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Maraf kó László

Kilovaglás
Lovas	nemzet	vagyunk…

Lovas gyerek voltam én is, holott aszfalton felnövőként lovat nem felnyergelve, csak vastag bőrszíjakkal felszer-
számozva Belsped-(belföldi speditőr?) vontatóként láttam, amint megrakott kocsikat húztak ki a teherpályaud-
varról. Mert az ötvenes években az árumozgatás jó részét még lovas kocsikkal végezték.

Apám falun született, korán városba vetődött, ám nyilván vágyódott erdő-mező nyugalmába, mert jó ideig 
erősítgette bennem a természetjáró könyvek élesztette kedvet az erdőmérnöki pálya iránt. Az összehajtott ívekbe 
szorgosan ragasztgattam hát az egy-két forintos takarékbélyegeket (talán ötvenfilléres címlet is volt még?), hogy 
majd egyszer lovat vehessek magamnak.

Addig is mi, az utca gyermekei, akiknek játszóterei a háborúban lebombázott házak helyén álló üres térségek 
voltak, utólag kellően el nem ítélhető módon csúfoltuk a környéken rendszeresen végigbaktató lófogatot. „Bakot 
a ló alá, sámlit a gazdája alá” – így szólt a rigmus. Nem tudom, ki faragta a gyatra rímpárt, valószínűleg mi már 
örököltük az idősebbektől. Az első felét nem is értettem pontosan. Csak sejtésem volt arról, miért gerjed éktelen 
haragra a kocsis, egy kedvetlen, idősebb ember, aki leugorva ostorával elcsépeli az elérhető kölyköket. Ugyanis 
a szokatlanul magasra nőtt lónak az egyik lába hosszabb volt a másik háromnál, avagy egy rosszul összeforrt tö-
rést takarhatott a „bűnbak” lábra csatolt, szíjas erősítőpánt, amitől aztán a jámbor jószág minden lépésnél döc-
cent egyet. Talán ezt korrigálta volna a versike „bak”-ja? De ezt nemhogy az állat – mi sem tudhattuk. Csak azt, 
hogy utcabáli zajjal, meg gazdája dührohamával jár a megjelenése.

Félálomban hallgattam apám történeteit, amint elalvás előtt bátyámnak meséli őket. Tízéves volt, amikor apja, 
az én nagyapám meghalt az első világháború első évének őszén, a keleti fronton. Az utolsó levelében azt írta haza, 
hogy nagyon fáj a lába. A pozsonyi 13-as népfölkelő gyalogezred (ez mai fogalmak szerint amolyan tartalékosok-
ból sebtében összeállított egység) tagjaként már nem volt ifjonc, negyvenévesen hívták be, s jó néhány tucat kilo-
méternyi gyaloglás meg harctéri nyűglődés lehetett mögötte. Felnőttként, utánaolvasva a történéseknek, tudom, 
hogy a nyári háborús eufória után a nagy őszi orosz offenzíva során vesztette életét. Jeltelen sírban emésztődik 
valahol Galíciában. „Egy ló talán megmenthette volna” – szólalt meg akkor a gyerekész. Később, a bevonuláskori 
uniformisban készült fotón láttam, nemhogy ló, jobb bakancs sem jutott nekik.

Szegény nagyapa, egykor posztógyári munkás, ha életben marad, sem értesül róla, hogy Ady ekkoriban írta a 
Nyugatban 1914 novemberében megjelent versét, Az eltévedt lovast, mely az úttévesztés misztikus mélységeibe 
vezeti olvasóját.

Mi tagadás, amikor takarékívemet felszámoltam, volt vagy 14 Ft benne, ami akkor persze jócskán többet ért a 
mai számszerűségénél (két menü is kitelt volna belőle?). A lóvásárlás biztosan nem, nagyon prózai célok lebeg-
hettek előttem, még ha nem is emlékszem, hogy mire költöttem. Miként a pályaválasztáskor sem, amikor már 
feladtam az erdőmérnökséget, és apám is olyan irányba terelt volna, amely végképp távol állt tőle. Akkori hada-
kozásunk jócskán osztott belső sebeket neki is, nekem is.

A lovaktól tulajdonképpen művek élményével köszöntem el még a hatvanas években: először talán Nagy Lász-
ló gyönyörű Búcsúzik a lovacskájával, majd Huszárik Zoltán letaglózó filmjével, az Elégiával.  

Magam lovon soha, egy percig nem ültem, bár igazi lóval felnőttként egyszer kapcsolatba kerültem. Egyik bará-
tom, komoly szakember egy állami gazdaságban, elvitt a lótelepükre is. A rekeszekre osztott istállóban barátságot 
kötök egy gyönyörű fejű ménnel. Néhány óra múlva, ha nevén szólítom, odajön, loboncos homlokát odanyomja 
a tenyeremhez, teniszlabda nagyságú karbunkulus szemeit rám emeli, figyeli az őt becéző máslényegű lényt.

Fiamat talán ötéves korában ültethetem föl egy kantárszáron köröző szelíd lóra, amúgy szőrén. A Sváb-hegy 
oldalában, a természetvédelmi hivatal (az egykori Jókai-villa és -kert) alatt, a hetvenes évek második felében 
áll még egy családi ház, annak tulajdonosa néha a közelben futtatja a lovát, így kedvez egyszer az álmélkodó 
fiúnak.  Aki városi gyerekként egy vidéki kirándulás során, a kisvárosban a kereszteződésnél átkocogó lovas ko-
csi láttán felkiált: „Papa, stoplis cipője van a lónak!” Nagyvárosi gyerekként stopliknak nézve a vaspatkó kiálló 
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kapaszkodóbütykeit. Ugyanakkor, tehát a hetvenes évek közepén még feltűnik a XII. kerületi Költő utcában egy 
csacsifogat, rajta egy hordóban már nem víz locsog, hanem cefrének szánt gyümölcs gyűlik.  Mert a hegyre va-
lamikor lajtos kocsiban vitték fel a vizet, talán ennek emléke is az Istenhegyi úton, a benzinkút utáni kanyarban 
álló, nemrég felújított környezetű, „lóitató”-nak nevezett emlékmű, rajta az ember társának számító lovat tisztelő 
felirattal.Aztán azt a lankát, az elvadult gyümölcsöst a nyolcvanas évektől kezdve jellegtelen építményeivel bete-
ríti a zöldövezetet birtokba vevő mohó építési kedv.

Szóval, ha lett volna lovam, biztosan más életet élek. Vagy ha más életet élek, lehetett volna lovam. Hogy nem 
lett – hát valószínűleg mást gondoltam az életről, mint addig. Egyébként is késő bánkódni, mert engedelmes kép-
zeletbeli hátasomon bármikor kilovagolhatok bárhova. Még ha egyre gyakrabban úgy tűnik is, „Kifáradt már a 
lovas és a ló”.

S egyszer, ha akarom, ha nem, bizony látnom kell ismeretlen nagyapámat.


