 28‑i tragédia 
után. Még mindig találnak partra sodródott holtteste‑
ket, főleg gyerekeket. Nem volt, aki azonosítsa őket. Azt 
sem lehetett pontosan tudni, hányan vesztek a tengerbe. 
A tragédia részleteit is csak apránként lehetett összerak‑
ni. Úgy rémlik, hogy azon a napon én Bodrum mellett, az 
Akyarlar és Turgutreis közötti parti úton motoroztam, és 
a szél olyan erős volt, hogy egyszer majdnem felborított. 
Emlékszem, a viharos erősségű és erősödő szél felkorbá‑
csolta a tengert, és a hullámok mindennap egyre nagyob‑
bak lettek. Október 28‑án sütött ugyan a nap, de nagyon 
erős északkeleti szél fújt. Leszbosz északi partjainál, az 
egyébként csendes tengeren is magas hullámok voltak. 
A török partok és Leszbosz között itt tíz kilométer széles 
a tengerszoros; a török oldalon lévő magas hegyek szélvé‑
detté teszik ezt a részt, a két part közötti viszonylag rö‑
vid távolság miatt pedig ez a legfontosabb menekülő út‑
vonal Törökország és Görögország között. A Sykaminea 
és Eftalou közötti tíz kilométeres partszakaszra érkez‑
nek a menekültek csónakjai Görögországba. A nagy hul‑
lámok ellenére az október 28‑án elsüllyedt hajóval sem 
lett volna semmi baj, ha nincs legalább háromszorosan 
túlterhelve, de száz ember helyett minimum háromszá‑
zan zsúfolódtak össze rajta. Így, amikor a hajó „leesett” 
az egyik hullámról, leszakadt a felső fedélzet. Ekkor kért 
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segítséget a csempész, csak saját magának. A másik hajó, 
amire a csempész átszállt, még neki is ütközött a mene‑
külteket szállító hajónak. Amikor kitört a pánik a fedél‑
zeten, a menekültek próbáltak átmászni arra a hajóra, 
ami a csempészért jött, de a csempészek figyelmeztető 
lövésekkel tartották távol a pánikba esett menekülteket, 
majd gyorsan leléptek. A magára hagyott sérült hajónak 
esélye sem volt, hogy elérje a görög partokat.

