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„Miközben telefonált, Barilla azt figyelte, hogy 
ez a kis pattogó, szolgalelkű Rizzo milyen haté-
konyan viteti fel a hajóra a ládákat. Ami bennük 
van, többet ér, mint az összes szomáliai szarházi, 
sőt, még a németek hajójánál is értékesebb. Bár 
könnyen lehet, hogy még az őket radarral pásztá-
zó olasz elfogó vadászgépeknél is. Signore Barilla 
pontosan tudta, hogy mi van a ládákban, de Rizzo 
nem. Idogbe pedig végképp nem, ő csak cipelte 
őket, és nagyon nehéznek találta mindegyiket. 
A koporsó méretű ládákat hatan tudták csak meg-
emelni.

Amikor végre mindegyik ládát felvitték a ha-
jóra, fellökdösték az összes szomáliait, aztán a 
pakisztánia kat is. Szorosan le kellett guggolniuk 
egymás mellé. A hajó padlóján nem volt semmi, 
amire ülhettek volna. Akinek volt kapucnija, az a 
fejére húzta. A pakisztániak újra körbetekerték a 
nyakuk körül a sálat, mert érezték, hogy a naple-
mentével hideg levegő érkezik. Ilyenkor április-
ban a sirokkó egyik líbiai verziója fújt errefelé, a 
Libeccio. Néha még a líbiai partoktól több mint 
száz kilométerre is szaharai homokot fújt a hajó-
zók szemébe. 
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Nem fért fel mindenki. Rizzo már a fegyver-
tussal pofozta a pakisztániakat, de mégsem tudta 
olyan szorosan összeterelni őket, hogy mindenki 
felférjen. Tanácstalanul nézett a signoréra.

– A  nők itt maradnak, a gyerekek viszont 
mind kellenek, avanti! – adta ki olaszul a paran-
csot Cutri Barilla, aki ölt már embert Líbiában és 
Szomáliában, aztán pár hete egyet Szíriában, de 
a legtöbbet azért otthon, Olaszországban. Hogy 
nyomatékot adjon a szavainak, belelőtt a leve-
gőbe, ami egyetlen pillanatra rettentő csendet 
okozott, aztán, visszacsapódva a sziklákról, hir-
telen megváltoztatta a ritmust és a dinamikát. 
A  pakolást addig szótlanul néző guineai nők, 
mivel olaszul nem beszéltek, most hirtelen nem 
értették, hogy miért tépik ki a kezükből a gyere-
keiket. Sikoly, ordítás, a meggyötört anyák vér-
ben forgó szemei, életük utolsó köldökzsinór-
ja, az értelem, amiért minden történt, az összes 
kockázat és szenvedés, a gyerekek, hiszen ők itt 
a cél, mert miattuk van minden, a gyerekekért, 
hogy ők máshol nőjenek fel, és akkor most vi-
szik, markolják és lökik fel őket a hajóra. Aki 
nem adja, azt ütik.
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A Fajez klán kalasnyikovosai olaszul beszélő 
vademberek voltak. Líbia, ugyebár, Mussolini egy-
kori büszkesége és hasonlók, meg az európai bár-
sonykárpitozású szalonokban éltetett fals remény, 
hogy Észak-Afrikában igenis lesz egyszer civilizá-
ció! A kalasnyikovosok brutális erővel ütötték az 
ellenálló nőket. 

Idogbe sokáig nem akart felnézni. Az arcát a 
csontos térdei közé temette. Csak lenne már vége, 
legyen már… ezt kívánta, de aztán a füle mégis 
meghallotta az ismert, tompa csattanást, ahogy a 
fejet a halántéknál eléri a kemény puskatus, ahogy 
az eszméletvesztés küszöbén, mélyről, elhalóan 
felnyög az áldozat. 

