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a n d r z e J  m U s z y ń s k i

dojk
van egy ország, ahol a nagy folyó évente egyszer irányt változtat. visszafordul.

ebben az országban nem illik megkérdezni azt, hogy „miért”.
itt sok esetben tapintatlanul, tolakodón hangozhat az, hogy „miért”. Jobb azt 

kérdezni, „hogyan?”, „mit láttál?”, „honnan tudod?”, hogy ne bántsuk meg a 
másikat, ne kerülőúton keressük a választ.

de a legutóbbi időkben megszegik ebben az országban a savoir-vivre szabá-
lyait, és nyíltan felteszik azt a kérdést, hogy „miért?”, újra meg újra, nem zavar-
tatják magukat. 

2006-ban itt bíróságot hoztak létre, Csum mej pedig rendszeresen jár a tárgya-
lásokra. bemegy a terem közepére, és leveszi a cipőjét. Félezren jelentek meg, a 
bestiális terror áldozatai és néhány tudósító.

túl hosszú a nadrágszára, földig ér, redőket vet, mint a harmonika. a lábfejé-
re irányítja a kamerát az operatőr, a bírók a kivetítőn nézik.

– először a jobb lábamon tépték ki a körmeimet. olyan nehezen akartak ki-
szakadni, hogy harapófogóval rángatták ki. aztán a bal lábamon is – mondja a 
vallomásában Csum mej.

apró termetű öregember, de ő az egyetlen tanú, aki egyenesen a vádlott sze-
mébe mer nézni. van-e még valaki, aki dojk elé mer állni, szemtől szemben?

a fővárosban, phnompenben, a vörös khmerek bűneit vizsgáló bíróságon me-
gint találkoznak a hóhérokkal az áldozatok. ha egyáltalán tudják, hogy ki kicsoda.

hiszen Csum mej nem lehet biztos abban, hogy a gumiszerelő, akinél a trópu-
si hőségtől kipukkanó belsőt szokta javíttatni, nem gyilkolta-e meg az ő rokonait, 
a szomszédja nem lőtt-e agyon pár ezer embert, aki pedig sült banánt árul, nem 
volt-e egy tábor parancsnoka, ahol kínozták a foglyokat.

ezt nem tudja meg tőlük.
meg a majd’ kétmillió meggyilkolt embertől sem.
azoktól sem tudja meg, akikben régi sebek szakadnak fel a bírósági tárgyalá-

sokon.
nem tudja meg a tankönyvekből sem, hiszen kambodzsában évtizedeken át 

egy szót sem írtak erről.
ezért jelenik meg minden tárgyaláson. harminc évig várt erre a pillanatra.

Régi khmer jövendölés

„sötétség száll le kambodzsa népére. lesznek házak, de nem lesznek bennük em-
berek, lesznek utak, de nem lesznek utazók, hitetlen barbárok birtokolják a földet. 
annyi vér folyik, hogy szügyig ér az elefántnak. Csak süketek és némák élik túl.”
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A fényképezőgép

1979. január 7., phnompen. ho van taj behajt a városba egy katonai konvojban. 
hőség, egy lélek sincs az utcán, sivatagi kanyonra emlékeztet a monivong sugárút, 
a mellékutcákat fölverte a gaz, nagy halmokba hordtak össze székeket, lábasokat, 
papírdobozokat, varrógépeket, matracokat, családi fényképeket. rengeteg papír-
pénz zizeg az aszfalton. Jobbra hegyekben állnak a mosogatók, hűtőszekrények, 
elektromos készülékek, telefonok és olvadt műanyag tárgyak, autóroncsok. 
minden csupa rozsda. tankok érkeznek a „szellemvárosba”, zászlókat tűznek ki a 
katonák. van taj a szeméhez emeli a fényképezőgépet (tizenhat milliméteres az 
objektív). 

másnap van taj katonai dzsippel cirkál a városban. eljut egy különös helyre. 
telepakoltak egy boltot a plafonig jobblábas cipőkkel, a szomszédos üzletet pedig 
ballábasokkal. rettenetes bűz láthatatlan felhője borítja el a kocsit. van taj megál-
lítja az autót, kiszáll, körülnéz. halálos csend van a városban. impozáns villák 
mellett megy el, egyre elviselhetetlenebb a bűz. a kapun felirat: école première de 
tuol seng, gimnázium. az iskolaépületeket körülvevő falakon szögesdrót. az ud-
varon néhány patkány. varrógépek szétszórva, a fák között függőágyak, száradó 
fehérneműk. nyilván pánikszerűen menekült innen valaki. hézagmentesen fel-
szerelt drótháló borítja az erkélyeket, fölszántották az iskola udvarát. bemegy. 
bogarak roppannak a talpa alatt. Fényképek hányódnak a földön, törött telefonok 
hevernek a szobák padlóján, a kihúzott fiókokban dokumentumok, a kínai rádió 
mellett töltények. a másik helyiségben szögre akasztott bilincsek és lakatok lógnak 
a falon. szétszórtak egy zsák meszet, az asztalon korbácsok, fűrészek, fejszék, ka-
pák, botok. kicsit távolabb egy mellszobor, portrék. Óvatosan lépked a fekete haj-
csomók és a kiszáradt vértócsák között. legyek rajzanak mindenhol. az ágyak 
vaskeretéhez láncolt hullák árasztják a bűzt: húsz-harminc holttest lehet ott, férfi-
ak, nők és gyerekek. Fehér kukacok nyüzsögnek mindenhol. hatalmas ütéssel 
zúzták szét a koponyákat, mintha ásóval vágtak volna oda.

alkonyodik. van tajnak remeg a keze, a szeméhez emeli a fényképezőgépet.

Vándormozi

negyvenes évek, kampongthom tartomány. a kis kaing guennek van rádiója. de 
mennyit hallgathat rádiót egy kisfiú? ha átutazik a falujukon a mozi, kaing már 
kapkodja is apró lábait a falépcsőn, rohan a templomhoz. ott már csitítgatják a 
gyerekeket, elhelyezték a kis szőnyegeket, leülni! mindig játszanak a nagyfilm 
előtt egy rövidebbet: bal oldalt egy férfi, kendővel a szemén, a háta mögött össze-
kötött kézzel, előtte tizenkét katona, puskával. azt mondják, ők a khmer szerei, a 
szabad khmerek, a király ellen lázadó bandák tagjai, akiket agyonlőnek szihanuk 
király csapatai. a hóhér elsüti fegyverét, mielőtt elhangzana a vezényszó.
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A király kígyókat melenget

szihanuk király modernizálja az iskolarendszert. kambodzsa nemrég szabadult 
a francia befolyás alól, kilencven év után. kampongthomban kétszáz hely jut az 
iskolákban hétszáz jelentkezőre. a tizennégy éves kaing az egyik kiválasztott. 
Csak havonta egyszer megy haza – öt óra biciklivel. néha küld neki a család 
kevéske rizst. idősebb házaspárnál lakik, amely tésztát árul a standján. kaing 
cserébe besegít az üzletbe és a házimunkába. nem focizik, nem nézegeti a lányo-
kat. legszívesebben a könyveket rakosgatja esténként az íróasztalon, gyertya-
fényben. a füzeteit simogatja, gondosan odailleszti a tankönyvét az asztallap 
széléhez. segít a tanulásban az osztálytársainak, fiúknak és lányoknak is, gyak-
ran mondogatja nekik: „legyetek erősek és kitartók”. tudja, milyen nehéz sorsuk 
van a nőknek kambodzsában.

