
Fehérl Tamás ripor 

Nagyon messzire utazni nemcsak 
boldog érzés, hanem keserves vá-

gyakozás is. Egy-egy közeli külföldi 
útnál — Prágában, vagy a bolgár 
tengerparton — még mondhatja az 
ember, hogy: "Olyan szép volt! Ide 
néhány év múlva újra visszajö-
vök ., .* de 8000 km-re Magyaror-
szágtól, Ázsia szívében, míg az uta-
zó feszült izgalommal raktározza el 
az élményeket, egyik szeme (mint a 
mesebeli királyé) örül annak, hogy 
mindezt láthatja, a másik sír, mert 
tudja, hogy soha az életben nem lát-
ja már viszont. 

Naplómban bekarikázva jegyeztem 
le hirtelen azokat a gondolataimat, 
amiket versbe szándékoztam szedni 
később, egy nyugalmasabb órában. 
Ezek között, az egyik oldalon ez áll: 

"Szörnyű tudni, hogy sose látom, 
— képen itt ülünk egymás 
m e l l e t t — « 

egy fényképezés után írtam, valame-
lyik mongol barátomra gondolva, 
akivel együtt vettek le, de vonatko-
zott ez a tájra is. "Többet ide nem 
kerülsz vissza! — súgta belül vala-

filmje Mongóliáról 

mi. — Szeresd meg és búcsúzz el 
tőle mindörökre!* 

És lám mégis! A technika diadala, 
hogy tegnap a Híradó moziban az 
álmot körülvevő éjszakához hasonló 
sötétségben újra megjelent előttem 
színesen ez a most kétéves, drága 
emlék s 20 percen át újra ott bo-
lyongtam, ahol annak idején, amíg 
a Mit láttam Mongóliában című fil-
met néztem. 

Láttam a jurtaépítést s eszembe ju-
tott, hogy az ulanbatorl utcán egy 
kislány cipelt egy népi mintával te-
lepingált ládát, jurta-bútort. Én meg-
fogtam az egyik végét és segítettem 
neki. Egy udvarba csoszogtunk be, 
ott éppen befejezték a jurtát s ké-
szültek berendezni. Ide szállítottuk 
az első bútordarabot,.. Figyeltem a 
lóíejést s számban éreztem a kumisz 
savanykás ízét s végigfutott bennem 
az első ijedelem: "Oristen! Ezt mind 
meg kell inni?* Mikor a színig töl-
tött edényben elém tettek egy fél-
liternyit, ebből az ismeretlen ital-
ból; s a túróból készült, napon szá-
rított kenyér! Amit az én fogam alig 
bírt szétharapni s újból elémkeríllt 
a púpozott vendégtál, amiben a juh-



sajttól kezdve (ez volt számomra az 
egyedüli otthonról ismert ehető hol-
mi), a tej vastag föléig minden volt, 
még kockacukor és csomagolt sava-
nyúcukor is. Felvillant a vásznon a 
108 bástyával körülvett Erden-Dzu 
kolostor (108 szentje van a Budd-
hista egyháznak, 108 szem van a 
buddhista rózsafüzéren), s láttam az 
udvarból is valamit s szinte hallottam 
újra, amiint egy mongol a nagy réz 
gongra rámutat és mondja (én a meg-
lepetéstől majd kővé meredtem): 
-harang* (-harang', mert így hívják 
ezt mongolul). S átugrottunk az ulan-
batorl, még ma is működő kolostor-
ba s bekukkantottunk egy szertar-
tásra. A lámákat még megismerem, 
köztük Gombodoo-t, a főláma he-
lyettesét, akit egy este, magános ba-
rangolásom során — külön is meg-
látogattam s még őrzöm a cédulát, 
amire saját kezűleg felírta cirill be-
tűkkel a nevét s itt áll előttem a kis 
bronz kardos isten szobor, amit em-
lékül adott. Szinte éreztem a füs-
tölő mindent betöltő füstjének sza-
gát, miközben zengett a 80 hajlongó 
láma basszusa. 

Üjra ott jártam a főváros modern 
10 osztályos iskolájában s újra bú-
csúztam a pályaudvaron a dizelmoz-
donyos, zöld szovjet távolsági vago-
nokból álló szerelvénynél egy len-
gyel újságírótól, akit egy hét múlva 
Pekingben láttam viszont s a végén, 
mintha velem szállt volna fel a gép 
a hegyek között, vissza, hazafelé, 
hogy föntről lenézve ismét lássam 
azt, ami idefelé is Mongóliát hirdet-
te, a sok kis apró pontot, a nyájakat 
s a hófehér szabályos köröket, a jur-
tákat. 

Jó volt mindezt újra látni, ha nem 
is minden volt benne. Persze, 20 
perc, az 20 perc s így sok anyagot 
ki kellett hagynia Fehéri Tamásnak 
abból a sok felvételből, amit egy év-
vel ezelőtt a filmgyár vetítőjében 
néhányan láthattunk. Mégis sajná-
lom, hogy a templomok belsejéből 
a Buddha-szobrokból, a sámánmasz-
kokból semmit sem villantott fel s 
hogy jurtát keveset mutatott Kicsit 
meghazudtolja emlékeimet ez a film. 

Ax egyetem Ulan Bator-ban 

hiszen én több ezer kilométeres 
utam során alig láttam lakóházat, 
mindenütt többségben jurták voltak; 
még a fővárosban is nagyon-nagyon 
sok volt belőlük, ő a kolostor mel-
lől fényképezte Ulan Bátort s így 
erről a dombról az alatta fekvő régi 
kínai városrész, öreg, agyagtetejű há-
zainak tömege látszik a vásznon; én 
azonban őrzök egy saját felvételt a 
város főterén álló Altáj-szálló abla-
kából, amin a Színház és az Állami 
Nyomda épülete mögött kis, fehér 
pontok százai sorakoznak — jurták 
azok — s emlékszem a szálló mö-
götti dorongkerítéses kis utcákra, 
amikben a kerítések mögött is jur-
ták rejtőznek. Igaz azonban, hogy a 
fővárosra már nem ez a jellemző. A 
nagy építkezések, a növekvő több-
emeletes házak, egy születő nagy vá-
ros képét idézik elénk. 

Ezek azonban apróságok. Maga 
a kisfilm érdekes, hiteles és művészi. 
Amellett nagyon fontos, mert a ma-
gyar mozilátogatók végre megismer-
hetik s maguk elé képzelhetik ennek 
a távoli, szinte testvérinek számító 
népnek színes, érdékes életét. 
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