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S O M O S  B É L A

Ottó és Viktor
Egy fejezet az Anyám könyve című családtörténetből

Hogyan kerültek Ottó és Hodicsek Feri Pestre, nem tudom.
Alakulattal mentek, vagy maguk, ki tudja.
Sikerült megtalálniuk apánkat. Ottótól tudta meg, hogy eljöttünk Nagysomkútról, és Miskol-

con vagyunk.
Apám ott akarta tartani maga mellett a két fiút. Úgy gondolta, úgy nagyobb biztonságban lenné-

nek. Beszélt a parancsnokával. Mondta, még nincsenek húszévesek. A parancsnoka a fejét rázta.
– Leventék – tette hozzá apám. S mondta az érveit.
– Katonaszökevényeket nem fogok bújtatni! – mondta az apám parancsnoka.
Mondta apám az érveit.
Nem!
Végül nem tudott mit tenni édesapánk. Elköszönt a fiától. Örökre.
Amíg élt, nem tudta megbocsátani magának.
Ugyanaz a tiszt, aki nem engedte, hogy a bátyám apánkkal maradjon, másnap reggelre meg-

szökött a csapatától. Apám a fiát nem érte utol. Őket nyugat felé vitték.

A továbbiakról nem sokat tudunk. Eltérő kósza, bizonytalan hírek érkeztek. Hodicsek Ferinek 
sikerült a hadtáphoz, a konyhára kerülnie. Így csökkent a veszélye annak, hogy bevetik. Amikor 
Ottót és társait sorakoztatták, Hodicsek Feri látta őket, a konyhában, a konyhasátor mellett tevé-
kenykedett. Amikor Ottó arrafelé nézett, intettek (integettek?) egymásnak.

Egy völgyszoros védelmére vitték a leventéket.
Egy hír szerint, ott kapott a bátyám halálos sebesülést. A homlokát érte a lövés. Jött olyan hír, 

hogy fogságba esett. Más foglyokkal, diákokkal, egyetemistákkal együtt egy pajtában őrizték 
őket. Amikor egy éjszaka úgy tűnt, hogy talán meg lehet szökni, őt is ébresztették volna, de 
olyan mélyen aludt, hogy nem bírták felkölteni, nélküle szöktek meg.

Ez hitelesnek tűnhetett, mert édesanyám tudta, hogy nagyon mélyalvó, mindig nehéz volt 
fölébreszteni.

Némi reményt jelentett, hogy hazajött Hodicsek Feri is. Ő amerikai fogságba esett, s pár hó-
nappal a fogságba esése után hazaengedték. Megkeresett bennünket Miskolcon. Nem magyar 
katonaruha volt rajta, hanem egy elkoszolódott terepszínű kezeslábas.

Édesanyám sok éven át várta vissza a fiát. 
Azt álmodta, hogy fázik.  Azt is álmodta, kéri, takarja be.

Apánk Pesten élte túl az ostromot. Miután megszökött a parancsnoka, azt mondta apám az 
ilymód rábízott, vagy rámaradt embereknek, próbáljanak meg életben maradni.

Apám sovány, barázdált arcú (viszonylag magas, százhetvenhat centis), ekkor ötven éves ember 
volt. Ha nem volt rajta katonaruha, könnyen gondolhatta civilnek mindenki. Álldogált a fölrob-
bantott híd közelében. Mit kezdjen magával a romos Budapesten? Merre induljon Budapestről?

Szeged felé indult, Sándorfalván volt az utolsó munkahelye a megmaradt országban. Sándor-
falván ismerősöket talált. A községházán jó szívvel fogadták. Dolgozni kezdett.
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Nem sokáig lehetett ott.
Szegedre, a Csillagba vitték. Jó társaságba, püspökök, bírák, főtisztviselők közé. Mindig éjjel 

vittek el verni valakit, az üvöltése elhallatszott a börtönökig.

Nyári ruhában vitték be tavasszal, abban volt a következő télen is. Jégzajlás a Tiszán, őket 
kivitték oda, hogy rudakkal taszigálják a jégtáblákat, ne torlódjanak föl a hídpilléreknél.

