
6 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2019. március

Lovag

vers

próza
AZ ISMERETLEN ISMERŐS Molnár Vilmos

Hideg szelek kergetőztek a pesti 
bérházak között, hópelyheket is 
sodorva néha. Akik a zord idő el-
lenére az utcán jártak, szaporáz-
ták a lépést. Csak egy öregember 
nem sietett, megállt minden 
sarkon, önfeledten fürkészte az 
épületeket. Nem látszott hajlék-
talannak, télikabátja tiszta volt, 
puhakalapja új. 

Talán nem is volt olyan öreg, 
csak ahogy ment a Rottenbiller 
utcán, kissé bicegve, az mutatta 
koránál idősebbnek. Valami baj 
lehetett a bal lábával; a jobbal 
mindig gyorsabban lépett, hogy 
újra ránehezedve, kímélje a balt. 

De nem a fájós lába miatt állt 
meg gyakran nézelődni. Inkább 
úgy tűnt, keres valamit. Nem 
lelte egyik utcasarkon sem, még-
sem csalódott, mindig talált he-
lyette valami mást. Valami isme-
rőst, ami idegen mégis. Másabb, 
mint amilyennek valamikor lát-
ta. Vagy csak elképzelte.

Az öreg lassan kiért a Thököly 
útra. Balra már látszott a Baross 
tér fölött trónoló Keleti pálya-
udvar tömbje, amikor megállt. 
Elfáradt, de jókedve volt. Úgy 
érezte, fájós lába dacára teljesí-
tett valamit. S már gyalogolnia 
sem kell sokat.

Beteg lábával nehezen ült be 
egy taxiba. A fi atal sofőr a mo-
biljával volt elfoglalva, belefe-
ledkezve nyomogatta a gom-
bokat, valamit még gyorsan be 
akart fejezni. De az öregből már 
nagyon kikívánkozott, valaki-
nek el kellett mondja: 

– Végigmentem a hosszú Rot-
tenbiller utcán. 

Sokat lát, sokat hall egy pesti 
taxis, ez sem alélt el a világren-
gető kijelentéstől. Ha már ez is 
teljesítmény, húzta el a száját. 
De eltéve a mobilt, csak ennyit 
mondott: 

– Hosszabb utcák is vannak 
Pesten a Rottenbillernél.

Az öreg kajánul mosolygott. 
Nem értenek ezek a fi atalok sem-
mit, hogyan is értenék? Időskori 
kétes kiváltság tudni a feleletet 
arra, amiről fi atalnak kérdése 
sincs. A sofőr várta, hogy be-
mondja az úticélt, de az öreg 
meglepő dologgal folytatta: 

– Hiányoznak az utcasarkok-
ról a dobkályhák. 

– Mi… miféle dobkályhák? – 
nézett rá értetlenül a taxis. 

– Amelyeken nénikék édes-
gesztenyét sütöttek. Meg ame-
lyek fölött melengethették kezü-
ket az arra járók ilyen zimankós 
időben– mondta fel az öreg, 
mint valami leckét. 

Egy habókos ült be a kocsiba, 
gondolta előbb a taxis, de aztán 
derengeni kezdett valami. Még 
nagyapja mesélte, hogy a hat-
vanas években ilyen dobkályhá-
kon sütötték télen a gesztenyét 
a pesti utcasarkokon, papírtöl-
csérben árulták. Nem két napig 
lehetett távol az öreg, gondolta 
a taxisofőr, hiszen manapság 
ilyen már nincs. Vagy csak ka-
rácsonyi vásárokon, mutató-
ban. Valami Nyugatra szakadt 
ipse lehet, aki hazajött nosz-

talgiázni fi atalkora helyszíne-
in. Összevissza kajtat, keresi, 
melyik utcasarkon smárolt elő-
ször. De hangosan csak ennyit 
kérdezett: 

– Régen ment el Pestről?
– Soha nem éltem Budapes-

ten– vágta rá rögtön az öreg, 
mint aki számított erre a kér-
désre –, most járok itt életemben 
először.

– Honnan tud akkor ilyene-
ket?– csodálkozott a sofőr.

– Apám évekig járatta a Lu-
das Matyit– emlékezett az öreg 
–, gyerekkoromban sokat lapoz-
tam én is. Távol éltünk Buda-
pesttől, a határon túl, Románi-
ában. Erdélynek is a legkeletibb 
részén, a hegyek között egy bá-
nyászvárosban. De a heti friss 
Ludassal mindig érkezett hoz-
zánk egy darab Budapest. Az 
itteniek csetlés-botlásai, s hogy 
pillanatnyilag épp mi foglalkoz-
tatja őket. A pesti humor, meg 
hogy olyan akkurátusan voltak 
benne megrajzolva az épüle-
tek, az utcák. Városnézésnek is 
bevált. Brenner György, Sajdik 
Ferenc, Balázs-Piri Balázs– so-
rolta az öreg a karikaturistákat. 
Még tudta volna folytatni. De a 
fi atal taxis arcán látszott, nem 
mondanak semmit ezek a nevek 
neki, a Ludas rég megszűnt. Így 
abbahagyta. 

Kis szünet után halkan újra 
beszélni kezdett, mintegy ön-
magának:

– Egyik számban olvastam 
egy humoreszket. Semmi külö-

nös, mégis tetszett. Arról szólt, 
hogy egy ember megy „a hosszú 
Rottenbiller utcán”. Mindig sze-
rettem volna az az ember lenni. 
Izgalmas volt elképzelni ma-
gamnak egy másik életet. Hogy 
ott lakom a Rottenbiller utca 
valahány szám alatt, és épp ha-
zafelé tartok. Ez az utca lett szá-
momra Budapest. Nem a Mar-
gitsziget, nem a Lánchíd, nem 
a Vár. Rajz is volt az utcáról az 
írás mellett. Részletes, aprólé-
kosan kidolgozott rajz. Brenner 
György mindig jeleskedett eb-
ben. Sokszor tettem ki magam 
elé, jó volt nézni. 

