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Linaria vulgaris Miller, növény a tátogófélék (Scrophulariaceae)
családjából,  magyar neve Közönséges v.  Réti  gyujtoványfű, Erd.
Réti tátika, Felv. Sárga dzimiska.

Tövében  eláazó,  dúsan  leveles  hajtású,  kúszó  gyökértörzsű,
évelő.  Felálló,  hengeres szára alul  kopasz,  felül  mirigyszőröktől
ragadós.  Levelei  keskeny-elliptikusak,  szürkés  zöldek,  kissé
húsosak.  Murvalevelei  levélszerűek.  A  narancssárga  alsó  ajkú,
18–33 mm hosszú, sarkantyús virágok pártatoka zárt, bibéi kiállak,
felfelé meghajlottak. A termés szabálytalanul felhasadó, sokmagvú
tok.

Elterjedés:  Egész Európa, a távoli  Észak kivételével.  Hazánk
gyomtársulásaiban gyakori.

Élőhely: Száraz gyepek, árok- és útszélek, parlagok.
Életciklusa: évelő.
Magassága: 40–80 cm.
Virágzási időszaka: június-november.



I.
Első  emelet,  tizenkettes  ajtó.  Az  idős  úr  letette  két  nehéz

bőröndjét,  igazított  egyet  a  vállán  átvetett  táska  pántján  és
benyitott.

Tágasnak is mondható, napsütötte szoba, nyitott ablak, lengő
függönyök,  két  heverő,  egy  beépített  faliszekrény,  bal  felöl  a
mellékhelység fehérre mázolt  ajtaja,  bentről  vízcsepegés tétova,
elmosódott  zaja;  a  jobboldali  falon  egy  bekeretezett  színes
reprodukció: Lenin a szeremetyevói parasztok körében: az átkos
múlt egy ártatlan relikviája.

Tizenkettes  lakosztály,  ahogy  ezeket  a  garzonokat  nevezik.
Vidéki  szálloda színvonalán.  Tizenkettes.

- Nos, megfelel? - A kísérő fiatalember hivataloskodó hangjában
némi  ingerültség is  vegyült,  valami  olyasmi,  hogy hát  ha  nem,
akkor részemről a szerencse, le is út, fel is út, nekem ugyan tök
mindegy, én idekísértem, ezzel megtettem azt, amit rám bíztak, tán
csak nem gondolta volna, hogy a dög nehéz bőröndjeihez rendeltek
trógernek, cipelje csak maga, ha már annyi mindent beléjük pakolt,
az  efféle  népek  általában  baromi  zsugoriak,  piros  Skodával
furikáznak, de azért minden forintot háromszor is megszámolnak,
kell  a  koporsóra,  dehogy  adnának  ezek  borravalót,  hát  csak
cipekedjenek.

-  Igen,  elmehet.  -  Hangja  hűvös  és  kimért,  mondhatni
parancsoló; egyébként az egész megjelenése amolyan előkelő volt
(nagyapám mondaná erre, hogy olyan... grófos); egyenes tartásával,
választékos  öltözetével  és  főleg  tartózkodó  viselkedésével
meglehetősen  elütött  az  Otthon  jelenlegi  lakóitól;  tényleg,  van
valami ebben az idős emberben, valami idegenszerű, fagyos (gőg?
düh? a fene tudja), egyszerűen frászt hoz az emberre, vajon mi a
fenét  keres  itt  -  vagy  csak  úgy,  megjátssza  magát,  adja  a



nagymenőt? Ne félj,  tata,  majd beleszoksz,  megtanulod a kóter
írott-íratlan  szabályait,  le  merem fogadni  egy  rekesz  Kőbányai
Világosba, két hét, max egy hónap és egy leszel a többi csetlő-botló,
csoszogó  nyugdíjas  közül,  akiket  nap  mind  nap  ide-oda  kell
terelgetni, ebédlőbe, klubhelységbe, ki a parkba... Tényleg, vajon
hogy  került  ide  ez  az  uraság,  bőrkoffereivel,  acélkeretes
szemüvegével,  olasz  öltönyével,  apró  mintás  nyersselyem
nyakkendőjével, arról nem is beszélve, hogy meg se kottyan neki a
többiek számára oly fárasztó lépcső, még hogy nem is szuszog,
cseszd meg, csak itt vert gyökeret a lába, a tizenkettes számú ajtót
bámulva.