A nők, ha ütik őket, másképpen nyögnek, mint 
a férfiak. Ilyen szédelgő és értelmetlen gondolatai 
támadtak Idogbénak, miközben az ütések és gye-
reksikítások egyre elviselhetetlenebb feszültségét 
hirtelen szétszakította egy lövés. És aztán azonnal 
valami sosem hallott kenődő hang is, amiről sej-
tette ugyan Idogbe, hogy mi lehet, mert rögtön 
a lövés után következett, szinte összeolvadt vele, 
de mire felnézett, már csak a fejbe lőtt és riadt, 
fekete arcot látta, a halálba révedő tekintetet, és 
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persze látta a testet eldőlni. Mintha megállna az 
idő, Idogbe meredten figyelte a véres permetet. 
Az  agya összetette az elszalasztott mozdulatot, 
magát a lövést, amit nem látott, mert akkor még a 
térdeibe temette az arcát, és aztán a hangot, most 
meg a beleborulást a halálba, de nem tudott gon-
dolkodni rajta, mert az avanti-t kiabáló olasz férfi 
odébb lépett és még egyszer lőtt. Idogbe most már 
látta az agyvelőt is fröccsenni, ezúttal látta, amit az 
előbb még csak hallott, és látta, ahogy az elernye-
dő karokból kitépik a sikító, véres gyereket. Aztán 
eldőlt ez a test is. A gyerek arcát, a koromfekete, 
göndör hajú kisfiúét az először lelőtt nő vére spric-
celte be. Húsos combok, szinte kövér kétéves, az 
egyetlen, aki közülük ezek szerint valahogy eddig 
még nem éhezett.

Csend lett. Furcsa csend, mert bár a gyerekek 
sírtak tovább, valahogy minden és mindenki más 
elhallgatott, és ez így csendnek tűnt. Az anyák né-
mán engedték el a gyerekeiket, és lassú mozdulat-
tal simogatták a levegőt ott, ahol az előbb még a 
gyerekük bőrét tapintották. Látták, hogy ők leg-
alább felkerülnek a hajóra, ők legalább eljutnak 
majd valahova. Megértették gyorsan, a halálciklon 
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kellős közepén is, hogy nincs más döntés, mint ez 
a döntés. Itt rekedni, és majd reménykedni, hogy 
valahol, valamikor találkozni fognak. Egyszer, ta-
lán évek múlva. Az ösztöneik villámgyorsan cikáz-
tak végig a következő évtizedeken. 

Élni kell, élve maradni, nem pedig ma este, itt, 
ezen a tengerparton meghalni.

– Avanti! – kiabálta most már sokadszorra si-
gnore Barilla, és fellépett a hajóra. A műholdas 
telefont újra a füléhez emelte, és csak annyit mon-
dott angolul, hogy „elindultunk”. Aztán kinyomta 
a készüléket, nehogy bemérjék valahogy…”
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„Az olasz régésszel csak másfél órányi fel-
bolydulás után sikerült félrevonulniuk, mert a 
tárgy, vagyis hát a felfedezés a várakozásoknak 
megfelelően tényleg felborzolta a kedélyeket. 
A Metropolitanben éppúgy, mint majd holnap az 
amerikai sajtóban, sőt, pár napon belül valószínű-
leg az egész keresztény világban.

– De ha jól értem – folytatta Audrey, választ 
sem várva az előző kérdésre, vagy inkább csak el-
ütve a flört leghalványabb látszatát is –, nemcsak 
manapság rombolják a templomokat, hanem már 
két és fél ezer éve is ez volt a szokás.

Ezzel a fordulattal terelte a beszélgetést a szá-
mára fontos téma felé. 

– A babiloniak – folytatta, megismételve Marco 
előadásának a lényegét – a földdel tették egyenlővé 
Jeruzsálemben a Szentélyt, de ezek szerint ott csak 
a másolat pusztult el, nem pedig az eredeti tárgy, 
aminek most, önnek köszönhetően, itt van a fede-
le, rajta a két kerub-angyallal.