kaingnak van egy haverja – ho ngie. tanítás után biciklire pattannak, és 
mennek a kormány két kilométerre lévő tájékoztatási központjába. Újságokat ol-
vasnak, és amikor nem néz oda a tiszt, lenyúlhatnak egyet-kettőt. kaing megtud-
ja, hogy a gimnáziumba jön ke kim huot, aki a kedvenc tanára volt az általános 
iskolában. eztán már gyakran jár hozzá. kim huot gondoskodik a legszegényebb 
diákokról, ínyencségekkel kínálgatja őket, néha szállást is ad valamelyiküknek, 
ingyen korrepetál. ha lesben állnánk esténként a kis ház előtt, ahol tanít, a követ-
kezőket hallanánk:

– …új épületekbe költöznek az iskolák a templomokból, a tanárok keményen 
dolgoznak és szerényen élnek, de mi a helyzet a szerzetesekkel? selyemruhák, 
adományokból épült fényűző templomok. kambodzsa szegény és igazságtalan, 
akinek nincs pénze, nem tud elintézni semmit. miközben felszabadul az egész 
világ! már nem áll egy helyben, nem hisznek az emberek a karmában, a végzet-
ben, kínában pedig tudják és bizonyítják azt, hogy minden akadályt legyőz az 
emberi akarat és erőfeszítés. vegyétek kézbe az ügyeket, mert a fiatalok, az isko-
lázottak az ország reménységei!

a király reformja előtt a középfokú végzettség is garantálta azt, hogy kap 
munkát az ember a kormányzati struktúrákban. de a reform hatására tömegestül 
kerülnek ki az iskolákból képzett fiatalok, akik nem találnak állást a földműve-
lésre épülő zöld országban.

a király kígyókat melenget a keblén.

Fullasztó légkör

kaing egy év alatt végzi el a kétéves előkészítő tanfolyamot. Fölajánlják neki, 
hogy tanuljon phnompenben, az igen elismert lycée sisowathban. ott végzi a 
tanfolyam második részét, a második legjobb eredménnyel érettségizik az or-
szágban. megismeri a fővárost, szakadékot lát a falu és a város között.

kaing beleszeret kimbe, ho ngie húgába. együtt kezdik egyetemi tanulmá-
nyaikat. eljegyzik egymást. Felbontják a jegyességet. kaing átmegy a pedagógiai 
intézetbe, ahol egy kommunista aktivista, szon szen az igazgató. a fővárosi 
pártszervezet főnöke, khnaj kim hour juttatja be kaingot a párt soraiba. 
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barátságot kötnek. biztos akkor hangzik el először a vitáikban a csengfeng kifeje-
zés. akkoriban terjedt el kínában ez a jelszó, amely arra szólít fel, hogy állandó-
an harcolnunk kell a munkastílus javításáért, ahhoz az elvhez tartva magunkat, 
hogy először a saját embereinket kell a legszigorúbban ellenőrizni, mert köztük 
tenyészik az eszmére nézve végzetes vírus.

kiéleződik a konfliktus kambodzsában, szihanuk herceg pedig, aki közben 
formálisan lemondott apja javára, vörös szőnyegeken sétál, hízeleg a népnek. 
„Mes enfants”, gyermekeim, hajtogatja.

kambodzsának önellátónak kell lennie. a herceg államosítja a kereskedelmet. 
a lakosság kilencven százaléka földműves. de többet fizet nekik a rizsért a 
vietkong, mint az állam. Föllázadnak.

a herceg szemében a tanárok és az egyetemi hallgatók felforgatók. de volt 
olyan embere szihanuknak, aki rendet csinál: lon nol. Felkutatja az ellensége-
ket, börtönbe zárja, kínozza, gyilkolja őket. a dzsungelbe menekülnek az ül-
dözöttek. van köztük egy bizonyos szaloth szar, a tanár, aki a sorbonne-on 
tanult.

1965-ben tanári diplomát kap kaing, és szkuonban, a pókok városában kezd 
dolgozni.

a három országút kereszteződésében fekvő város természetes megállóhely az 
utazók számára. ha megállnak, csapatostul rohanják meg őket a gyerekek, akik 
tarantulára emlékeztető, olajban sült pókokat árulnak. reggel a férfiak kimennek 
az erdőbe pókokat gyűjteni, délután kettő körül jönnek vissza, a nők pedig kisü-
tik bő olajban. az étel neve a-ping.

mint mindenki, kaing is gyakran eszik ilyet. nem él társasági életet. 
röpcédulákat hord szét és kínai propagandafilmeket vetít. biciklivel jár, szeré-
nyen öltözik, nem iszik, nem jár mulatságokra. de ez még nem minden: többet 
tesz, mint amennyit beszél. egyetemi csoportot szervez, hogy segítsen a parasz-
toknak a földeken. elmagyarázza, hogy támogatni kell a szegényebbeket és sze-
rencsétlenebbeket. itt még nem volt ilyen ember.

megkapja hát a manuh daacs hat címet, ami a vörös khmerek terminológiája 
szerint olyan embert jelent, aki mindent föláldoz az eszméért. kaing tudja, 
hogy üldözik az országban, börtönbe zárják a kommunista agitátorokat, de biz-
tosabb a dolgában, mint mások, hisz van bázisuk szkuon közelében a vörös 
khmereknek.

elveszi a földet a parasztoktól a kormány szamlaut körzetben, mert cukorfino-
mítót létesít. a katonaságnak kell behajtani az adókat és ügyelni arra, hogy az ál-
lamnak adják el a cukrot a földművesek, ne a vietkongnak. néhány paraszt nem 
bírja tovább, megölnek két katonát. külföldön van a herceg, de lon nol tudja, mit 
kell tennie.

gyújtogat, gyilkol, phnompenbe hozatja a levágott fejeket, így kell bizonyíta-
ni azt, hogy végrehajtották a parancsait. tízezer áldozat lehetett.

egyre fullasztóbb a levegő az országban.
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A pókok városában

találkozót beszéltem meg kaing egyik tanítványával. méteres cölöpökre fekte-
tett padlón ül, zavarban van, idegesen dörzsöli az egyik lábfejével a másikat. 
kaingról kérdezem.