Geraldo egy spanyol tengerimentő‑szervezet, a Proac ti‑
va tagja. Emberei jetskikkel felszerelkezve már hetek óta 
Leszboszon voltak és segítettek, ha szükség volt rá.
 – Délután három lehetett, amikor rádión kaptuk a hí‑
vást, hogy nagy baj történt. A helyi halászok már látták 
a hajót közeledni, figyelték a mozgását, aztán szóltak, 
hogy eltűnt. Kollégáink azonnal autóba ültek, és felmen‑
tek egy part menti sziklára, mi négyen pedig rögtön vízre 
tettük a jetskiket.
 A  speciális, nagy teljesítményű jetskik hátujára egy 
gumiasztal van szerelve, amit egy fémkeret tart néhány 
centire a víz felett. A  szikláról távcsövekkel próbálták 
megtalálni a a hajót. Kilométerekre a partoktól a nagy 
hullámok ellenére jól látszott, hogy nagyon sok ember 
van a vízben.
 – Rádión irányítottak bennünket a kollégák a kataszt‑
rófa helyszínére. A  vízről mi nem láttunk semmit, nél‑
külük nem találtuk volna meg a helyet a nagy hullámok 
miatt.
 Persze így sem volt egyszerű eljutni a viharos tengeren 
a bajbajutottakhoz.
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 Normális körülmények között a Proactiva emberei a 
tengerpart melletti kétszáz méteres sávban dolgoznak. 
Spanyolországban a nyaralóhelyek önkormányzatai ek‑
kora területért felelősek. Itt azonban messze bent, kilo‑
méterekre a partoktól, méteres hullámok között kellett 
intézkedniük.
 – Mire odaértünk, már ott volt a Frontex és a görög 
parti őrség két hajója. A baj csak az volt, hogy ezek a ha‑
jók túlságosan magasak, nagyok, és csak a tatnál lévő 
hátsó, víz felé belógó platformra bírták kihúzgálni az 
embereket. Ráadásul alig tudták őket megközelíteni.
 A  tenger pedig tele volt kétségbeesett, csodára váró 
emberekkel. Volt, aki viselt mentőmellényt, mások nem. 
Láthatóan fogalmuk sem volt, mit kellene egy ilyen hely‑
zetben tenniük. Ahelyett, hogy köröket formáltak volna 
és egymás kezét fogva, egymást támogatva várták volna 
a mentést, mindenki egyedül küzdött az elemekkel.
 – Ez a legnehezebb helyzet. Azokat kell menteni, akik‑
nek még van esélye az életben maradásra. Láttam hasra 
fordult gyerekeket, akiknek a feje a vízbe volt bukva… 
Őket ilyenkor már hagyni kell.
 A  Proactiva négy emberéből kettő azonnal átszállt a 
parti őrség hajójának platformjára, a másik kettő pedig 
a jetskikkel húzta ki a menekülteket, akik halálfélelmük‑
ben egyre többen próbáltak meg felkapaszkodni rájuk.
 – Volt, hogy elkapták a bokámat, és nem engedték. 
Iszonyatosan nehéz és veszélyes volt ennyi életéért küz‑
dő emberen segíteni. Fogalmam sincs, meddig tartott, 
és néha az járt a fejemben, hogy nekem is annyi. Azt tu‑
dom, hogy több száz embert húztunk ki a vízből, és hogy 
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a kollégáim szívmasszázzsal élesztettek újra embereket 
a hajókon.
 A  mentés sötétedés után is tartott. Pedig akkor már 
semmit sem lehetett látni. Csak annyit, amennyit a par‑
ti őrség hajójának keresőreflektorai megvilágítottak. 
Az biztos, hogy akit megtaláltak, azt kihúzták a vízből, 
élőket, félig vagy egészen halottakat. Még ma sem tudja 
senki, hányan vesztek oda.

A  halottakat Leszbosz fővárosának, Mitilíninek a kór‑
házába viszik. Itt van egy (adomány) hűtőkonténer, eb‑
be helyezik azokat, akiket nem tudtak még azonosítani. 
Vagy ötven holttestet. A  korábbiakat eltemették, de a 
város hegyoldalban lévő temetője megtelt. Kicsi, akkora, 
amekkorára egy huszonötezres városnak szüksége lehet. 
A  hátsó szabad sarkában van egy parcella: rendezetlen 
földhányások, rajtuk márványtáblák törött darabjain, 
kéz zel írva egy dátum, és csak ennyi: ágnosztosz. Isme‑
retlen.