Ekképp elmélkedve, a fiatalember még várt egy kicsit (hátha,
mégis, cseppen valami, egy százforintos, miegymás) - de azután
csalódottan sarkon fordult és faképnél hagyta az új vendéget. (Ha
legalább rám mosolyogtál volna, mondjuk úgy: - Sok szerencsét,
uram, vagy: - Érezze magát otthon, vagy csak annyit, hogy viszlát...
itt a zsebemben a kétszázas zöld bankó, a tied lehetett volna, te
fajankó!).

Vendég? Ezek általában egy-két évig vendégeskednek itt, aztán
elviszi  őket  a  nyirkos,  őszi  köd,  az  agyvérzés,  netán  egy
szívinfarktus, vagy ami ritkán ugyan, de előfordul - visszaköltöznek,
oda,  ahonnan  jöttek,  boldogítani  közelebbi  vagy  távolabbi
hozzátartozóikat.  Ezekkel  aztán  csakugyan  nem  érdemes
udvariaskodni.

Az  öregúr  közben  felmarkolta  a  bőröndjeit,  egy  határozott
mozdulattal átlépte a fényesre lakkozott küszöböt és könyöke rövid
mozdulatával betaszította az ajtót.

A  léghuzattól  meglibbentek  a  függöny  szárnyai  és  a  nehéz,
tömör fából ácsolt ajtó becsapódott.

Zupp.



A tizenkettes ajtó.

Akárcsak ezelőtt ... ötvenöt éve. Régen volt az, nagyon-nagyon
régen.

Szabó József, a szegedi Károli Gáspár főgimnázium maturandus
diákja épp’  hogy átszaladt  a  Szentlélek utca túlsó oldalán lakó
osztálytársához,  Papp  Bercihez,  egy  számtan-példatárért.  A
könyvecskével  hóna alatt  már hazafelé tartott,  amikor az utcán
megjelent  a  tüntetők  tömör  oszlopa.  Komor  arcú,  olajos
munkaruhába öltözött férfiak, kék főkötős, kötényes, sápadt arcú,
villogó szemű munkásasszonyok, kezükben transzparensek; nehéz
léptük  ütemesen  dübörgött  a  macskaköves  úton.  Mögöttük,
mellettük temérdek nép, szimpatizánsok, vagy egyszerűen csak a
kíváncsiskodók  gyülevész  hada.  Józsi  megállt  bámészkodni  a
Vitéz-utca sarkán; ha egy kicsit is hátrafigyelt volna, észrevette
volna a mellékutcából rohamra induló rendőröket, de nem nézett
hátra, sőt mi több, lelépett a járdáról, le az úttestre vagy hogy
hamarabb jusson át, a túlsó oldalra, vagy valaki meglökte a többi
bámészkodók közül, nem tudni, tény az, hogy mire feleszmélt, két
markos rendőr közt találta magát, hátrafacsart kezekkel, a matek
példatár  ott  lenn,  a  többi  dulakodó  lába  alatt,  ő  pedig,  némi
huzavonát és egy kóbor pofont követően a sűrű vasrácsos kocsiba,
számos ismeretlennel együtt.

Nem,  én  nem  vettem  részt  a  tüntetésen,  én  csak  az
osztálytársamtól jöttem, Papp Bertalan, számtan-példatár. Hogy is
hívják? Szabó József vagyok, a Károli Gáspár VIII B.-ből. - Ja úgy,
tehát maga az, hát örvendek, hogy ezen túl vagyunk, beismeri,
hogy maga az a híres-hírhedt Szabó József, alias Mázlis Jocó, alias
Csöndes  elvtárs...-  Nem,  én  csak  Szabó  József  vagyok,  anyám
Józsikának hív, a társaim Józsinak, de senki sem csúfolt Jocónak... -
Na  jó,  örvendek  a  találkozásnak,  most  egy  kicsit  dolgozni  fog
magán a smasszerünk,  csak úgy bemelegítőnek,  aztán majd ha
elgondolkozik  a  dolgokon,  újra  viszontlátjuk  egymást,  mert



ugyebár sok mondanivalója van; tudja, itt, nálunk még a Fogadalmi
Dóm faszentjei  is  dalra fakadnak;  őrmester,  elvezetni,  rég nem
fogadott ilyen jómadarat a tizenkettes kalicka.

