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Szainbajno! – köszönt hangos jónapottal Csojcsindenbin, a reszketeg fejű kisöreg, a 
szonginoi biokombinát raktárosa, miközben belépett Kemenes hivatali szobájába. 

Kedvelte ezt a sámánra emlékeztető mosolygós emberkét, akivel anyaggazdászként napi 
kapcsolatban állt. Az üzem működéséhez szükséges alkatrészek és alapanyagok folyama-
tosan érkeztek Magyarországról és a szabadban felhalmozott súlyos faládák betöltötték a 
bázának nevezett domboldalt. Voltak, amelyek már hosszú évek óta felbontatlanul viselték a 
nap hevét, s a zordon tél viszontagságait, és saját súlyuk alatt összeroppantak. Nomádokból 
a szocialista nagyipar segédmunkásaivá avanzsált mongolok pusztai játékosságukat meg-
őrizve, ugyanúgy gurigálták a dombról lefelé a sósavval teli üvegballonos rekeszeket, akár 
a fűtésre használt szárított teveganajt. Veszélyérzetük semmi. Baleset szerencsére ritkán 
fordult elő, legfeljebb Aljosa, a titkosszolgálat beépített ügynöke halt meg idült alkohol-
mérgezésben a frakcionáláshoz használt ipari szesz fogyasztásától. Ugyanakkor Szoszorma 
asszony, a mongol vegyszerraktáros, bögrecsárdát üzemeltetett az alagsorban, ahol kevés-
bé veszélyes szeszekhez lehetett jutni. Lebukásáig a morinhur-ral (faragott lófejjel díszí-
tett pengetős hangszer) kísért üzemi dalárda jeles tagjának számított. Fiatalabb munkatárs-
női egy-egy harisnyanadrágért szívesen mentek szobára a vendégmunkásokkal, akik aztán 
előbb-utóbb a bőr- és nemibeteg gondozó kényszerű látogatói lettek. Bár úgy gondolták, 
elég a lányokat a Kádár-kor kedvelt mosogatószeréül szolgáló bioponos kádvízben meg-
fürdetni, de ez csak azt eredményezte, hogy a lányok csúnya bőrkiütéseket kaptak, amivel 
panaszra mentek az igazgatóhoz. Néhány vendégmunkást a szocialista erkölcsbe ütköző 
magatartás okán hazazsuppoltak.

Kemenes felrezzent gondolataiból. Mi a fenét is keres itt Ázsia eme eldugott pontján? 
Mielőtt elvállalta volna ezt az állást, amivel egy év alatt megkeresheti egy KGST gyártmá-
nyú személygépkocsi árát, vállalati külkereskedőként évente többször utazott nyugat-euró-
pai országokba. Itt a sztyeppén is a párizsi Boulevard des Italiens hangulatos forgataga, a 
Szajna-part képe, a Musée d’Orsay gazdag impresszionista tárlatai jártak az eszében, és 
szinte orrában érezte a Notre Dame vesperásán a középkori gótikus bolthajtások felé szál-
ló tömjénfüst illatát.

Csojcsindenbin közben beljebb araszolt a szobába. A mongol „dargák” (káderek) a kom-
bináttal szemközti többemeletes panelházban laktak. 
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A népi forradalom orosz bolsevikok által kiprovokált 1921-es győzelme szovjet típusú 
berendezkedést hozott az alapvetően buddhista nomád mongolságnak. Csolbajszan marsall 
több ezer szerzetest gépfegyverezett le a főváros közeli Ajszan völgyben. A „hálás” kom-
munista párt lovas szobrot emelt neki.

Az 1970-es évek KGST iparosítási programjába minden szocialista ország beszállt. 
Egymás után valósultak meg a Húskombinát-vágóhíd, kenyérgyár, sörgyár, bőrgyár, vala-
mint a magyarok által kivitelezett, állatgyógyászati termékeket előállító biokombinát beru-
házásai. A Nagy Népi Hurál, Cedembal miniszterelnök irányításával öntudatosan vezet-
te a népet a kommunizmus felé vezető úton. Eközben az ország félmillió orosz katonával, 
légi és sivatagi bázisokkal volt tele, hogy ha a Kínával való „Usszuri” konfliktus elfajul-
na, megvédjék a szibériai határvonalat. Jól értesültek a Góbi-sivatagba telepített lézertan-
kokról suttogtak. 

Csojcsindenbin zavartan köhintett. Kemenes visszazökkent a valóságba. A kisöreg mon-
gollal kevert tört orosz szavakkal a Holdújév ünnepe alkalmából tisztelettel meghívta ven-
dégségbe.

Az ünnep bár vallási színezetű volt, a marxista hatalom tudomásul vette a népi babonák 
lassú kihalását és nem tett ellene semmit. Ilyentájt megélénkült a Gandan-kolostor forgal-
ma, csikorogva pörögtek az imamalmok, a bejáratot őrző, kőből faragott lámakutyák tátott 
szája áldozati gyufával és faggyúval telt meg. Szóltak a dobok, búgtak a kagylókürtök és a 
sípok. A sárgasipkás, bordó ruhába bujt szerzetesek monoton mormolása betöltötte a szen-
télyt. Kint, a kolostor udvarán, a mínusz negyvenben vattapamacsok gőzölögtek a szájak-
ból, a galambok serege vadul szemezgetett az udvar közepére szórt magokban, s csak néha 
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rebbentek fel sötét felhőként, ha megzavarták őket. A hatalmas festett Buddha szobrok elé 
helyezett alacsony padokon a hívek buzgón végezték hasalással egybekötött imáikat. A 
homokba szúrt füstölő pálcikák erős szaga betöltötte a levegőt. 