– nagyon jó tanár volt, szigorú, követelt, de sosem ütött meg senkit. számtant 
tanított. Órán egyszer sem említette a kommunizmust. segített a gyerekeknek a 
tanulásban, nagyon türelmes volt. mindannyian szerettük, mert rendes ember-
nek tartottuk. aztán egyszer csak eltűnt.

Titkos reggeli 

1969. február 11., a pentagon. még tart a vietnámi háború. megszületik a döntés a 
titkos reggelin: amerikai repülők vietnámi célpontokat bombáznak kambodzsában 
(a vietkong egységei állomásoznak ott, arra vezet a ho si minh-ösvény, amelyen 
támogatást juttatnak el a kommunista vietnámba). nixon és kissinger is elfogadja 
a tervet. nem tájékoztatják a reggeli-hadműveletről sem a kongresszust, sem a 
közvéleményt.

Cseppek az égből

egyre mélyebbre repülnek be a bombázók kambodzsa légterébe, a reggeli-
hadművelet pedig átalakul a nagy menü-hadműveletté: az előétel után jön a 
tízórai, az ebéd és a vacsora. négy és fél tonna bombát visz egyetlen b-52-es, és 
tíz kilométerrel a föld felett nyitja ki a gyomrát. gyakran borítja felhők acélfüg-
gönye az eget kambodzsában, az emberek ilyenkor nem látják a repülőket. 
Fekete cseppek hullanak az égből. egy szempillantás alatt természetellenes lesz 
a nagyságuk, nagy robajjal vágódnak a földbe. nic dunlop brit riporter: „a kam-
bodzsaiak még csak absztrakt problémát sem jelentettek nixon és kissinger szá-
mára, egyszerűen nem léteztek”. 1973-ig mintegy kétmillió bomba hullik 
kambodzsára, az áldozatok száma elérheti az ötszázezret (hatalmas különbsé-
gek vannak a becslések között), a háziállatok kétharmada elpusztul. mintha gi-
gantikus ekével szántották volna fel a földet. a falusi lakosság fele a városokba 
menekül a bombázások elől.

a vörös khmerek kihirdetik a falvakban: „megvédünk benneteket ezektől az 
ördögöktől!” egyenlőséget és második angkort ígérnek, visszahozzák a mai 
bangkokig terjedő középkori khmer állam régi dicsőségét, a mesés templomok 
és a termékeny föld korát. hisz még a kínaiak is azt mondták: „dúsan terem, 
mint kambodzsa földje”, itt meg csak hamu, üszkös romok, holttestek? Csak űz-
zék el ezeket az amerikai sátánokat és a kambodzsai árulókat! Fegyelmezettek, 
sokan vannak, ők a mi fiaink. kik, ha nem ők?

maga a herceg szólította fel őket pekingből, rádión keresztül: „Fivéreim és 
nővéreim! menjetek a dzsungelbe, és csatlakozzatok a partizánokhoz!”

Csakhogy már nem ő uralkodik. 1970-től lon nol vezeti az országot, meg-
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fosztotta a hatalmától a herceget, amikor megint külföldre ment. azt mondják, a 
Cia műve a puccs. mindenesetre az amerikaiak teljes mértékben támogatják a 
lon nol-rezsimet, katonai tanácsadókat küldenek kambodzsába. Jó jelölt volt 
lon nol a vörös dögvész felszámolására.

de először amnesztiát hirdet a raboknak, hogy enyhítse a feszültséget az ál-
lamcsíny után.

többek között kaing guek eav is amnesztiát kap. hazatér a családjához, de 
csak két hétre. nagy pusztítással jártak a harcok a környéken. kaingnak nincs 
ideje arra, hogy elmagyarázza, mi történt. amikor kezdődtek a letartóztatások, 
elmenekült szkuonból a vörös khmerek bázisára. parasztnak tettette magát. pár 
hónap elteltével tartóztatták le. eleinte kampongtyamban ült, aztán átvitték a 
politikai foglyok fővárosi börtönébe – összesen két évet töltött rács mögött.

vajon említette-e a tong tint? ez egyfajta önsegélyező hitel. egy csoport megál-
lapodik abban, hogy mindenki ugyanakkora összeget fizet be a közös kasszába, 
aztán joga van kölcsönkérni az egészet, majd visszafizeti a hitelt a kijelölt határidő-
re. lehet, hogy nem akarja bevallani, vagy nem is igaz? mindenesetre ilyen plety-
kák terjednek a városban: fölvette a hitelt, és nem tudta miből kifizetni, a társai 
pedig jelentették az ügyet a rendőrségen. azt beszélik az emberek, hogy minden 
pénzt a vörös khmerek fölfegyverzésére fordított. és meglépett a dzsungelbe.

közli a családjával, hogy visszamegy dolgozni phnompenbe. rögtön ezután 
fölrobban a híd a falu közelében, elvágták az utat.

kaing guek eav eltűnik.

Fényképek

phnompen. Fekete-fehér fényképeket nézegetek a tuol szleng múzeumban:
1. vörös khmerek portréi. gyerekek, fiatalok, fekete egyenruhák, sötét bőr, 

hollófekete haj, teljesen kifejezéstelen arcok.
2. tömeg, felnőttek és gyerekek rövidnadrágban, papucsban. kis családi bolt-

juk előtt állnak a járdán az út mellett, integetnek, kiabálnak, gesztikulálnak, ne-
vetnek, mindenki néz valamit. a háttérben „honda” feliratú cégér.

a dátum: 1975. április 17.

1975. április 17.

napfényben fürdik phnompen, ragyognak a sugarak a puskacsöveken és a vörös 
khmerek győztes tankjain. tömegek özönlenek az utcákra, hogy üdvözöljék 
megmentőiket. az emberek kiabálnak, ugrálnak örömükben – „vége a háború-
nak! a mi fiaink!”. virágokat dobálnak, gyerekek futnak a tankok után, néme-
lyiknek sikerül felugrani.

végre elfoglalták a fővárost a vörös khmerek.
kaing átutazik a szülőfaluján. három gyerek kíséri testőrként, kalasnyikovval 

a vállán. ott maradnak éjszakára. pillanatok alatt felbolydul a környék attól a 
hírtől, hogy megérkezett. este mesél a figyelmes hallgatóságnak:
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– Új korszak jön, lesz már a faluban kórház és iskola is. mindenkinek köny-
nyebb lesz.

a nehéz körülményekre panaszkodik valaki.
– ne aggódjatok. mindent megad nektek az angkar loeu, a legfelsőbb 

szervezet, amire szükségetek van.