Nehéz,  vasalt  tölgyfa  ajtó,  lenn,  az  alagsor  legvégén,  egy
deszkapriccs, rongyos szalmazsák, kübli, zupp! az ajtó becsapódik,
a kulcs fordul, tizenkettes magánzárka, forog körülöttem a világ,
iszonyúan fáj minden porcikám, se ülni, se állni, se feküdni, levegőt,
levegőt, olyan szűk itt minden, omlik rám a fal, vagy csak úgy tűnik
mintha, rab vagyok, agyba-főbe vertek, bezártak ebbe a penészes
lyukba, de miért, miért? Itt egy szörnyű tévedés történt, mi lesz
velem,  mi  lesz  a  holnapi  ellenőrző  dolgozattal,  a  matek  még
hagyján, de feleltetni fognak németből, Hartmann tanár úr, azzal
az  utálatos,  gúnyos  pofájával,  de  mit  hülyéskedek,  hisz  engem
letartóztattak, bezártak, itt rohadok, mint Faria abbé If szigetén,
vagy vár rám a bitófa, mint Patkóra, a híres betyárra, haza akarok
menni, haza, haza, haza...

Arra pedig még várni kell, jó sokat.

Mikor  aztán  (Isten  tudja,  hány  nap  múlva)  a  két  fegyőr,
bilincsbe verve, az első hivatalos kihallgatásra vitte, szinte könnyre
fakadt az örömtől: most biztos, hogy kiderül, ártatlanul tartanak
fogva, még elnézést is kérnek és vége lesz ennek a szörnyűségnek.

- Neve, lakhelye, foglakozása...

Megmondta.

-  Tehát  azt  állítja,  hogy  tanuló.  Akkor  mit  keresett  március
tizenötödikén  Hódmezővásárhelyen?  Hát  a  mozdonyvezetők
szállásán, április nyolcadikán? Látja, nincs értelme a tagadásnak,
mi mindenről tudunk!

-  Én  életemben  nem  jártam,  se  Vásárhelyen,  sem  a
mozdonyvezetőknél, én tanuló vagyok, maturandus a Gáspárban,
Kérdezzék meg...



- Hagyjuk ezt. Hárman is vallják, az elvtársai közül, hogy április
huszonkilencedikén  maga  szervezte  azt  a  megmozdulást  a
Pattantyús-műveknél.  A  Csendes  elvtárs...

- Én nem vagyok se csendes, se Jocó, engedjenek haza, az Isten
szerelmére...

És ez így ment végig, órákon át.

- Maga makacs és önfejű, De szóra fogom bírni, arra mérget
vehet. Őrmester, vigye át, a Dagasztóba.

Ami ezután következett, arra még visszaemlékezni is rossz.

Az első ütések, hagyján, fájnak, de még az ép testet érik. A hús
feldagad, minden porcikád ég és hasít, vonaglasz és üvöltesz míg
be nem rekedsz, várod, hogy elájulj, de nem ájulsz el, közbe meg
újra és újra végigpásztáz a gumibot, a feneked lángol, a talpad
puffad és nem hogy elzsibbadna a sok ütéstől, ellenkezőleg, még
jobban fáj és mikor már azt hiszed, hogy ennél fájdalmasabb ütést
nem kaphatsz,  a  tapasztalt  és  szakértő  hóhéraid  bebizonyítják,
hogy igenis, van ennél nagyobb kín is. Mikor már vért köpsz és a
világ megtébolyodottan forog körülötted, hogy el ne ájulj és kivond
magad a kínzás alól, leöntenek egy veder jéghideg vízzel és kezdik
előröl az egészet.

