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MEGDÖBBENTEM

Hallgatom a híreket: megalakulnak a különböző 
testületek, bizottságok a 60. évforduló megün-
neplésére. Az ember ismeri a számokat, mégis 
mellbevágó a tudat, hogy ez az „esemény” ilyen 
régen volt, hogy ilyen öreg vagyok, hogy ilyen 
öregek vagyunk - mi túlélők. Számolgatok: mint 
ahogy Ady idejében gondoltak vissza 1848-ra. 
„A nagy idők tanúi.” Mennyire más kor, életvitel, 
gondolkodás. Pedig nekünk, akik átéltük, olyan – 
micsoda közhely! -, mintha tegnap lett volna… 
Lesz sok tanulmány, pályázat, szoboravatás, 
utcaelnevezés. Őszinte megrendülés és őszin-
tétlen fontoskodás. Az ünnepi megemlékezések 
legnagyobb tétje: hogy képes-e áttörni a fiatalabb 
generációk közönyén, érdektelenségén. 

Talán a szűkebb környezet kis történései job-
ban megérintik az itt élőket.

1950-es évek, Pestújhely.

Utáltuk a „felszabadító” oroszokat, de nem azo-
kat a kopaszra nyírt, pizsamás kiskatonákat, akik 
az „orosz kórház” betonkerítésére felkapaszkodva 
leselkedtek a külvilágra, „Európára”. Szörnyül-
ködve hallgattuk a pletykákat, hogy 5 évig kell 
katonáskodniuk. Nem tudom, igaz volt-e ez. Mi is 
leselkedtünk a pestújhelyi iskola melletti trafikban 
meg a távolabbi boltokban, hogy mit vásárolnak a 
tányérsapkás, kölnitől illatozó tisztek.

Leselkedtünk. A pestújhelyi iskola néhány osz-
tályterméből beláttunk az orosz kórház területére. 
A sarkon álló – ma romos – épületben orvosok, 
ápolók laktak: teregettek, pihentek a teraszo-
kon. Iskola… Ki gondolta ekkortájt, hogy a Tóth 
tanító néni leánya, Ilona lesz majd a forradalom 
egyik legcsodálatosabb alakja és mártírja?

Lestük a nyitott teherautókon díszkísérettel 
szállított koporsókat. Később rettegve mentünk 
el a kórház Neptun utcai sarka mellett. Elterjedt 
a szóbeszéd, hogy halottaikat nem szállítják haza, 
hanem az ott épült krematóriumban hamvasztják 
el. Ezt se tudom, igaz volt-e.

1956 október. Leselkedtünk az öcsémmel, 
tizenkét és tíz évesen a nyitott ablakok és lehúzott 
redőnyök mögül. Családi házunkkal szemben, az 
akkori bolgárkertészetben – Ady és József Attila 
utcai sarok - szokatlan dolgok történtek. Tankok 
jelentek meg, az egyik el is vitte léckerítésünk 
sarkát. Kiskatonák melegedtek a hűvös novem-
berben a tábortűznél. A rémület, a szorongás 
légkörében is mulatságos volt, hogy reggelenként 
egy tiszt jelent meg a volt Bezsilla-villa lépcsőjén, 
elegáns egyenruhában, ragyogó csizmában, felhú-
zott egy hosszú szárú bőrkesztyűt, kinyitott egy 
nagyméretű újságot. Felolvasást tartott a lépcső 
alján álló 30-30 fős legénységnek.

Szüleink szorongtak. Ezért a veszélyes 
szomszédságtól távolabbra, egy három sarok-
nyira lakó baráti családhoz költöztünk néhány 
napra. A világháborút megjárt apánk csak a 
lekvárokat cipelte magával mondván, azokban 
annyi energia van, hogy megmentenek minket 
az esetleges éhezéstől. Anyánk egyetlen luxus-
cikkét, lánykori szilbundáját menekítette. Mivel 
nem történt semmi atrocitás, rövidesen vissza-
tértünk otthonunkba, bár félelmünk nem volt 
alaptalan.

Leselkedtek az üres háznál az orosz kato-
nák is. Hátrahagyott hatalmas és vad kutyánkat 
próbálták levadászni, erről tanúskodtak a golyó-
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nyomok és a töltényhüvelyek. Leselkedtek a 
szomszédok, amikor az egyik éjszaka valaki egy 
vérző embert hozott orvos apánkhoz.

Leselkedve fürkészett az az orosz katona is, aki 
túlbuzgóan rálőtt egyik ismerősünkre, azt gon-
dolván,hogy a kerítésen átnyújtott vászonzacskó 
fegyvert rejt, pedig  „csak” kenyér volt benne. 
Apánkat hívták a sebesülthöz, de már csak a halál 
beálltát konstatálhatta. A katonák közben a ten-
ger, a „more” felöl érdeklődtek.

Sunyítottak a szomszédok, amikor néhány 
éjszakát a pincénkben töltöttek. Akiről köztudott 
volt, hogy besúgó, az lett a legnagyobb hazafi, 
aztán gyorsan disszidált Svédországba.

Rémülten leselkedett a lakosság az utcasarkon, 
amikor a tankok a keramitkockákon elvonultak 
Pest irányába. Aki hallotta borzalmas csikorgásu-
kat, az soha nem tudja elfelejteni.

Egy tank áll itt képen a Neptun utca sarkán, 
az akkori patika előtt. Köd, üresség, mozdu-
latlanság. De a házakban emberek lapultak, 
leskelődtek, fáztak, de főleg féltek. Az utcán 
csönd és néptelenség. A keramitkockák őrzik és 
ígérik a lánctalpak csikorgását, a lövegtoronyban 
ott lakik a halál. Az idő megdermedt.  Megder-
medt évtizedekre.

Szovjet tank a Pestújhelyi út és Neptun utca sarkán 
1956. november 2-án. Ismertetlen fényképész felvétele. 

rákospalota pestújhely és újpalota helytörténeti Gyűjteménye