(Tájfunok

tájfunok törnek kambodzsára. rendszerint már jóval a hurrikán előtt világosan 
érthető jeleket küld a háborgó ég. amikor csendesedik a vihar, a levegő tiszta, 
fémes fény sugárzik, amely patakokban zuhog a földre.

de néha váratlanul másodszor is lecsap a tájfun, és elnyel mindent a fekete 
mélység.)

Szellemváros

pár nappal később történik valami furcsa. Csoportokba verődve állnak a lakosok 
a magas kerítés mögött, nézik, ahogy a túloldalon pánikszerűen szállnak heli-
kopterre a diplomaták és a tudósítók. egész phnompent kiürítik a katonák, kihir-
detik, hogy bombázni akarják a várost az amerikaiak. azt hajtogatják: „legkésőbb 
három nap múlva visszajöttök”. mindenki nagy sietve hagyja el a lakását, a leg-
értékesebb tárgyakat viszi magával. mezítlábas tömeg hömpölyög az utcákon. 
minden város elnéptelenedik az országban.

nem igaz, hogy eztán már semmit sem tud a világ a kambodzsai esemé-
nyekről. nem maradnak rejtve a műholdas felderítés előtt a tébolyult migráci-
ós mozgások. ha jól megnézi az ember ezeket a fényképeket, érthetetlen jelene-
teket lát.

odafentről kambodzsa óriási mocsárnak látszik, olyan, mint egy nagy kiter-
jedésű delta közepe, ahol szétváló és megint egyesülő kiszáradt folyóágak rajzo-
lódnak ki a dzsungel zöld szőnyegében, és hatalmas tömegek nyüzsögnek ben-
nük. a holtfáradt menet hétről hétre sötétebb lesz a naptól, a portól és a homoktól. 
monokróm egésszé olvadnak össze a nyikorgó kordék, a korhadt vödrök és az 
összekulcsolt kezek. találkoznak a menetoszlopok a dzsungel foltjai között lévő 
kereszteződésekben, örvénylenek az ellenőrzőpontokon, ahol elválasztják egy-
mástól a családtagokat, elveszik a személyes holmikat, szortírozzák az embere-
ket: ide a parasztokat, oda az értelmiséget.

éjszaka beragyogja az országot a halálra rémült vándorok által gyújtott tábor-
tüzek koszorúja. 

Csum Mej visszaemlékezéseiből

– amikor elfoglalták a várost a vörös khmerek, fehér zászlóval futkostam körbe-
körbe, mint az őrült. azt kiabáltam: „szabadság! béke! diadal!”
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a következő néhány napon lövöldözések törtek ki a városban. a szemem lát-
tára öltek meg a katonák három embert. kidobtak mindenkit a házakból.

vidéki földműves kommunába küldtek a családommal együtt. gyalog men-
tünk, éheztünk és szomjaztunk a tűző napon. beköltöztünk egy kis parasztház-
ba. nem tudtam, mi lesz velünk, milyen világ jön most.

mindennap kiküldtek virradatkor a tóra vízért. egy reggel, amikor a térdig 
érő vízben gázoltam a partnál, ráléptem valakinek a lábára. hulla volt. egyre 
több lett belőlük, bebüdösítették a vizet és a halakat.

egyszer odajött hozzám az egyik khmer, és azt mondta: „lerohadt egy teher-
autó a malomnál. szereld meg!” megtudta az angkar, hogy jó szerelő vagyok, 
ezért eztán már nem kellett a földeken dolgoznom, mint más emberek milliói-
nak, akiknek örökre ott maradtak a csontjaik. irtotta az értelmiséget az angkar, 
de jobban bánt az iparosokkal. hasznukat vehették. aztán átvittek kampong-
tyamba, végül pedig phnompenbe kerültem. Csak férfiakat engedtek vissza a 
városba. szellemvárossá vált. néhány katona lézengett ott. egy műhelybe küld-
tek, harminc kilométerre a városközponttól. miről beszéljek itt? 1978-ig reggeltől 
estig embertelen rémületben kotorásztam a csavarok és a váltóemelők között. és 
azon törtem a fejem, hogy ilyen lesz-e most már a világ mindvégig. emlékszem, 
odajött hozzám egy bajtárs: „háborúzunk vietnámmal. szüksége van a hadse-
regnek szerelőkre. szedelőzködj.”

Felfigyeltem egy apróságra. nem hagyta, hogy vigyem a szerszámosdobo-
zomat, pedig anélkül egy lépést sem tettem addig. nem volt semmim, két dolgot 
leszámítva: azt a dobozt és a reményt.

az angkar pedig mindenhol ellenséget látott. talán rosszul csavaroztam a 
helyére a váltóemelőt?

Fölszállítottak egy lambadára. Így nevezték a katonai teherautókat. 
megbilincseltek és bekötötték a szememet. ha az ember nem lát semmit, a rémü-
let pánikká változik. már nem gondolkodik, nem elemzi a reakcióit, nem lát elő-
re semmit, nem kalkulál.

„értesítsétek a feleségemet, könyörgöm!” – kiabáltam.
„Úgyis végzünk veled, szarházi! elárultad az angkar loeut. miért értesíte-

nénk a feleségedet?”
lerugdostak, és elvezettek valahová.

Az S21-es

1977. július 21. ez a nap is úgy kezdődik, mint a többi. hamar hozzászokik az 
ember az áporodott levegőhöz. harminc férfi sorakozik fel az alakulótéren fekete 
egyenruhában.

menni kell dolgozni. van itt pár hónapja egy kemény csávó, aki nem tört meg. 
ma megint rá kell szállni.

a kínvallatásnak alávetett rab állítólag rajta van a börtönparancsnok titkos 
listáján. bejegyezték a neve mellé azt, hogy Cia-ügynök. ő kim huot, szkuotban 
tanította kaingot. azért került ide, mert mint a vörös khmerek elöljárója és egy 
puszat tartományban lévő körzet parancsnoka engedélyezte az embereknek, 
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hogy megmaradjanak a régi foglalkozásuknál, és nem gyűjtött be elég rizst, nem 
teljesítette a normát.

maga a táborparancsnok, egy bizonyos dojk elvtárs is rajta tartja a szemét az 
ügyön. könnyű felismerni, bár a többi hóhérhoz hasonlóan ő is egyszerű fekete 
egyenruhát visel. gumibelsőből készült szandálban jár, a fején zöld mao-sapka, 
a nyakában lazán lógó fekete-fehér sál, a mellényzsebében két golyóstoll, csak ez 
jelzi a rangját. rendszerint dossziékat tart a hóna alatt. egyik cigarettáról a má-
sikra gyújt, de nem szívja végig, ha a feléhez ér, elnyomja, és másikra gyújt. 
kotabot szív, az a legjobb, a többieknek jó a szűrőtlen klok és a bajon, vagy dojk 
csikkjeit szedik össze.