Kemenes végül erőltetett udvariassággal megköszönte Csojcsindenbin meghívását és 
megígérte, hogy három órára náluk lesz. Amikor a kisöreg mögött becsukódott az ajtó, 
magába roskadtan ült egy darabig. Szeme előtt megjelent a kötelezően elfogyasztandó 
gabonapálinka, az arhi, esetleg kumisz, valamint a faggyús birkahúsok és a forró gőz fölött 
üvegesre párolt tésztába göngyölt darált birkahús, a bóc. Már a gondolattól is összerándult 
a gyomra.
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A maga részéről ajándékba egy üveg cseresznyepálinkát, a feleségnek és a gyerekeknek 
pedig desszerteket készített elő. Kiballagott az üzemből. A kijárat mellett, a kerítés rácsához 
kikötve, apró bozontos szőrű lovacska várakozott türelmesen, szőrét teljesen belepte a dér. 

Felment a szemközti panelház második emeletére és nagyot sóhajtva becsengetett. 
Csojcsindenbin nyitott ajtót selyemből varrt nemzeti viseletben, kunkorodó orrú csizmá-
ban. Mögötte szorongott az asszony és a gyerekek, ugyancsak ünneplőben. A vendégség 
a mongol „protokoll” szabályai szerint zajlott. Az ajándékok szertartásos átadása, kölcsö-
nös tósztok arhíval leöblítve, faggyús birkahús, amit a házigazda személyesen szel késé-
vel és nyújt át a kedves vendégnek, aztán ismét köszöntők, pálinka és végül az elmaradha-
tatlan bóc. A mongol–magyar baráti kapcsolatok felemlítésénél Dzsingisz kánról tapinta-
tosan hallgattak. Akkor még álmukban sem gondolták volna, hogy tizenöt–húsz év múlva 
felbomlik a szocialista tábor, és Ulan-Bator főterén az utolsó Sztálin-szobor helyett torony-
magas Dzsingisz-emlékmű készül.

Kemenes, a szakértőket hazaszállító busz ötórai indulására hivatkozva, botladozó nyelv-
vel elbúcsúzott és letámolygott a lépcsőn. A kapualjban egy ravasz képű mongol intett neki, 
hatalmas csomaggal a kezében. Miután elállta a kijáratot, kénytelen volt megnézni a sza-
tyorból előkotort méretes hópárduc-gereznát. Kemenes nem dőlt be. Tudta, hogy a pasas 
rendőrprovokátor, s hogy a szigorúan védett himalájai ragadozó szőrméjének megvásárlá-
sáért minimum kiutasítanák az országból. 

A hatvanas–hetvenes években mongol műkincsek garmadája vándorolt külföldre, az 
ellenőrzés hiányában vagy annak kijátszásával. Volt, hogy a kormánygép pilótája vagy 
más, diplomáciai mentességet élvező személyek csempészték ki az aranyozott Buddha-
szobrocskákat és festett szörny-istenségek maszkjait, de baksis ellenében a vámosok is szí-
vesen szemet hunytak a hazatérők utazó ládáinak lezárásakor.

A magyarokkal mindennap Ulan-Bator és Szongino között ingázó busz járó motorral a 
porta mellett parkolt. Az emberek türelmetlenül várták Kemenest, már csak ő hiányzott közü-
lük. Amikor meglátták tétován imbolygó alakját, nevetésben törtek ki. Mindenki tisztában 
volt a mongol partner ünnepi meghívásának „három napon túl gyógyuló” következménye-
ivel. Jancsi sofőr mellett ült Ernyei doktor, a biokombinát igazgatója, és Keserű doktor, az 
Oltóanyag-ellenőrző Intézet képviselője.
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Mindketten segítettek Kemenest a buszba támogatni és leültetni. A nyakig bundák-
ba burkolózó bent ülőkön éles korbácsként vágott végig a nyitott ajtón beáramló jéghideg 
szél. Jancsi sofőr gázt adott, a busz nekivágott a főváros felé vezető meredek domboldal-
nak. Volt, aki máris bóbiskolt, volt, aki olvasásba vagy gondolataiba mélyedt, néhányan 
cseverésztek. Velük volt a szonginói magyar óvodából apjával hazafelé igyekvő Katika 
is. A kislányt Keserű doktor szórakoztatta különféle mondókákkal. Tegnap óta „A cine-
ge cipője” volt műsoron. A gyerek nehezen jegyezte meg a szöveget, így a busafejű dok-
tor a majd egyórás úton untig ismételgette a kedves, de előbb-utóbb mindenkinek idegei-
re menő verssorokat. 

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…” A doktor harsányan nevetett. Kemenesnek 
zúgott a feje, lehunyt szemhéja mögött hol Csojcsindenbin jelent meg kezében egy fagy-
gyús húsdarabbal, hol a cipőtlen cinege. Résnyire nyitotta a busz ablakát, mélyeket léleg-
zett. Tüdejét szinte késekkel hasogatta a jeges levegő.

Odakint, a havas dombok fölött, a sötétedő égbolton cinkosan hunyorogtak a csillagok.