Valld be, valld be, valld be...

De mit? Mit? Mit? Mondják már, hogy mit, én mindent bevallok,
szilvát  loptam a  szomszédból,  lehülyéztem a  tiszteletes  úr  fiát,
puskáztam matekból, inge alá nyúltam a Rózsikának...

Zsiga, ez hülyének néz bennünket, no megállj, te büdös bolsi,
nesze, nesze, nesze.

Rongykupac  a  vérrel,  verítékkel,  vizelettel  áztatott
szalmazsákon,  egy  spirálba  futó,  lüktető  fájdalomgombolyag,
tizenkettes magánzárka, ez után már csak a bitófa jöhet, vagy a



máglya,  Husz  János,  Szerváciusz,  Istenem,  irgalmazz  bűnös
lelkemnek.

Pedig még várni kellett Isten irgalmára.

A következő vallatás már eleve a Dagasztóban kezdődött. Csak
arra  emlékszik,  hogy  irtón  fázott,  reszketett  minden  tagja,  a
detektív hangját mintha egy mély kút fenekéről hallgatta volna,
hogy mit  válaszolt,  arra már nem emlékszik,  arra viszont igen,
hogy fáj, fáj, fáj, már üvölteni sincs ereje, s valahonnan távolról
hallja, rajta, Zsiga, ne hagyd abba, aztán, Uram ez már puha, nincs
mit verni rajta, összefolyt a nyavalyás, a végén kipurcan...

Mikor  már  negyedszer  jöttek  utána,  már  a  kulcscsörgés
hallatán elfogta a reszketés, magára vizelt, észre sem vette, hogy
nem bilincselték meg sőt a szokásos lökdösődés is elmaradt. Csak
mikor a lépcsőkhöz érek és megbicsaklott a lába, eszmélt rá, hogy
nem a dagasztóba viszik -  sőt  az egyik fegyőr még segített  is,
nehogy elbotoljon a számára túl magas lépcsőfokokon. Egy irodába
vezették, egy tiszta, napfényes irodába.

- Üljön le, Szabó.

Az íróasztal mögött egy rendőrtiszt, mellette egy civil úr.

- Szabó, megérdemelné, hogy eljárást indítsunk maga ellen a
hatóság  félrevezetése  miatt.  Miért  nem  vallotta  be,  hogy
tulajdonképpen  kicsoda?

- Én...én csak Szabó József vagyok, a Károli Gáspárból...a VIII
B.-ből...uram.

- Nos, miért nem mondta ezt, kezdettől fogva...

- Mondtam én, de senki se hitte el!

- ...nyomatékosan?

- ...



- Megkímélt volna bennünket attól, hogy hamis nyomon járjunk,
magát pedig egy csomó... izé, kellemetlenségtől.

- Igenis, uram.

- Most pedig menjen szépen haza és felejtse el, amit itt látott,
hallott. Megértette?

- És...az érettségim?

-  Arra  majd  jelentkezik.  Ősszel.  Majd  igazoljuk,  ha  kell.
Őrmester,  vezesse  ki  az  urat.

Csak később tudta meg, hogy szabadulását Rózsának, csakis
neki  köszönheti.  A  pékmester  lánya,  aki  a  kvártélyos  diákok
gondját  viselte,  érthető  okokból  igencsak  furcsállta,  hogy  Józsi
aznap nem került  haza.  Másnap megtudta,  többek közt a Papp
Bercitől, hogy az iskolában se látták, nemde beteg? A cimborák,
akik néha a Józsit is magukkal cipelték, úgyszintén hiányolták, itt
valami nincs rendben. Hát még amikor megérkezett Szabó néni, a
május havi járandósággal: nem, Józsi nem hagyott ott csapot-papot,
nem bujdosott el a német nyelvtan szörnyűségei elöl az öttömösi
tanyavilágban, egyszerűen eltűnt, nyoma veszett. Rózsa és a mama
sorra járták a mentőszolgálatot, Szeged összes kórházait, míg a
rendőrségen  kötöttek  ki,  ahol  hivatalosan  is  bejelentették  a
fiatalember  titokzatos  eltűnését.  Igen,  Szabó  József,  született
ezerkilencszáz  huszonnégyben,  anyja  neve  Szabó Istvánné szül.
Keresztes Aranka; maturandus tanuló, Károli  Gáspár református
főgimnázium, VIII B. osztály.