kaing guek eav forradalmi álneve a dojk.
mielőtt az s21-esbe került, több vidéki börtön főnöke volt. vitte magával a 

legjobb hóhérokat. mindvégig tartja a kapcsolatot a régi barátokkal. szon szen, 
dojk egykori tanára ajánlotta ebbe a tisztségbe. rendszeresen felhívja. most szon 
szen a belügyminiszter és a titkosrendőrség főnöke. egy évvel később parancsot 
ad arra, hogy öljenek meg százezer gyanús embert, mert összeesküdhettek a vi-
etnámiakkal. hat napot kapnak rá a katonák. vannak mások is. pol pot, a forra-
dalom feje, az első számú testvér – korábbi nevén szaloth szar, aki a dzsungelbe 
menekült a kormány megtorló intézkedései elől. az s21-esbe vitték és agyonlőt-
ték khnaj kim hourt, a fővárosi pártszervezet egykori főnökét, aki bevezette 
dojkot a párt soraiba.

dojk parancsára.
két éve irányítja kambodzsát az angkar loeu, a vörös khmerek legfelsőbb 

szervezete. Úgy kell felépíteni az új, ideális társadalmat, hogy kiiktatjuk az ellen-
séget. ennek érdekében szét kell szakítani minden létező társadalmi köteléket, el 
kell választani egymástól a családtagokat, hadat kell üzenni mindennek, ami a 
múlthoz kapcsolódhat: az iparnak, a telefonoknak, a cipőknek, az autóknak, a 
bankjegyeknek, a mosógépeknek, az iskoláknak, a kórházaknak, bankoknak. 
már nem létezik a „magánügy” fogalma. 1975. április 17-ét nyilvánították a 0. év 
kezdetének. az első számú közellenség az értelmiség, kategóriákra osztják a tár-
sadalmat, csak a parasztoknak van létjogosultságuk meg azoknak, akiket sike-
rült átnevelni. elszigetelődik a világtól az ország, csak néhány állammal tart dip-
lomáciai kapcsolatot, többek között kínával és észak-koreával.

mintegy ezerötszáz rab volt egyszerre az s21-es politikai börtönben. a volt 
gimnázium épületében ülnek. az angkar volt iskolákban vagy templomokban 
börtönöz be és kínoz embereket, mert onnan nem hallatszik ki az üvöltésük és a 
jajveszékelésük. az s21-esből senkinek sincs joga élve kijönni. az s21-esbe bárki 
bekerülhet, nem tudni, mikor és miért. az s21-esbe még maga a táborparancsnok 
is bekerülhet – mint nath bajtárs, aki 1975-től 1976-ig dojk feljebbvalója volt.

dojk pár lépésre lakik a munkahelyétől a feleségével, rommal. három testőr 
vigyáz rájuk. katonásan berendezett szobáik vannak a második emeleten, me-
lyeket sorba rakott portrék díszítenek: sztálin, lenin, marx, engels, mao és pol 
pot. két zászlót tűztek a fényképek fölé, az egyik sarlós-kalapácsos, a másik a 
tung padevat, a demokratikus kambodzsa forradalmi zászlója. az első emeleti 
hallban találkoznak a magasabb rangú rabokkal, akiket aztán cellákba zárnak. a 
szomszéd szobában van a sötétkamra, ott hívják elő minden rab fényképét. dojk 
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rendelkezésére áll néhány autó: egy öreg amerikai Ford, egy kínai dzsip és né-
hány robogó.

napközben rendszerint nehéz elérni. szeret a művén dolgozni, órák hosszat 
szortírozza és indexekkel látja el az ügynököket és a gyanús elemeket, leleplezi 
az angkar loeu ellenségeinek mesteri hálózatát. a taktika világos: dehumanizálni 
a rabokat a hóhérok szemében, akiknek a huszonnégy oldalas kínzási tankönyv 
szerint kell eljárniuk. minden rabot lefényképeznek, ez szökés esetén megköny-
nyíti a keresésüket. e pillanattól fogva a rab olyan, mint a fényképen: magányos, 
bűnbánó, és nem talál kiutat. számok váltják fel a neveket. a hóhér előhívja az 
ellenséget: 37-es számú bűnös, 12. sor. 4-es cella, C épület.

kambodzsa éjszaka ragacsos sötétségbe merül. egész éjszaka dolgozik a bör-
tönben a generátor. az s21-es egyike annak a néhány helynek az országban, 
amelyet ragyogó fény világít meg. dojk rendszerint este jön ki az irodájából, és 
ellenőrzi a beosztottak munkáját. megnézi, hézagmentesen zárja-e a drótháló az 
ablakokat és az erkélyeket. ha nem, kiugorhat, öngyilkosságot követhet el a rab, 
értékes információkat vihet magával. visszaküldi a jelentéseket, javításokkal, na-
gyobb hatékonyságot követel. a hóhérok tudják, hogy főbe lövik őket, ha nem 
válnak be. néha maga dojk is munkához lát. nem szórakozik lelki terrorral, ve-
réssel, perzseléssel, a körmök kitépésével. rögtön üzembe helyezi a villamosszé-
két.

esténként kötelező gyűlésre rendeli a beosztottjait, ezen okítja őket, rámutat a 
hibáikra. éjszaka néha a gyilkos mezőkre (Csoeng ek) utazik. teherautón szál-
lítják oda a rabokat, a várostól tizenöt kilométerre folynak a tömeges kivégzések.

Csum Mej visszaemlékezéseiből, folytatás

– lépcsőt éreztem a talpam alatt. Félemelet, lépcső, emelet, lépcső, hideg falak, 
félemelet, lépcső, második emelet. rázkódtak a rácsok. a földre löktek. hideg volt 
a padló. állandóan be volt kötve a szemem, de éreztem és hallottam, hogy tele van 
emberekkel a helyiség. hallottam a nők ordítását, akiktől elvették a gyereküket.

ma, amikor erről beszélek, már tudom, mi történt ezután. akkor még fogal-
mam sem volt arról, hogy mit jelent az őrök lépteinek kopogása és a kívülről 
hallatszó motorzúgás.

imádkoztam, hogy ne olvassák fel a nevemet, bárcsak kiderülne, hogy nem 
létezik ilyen szó, nem született ilyen ember, nem lehet leírni, felolvasni, kimon-
dani ilyen szót; tűnjön el örökre, ne jöhessen senki a rácshoz, és ne morduljon 
rám: „Csum mej!”. mert ha felolvassák az ember nevét, az halált jelent.