Audrey hullámos haja lágyan omlott a vállára. 
Ahogy a fejét a fegyveres őrök és a tárgy felé for-
dította, egy szőke tincs az arcába hullott. Éppúgy, 
mint a Madison Avenue-n kifeszített óriásfotón. 
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Nála egy generációval idősebb férje, Ferdinand 
Krieghoff követte a tekintetét, de ezt tette a társa-
ság harmadik tagja, Stephen Wardropper is. Ő volt 
a családi múzeumpalota, a Central Parkra néző 
Beetsy-villa igazgatója.

Marco viszont továbbra is Audrey Hillt nézte. 
Sőt, inkább fürkészte. Egyelőre nem volt világos 
számára, hogy mit is akarhatnak tőle ezek az em-
berek. A milliárdos fegyverkereskedő és művelt, de 
igencsak elkényeztetett felesége. Ahogy a poharat 
tartja a kezében. Ahogy a gyémántkereszt diszkré-
ten felsejlik a dekoltázsa mögül. Amilyen a bőrét 
finoman láttatni engedő csipkeruha mandzsettája 
és a színarany retikül. Nem ismerte kellőképpen 
ezt a típust, de azért volt már szerencséje néhány 
hasonlóhoz. Kicsit kevesebb pénzzel, de még ennél 
is több műveltséggel. Főleg Európában. Ott véko-
nyabb a pénztárca, még a gazdagoké is, de maga-
sabb a kultúra. Évszázados múltú olasz arisztokra-
ták a falfreskóval borított palotáikban. Emberek, 
akiket arra nevel az élet és persze a családjuk is, 
hogy felette állnak mindennek és mindenkinek.

– Mi, ugye – folytatta tovább Audrey, visszafor-
dulva Marcóhoz –, gyűjtünk, megőrzünk, és mind-
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ezt megosztjuk. Ebben szeretnénk a segítségét kérni 
– aztán kicsit halkabban, hogy nyomatékot adjon 
az ajánlatának, amit persze kérésnek álcázott, hoz-
zátette az ország nevét is, és ez azonnal mindent 
egyértelművé tett: – …a segítségét kérni Irakban.

Pár évvel ezelőtt, 2015-ben, amikor ez az est a 
Metropolitanben lezajlott, már jó ideje a collect, 
conserve, share hármas jelszava volt a nyugati vi-
lág mantrája. Gyűjteni a műkincseket azokban az 
országokban, ahol az Iszlám Állam szisztematiku-
san rombolja és megsemmisíti a világ kulturális 
örökségét. Megőrizni ezeket a régészeti emlékeket, 
és aztán mindezt megosztani a közönséggel, pél-
dául magánmúzeumokban. Akkoriban Irak volt 
a sláger, ami persze meglehetősen érzéketlen szó, 
mármint a sláger, mert egyrészt valóban divatos 
helyszínnek számított a collect, conserve, share el-
vét valló nyugati kultúrelit köreiben, ugyanakkor 
mégiscsak tragikus események helyszíne, gyilkos 
polgárháború és helyrehozhatatlan pusztítás véres 
kereszteződése.

Az Iszlám Állam, az ISIS, 2015 első hónapjai-
ban például, tehát nem sokkal a Metropolitan 
elegáns estélye előtt, Észak-Irakban, konkrétan 
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Moszulban és környékén, felbecsülhetetlen pusz-
títást végzett. Az egykori asszír főváros, Nimrud 
szinte összes páratlan értékű műkincsét, beleértve 
a templomokat és a régészeti emlékhelyeket is, fel-
robbantotta, elbuldózerezte és tönkretette. A ter-
roristák akkor még nem akartak eladni semmit, 
nem volt svájcisajt-effektus, mint manapság, nem 
voltak másfél méterenként földbe fúrt lyukak, lég-
kalapácsok és csákányok. Nem! Akkor még nem 
ebből éltek, hanem az olajból. Nem akartak eladni 
semmit, csak rombolni és pusztítani.

