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SZIRMAI PÉTER 

Út a másik életbe 

Lányaim és én függőágyban pihentünk. Kinéztem a kunyhó ablakán. 
Vízözönszerű eső áztatta a környező növényeket sártengerré változtatva 
az ösvényeket, a földet. Beköszöntött az esős évszak.  

Azt mondtam: 
– Ebben a nyirkos időben nem lehet semmit se csinálni. Csontjaimba 

hatol ez a hideg.  
Hallgattunk egy darabig.  
– Meséltem már az ezerötszáz napos háborúról? – kérdeztem. – Hogy 

miként kerültem ide? 
J. és N. megingatta a fejét. Kérték, hogy meséljek.  
– Az ezerötszáz napos háborút fehérek vívták: a folyóvölgyiek a hegy-

vidékiekkel szemben. Ennek is, mint minden háborúnak, a föld birtoklá-
sa volt az oka, határvita: a határvidékből ki mennyit birtokoljon. Huszon-
egy éves voltam akkor. Hegyvidék hadserege erősebb volt, mint Folyó-
völgyé. Tele voltak tankokkal, repülőgépekkel. 

– Mi az a tank meg a repülőgép? – kérdezte N. 
– A tank kerekeken, láncokon guruló fémautó. Puska is van rászerel-

ve. A repülőgép föl tud emelkedni a levegőbe, mint a madár, és a levegő-
ből tudja lőni a falvakat, városokat.  

Elborzadva néztek rám. Puskát láttak már, amikor egyszer elfogtunk 
egy eltévedt katonát a folyó forrásvidékénél. A tank és a repülőgép új-
donság volt nekik. 

– Te folyóvölgyi vagy vagy hegyvidéki? – kérdezte J. 
– Folyóvölgyi – mondtam. – A hegyvidékiek kemény, szűkszavú em-

berek. Sokkal jobb katonák, mint mi, folyóvölgyiek. A folyó mellett nőt-
tem fel, megtanultam evezni, úszni, halászni. Az éghajlat arrafelé barátsá-
gos. A folyó határoz meg mindent: az alacsony vízállás, az áradás. A fo-
lyó széles, akár a tenger, a végtelen messziségből érkezik és a végtelen 
óceánba tart. Mormolását egész nap hallani lehet. Anyám meséi is olya-
nok voltak, mint a folyó: az idők kezdetétől a jelen időkig tartottak. 

Keserű nyál tolult a számba. 
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– A háború azonban tönkretett mindent. Minden férfit felszólítottak, 
hogy jelentkezzen.  

Még azt mondtam: 
– Építész iskolába jártam. A háború miatt meg kellett szakítanom a 

tanulást. Rossz időszak volt. 
Az emlékeket rakosgattam a fejemben. Így folytattam: 
– Megkaptuk a katonai felszerelést, felraktak minket egy tehervonatra. 

Tudjátok, hogyan néz ki a vonat?  
Bólintottak.  
– Egyszer már mutattad nekünk – mondta N. 
Így folytattam: 
– A határvidék volt az úti cél. A határ előtti utolsó nagyvárosban 

hosszú ideig állt a vonat. Ekkor fordult meg először a fejemben, hogy 
megszököm, de aztán letettem róla. Túl kockázatosnak látszott. Úgy gon-
doltam, könnyen elkaphatnak, és akkor katonaszökevénynek számítok. 
Ez a legsúlyosabb következményekkel járt volna: fogság, kényszermunka, 
halál. Aztán végül a front előtt egy ideiglenes városban szállítottak le 
minket a vonatról. A fronton tüzelő lövegek zaja tisztán hallatszott. Ide-
iglenesen összetákolt kunyhókban szállásoltak el minket. Silány élelmet 
kaptunk. Nem tudtuk, mikor vetnek be minket. Kiderült, hogy a front 
hátországát kell biztosítanunk: a frontra vezető utakat kell megépítenünk.  