„Csum mej!” – visszhangzott a cella. valaki felnyögött. biztos a fájdalomtól és 
a megkönnyebbüléstől egyszerre.

sokáig vezettek a folyosókon, végül bementünk egy szobába. a padlóra lök-
tek. levették a kendőt a szememről. vért láttam a padlón, nagyon sok vért, egy 
köteg korbácsot a falon, villamosszéket, írógépet. egy bizonyos tith hallgatott ki. 
semmit sem tudok erről az emberről.

megkezdték a kihallgatást. először a nevemet kérdezték.
aztán rátértek a lényegre.
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„Cia? kgb?”
sírtam.
„szukafajzat! mit gondolsz, ártatlanul tartóztatott le az angkar?” – mordul-

tak rám.
Feljajdultam. „ártatlan vagyok!”
egyikük fogott egy dorongot, és verni kezdett. letépték egy ujjamat. végül 

villamosszékbe ültettek. kétszer veszítettem el az eszméletemet.
„ha bevallod, békén hagyunk” – hajtogatták.
máig megmaradt az archívumban a kihallgatási jegyzőkönyvem. „túl sok 

anyagot pocsékolt el, túl sok tűt tört el a csoportja, tönkretette a gépek szíjait.” 
ilyen bűnökért halál járhatott.

hatvannégy nevet adtam meg, sokat én találtam ki. Úgy megkínoztak, hogy 
minden szót kimondtam volna, amit csak követeltek tőlem. nekik mindenki el-
lenség volt, a fogatlan aggastyánok és a csecsemők is.

nem vagyok hős. ez ma is fáj. mindennap imádkozom mindezekért az ártat-
lanokért: azokért, akik ugyanilyen körülmények között adták meg a nevemet, és 
azokért is, akiket én adtam fel.

szorosan egymás mellett aludtunk a cellában. nem szólhattunk egymáshoz, 
mégis beszélgettünk éjszaka, suttogva. az egyetlen téma a teherautó motorzúgá-
sa volt. rendszeres időközönként érkezett és indult el: „megy, visszajön, itt van-
nak már, vajon kit hozhattak, elindította, leállította”. tudtuk, hogy a távolban 
leállított motor úgy némul el, ahogy a teherautón elvitt emberek életét oltják ki. 
olyan sokan voltunk, mégis mi voltunk a legmagányosabb emberek a világon. 
nem tudtunk segíteni egymásnak, odabilincseltek a fémrudakhoz, a padlónál. 
kegyetlenül összevertek, ha mozogni mertünk anélkül, hogy engedélyt kértünk 
az őrtől. lőszerdobozba ürítettünk, havonta legfeljebb kétszer, mert csak két ka-
nál levest kaptunk naponta, azt is gyakran holttestek mellett guggolva ettük 
meg. lelkiismeret-furdalás nélkül. vadállatok voltunk. a plafont bámulva vár-
tuk, hogy a szánkba essen egy féreg. 

tizenkét nap, tizenkét éjjel kínoztak. kiderült, hogy szükségük van szerelőre. 
most is megmentette az életemet a szakmám. a börtön műhelyében dolgoztam, 
varrógépeket javítottam, melyekkel a vörös khmerek fekete egyenruháját készí-
tették.

akkor láttam egyetlenegyszer dojkot az s21-esben. két fegyveres őrrel jött be 
a műhelybe. nem néztem meg magamnak őket. nem mertem volna a szemébe 
nézni. Futó pillantást vetettem rá, reszketve a rémülettől.

1979. január 7.

pár napja fokozott harckészültségbe helyezték az s21-es állományát. olyan hírek 
érkeztek, hogy vietnámiak közelednek a városhoz.

reggel a személyzet leül reggelizni. egyszer csak megjelenik az égen egy vi-
etnámi F-111-es. dojk pisztolyokat oszt szét az őrök között, csoportokra osztja és 
kiküldi őket felderítésre; a monivong sugárút felé futnak, a falak mögött állnak 
lesben, az utcákon pedig vietnámi tankok dübörögnek, és tüzet nyitnak.
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az invázió oka a vietnámiak és a vörös khmerek között kialakult határviszály. 
az egyik tankkal érkezik van taj vietnámi fotóriporter, aki másnap felfedezi a 
szellemvárosban az s21-est, a vörös khmerek legnagyobb titkát.

dojk eltűnik.

Csum Mej visszaemlékezéseiből, folytatás

– Január 7-én a műhelyben voltam, amikor lövöldözést hallottam a fal mögül. 
Fogalmam sem volt, mi történik. a főépület felé rohantam, és fegyveres őröket 
pillantottam meg, akik menekülni készültek nagy sietve.

pánikba estek, az élő foglyokkal helyben végeztek, akikre pedig már nem ma-
radt idejük, a ruhájuknál fogva rángatták ki az utcára. nagyjából ötven embert 
gyűjtöttek be, és a gyilkos mezőkre kísértek minket. el kellett mennünk a közeli 
prej szar börtön mellett. Fojtó hullaszagot éreztem, amikor odaértünk. akkor 
pillantottam meg a börtönből szabadult tömegben a feleségemet a gyerekekkel. 
nagyjából akkor zárták őket a prej szarba, amikor letartóztattak. 

kicsúszott dojk kezéből az irányítás. több beosztottját is megölte. eluralkodott 
a káosz. éjszaka sikerült megszöknöm néhány más rabbal együtt. én voltam az 
egyik abból a tizenkét rabból, aki megmenekült az s21-esből. isten kiválasztottja 
voltam.

mentünk, amerre láttunk. Útközben találkoztunk egy terhes asszonnyal. 
kimerült volt. nekiadtunk mindent, amink csak volt: a zubbonyt és a kramát.1   

aztán meg…
bocsássatok meg, de mindig elerednek a könnyeim, amikor erről beszélek.
virradt már kint a mezőn. Csoportosan voltunk.
„menjenek előre az asszonyok” – mondta valaki.
nagyjából a mező közepén volt a feleségem a gyerekekkel, amikor tüzet nyitot-

tak a közelben rejtőző vietnámiak. azt kiabálta: „menekülj! menekülj! ne gyere ide! 
megölnek!” láttam, hogy a földre rogy a géppuskasorozat után. meghal a gyere-
kem. a vietnámiak előbb megmentették az életemet, aztán kiirtották a családomat.

most biztos azt gondoljátok: „hát én mit tettem volna?” talán azt hiszitek: 
„nem menteném a bőrömet, golyózáporban is rohannék a feleségemhez”. nem 
tudom, mit tettetek volna. én földre vetettem magam, és félig eszméletlenül 
kúsztam a bokrok között. aztán mentem tovább három éjszaka a dzsungelben. a 
telihold fényében is csak sötétség volt a szemem előtt. nappal a bozótban rejtőz-
tem. nem ettem semmit. rettegtem az emberektől. végül találkoztam az úton 
egy idősebb asszonnyal.