Az öreg maga elé révedt. Nem 
messze tőlük húzódott a Rot-
tenbiller utca, a valóságos, ő 
most mégis a másikat, a meg-
rajzoltat látta. 

A fi atal taxis nemigen tudott 
mit mondani erre. Jó lenne, ha 
emlékezés helyett bemondaná az 
úticélt, gondolta, s végre indul-
nának. De az öregre pillantva, 
nem jött, hogy rászóljon. Inkább 
ezt kérdezte:

– Ha annyira odavolt mindig 
a Rottenbiller utcáért, mért csak 
most jött el először megnézni? – 
Érezte a sofőr, ütős kérdést tett 
fel, s még megtoldotta:– Vagy 
mért nem települt át Magyaror-
szágra, Pestre?

Először úgy tűnt, az öreg nem 
hallotta a kérdést, vagy nem 
akar válaszolni. Amikor mégis 
megtette, tekintete kifejezéste-
len volt, hangja tompa, mintha 
pincéből jönne:

– Jódarabig nem lehetett on-
nan csak úgy hipp-hopp kül-
földre utazni, körülményes volt 
kiváltani az útlevelet. Nem is 
adták ki minden évben, távol is 
éltünk a határtól… Később meg 
jött ez a lábfájás… Az áttelepü-
lés ennél is nehezebb lett vol-
na … Ha engedik egyáltalán… 
Mégsem ez számított. Egy-két 
kivétel mindig akadt, de ak-
koriban arrafelé még nem volt 
szokás váltogatni az országot, 
mint a gatyát. 

Elhallgatott, majd gyorsan be-
fejezte:

– Szóval le fogják vágni a lába-
mat. Muszáj lesz, ha élni akarok. 
Nem vagyok egy utazós típus, de 
előtte még el kellett jöjjek, hogy 
láthassam a Rottenbiller utcát.

Csend volt, mindketten hallgat-
tak. Majd az öreg elővette a tárcá-
ját. Tudta, nincs ingyen semmi. 
A pénz, amit a műszerfalra tett, 
borravaló kellett legyen, viteldíj 
nem lehetett. A taxi el sem moz-
dult a Baross tér mellől, a taxióra 
be sem volt kapcsolva. 

Miután nehézkesen kikászá-
lódott az autóból, az öreg lassan 
átbicegett a téren. Nemsokára 
indul a vonatja, hazaviszi a hatá-
ron túlra, a hegyei közé. Örökre 
itt hagyja ezt a várost, amelyet 
már nem lesz módja megismerni 
a valóságban.

De amelyik mégis ismerős.

Megjelent a Magyar Napló 2018/ 
11-es számában. Első erdélyi 
közlés.

   Apám emlékének

Pálinkaszagot lehel a téli éjbe
a csöndes korcsma nyitva felejtett szája.
Gyomrában a csapos, hét-nyolc bágyadt legény,
s egy oprisok rabolta frigyesfalvi kályha.

Felkapják fejüket a szótlan zsellérek,
lövés dördül – a hegyen hajdúcsapat jár.
Fordítja lovát a Csornohora felé
és vágtat a hóban minden űzött betyár.

Az marad csak higgadt, kit folyton hajszolnak,
akin nem fog soha törvényszolgák ólma,
mert őt, ha feléje járőr közeledne, 
emberi beszédű szarvas inti óva.

Oleksza Dovbus karcsú lovas szánján
kísértetként halad holdfényes völgyön át.
Lábára terített cserge alá rejti
kereskedőktől csent két kovás pisztolyát.

Utolsó útja ez, érzi már előre,
árulás, cselszövés nem kerüli őt sem.
Mögötte ládákban minden lopott java,
rejtekhelyet keres annak ráérősen.

Előtte sziklafal, mögötte fenyvesek,
s a távolban hirtelen trombita szólal.
Két nemes kancája prüszkölve hőköl –
Dovbus előtt megnyílt a csupasz hegyoldal.

Marcsák Gergely
OpsiDovbus
Az opsi régi konyhájában
balzsamoztunk hét előtt.
Te beléptél, s a grecskáról
leemelted a fedőt.

Literes bánkában elénk
tetted a szosziszkispodlivát,
kinéztél a roddom felé,
s mondtad, hogy mit látsz odaát,

hogy az úton egy marsutka jön,
a kert fáin érik a hurma.
András felállt, zazsigálkát
kért és kiment egy perekurra.

Nézted csak az üres turnyikot,
érezted, hogy semmit sem bánok,
a folyosó kopott plitáin
zúgtak gurulóscsemodánok.

Sípolt a csájnyik. A spórról
átraktad a tumbocskára,
és elmondtad, mint máskor is,
hogy milyen volt az angol pára.

Fölemeltem a granyonkát.
Tudtam, hogy itt az alkalom:
ezt megiszom és elmegyek.
Mától kvártélyon lakom.

E barlangba hordja megannyi aranyát,
mázsás súlya alatt reszket vaskos karja.
S egy apjától örökölt bársony lobogóval
a kincsesládákat szépen letakarja.

Vérvörös nap kel a hajnal szürke egén,
sír a kárpáti szél, sír az erdei vad,
útjába állna, mert Oleksza Dovbus
karcsú lovas szánján a vesztébe szalad.

Vesztébe rohan, de visszatér a lelke
megnézni, kincsére bárki rátalált-e.
Kezével a bársony lobogót simítja,
s hímzett arany betűit: Pro Libertate.