-  Menjenek  csak  nyugodtan  haza,  mi  majd  megtaláljuk,  de
higgyék el, magától is előkerül majd, ismerem én az ilyen úrfik
eltűnését, jó helyen van ő, puha, meleg ágyikóban, majd előjön, ha
kiürül a bugyelláris, hehehe.

Nem, Józsi nem ilyen, na gyerünk, ettől sem lettünk okosabbak.



Rózsinak  azonban  másféle  kapcsolatai  is  voltak.  Szombat
esténként rendszeresen látogatta az iparosok önképző körét, ahol
többek között előadásokat tartottak, mindenféle érdekes dolgokról,
néha  még  a  fővárosból  is  lejött  egy-egy  neves  ember,  hogy
konferáljon a nép nyelvén a vadludak vonulásáról, a magyar Szent
Koronáról  vagy a Kárpátok mesés kincseiről.  Az utóbbi  időben,
mióta elkezdődött ez az átkozott háború, furcsa emberek jelentek
meg a  hallgatók között,  még furcsább kérdéseket  tettek fel  az
előadóknak,  a  szünetben  pedig  mindenféle  zagyvaságokat
beszéltek  egymás  közt,  azt  suttogták  róluk,  hogy  íme,  ezek  a
bolsevikok, Moszkva kémei, sőt még ennél is rosszabbak, úgymond
kommunisták.  De  mert  máskülönben  normális  embereknek
látszottak, sőt némelyik kimondottan jóképű, Rózsa, aki mindenre
kíváncsi  volt,  szóba  elegyedett  az  egyikkel.  Egy  bizalmas
beszélgetést  követően  tőle  tudta  meg,  hogy  igenis,  létezik  egy
titkos földalatti mozgalom, akárcsak Rákóczi fejedelem idejében,
hogy ez hogy jön össze a népek felszabadításával, csak sejtette, a
többit  sem  igen  értette,  de  amikor  újból  találkoztak,  és
megemlítette, hogy eltűnt a barátja, a Szabó Józsi, az illető felkapta
a fejét: - Nem, ez lehetetlen, hisz Szabó Józsival a minap találkozott,
vele  minden  rendben  van...  egyenlőre,  míg  el  nem  kapják  a
hekusok,  mert  már  rég  vadásznak  rá!  -  Szabó  Józsira,  hisz  ez
képtelenség, a Szabó Józsi az egy diák Öttömösről, kissé nyámnyila;
tényleg, maga hol találkozott vele? - Azt én nem mondhatom el
magának... tudja, ő az életét kockáztatja most, egy magasztos cél
érdekében!  -  Józsi,  már  hogy  kockáztatja  az  életét?  Még  egy
leszidást sem kockáztat meg, mondjuk egy lopott csókért,  ezért
kezeskedem...  egyszóval,  itt  egy  másik  Szabó  Józsiról  van  szó,
Jézusmária, ki tudja kivel tévesztették össze szegénykémet!?

Mindezek tudatában Rózsa és az anyuka elindultak felfedni az
igazságot  és  hosszas  kilincselés  után  sikerült  meggyőzni  a
hatóságot, hogy ez a Szabó József nem az, aki nekik kell, íme itt a
fényképe,  az  igazolványa  is,  amit  soha  sem hord  magánál,  ha



csakugyan valahol fogva tartják, eresszék menten szabadon, mert
ők, ketten akár a főméltóságos Kormányzó Úrig is elmennek, jó, jó,
csak ne olyan hevesen, asszonyok, majd megvizsgáljuk,  és íme,
eljött  a  nagy  nap,  Józsi  szabad,  szegény  szerencsétlen,  mit
műveltek vele ezek a gazemberek, az érettséginek fuccs, de hál’
Istennek, megúszta, (aránylag) ép bőrrel, lehetett volna rosszabb is.