A szalafizmus hívei a nyugati világ kultúrájá-
nak egyik bölcsőjét, Moszult, pár hónap alatt el-
törölték a föld színéről. A szunnita iszlám ultra-
konzervatív felfogása szerint ugyanis, és az ISIS 
dzsihadistái többségükben ezt vallották, mármint 
a szalafizmust, csak egyetlen Isten létezhet, Allah. 
Minden más istenség nyomát és emlékét el kell 
pusztítani. Irakban, Afganisztánban, Szíriában, 
Líbiában, a Közel-Kelet országaiban, bárhol, ahová 
a dzsihád eljut. Akár Európában is. Akár Párizs kö-
zepén is. Legyen az egy négyezer évvel ezelőtti asz-
szír egyház tárgyi, esetleg építészeti emléke, vagy a 
kereszténységé, vagy bármilyen másik létező vagy 
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már letűnt vallásé. A történelmet és az országokat 
meg kell tisztítani. Csak Allah volt, van és lesz!

– Nem sajnálnánk az erőforrásokat, hogy amit 
csak tud és értékesnek talál, azt összegyűjtse és 
kimentse Irakból a magánmúzeumunk számára 
– vette át a szót a Beetsy-villa fényes homlokú, fé-
lig már kopasz, enyhén tokás igazgatója, Stephen 
War dropper. Külsőre puhány, könyvelőtípus volt, a 
zéró sport fajtából, akinek valószínűleg kellemetlen 
érzése támadt minden egyes alkalommal, amikor 
egy épületben nem talált liftet, és ezért kénytelen 
volt a lépcsőn felmenni az emeletre. – Kifizetnénk 
minden expedíciós költséget, de tényleg mindent – 
itt egy pillanatra megállt, és nyomatékosan ránézett 
Audrey-ra, aztán Ferdinand Krieghoffra, megvár-
ta, hogy mind a ketten helyeslően bólintsanak, és 
csak azután folytatta –, tartson bármeddig is, le-
gyen szüksége bármire és bárkire, fegyveresekre, 
helikopterre, magánkatonák védelmére, vagy amit 
csak szeretne, signore Boretti. Önnek pedig annyit 
fizetünk, amennyit csak gondol. Nem tud olyat és 
annyit kérni, amit mi ne teljesítenénk.

– Nem tud. Ez az ajánlatunk – szólalt meg most 
először, és zárta is le ezzel rögtön a beszélgetést 
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Ferdinand Krieghoff, akit a túlzásba vitt hajbeül-
tetések miatt a háta mögött egyszerűen csak „né-
met Berlusconinak” csúfoltak. Mosolygott, mert 
ő mindig nyájasan mosolygott, mint aki örökké 
elnézést szeretne kérni az ölébe hullott vagyonért. 
Közben végigsimította sötétkék selyem nyakken-
dőjét, mert mindig sötétkék selyem nyakkendőt 
viselt, amit mindig végigsimított, amikor pár sza-
vas, tömör észrevétellel jelezte, bármilyen ügyről 
legyen szó, hogy valójában kinek is a zsebében van 
itt a pénz, és hogy ki dönt. Meg persze azt is, hogy 
őt a részletek nem érdeklik, arra van ez a jenki, ez 
a Wardropper, és ugye, a felesége, Audrey.

Marco Boretti akkoriban, 2015-ben a firenzei 
régészeti múzeum, a Museo Archeologico munka-
társa volt. A szerződése szerint évente fél évet bárhol 
eltölthetett, de persze ehhez fizetés nélküli szabad-
ságra kellett mennie. Bármilyen megbízást elfogad-
hatott, és bárhol ásathatott, ahová a kalandvágy és a 
kincsvadászat sodorta.”
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„Hát akkor féljenek otthon! 
Féljenek annyira a saját országaikban, hogy akar-

janak minden templom, műemlék és vasútállomás elé 
katonákat, terrorelhárítókat, páncélautókat, bármit! 
Legyenek kamerák minden utcasarkon, autóbusz-
megállóban, és hordjon méregdrága golyóálló mel-
lényt minden rendőr, katona és polgárőr! Legyenek 
újra határok, Európán belül kerítések, őrtornyok 
és páncélakadályok az utcasarkokon, bármi, csak 
menjen az üzlet! Mert neki, Ferdinand Krieghoffnak 
mindegy, hogy miért vesznek tőle fegyvereket, csak 
vegyenek. Ha az belső fegyverkezés a terrorfélelem 
miatt, ha a katonák nem Afganisztánba járőröznek a 
legújabb géppisztolyokkal, hanem a kölni dóm előtt, 
neki az is jó! Csak rendeljenek tőle fegyvert sok mil-
liárd euróért. Ez a lényeg, más nem számít!