A tetőn doboló esőt hallgattam. Aztán folytattam: 
– Négy-öt hónapot dolgoztunk így, aztán átvezényeltek minket húsz ki-

lométerrel északabbra. Ezt a vidéket Madre de Diosnak hívják. Mocsaras, 
veszélyes hely. A mocsárban gázolva azon gondolkodtam, hogy miért ad-
nak egy pokoli helynek ilyen nevet. Gondolom, az itt élők szeretik az ellen-
téteket. Itt magunk építettük fel kunyhóinkat. Feladatunk a mocsáron való 
átkeléshez utak kijelölése volt. Egyik hajnalban hatalmas robajra ébred-
tünk. Az ablakon át láttuk, hogy repülőgépek szállnak el felettünk. Úgy lát-
szik, az ellenség felderítő tevékenysége hatékony volt. Nagyon közel repül-
tek a földhöz, a zaj elviselhetetlen volt. Bombázni kezdték a várost.  

Azt kérdeztem: 
– Tudjátok, hogy mi a bomba? 
Megingatták a fejüket. 
– Száz halált hozó szerkezet. A repülőgépről szórják a földre.  
Kis indián metszésű arcukból elképedve néztek rám. Így folytattam: 
– Sok katonánk meghalt. A rend felbomlott. Páran együtt maradtunk, 

próbáltuk megtalálni a mocsárból való kijutás irányát. Minden második 
nap meneteltünk, a köztes napokon pihentünk. Napról-napra kimerül-
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tebbek voltunk. Az éjszakák hidegek voltak. Gödröt ástunk, amibe bele-
feküdhettünk. Kabátokkal, pokrócokkal takaróztunk. Az járt jól, aki kö-
zépre feküdt, mert ketten melegítették. Persze, váltottuk egymást. Nem 
számítottunk rá, de elértük az észak-déli vasutat. Lelkierőnk visszatért, 
felélénkültünk. A vasút vonalát követtük észak felé, a vasutat szegélyező 
erdőben, amíg egy állomásra nem értünk. A helységnévtábla kettétörve 
hevert a földön. Esperanza volt ráírva. Térképünkön beazonosítottuk 
tartózkodási helyünket. A határtól húsz kilométerre voltunk keleti irány-
ban. Az indulástól számítva a mocsáron át kb. harminc kilométert halad-
tunk észak felé. Az állomás üres volt, az épületen harci nyomok látszot-
tak. Az állomástól északra egy félig szétlőtt szerelvény vesztegelt. Nem 
láttunk a közelében őrt, könnyen megközelíthettük. Ketten felmásztunk 
a szerelvényre, a vagon belsejében pár mázsa kétszersültet találtunk. Szól-
tunk a többieknek, rávetettük magunkat az ételre: nagyon éhesek vol-
tunk. Az állomás közelében lévő erdőben voltunk egy hétig. Tudtuk, 
hogy ezt már csak rövid ideig folytathatjuk, valószínűleg, előbb-utóbb 
beleütközünk egy ellenséges járőrbe. Zsákjainkat megpakoltuk kétszer-
sülttel, és tovább mentünk észak felé. Egy hétig meneteltünk az erdőben. 
Egyik éjjel idegen parancsszóra ébredtem. Katonák álltak körül minket, 
kezükben fegyver, ami ránk szegeződött. Egyenruhájukról azonnal felis-
mertük őket: hegyvidékiek voltak. Nyelvük alig különbözött a miénktől, 
gond nélkül megértettük őket. Egy katonai bázisra tereltek minket: hadi-
fogságba estünk. A táborban sivár körülmények voltak. Kevés étel, sok 
munka. Feladatunk a bozótirtás volt, utat készíteni a hegyvidéki hadsereg 
alakulatainak. Két hónapig dolgoztunk itt, amikor jött a hír: a folyóvöl-
gyiek letették a fegyvert. Még három hónapig fogva tartottak minket, de 
dolgozni nem kellett, utána számolták fel a tábort.  