„hova valósi vagy?” – kérdezte. „phnompenbe…” „egyedül vagy?” „igen.” 
„hová mész?” „phnompenbe…” „nem erre van! pont ellenkező irányba mész!”

visszafordultam. napokig tartott, mire eljutottam a városba, ahová már jöttek 
vissza az egész országból az első menekültek, főként kopaszra nyírt nők, akik 
rémisztően nyikorgó kordén húzták maguk után azt, ami még megmaradt nekik: 
tyúkokat, karókat, ládákat. némelyik mögött zörgő csontú ökör ballagott.

1 hagyományos kambodzsai sál.
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nem volt valuta az országban, a rizs lett a fizetőeszköz. Ötletszerűen foglal-
ták el az emberek az üres házakat. mire eljutottam a lakásomba, már berendez-
kedtek ott is.

leültem a járda szélére, fogtam a fejem. Forgott velem a világ.
elölről kellett kezdenem mindent.
az egész nemzetnek föl kellett támadnia.

Fekete üvegek

kambodzsában egyre nagyobb a káosz a vietnámi invázió után, belső harcok 
dúlják. partizántevékenységet folytatnak a vörös khmerek, aknákat raknak le az 
egész országban. az új hatalom teljes mértékben a kommunista vietnámtól függ. 
az egyesült államok és az ensz a vörös khmereket ismeri el kambodzsa kizá-
rólagos képviselőinek. táborokat létesítenek thaiföldön és vietnámban a mene-
kültek millióinak. a thai hadsereg védi a khmereket a vietnámi támadásoktól. 
sötétített üvegű autókkal viszik bangkokba, kórházba a sebesülteket. ensz-
diplomata lesz Jeng szári, a khmerek egyik vezére, a lánya a legjobb amerikai 
egyetemeken tanul.

nem tudni, ki kicsoda a háborús zűrzavarban.
dojk egy thaiföldi menekülttáborba kerül, és angolt tanít. aztán matematika-

tanár lesz.
bár a vörös khmerek formális védőernyője alatt áll, tisztában van azzal, hogy 

túl sokat tud. az a veszély fenyegeti, hogy kiiktatják, mert nem semmisítette meg 
az s21-es dokumentumait. 1986-ban kínába küldi szon szen, az idegen nyelvek 
intézetében kell dolgoznia. de megtudják a kínaiak, hogy milyen funkciója volt 
az s21-esben. Felbontják a szerződését, dojk pedig visszamegy thaiföldre.

Ung pecs, az egyik rab, aki megmenekült az s21-esből, auschwitzba megy, 
ahol meg kell tanulnia, hogy lehet népirtást bemutató múzeumot létesíteni. a ve-
zetése alatt jön létre phnompenben a tuol szleng múzeum a hóhérok egykori épü-
leteiben. a falon kambodzsa térképe, az áldozatok koponyájából és csontjaiból.

A riporter

1989-ben kambodzsába utazik egy tizenkilenc éves brit fotóriporter, nic dunlop. 
a kezébe került valamikor a National Geographic egyik száma, melyben angkor 
varázslatos templomait és az édenkertre emlékeztető dzsungelt bemutató fény-
képek mellett a tömegsírokról is közöltek fotókat. ez nem hagyja nyugodni.

elmegy a tuol szleng múzeumba, és hitetlenkedve nézi a sok ezer rab és hó-
hér fényképét. a halomba rakott cipők és a rengeteg haj mellett. az egyiken feke-
te egyenruhás férfi beszél a mikrofonba. akkor még nem tudja, hogy ő dojk.
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A mesemondó

a kilencvenes évek eleje. phkoam tipikus khmer falu: kis sziget a nedvdús zöld 
növényzet tengerében, egy kisebb hegy lábánál, cölöpökön álló szerény házak, a 
banán- és pálmafák sűrűjébe illeszkedve.

az egyik udvarban összekötött kézzel áll egy fiú a bottal rajzolt kör közepén.
– ha átléped a vonalat, és kijössz, megbánod! – kiált rá egy idősebb férfi.
amikor menekülni próbál a fiú, a férfi odavág az ostorral.
– ha még egyszer megcsinálod, halálra korbácsollak. pol pot alatt értesítet-

tem volna az angkát, elvitettelek volna! – dojknak problémái vannak a legidő-
sebb fiúval. hazudozik a kölyök, motorokat lop a szomszéd falvakból, állandóan 
bajba kerül. dojk a tanítványaival is szigorúan bánik. bár ő az egyik legjobb ta-
nár a faluban, és ingyen korrepetál, frászt kapnak tőle, ha bedühödik.

– rémisztő – mondják.
1991-ben csapatok érkeznek kambodzsába ensz-zászló alatt, azzal a feladat-

tal, hogy teremtsenek békét, és fektessék le „a demokratikus választások politikai-
lag semleges alapjait” (többek között hatszázhatvanhat lengyel katona is van köz-
tük). dojk úgy dönt, hogy nem megy haza. phkoamban telepedik le a családjával.

a házuk szerény, de van három kis parcellájuk, motorjuk, pár tehenük és egy 
kis patikájuk. rom szeret pletykálkodni, legszívesebben a szemben lakó szom-
szédasszonnyal, szoi szaronggal társalog. dojkkal nem nagyon beszélgetnek, 
mert elég mogorva. de egy rossz szót se mond róla a szomszédasszony: udvari-
as, segítőkész, később is ki lehet fizetni nála a gyógyszert, ad kamatmentes köl-
csönt, egyébként is rendes ember.

imádják a legkisebb gyerekek, amikor a papa esténként mesél nekik, és vicces 
pofákat vág.

nincs jobb mesemondó nála a faluban.

A megtért bűnös 

egy novemberi éjszakán banditák támadnak dojk házára. megölik romot, őt pe-
dig megsebesítik, a közeli kórházba kerül. pár nap után kiengedik. ma sem tud-
ni, hogy egyszerű rablótámadás volt, vagy gyilkossági kísérlet. dojk fogja a gye-
rekeket, és szvaj Csikbe költözik.

Úgy megváltozik a felesége halála után, hogy rá se lehet ismerni. battambang-
ban Christopher lapel lelkészhez jár istentiszteletre. mindig a hátsó padban ül 
szomorúan és rezignáltan.

– válthatnánk néhány szót? – kérdezi, amikor egyszer odamegy a paphoz is-
tentisztelet után.

leülnek az asztalhoz.
– nem találtam nyugalmat soha életemben – kezd bele. Csend támad. – 

vétkeztem. tényleg vétkeztem, nagy bűnt követtem el. nem hiszem, hogy vala-
ha is megbocsátanának nekem a fivéreim és a nővéreim.