Most az egyszer megúszta. Hogy aztán később, micsoda tőkét
kovácsolt ebből - és mennyi haszna származott ebből a tőkéből - az
ki fog derülni hamarosan, no de ne vágjunk a dolgok elébe.

Mert, mialatt testileg-lelkileg felépülve, szorgalmasan készült a
pótérettségire (hivatalos igazolás elfogadva) s esténként, immáron
a  derék  pékmester  tudtával  és  beleegyezésével  kéz  a  kézben
sétálgatott  Szeged  gesztenyelombos  utcáin  megmentőjével,
Rózsával,  mint  derült  égből  lecsapó villám -  behívták  katonának.

A magyar II. hadseregbe.

A  hazáért,  életünket  is,  ha  kell.  Kiképzőtábor,  Szabó  József
közlegény  (hisz  még  érettségije  sincs!),  jobbra  át,  tiszte-legj,
Horthy  Miklós  én  is  a  tied  vagyok,  kis  bajnétommal  neked
szolgálok...  lövészárok-ásás,  éleslövészet,  rövid  kaszárnyai
szolgálat,  aztán menetszázad,  katonavonat,  ki  az  orosz  frontra.

Még most is, hetven-egynéhány évesen, borsódzik a háta, ha
visszagondol azokra a napokra, a szemetelő, hideg esőre, a sárga
földbe vájt nyomorúságos szállásokra, a cuppogó sárra, az ukrán
sztyeppe kiégett sztanyicáira, az éjszakai bombatámadásokra. És
ez még csak a hátország volt, jó pár kilométerre az arcvonaltól,
ahonnan csak vészjósló, tompa morajlás jutott el hozzájuk, no meg
a sebesültekkel megrakott vöröskeresztes kocsik, a megcsonkított
katonák szörnyű látványa.

Szabó József, ha azelőtt valamit csakugyan utált, az a saját neve
volt. Szabó, mint ezer és ezer más, és ráadásul József; ó, miért nem



adatott  neki  is  egy  rendes  név,  mondjuk,  mint  Sasfalvynak,  a
fizikatanárnak, vagy Nagymarosi Lórántnak, a hitoktató tiszteletes
úrnak. Pedig a neve - no meg az élete folyamán mindig is jelen lévő
szerencsés  véletlen  -  mentette  meg a  magyar  honvédeket  nem
kímélő balsorstól, akkor 1942 telén.

A dolog úgy kezdődött, hogy vitéz sellyei és alsóverőczei báró
Grozich-Szöllőssy  Elemér  ezredes  úr,  a  II.  gyorsdandár
hadtápjának parancsnoka rajtakapta személyi titkárát, hogy féltve
őrzött hazai borkészletét dézsmálja, és azonmód kiküldte a frontra,
az első vonalba. De mert egy ilyen fontos személység titkár nélkül
nem jut egyről kettőre, elővette az állománylistát és megakadt a
szeme Szabó József nevén.

- Ez lesz az én emberem! - kiáltott fel. Hadnagy, hozza be, de
most rögtön.

Furcsa, de tiszti körökben nem éppen szokatlan egyéniség volt
ez a Szöllőssy. Nagy- vagy dédapja becsületes borárus volt valahol
Horvát-Szlavónia  déli  felén,  a  neve,  már  mint  a  Grozich,  vagy
Grozić  egyszersmind  utalás  volt  arra  az  akkoriban  is  aktuális
tényre, hogy néha még szőlőből is csinálnak bort. Az efféle élelmes
embereknek  mindig  jól  jön  egy  kis  háború,  a  nagypapának  a
boszniai  hadjárat  alatt,  a  papának  pedig  az  I.  világháborúban
sikerült egyet lépni a társadalmi ranglétrán; a papának még arra is
futotta,  hogy  megvegye  magának  a  nemesi  címet,  a  vele  járó
nagybirtokkal együtt. Az ezredes, családi hagyományokhoz híven,
szintén a sereg anyagi javakkal történő ellátásában találta élete
értelmét, őt azonban már nem hajtotta a szerzés kényszere, csak
élt,  éldegélt,  amilyen  kényelmesen  csak  lehetett,  ezekben  a
vérzivataros  időkben.