Németországban ez sikerült is. 2015-ben a bi-
zonytalankodó kancellárt, Angela Merkelt pár nap 
alatt sikerült meggyőzni arról, hogy engedjen rá az 
országra egymillió szír menekültet. Aztán már min-
denki biztonságot akart, fegyvereseket látni maga 
körül, mert úgy szeretett volna kimenni a berlini 
karácsonyi piacra, hogy közben nem robbantják fel 
vagy gázolják halálra kamionnal, mint 2016-ban.
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Donald Trump Amerikája évente 175 milliárd 
dollárt költ terrorelhárításra. Két és félszer annyit, 
mint az egészségügyre. Ráadásul, mivel a fegy-
vertartás engedélyezett, és rendszeresek az iskolai 
lövöldözések, a bevásárlóközpontokban pedig a 
tömegmerényletek, így arrafelé bőven van pánik, 
hisztéria és félelem. Az El Pasó-i merénylet után 
például, 2019-ben, egyetlen nap alatt százhetven-
ezer golyóálló iskolai hátitáskát adtak el az or-
szágban. Úgyhogy a fegyvergyártók legnagyobb 
örömére Amerikában már maguk az emberek is 
bevásárolnak rendesen. Már ők is fegyverkeznek! 
Évente tízmillió új lőfegyvert vesznek összesen 
tizenötmilliárd dollárért. Minden egyes iskolai 
lövöldözés, a tévéhíradók kameráiba sírdogáló 
anyukák drámája, kimutathatóan alkalmanként 
félmilliárd dollárt lendít az üzleten.

De az elmúlt években Franciaországon is el-
uralkodott a félelem. 2019-ben a párizsi kormány 
már 31 milliárd eurót költött terrorelhárításra. 
Majdnem annyit, mint amekkora a francia katonai 
költségvetés, mert az konkrétan 34 milliárd euró.

Németország csak 2018 és 2019 között 12 száza-
lékkal növelte az ilyen irányú kiadásait, évi 42 mil-
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liárd euróra, ott tehát minden sínen van. Sőt, a vé-
delmi miniszter, Ursula von der Leyen, aki 2013-tól 
hat éven keresztül irányította a befelé forduló német 
felfegyverkezést, ma már az Európai Bizottság elnö-
ke, lényegében Európa miniszterelnöke. Ferdinand 
Krieghoff legnagyobb megelégedésére.

Hát akkor mit csinálnak ezek a teszetosza ola-
szok? Ők miért nem félnek? Mit szerencsétlen-
kednek a politikusaik? Neki ne akarja megma-
gyarázni ez a Twitter-király az óránként írogatott 
hecckampányszerű üzeneteivel, amit a fél világ el-
olvas, hogy nem tud félelmet generálni, csak mert 
újabban, épp neki köszönhetően, nincs elég arab 
menekült az olasz utcákon!

– Mondjuk, lehetne esetleg tanulni a kelet- 
euró paiaktól, nem? – kezdett óvatosan Ferdinand 
Krieghoff abba, amiért iderepült Rómába. Nem 
nagyon látott más megoldást, mint nyíltan kimon-
dani, amit gondol. – Ott aztán nyoma sincs se arab-
nak, se afrikainak, mégis félnek tőlük. Nem kellene 
ezen egy kicsit elgondolkodni? Elemezni egy csöp-
pet a lengyel és a magyar technikát? Meg a többi 
posztkomcsi országot? Hogy arrafelé az emberek 
úgy is félnek, hogy konkrétan nincs kitől?”