– mindenki vétkezett. erősnek kell lenned. nincs olyan bűn, amit ne lehetne 
megbocsátani – magyarázza a lelkész.
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dojk eztán nagy odaadással tanulmányozza a bibliát. most már mindig az 
első sorban ül. Folyóban veszi fel a keresztséget. előkészítő tanfolyamon vesz 
részt, végül maga is lelkész lesz, buzgón térít meg újabb és újabb embereket. 
állandóan istenről beszél. templomépítést tervez.

megint harcok törnek ki kambodzsában. dojk thaiföldre, az arC, az ame-
rikai menekültügyi bizottság támogatásával működő ban mua muang-i mene-
külttáborba kerül a családjával együtt. hamar kiderül, hogy a tudása alapján 
dojk a legalkalmasabb jelölt az egészségvédelem irányítására: beszél angolul, 
franciául, thaiul, tanítja az irrigáció és a fertőzésmegelőzés módszereit, több rész-
leg munkáját hangolja össze, nagyon keményen dolgozik.

köztiszteletben álló személyiség.

A mánia

az 1998-as év. a családjukat, az eltűnteket és a meggyilkoltakat keresik az embe-
rek. nic dunlop tíz éve rendszeresen jár a halálra gyötört kambodzsába.

senki se tudja, mi történt dojkkal. azt beszélik, megölték, vagy az egyik kor-
mányon kívüli szervezetnek dolgozik. húsz éve nem készült róla fénykép. 
egyszerűen eltűnt a föld színéről.

dunlop anlong vengben nézi végig azt, hogy a vörös khmerek utolsó egysé-
ge is leteszi a fegyvert. hónapról hónapra újabb régiók lesznek elérhetők az or-
szágban. szabadabban lehet mozogni és fényképezni a terepen a háború után.

az a rögeszme gyötri egy ideje, hogy meg kell találnia dojkot. mindig ott van 
a fényképe a farzsebében. Járja az országot, kérdezősködik.

aztán eljut egy kormányon kívüli szervezet értekezletére, melyen az ország 
aknamentesítési tervét beszélik meg. odamegy az egyik résztvevőhöz. Főként az 
aknák és a föl nem robbant lövedékek problémájáról beszélgetnek. hang pin né-
ven mutatkozik be az az illető, aki az arC logóját viseli a pólóján. azt mondja, 
hogy a környéken lakik, matematikát tanít, és a menekülttáborban dolgozik. 
dunlop előveszi a zsebéből a fényképet. letaglózza. semmi kétség – nagy fül, 
rossz fogak, rövidre nyírt haj.

hang pin valójában dojk.
sikerül lefényképeznie. a következő találkozón interjút készít vele a Far 

Eastern Economic Review-nak. azonosítják és letartóztatják dojkot. kiderül, hogy 
1986 óta viseli a hang pin nevet, amióta visszatért kínából.

egy évvel később dunlop megkapja a Johns hopkins egyetem újságírói díját, 
mert előkerítette és azonosította a nyilvánosság előtt a phnompeni s21-es halál-
tábor parancsnokát.

kaing guek eav – dojk – hang pin istenhez hasonlóan három személyben 
lépett fel, mégis letartóztatták 1999-ben.

1998. április 15-én meghal anlong veng-i bázisán a félőrült pol pot. egy évvel 
korábban parancsot adott szon szen meggyilkolására, mert árulással gyanúsítot-
ta. a gyilkosok, ha már ott vannak, népes családját is kiirtják.
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Csum Mej visszaemlékezéseiből, folytatás    

– 1979 után megint szerelőként kezdtem dolgozni. megnősültem. rendbe kellett 
tennem az életemet. Felejteni? nem, ezt életem végéig sem felejtem el. minden 
éjszaka sírok, akaratlanul is folynak a könnyeim, ha meghallom azt, hogy „vörös 
khmerek”, akik eszembe juttatják a családom sorsát. lelkibeteg vagyok.

azóta mindig megjelenek a bíróság előtt, ha értesítést kapok, és ahogy most 
beszélek erről magának, ugyanilyen részletességgel írom le azt, hogy mire képes 
az ember ezen a világon. teljesítenem kell ezt a kötelességemet, hogy ilyesmi 
már ne történhessen a jövőben. ez ku-tya-kö-te-les-sé-gem.

ha nincs a vietnámi intervenció, börtönbe kerül az a negyven-ötven ember, 
akinek megadtam a nevét, a kínvallatás során ők is megadnak újabb negyven-
ötven nevet, és így megy tovább, egy-két évvel később pedig már minden kam-
bodzsai ellenség, mindenki bekerül az s21-esbe, ott pusztul el az egész nemzet 
az egykori gimnázium épületében.

most nyolcvanéves vagyok, örülök, hogy motorzúgást és gyerekzsivajt hal-
lok, dudálnak az utcán. találkozhat velem a tuol szleng múzeumban. itt vagyok 
mindennap, bár nem vezetek csoportokat. ez ku-tya-kö-te-les-sé-gem. mindig 
élére vasalt nadrágban járok, magasan a hasam fölé húzva, van egy kevés ritkás 
ősz hajam, és ahogy mondani szokás, mindig bepárásodik a szemem. odamegyek 
hozzátok, turistákhoz, és megszólítalak benneteket: „Jó napot, Csum mej va-
gyok”, és mesélek nektek tolmács segítségével arról, hogy mit csináltak itt velem 
harminc évvel ezelőtt, és látom a szemeteken, hogy kezditek felfogni: ezek a ru-
dak, drótok, villamosszékek, az ürüléknek odakészített dobozok és ez a tizenöt-
húszezer rémült arc a fényképeken nem fikció; a múzeumban kiállított tárgyak 
hozzám hasonlóan tanúi voltak az emberiség egyik legnagyobb bűnének.

ezek már hallgatnak.
én még beszélek.

Szellemek

ha befizetünk negyven dollárt az egyik helyi utazási irodában, leadhatunk egy 
sorozatot a kalasnyikovból a városon kívüli shooting range-en. amióta leaszfal-
tozták az utat, könnyebb megközelíteni. ez is a kikapcsolódás egyik formája, 
miután megnézte az ember a Csoeng ek sztúpájában egybegyűjtött nyolcezer 
koponyát. este hétkor szinte minden hostelben a Gyilkos mezőket vetítik a turis-
táknak. rengeteg attrakció van – pubok, karaoke, robogók, hasis.

végül elmennek a tuol szleng múzeumba, az udvaron mászkálnak. kiabálnak 
a helyi gyerekek, biciklivel kergetőznek, a kirándulók szívószállal isszák a kólát.

madárrajok figyelik őket a magasból, fák koronájába rejtőzve. egyesek szerint 
a madarak a meggyilkolt kambodzsaiak szellemei.

de ha közeledünk hozzájuk, rémülten szétrebbennek.
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Epilógus

negyven év börtönre ítélte dojkot a vörös khmerek bűneit vizsgáló bíróság.  
a vádlott mindmáig három doboz cigarettát szív naponta. gondosan előkészített 
jegyzetekkel megy a tárgyalásokra.

nem sokkal ezután a rezsim újabb vezetői ültek a vádlottak padjára.

pálFalvi laJos fordítása