Néztem a tetőről lecsorgó esőt. Így folytattam: 
– Társaimmal próbáltunk megegyezni arról, hogy mi legyen az úti cél. 

Páran Hegyvidékre akartak átmenni: győztes ország, biztosabb háttér, 
nyelvi akadály nincsen. Páran az eddig semleges, de belső feszültségekkel 
terhes déli államokba akartak távozni. A legtöbben haza akartak térni. 
Mondtam, hogy Hegyvidék tovább fogja fokozni fegyverkezését, katonai 
jellegű állam épül ki. Az egyént elnyomják a közösség érdekében. Oda 
nem érdemes menni. Folyóvölgy kiszolgáló ország lesz a vesztes háború 
után. Ha fordul kocka, szabadságharc tör ki, az megint nem jó, ismét 
csak háborúban lesz részünk. Térségünkben a rövid békeidőket hosszú 
háborúk követik. Ilyen a fehér ember világa. A többieket nagyon felide-
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gesítettem. Mondták, hogy ha olyan okos vagyok, vázoljak fel másik al-
ternatívát. Nem szóltam. Éreztem, hogy nem sokon múlik az életem. 

Csöndben hallgattunk. Az eső szinte elringatott. Azt mondtam: 
– Akkor éjjel eldöntöttem, hogy nem csinálom tovább. Úgy számítot-

tam, hogy magasan északon vagyunk, a Rio Ancho közelében, az esőer-
dőtől tizenöt-húsz kilométerre. Még koromsötét volt, amikor felkeltem, 
és elhagytam a táborhelyünket. Tapogatózva haladtam előre. Pár száz 
métert tehettem meg hajnalig, de az elég volt ahhoz, hogy a dús növény-
zet elrejtsen a többiek elől. Amikor följött a nap, már jobban tájékozód-
tam. Sűrűsödni kezdett a növényzet. Machetémmel vágtam utat magam-
nak. Görnyedve bukdácsoltam a liánok szövedékén át, méterről-méterre 
haladva. A Rio Ancho árterületére érhettem, a mocsár kiterjedt, süpped-
ve-cuppogva haladtam a vizes altalajon. Éhesen, a végsőkig kimerülve 
összeestem, elvesztettem az eszméletemet. Később Carlos mesélte, hogy 
itt szedett össze törzsünk pár harcosa és hurcolt el a közeli táborhelyre. 
Eszméletlenül feküdtem pár napig. Orvosi kezelésben részesítettek. Visz-
szatért belém az élet. Próbáltak faggatni: ki vagyok, honnan jöttem. Elő-
ször nehezen értettük egymást: nagyon féltem, de eloszlatták a félelme-
met, mutatták, nem fognak bántani. Két hét múlva lábra álltam. Mutogat-
va megértettem velük, hogy katona voltam, véget ért a háború, de nem 
szeretnék visszatérni a hazámba. Szeretnék velük maradni. Csodálkoztak, 
aztán elfogadták a döntésemet. Mutattam, hogy értek a házépítéshez. 
Megmutattam az agyagtégla-égetés módszerét, amit azóta felhasználunk a 
házépítésnél. A zsindelytető készítését is én hoztam be a törzs életébe. 
Csapadékos évszakban a vízelvezetés megtervezésében, kivitelezésében is 
segítettem a törzsnek. Látták, hogy használható ember vagyok, minden-
ben segítem a törzs életét. Megismertem anyátokat, és hamarosan meg-
születtetek. Ekkortól teljes jogú tagja lettem a törzs életének. Nem sze-
rettem régi életemet, nem vágyom vissza oda, ahonnan eljöttem. A fehé-
rek világa igazi pokol, megkeserítik egymás életét. Amit az egyik csoport 
felépített, a másik tönkreteszi. Újat épít fel, működteti, akkor is, ha a jó-
zan ésszel ellentétes. Sohasem kerül nyugvópontra az életük, mindig há-
borúban ér véget a történetük. 

 