Báró  Grozich  szenvedélyes  gyűjtő  volt.  Mások  bélyegeket,
pipákat,  gyufaskatulyákat  vagy  tengeri  csigákat  gyűjtenek  -  ő
embereket  gyűjtött.  Mégpedig  Szabó József  nevű embereket.  A



tisztipuccerét Szabó Józsefnek hívták, a szakácsát Szabó Józsefnek,
a sofőrt szintén Szabó Józsefnek; odahaza, a nagyatádi birtokon a
számadó  Szabó  József  névre  hallgatott,  a  gazdatiszt  és  az
erdőkerülő szintén. Csak a titkár lógott ki a sorból, nos most végre
megszabadultam tőle, itt az ideje, hogy egy rendes ember kerüljön
e bizalmi posztra. S ha a névsorból kipécézett Szabó József egy
írni-olvasni alig tudó tanyasi legény, aki az orrát kicsapja és ö-vel
beszél?  Báró  Grozichban  fel  sem  merült  e  lehetőség,  magától
érthetőnek találta, hogy az előtte haptákban álló, tiszta mundérba
bújtatott,  gondosan  megmosdatott  és  simára  borotvált  szőke
fiatalember  majdnem  érettségis,  és  ráadásul  Szeged  környéki,
tehát  minden kívánalomnak megfelel.

De vajon csakugyan?

- Maga zsidó? - szegezte neki az első, kizáró kérdést.

- Jelentem alássan, nem; ágostai hitvallású református vagyok.

- Kikeresztelkedett?

- Jelentem alássan, nem.

- Mi az apja foglalkozása?

- Jelentem alássan, néptanító az öttömösi tanyaiskolában.

- Hová való az apja?

-  Aranyosgyéresen  született,  tizennyolcban  jött  át  az
anyaországba.

- Nemde oláh?

-  Jelentem  alássan,  nagyapám  is,  dédnagyapám  is  magyar
emberek voltak.

- Hogy került a seregbe?



- Jelentem alássan, a behívó alapján.

- Van priusza az anyaországban?

- Jelentem alássan, büntetlen előéletű vagyok.

(Pedig, ha Szöllőssy ezredes úr alaposan utána néz, rájön, hogy
sem Szabó József, sem számos más bajtársa nem került csak úgy,
minden előzmény nélkül a seregbe. Azt az ominózus rózsaszínű,
koronás-címeres papírt sok olyan fiatalember kapta kézhez, akinek
így,  vagy  úgy,  de  dolga  akadt  a  hatóságokkal,  legyen  az  egy
marhalopással  kapcsolatos  hamis  tanúvallomás,  egy  elkobozott
újságszám  cikkírója,  vagy  netán  egy  felforgató  tevékenységgel
gyanúsított perszóna. Még ha később ejtették is a vádat; biztos,
ami biztos alapon).

Mindezek  után  Szabó  József  őrvezető  (mert  még  aznap
megkapta  az  első  paszomántot),  helyet  foglalt  az  ezredes  úr
irodájában, a jobb sorsra érdemes személyi titkár tábori székében
és minden tudását beleadva nekilátott a báró személyes és kevésbé
személyes ügyeinek rendezéséhez. Mikor pedig az oroszok áttörték
a  frontot,  vitéz  sellyei  stb.  ezredes  úr  és  egész  stábja  már
biztonságos helyről  szemlélte a katasztrófát  és mentette a még
menthetőt, nem kis részben német barátai jóvoltából.

Háború, tűz, vér, halál, pusztítás és pusztulás - az ezredes úr és
szűk köre ebből édeskeveset érzékelt; messze az arcvonal mögött
szervezte  a  visszavonulást,  mozgósított,  rekvirált,  szállított  és
szállítmányozott,  mind  közelebb  az  erdélyi,  majd  a  trianoni
határokhoz, aztán jött 1944 ősze, keleten is, délen is összeomlott a
front, de a báró úr Szabó Józsefeivel együtt már a német birodalom
területén várta a csaták végét. Negyven öt tavaszán eljutottak az
Elba  forrásvidékére,  a  mai  Csehország  nyugati  sarkába,  Česki
Krumlovba, amit akkor Krumau-nak hívtak.