Az október 28‑i tragédia után néhány nappal beköszön‑
tött a jó idő. Szikrázó napsütés és szélcsend. Az északi 
partszakaszon még a szokásosnál is nagyobb a nyuga‑
lom. Hétfőn korán reggel indultam el a murvával felszórt 
parti úton, mely néhol egészen közel fut a vízhez, máshol 
komoly hajtűkanyarokkal kapaszkodik fel a sziklákra. 
Az egyik ilyennél már jól látni, hogy jönnek. Egy közel, 
négy távolabb. Gumicsónakok, bennük piros mentőmel‑
lényekben a menekültek. Mire odaérek, az egyik csónak 
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már partot ért, épp egy tolókocsis embernek segítenek. 
Aztán jön a második, majd a harmadik hajó, öt percen 
belül. Mindenki máshogy viseli a megpróbáltatásokat. 
A tapasztaltak folpackból csomagolják elő a száraz ru hái‑
kat. Odalépek egy tagbaszakadt férfihoz, aki a feleségét 
ölelgeti, és remegő kézzel húzgálja elő a száraz cuccokat. 
Farzin kiválóan beszél németül. Nem is kérdezem, hova 
mennek.
 – Irániak vagyunk
 – Irániak? És hát onnan miért indultatok útnak?
 – Hát ezért – szól közbe Farzin felesége, és pulóvere 
alól előhúzza nyakláncát, amin egy feszület van.
 – Ja – vonja meg a vállát Farzin. – Ez van. Nem túl vi‑
dám dolog manapság kereszténynek lenni Teheránban.
 Persze mint kiderül, nekik nem lesz nagyon bonyolult 
dolog új életet kezdeni. Farzin testvére vagy húsz éve 
Frankfurtban él.
 Beszélgetésünk közben partot ért még vagy három 
csónak. Fél óra alatt. Öt. Vagy inkább hat. Tíznél abba‑
hagyom a számolást. Ez itt csak egy háromszáz méteres 
szakasza a tíz kilométeres északi partnak, és még alig 
múlt reggel tíz. A legfiatalabb menekültet én segítettem 
partra: egy tíznapos kislányt. Visszaadom az apjának. 
Áll a kamera előtt, és mosolyog, miközben a gyerek al‑
szik az ölében.
 Így megy egész nap. A parton csak önkéntesek: partra 
húzók, orvosok, önkéntes munkások.
 Két gyűjtőpont van, itt a vizes ruhákat cserélhetik le. 
A cipők a legkelendőbbek. Nem képviseli itt senki a gö‑
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rög hivatalos szerveket, sem az Európai Uniót. Itt csak 
olyanok vannak, akik úgy gondolják, ezek a menekültek 
mégiscsak emberek.

Miután leszállt az este, semmit sem lehet látni. Nincs 
információnk arról, mikor hova érkezik a következő 
csónak. Teljesen véletlenül sikerül elkapnunk, amikor 
két csónak a nagy sötétben partot ér. Ketten vagyunk 
ott. N. Forgács Gábor, aki kijött hozzám Törökországba 
filmet forgatni, meg én. Előkerült még egy holland srác, 
aki az autója tetejére szerelt hajóradarral próbálja meg 
kiszúrni, hova érkezik a következő gumicsónak. Idege‑
sen beszél a rádiójába, próbál segítséget kérni a többi ön‑
kéntestől. A két csónak, nagyjából száz ember, két perc 
eltéréssel érkezik meg ugyanoda, senki nincs, aki fogad‑
ja őket. Nincsenek termotakarók, orvosok, autók. Mi is 
csak véletlenül vesszük észre őket. Csak mi igyekszünk 
segíteni nekik, felhúzgálni az elázott embereket a mere‑
dek a partoldalon. Egy nő az izgalomtól elájult, ott fek‑
szik széttárt karokkal mozdulatlanul. A férje ott térdel 
mellette, simogatja az arcát. Aggódó segítők érkeznek. 
Az egyikük a kezét emelgeti. A férje beszél hozzá. Aztán 
az asszony magához tér, felsegítik a földről, majd elkezd 
zokogni.

Adil, az iraki kurd férfi is sokkot kap. Meglátja a kame‑
rát Gábor kezében, elkezd beszélni, és abba sem tudja 
 hagyni.
 – Én is filmes vagyok. Istenről csináltam filmet. Do‑
hukból, Kurdisztánból jöttem. Filmeket csinálok. Értek 
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hozzá. Te, figyelj, ezt a képet 16‑os objektívvel, tudod, 
széles látószögűvel csinálnám meg, 16‑os 1,2‑es fényere‑
jű. Kiválóan működik.
 Tíz másodperc alatt elmeséli a teljes filmes karrierjét. 
Webcímeket sorol, betűz – ott megtaláljuk a műveit.
 – Ingyenes tartalom – magyarázza. Kicsit instruálja 
még Gábort, aztán sorban mindkettőnk nyakába borul, 
és sírva fakad.