Tizenhárom hónap után bűncselekmény hiányában felmentették, tehát kiengedték. Május 
vagy június lehetett. Nagy levele volt a diófának, a fészer mellett a cseresznyefa gyümölcse is 
pirosodott már, amikor bejött az udvarunkba az idegen. Azt mondták, az apám.

Félt.  Mindentől. 
Egy év és néhány hónap volt hátra az életéből.
Várta, hogy igazolják.
Ügynök lett pár hónapig.  Képügynök.  Biztosítási ügynök. Hogy melyik előbb, s mennyi 

ideig, nem tudom. Ki akarta biztosítani magát? Ki akart képet venni? Nem sokan.
S igazolták! Jelentkezhetett állami szolgálatra. Az lett, ami a háború előtt volt: kórházgond-

nok.
Debrecenbe nevezték ki, a hadikórházba. Debrecen volt a hazatérő foglyok fogadóvárosa. 

Apám azért is örült, hogy odahelyezték, hátha hamarabb meglátja a legnagyobbik fiát.
Mi Miskolcon maradtunk a Déryné utcai garzonlakásban. Nagycsütörtökön a lépcsőház kor-

látján csúszkáltam, amikor megjött az apám. Ugortam volna föl rá, de ő nem engedte.
– Rákom van – mondta az ajtóban anyánknak. – Vigyázzatok velem.
– Mi?
– A gégész azt diktált az asszisztensnőnek –  mesélte a családnak – cécé.  Aztán nagyon ko-

moly az a rák, kérdeztem tőle. Mi? Hát maga érti?
Nagypénteken böjtölt.
Nagyszombaton a körmenet után tojást ettünk. Talán sonkát is. 
Csipte a torkát minden.
A Bakáts téren feküdt az utolsó hat hétben. Beszélni nem tudott, síp volt a nyakában, azon át 

szedte a levegőt.
– Ottó? – kérdezte a szemével, s fölírta a sárga noteszlapra is kusza betűkkel.
Anyám a fejét rázta.
– Ottó? – kérdezte újra könyörögve szótlan.
Anyám hazudott. Azt mondta, hazajött.
A temetésére csak édesanyám és Kati ment. Fero és én nem. Nem volt pénz a vonatjegyre.
A keresztanyám kíméletesen akarta közölni.
– Meggyógyult az édesapád – mondta.
Felugrottam a fémlemez borítású konyhaasztal mellől a nagy örömben.
Kis szünet után mondta: 
– Nem fáj neki semmi.... Már a mennyországban van.

Édesapám a rákoskeresztúri temető egyik legolcsóbb parcellájában, a 294-esben feküdt. Ha 
nagyritkán Pesten járt valaki, egy nap kellett, hogy kijusson hozzá.

Az utak mentét, a sírok oldalát nagyra nőtt, poros fű borította. 1975-ben édesapámat átvittük 
a közelebbi, 182-es parcellába.
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Somos Viktor
(1895-1947)

                                Mikor apámat exhumálták
                                                     négyen voltunk a sír körül
                                        Kati, Fero, anyám és én
                                                     Együtt voltunk és egyedül

                                Magasra nőtt a fű, már nyár volt
                                                     A vezeték a traverzeken
                                megnyúlt, majdnem a földig lógott
                                                     nem túl előkelő helyen

                                 feküdt apánk. A temető sarka
                                                     ott volt kőhajításnyira
                                 a jeltelen sírok parcellája
                                                     ősszel a rendőrök lova

                                 parádézott a dimbes-dombos
                                                     gazda nélküli táj felett
                                 Odalopott pár szál virágot
                                                    ha tehette, az emlékezet

                                 Apánkat nem ölték meg. Csak meghalt
                                                    Csak börtönbe tették előbb
                                 Csak megtörték. Csak meggyötörték
                                                     A koponyája, íme, ez ő

                                  Ez ő. Mint aki ruhátlan
                                                     testet lát, elkapja a fejét
                                  úgy néztük félve, fájva
                                                    csonttá soványult életét