A báró úr hadiszállása a városkától kábé tíz kilométerre fekvő



Horowitz-kastélyba  volt  berendezve,  ahonnan  naponta  beküldte
embereit, többek között a tiszteknek a Reich utolsó napjaiban is
kijáró fejadagért s némi pótlékért, mert e nehéz időkben ugyancsak
megcsappant  az  italkészlete.  Ez  történt  május  másodikán  is,
amikor  e  meglehetősen  nehéz  ügy  lebonyolítására  mindentudó
személyi  titkárát,  Szabó  József  törzsőrmestert  ültette  a  Szabó
József káplár által vezetett kocsiba. Miközben a Kirchenstrasse-i
(napjainkban Crková ulica) pincehelységben a felek a snapsz árán
alkudoztak, a városka főterén megjelentek Patton generális jeepjei
és embereink arra ébredtek, hogy amerikai hadifoglyokká váltak,
még  mielőtt  a  snapszot  elvihették  volna  főnöküknek.  Józsi
valamikor  negyvenhat  tavaszán  került  haza,  a  többi  nyugati
hadifogollyal  együtt.

Bizony  most  az  egyszer  Szöllőssy  ezredest  elhagyta
szerencsecsillaga.  A  Horowitz-kastély  a  demarkációs  vonal
túloldalára  esett,  a  szovjet  okkupációs  zónába.



II.
Tizenkettes számú zárka.

Ez a tizenkettes szám üldöz engem. Vajon véletlenül kerültem a
váci börtön tizenkettes zárkájába? Ott is csapódott az ajtó, de nem
tompán,  hanem fémes csörömpöléssel.  És  nem voltam egyedül,
voltunk néhányan, a végén nyolcan - négy ágyra. Előbb Andrássy
út 60, aztán a Markó, végül Vác. Tizenkettes zárka.

Pedig milyen jól kezdődött minden!

A  hazatérés.  Akkor,  negyvenhat  áprilisa  végén  az  öttömösi
tanítólak  megtelt  kíváncsi  szomszédokkal,  még  a  szomszédos
tanyákról,  Átokházáról,  Pusztamérgesről is jöttek -  ki gyalog, ki
lóháton,  a rúzsai  kistemplom öreg tiszteletes ura is  bedöcögött
kétkerekű homokfutóján, hogy lássa a csodát: megjött a Szabóék
Józsi gyereke! És lám, milyen jól néz ki, megemberedett, bajuszt
növesztett,  fején az  a  hetyke,  igaz,  kissé  kopottas  katonasipka,
lábán vadonatúj bőrbakancs, s a hátizsákja tömve teli minden jóval!
(A  szövetséges  kísérettel,  zárt  kötelékben,  az  elsők  között
hazatelepített  nyugati  hadifoglyoktól  még  nem  zabrálták  el  a
Vöröskereszt ajándékcsomagjait.) Józsi, aki három év katonáskodás
után is valahol belül diáknak érezte magát, a fogolytáborban elsők
közt jelentkezett az angol nyelvtanfolyamra, s ennek köszönhetően
az iskola-barakkban, majd később a tábor irodájában is elvállalt
különböző  tisztségeket,  a  takarítástól  az  adminisztráció
ügyes-bajos dolgain át a jelentések gépeléséig, s ezért némi dollár
is járt neki -  de jól fog jönni majd az otthoni ínségben egy kis
pénzmag (majd meglátjuk, milyen jól!)

- You, Joe! csábította nem egyszer az amcsi tiszt, a tanfolyam
vezetője vagy valamelyik az irodából. - Maga ügyes, szorgalmas, ha
akarja,  egy  szavamba  kerül,  én  elintézem,  ahogy  másoknak  is



elintéztük  -  mindent  megkap,  hajójegy,  jól  megfizetett  munka,
olcsó lakás, meglátja, nem bánja meg!