Hazafelé, ahogy az autó fényszórója a partot pásztázza, 
pirosan világítanak az eldobált, otthagyott mentőmellé‑
nyek, tarkítják a leszboszi tengerpartot, amelyről a helyi 
önkormányzat nem tudja ezeket eltakarítani. Képtelen‑
ség. Minden reggel megjelenik egy rozzant teherautó, 
aztán az első háromszáz méter után megtelik. Bárhova 
megyünk, ott hevernek a kidurrant gumicsónakok és a 
mentőmellények. Szürreális látvány. Törökországban 
különböző becslések vannak arról, mekkora pénzt gene‑
rált eddig a menekültválság, az adatok valahol negyven 
és negyvenkét milliárd euró között vannak, ami körülbe‑
lül Magyarország éves nemzeti össztermékének a negy‑
ven százaléka. Ebbe beletartozik minden és mindenki, 
az embercsempészektől a szállítókon át a szállodásokig, 
a gumicsónakokat gyártók, a kínai csónakmotorok, ame‑
lyeket tízezrével rendelnek be a forgalmazók, és a hami‑
sított mentőmellények, ami megint egy külön történet.

Ha egy török tengerparti városban valaki megpakolt, ám 
könnyen mozgatható fekete szemeteszsákkal mozog az 
utcán, az biztosan menekült, aki már éppen a tengeri 
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transzport felé tart. A szemeteszsákban vannak az álta‑
lában hamisított mentőmellények. Ezek állnak hegyek‑
ben Leszbosz északi partjainál.

Leszboszon két komolyabb tábor van: Kara Tepe és Mo‑
ria, mindkettő a fővároshoz, Mitilínihez közel. Az északi 
parttól, ahova a menekültek érkeznek, negyvenöt ki lo‑
mé ter re vannak. Önkéntesek meg humanitárius szerve‑
zetek nélkül a menekültek a partot érés után gyalogolhat‑
nának át a hegyi utakon, így azonban két gyűjtőpontról 
buszok viszik őket. A családos menekülteket Kara Tepébe 
teszik ki, az egyedülálló férfiak pedig mehetnek Moriába, 
ami nem is igazi tábor, bár mindenki annak hívja. Ezeken 
a helyeken kapják meg a papírt, ami bizonyítja: regiszt‑
ráltak az uniós rendszerbe. Itt vannak a Frontex munka‑
társai is.

