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KABDEBÓ TAMÁS

Eltorzított 
identitások

A rendőrség identitáselorzás gyanújával kö-
rözte György József Tamást. Ezt a bűnt más 
néven személyazonosság-lopásnak hívják 

Magyarhonban és Erdélyben. Az Interpol, mely be-
kapcsolódott a nyomozásba, az identity stealing ki-
fejezést használta. A keresett személyt a rendőrség 
azzal gyanúsította, hogy a román nemzetiségű Georg 
Jozefut személycserére biztatta, sőt kényszeríttette. 
Hasonló bűncselekménnyel vádolta a rendőrség a 
nyomaveszettet Joszip Forma személyazonosságá-
nak elorzásáért.

Mint minden modern nyomozás, ez is a számító-
gép keresőjével indult. Így hamar kiderítették, hogy 
a György József nevezetű román állampolgár Aradon 
született, de elemi és középiskoláit már Győrben vé-
gezte. Görgy József szülei fiuk születési évében, te-
hát 1968-ban települtek Magyarországra, csecsemő 
fiukkal együtt. A szülők a patinás Klastrom Hotelben 
nyertek elhelyezést, a férfi kezdetben mint londiner, 
a nő mint takarítóasszony. A kis György József elő-
ször a Walter Lynch óvodába járt, majd a Kisfaludy 
Károly Középiskolába. Tanulmányait jó szintűen vé-
gezte, csupán tornából kapott jelest, mert végzős ko-
rában végigúszta a győri Duna-távot.

György Józsefről a nyomozók kiderítették, hogy 
tizennyolcadik évét betöltve elutazott Erdélybe, he-
lyesebben a Partiumba, hol az aradi gyógypedagógiai 
intézet diákja, majd tantestületének tagja lett. Diplo-
máját az intézet elnöke, Georg Jozefu írta alá, aki ezt 
követően vélhetően autóbaleset áldozata lett. Bár a 
gyógypedagógiai növendékek jól emlékeztek József 
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Tamásra, és szeretettel emlegették, ő maga rejtélyes 
körülmények között eltűnt az intézetből, eltűnt Arad-
ról, nyoma veszett a Partiumban.

A rendőrség kitartó és fokozott munkája egy újabb 
nyomra vezetett, mely összefügghetett az előzővel. 
Bratislavában, azaz Pressburg-Pozsonyban meg-
jelent egy ember, az évezred legvégén, akit Joszip 
Fomának hívtak, betöltötte éppen a harminckettedik 
életévét, és egy kutyamenhelyet kezelt, sőt a kutya-
otthonban részestárs volt. Az egyik magyar vizslát 
érthetetlen okokból József Tamásnak nevezték.

Az Interpol nem vett részt a felderítésben, ám a 
lelettel nemigen tudtak mit kezdeni. Kinyomozták, 
hogy az új évezred első évtizedében egy barnára sült, 
markáns arcú fiatalember György Tamás néven be-
iratkozott a londoni tengerészakadémiára. Az érte-
sítők szerint két évet végzett ott, de a várható jeles 
diploma előtt a harmadik év közepén a Queen Mary 
2 óceánjáróra szerződött mint úszómester. Tudvale-
vő, hogy a majd 350 méter hosszú luxushajónak öt 
uszodája van, virágoskertje, biliárdszobája, templo-
ma, tenisz- és pingpongtermei, az ezerötszáz kajütről 
nem is beszélve. A hajóba beleférne az egész római 
Szent Péter székesegyház, ha annak a kupoláját le-
nyesnénk.

Emberünk, azaz György Tamás mint a huszonöt 
méteres uszoda úszómestere kezdte, innen mentett 
ki egy fuldokló szappangyárost, melynek következ-
tében előléptették a négy felnőttmedence felügyelői 
posztjára. Az ötödik uszodát, melynek lábikráig érő 
vizében kicsiny gyermekek pancsikoltak, egy Georgi-
na Thomasina nevű angol hölgyre bízták. Egy hosszú 
út során, mely Southamptonból Christchurch-ig és 
onnan vissza hullámzott, az óceánkolosszus esküvőt 
és nászheteket ünnepelt. Hősünk és hősnőnk (immá-
ron az Interpol jóváhagyásával) egymásba szeretett. 
Az anyakönyvvezető – egyébként sorhajóhadnagy ci-
vilben – regisztrálta úszómesterünk pontos adatait, 



104

ki az Interpol soros detektívjét kérte föl tanúnak. Ge-
orgina Thomasina tanúja a Queen Mary 2 főszakácsa 
volt. Az ötemeletes esküvői tortából egy-egy morzsá-
nyi mind a 2000 utasnak jutott. Az úszómesteri pá-
rost a hajó kapitánya, György József adta össze, ki a 
tortából egy egész szeletet kapott.

Az utasok közt meglelhető Joszip és Jozefu sze-
mélyazonosságát illetően az óceáni páraködöt meg-
ritkíthatta volna a két férfiú becses nejének megkér-
dezése. Jozefa, Joszip neje, aki születését tekintve 
kárpátaljai hajadon volt, elmondhatta volna, hogy 
férjeura a magyar beszédben selypített. Jozefu fele-
sége, Johanna egy Brassóból idehajózott menyecske, 
kivallhatta volna, hogy élete párja pöszén beszéli Pe-
tőfi nyelvét.

György Tamás nyilatkozta: „A teljes nevem Három-
széki György József Tamás. Mulasztásból vagy téve-
désből, de semmi esetre nem rosszindulatból Aradon, 
Győrben, Londonban is hiányosan regisztráltak. Ne-
vemhez hasonló, ám idegen nemzetiségű urak, az új 
kettős állampolgárság lehetőségét, elérhetőségét ki-
használva idegen nevükből, mint kígyó a bőréből, ki-
bújtak. Erre őket nem kényszerítette senki. Jozefu és 
Joszip életüknek legelső szakaszában magyarok voltak, 
mielőtt elcsauseszkusították, illetve elszlávosították 
volna őket. Most visszamagyarosodtak. Éljen a magyar 
szabadság, éljen a haza, és pöfögjön a Queen Mary!”


