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Horváth Imre Olivér

Ingatlanul
azt a lakást venném meg szemben a nyolcadikon nézd

látszik az erkély rácsa mögött a kerámia kaspó

benne virág vasfű kimosott ruha szárad alatta

lelki szememmel már odaát látlak teregetni

most gyere nyisd ki az ajtót vedd le a kinti cipődet

fújd ki magad cica tedd le a munkát stresszt a komódra

balra a vécé megvárlak kapcsold le a villanyt

képzeletem generátora légyszi potyára ne menjen

ejnye no nézd szanaszéjjel szórtad a cuccaid ember

zoknid a nappali padlóján hever inged a párnán

vastag lábakon állnak a könyveid és a fikusszal

srégen szemben a bőrkanapé befeszíti a karját

kellemes este van engedd félig vízzel a kádat

oldd ki öved foglak majd én szorosan falicsempét

fog körül így a fuga protokollt tart így a mosógép

pára csapódik a falra a szikra lapít a dugaljban

szekrény konyhaszigettel rajta a pult erezett mint

márvány bőröd azon vágom fel a húst vacsorára

ülj le terítve az asztal kérlek a gyertyaviasszal

óvatosan bánj szépen egyél ne beszélj teli szájjal

bent a szobában aludnál inkább lődd ki a tévét

lesz még alkalom éppen elég kicsikém gyere fordulj

meg hadd öleljelek át úgysem jöhet álom a szemre
meg kell szokni az ágyat a mintát még a tapétán

Bátyi Zoltán 

Cseh katona, magyar csókkal
100 éve született édesapám emlékére

Ferenc bátyám, már megbocsásson, de szerintem arra semmi esélye sincs, hogy egyhamar hazaérjen. 
Mert jönnek ránk a csehek. Mit jönnek?Zúdulnak, mint a hideg, fagy, éhhalál elől a Kárpátokból 
várost, falvat támadó farkasok – mondta Janó nagyapámnak, de olyan hevülettel, mint aki már életé-
ben számtalanszor találkozott házak között vicsorgó farkas hordákkal. Nagyapám nézte Janó bortól 
vörösödő arcát, az orrára térképet rajzoló lilás ereket, nézte régen mosott bozontját, és még csonka, a 
háborút, olasz frontot idéző, ellőtt karjára is vetett néhány pillantást, mielőtt kimondta 

– Márpedig nekem indulnom kell. Bármikor megszülethet a gyerekem. 
– Az jó. A gyerek, az jó. Meg a születés is. De a csehek, azok a kutya csehek (már megbocsásson 

Bohus bátyám, de így mondta…) jönnek, csak jönnek...
És ekkor Janó Ungvár irányába mutatott. Pontosan arra, ahol Ungvár városházájának épületét sej-

tette, és ami ugyan Csapról, annak is dohánybűzös, szesz szagát párologtató vasúti restijéből nem lát-
szódhatott, ám megszállása annál könnyebben elképzelhető volt az északról érkező hírekből. Janó úgy 
érzete, fölösleges is minden további szó, hiszen 1919 februárjának utolsó napján Ungvár már minden 
bizonnyal elesett, cseh katonák randalíroznak a városban, talán még gyilkolnak, erőszakoskodnak is, 
mert hát a háború már csak ezzel jár.

Nagyapám meg hitte: mégiscsak indul vonat, és ő, mint pályafenntartási vasútépítő csoportvezető, 
harctéri szolgálat alól is felmentő fontos beosztás birtokosa, azon a vonaton helyet kap. Aztán, ha las-
san is, de csak elgördül vele a szerelvény Szürte falujáig, annak is csöppnyi állomásáig, ahol ő leugor-
hat, és mire kettőt is pislantana Vitéz, az otthonát őrző bernáthegyi kutya, már lép is be a kertkapun. 
Végigcsattog csizmájával a házig, ahol most éppen felesége, született Fedor Johanna vajúdik, hogy 
világra hozza hatodik gyermekét, akiből ugyan egyet még csecsemő korában magához szólítottak az 
angyalok, de négy, Ilonka, Jolánka, Juliska és Bandi minden bizonnyal ott szoronganak most a kony-
hában. Tekintetük az ablakon át a vasútállomásra tapad, ami talán ha ötven méternyire áll a házától, 
és ahova minden pillanatban befuthat az Ungvárra tartó csapi vonat. 

– Csak hát a csehek, azok bizony nem igazán törődnek a maga asszonyával, Ferenc bátyám – mondta 
Janó –, mert azok éppen azzal vannak elfoglalva, hogy kirabolják az országunkat, letépjenek belőle egy 
darabot, az Isten se tudja még megmondani mekkora darabot. De hogy most fenekestől felfordult a 
világ, az mán biztos. Ahogy hallom, már a román is támad a Kárpátaljára, mintha itt kolbászból lenne 
minden kerítés, a kertek végén meg nem disznóólak, hanem aranyat őrző kincseskamrák állnának 

– hadarta a szót Janó. Majd felszisszent, mert mint mondta, hiába robbantotta le a gránát már több 
mint két éve a bal kezét, még mindig úgy érzi, hogy az ujjai is fáznak. 

– Akkor is indulnom kellene – lépett ki nagyapám a vasútállomás peronjára, figyelte a gőzölgő moz-
dony ködbe vésző vastestét, a mögé kötött kocsikat, a kocsikból kikandikáló kucsmás férfifejeket, a 
kendővel összefogatott asszonyi hajtincseket. De leginkább a riadt tekinteteket nézte, mert akkor, 
éppen akkor megroppant, majd szilánkosra tört a csönd. Teherautók fékeztek az állomás kerítésénél. 
Az autókról meg katonák ugráltak le, vállukon himbálózott a puska, miközben harcias sorba rende-
ződtek. Bár járt még minden autó motorja, nagyapám pontosan kihallotta a vezényszavakból, hogy 
ezek a katonák bizony olyan nyelvet beszélnek, amilyet ő még soha nem hallott, bár hasonlót már 
sokszor is. És hallotta, hogy a tiszt, miközben az állomás és az indulásra váró vonat felé mutat, csakis 
arról magyarázhat, na, fiaim, itt állunk most mi, büszke cseh vitézek, ott meg az ellenség, a legyőzött, 
de még nem eléggé legyőzött, így aztán jó lesz nagyon figyelni.