Moriánál reménytelenebb hely egy kívülállónak talán 
nem is létezik. Állítólag gyorsan megy a regisztráció, de 
attól függően, hogy hányan torlódtak fel, eltarthat két 
napig is a várakozás. És addig nincs más, mint a mocs‑
kos, poros hegyoldal, a megkopasztott olajfákkal. És 
most már napok óta nem esett egy csepp eső sem.
 Az út mellett büfékocsik és kereskedők sorakoznak, 
sátrakat, hálózsákokat, plédeket árulnak, nem olcsón. 
Este meg megy a buli, egy recsegős hangszóróból közel‑
keleti zene szól. Tapsolnak meg énekelnek. Két önkéntes 
lány táncol a menekültekkel, néha melléjük ugrik egy fia‑
tal férfi és megforgatja őket, aztán jön a következő.  Vígh 
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Mihály jutott eszembe, a zenéről, a táncoló menekültek‑
ről, a félhomály hosszú árnyékairól. Ez a tánc volt itt a 
menekültválság sátántangója. Ez van, ezt kell szeretni, 
most már mit lehet tenni? Rakendroll. Mert persze ez itt a 
mérhetetlen lepukkantság ellenére nem egy végállomás, 
nem kilátástalanságáról, hanem a reményről, a lehető‑
ségről, a megmenekülésről szól.
 Fenn a hegyoldalban közben tüzek gyúlnak, estére le‑
hűl a levegő. Nincs tűzifa, így jobb híján az olajfák ágait 
tördelik le, meg műanyag palackokat égetnek. Rátelep‑
szik a hegyoldalra az égett műanyag büdös és fojtó füstje. 
Van, aki már alszik, egy fa tövében a hálózsákjába bújva. 
Kicsit feljebb a tűz körül vagy tízen ülnek. Egyikük oda‑
lép hozzám. Fiatal srác. Illedelmesen és kiváló angolság‑
gal bemutatkozik, elnézést kér, hogy megszólít.
 – Mohammed Hanif Frotan vagyok, Kabulból.
 – És hova igyekszel?
 – Azt gondolom, Németországba. A  helyzet az, hogy 
három évig dolgoztam tolmácsként a nemzetközi erők‑
nek. Csak… hát elmentek, és most simán kinyírnának, 
ha maradnék. A tálibok nem viccelnek.
 Közeben Hanif pörgeti a telefonját, keresi a papírokat, 
amiket nagyon megmutatna.
 – Na, itt vannak. Ez itt a belépőkártyám, ez meg a 
munkaszerződésem, és az afgán személyim.
 Olybá tűnt, mintha ott helyben nekem kellett volna 
eldöntenem, hogy Hanif kap‑e menedékjogot vagy sem.
 Itt Moriában kell kivárnia a regisztrációt. Aztán ha 
megvan a papír, mehet a városba sorba állni a hajójegyért.
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A  hajójegy Athénig negyvenöt euró ötven cent, és már 
rögtön meg lehet vásárolni az Athén–Idomeni buszje‑
gyet is, ami ötven euró. Éppen belefutottam a Pánhellén 
Tengerészeti Szövetség – így hívják a hajózási dolgozók 
szakszervezetét – sztrájkjába. Ellopták a nyugdíjalapju‑
kat, legalábbis ők ezt gondolják, és kétnapos sztrájkot 
hirdettek, amiből négy lett. A menekültek közben jöttek 
rendületlenül, mert a török embercsempészek kihasznál‑
va a jó időt, tolták át őket a tengerszoroson. Már a sztrájk 
harmadik napján vagy tizenötezer menekült keresett 
egy talpalatnyi helyet magának Mitilíniben, a szállodák 
megteltek, nem volt már hely a kikötőben, az árkádok 
alatt emberek aludtak. Itt is műanyag palackok által táp‑
lált tüzek égtek, emberek melegedtek körülötte, hálózsá‑
kokban, pokrócokra fekve készültek az éjszakára.

Nem tudom, hogyan, de sikerült pult alól, drágán re‑
pülőjegyet szereznem Athénba. Indulás csütörtök dél‑
ben. Reggel még elmentünk meginni egy kávét. A kihalt 
tengerparti úton bénázott előttem egy autó, a sofőr a 
tengert bámulta. Egy menekültekkel teli csónak hány‑
kolódott a vízen. Megálltunk. Látszott, hogy bajban 
vannak. Meglepődtünk, mert Leszbosznak a keleti part‑
jaira kevés menekült érkezik, a török part messze van, 
és itt általában erős a szél és nagyok a hullámok. Olyan 
volt ez, akár egy kora reggeli látomás. Aztán megpillan‑
tottunk egy embert a vízben, úszott a part felé. Majd, 
ahogy fordult a csónak, egy kicsit távolabb ott volt még 
kettő. Mindannyian a hullámokkal küzdöttek. Ekkorra 
már sokan megálltak, valaki hívta a parti őrséget. A gö‑
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rög miniszterelnök konvoja ekkor bukkant fel. Alekszisz 
Ciprasz repülője néhány perccel korábban szállt le. Cip‑
rasszal érkezett Martin Schultz, az Európai Parlament 
alelnöke. Mire futva odaértünk volna hozzájuk, már nem 
voltak ott. Legalább harminc másodpercig figyelték az 
eseményt. Rápillantottak a menekültválságra, látták a 
sok embert a parton, a vízben küszködőket, nyugtázták 
a dolgot, és leléptek. És ebben a harminc másodpercben 
benne volt minden. Minden, ami kicsiben és nagyban 
jellemző erre a válságra. A  rápillantás magabiztossága, 
a meggyőződés, hogy minden rendben, az autók sietős 
ajtócsapódása, a diszkrét kis porfelhő, amit maguk után 
hagytak. A részletek, az apró ecsetvonások – ott voltak 
mind.


