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Emlékszem a hatvanas évekre, amikor gyerekként 
a Pestújhelyi úton bicikliztem, vagy a 24-es autó-
buszon utaztam erre tekintve, ezen a téren szinte 
soha nem láttam senkit. Egy hinta, néhány kőpad, 
és az a kis vaskerítés. Nem fociztak, nem hintáztak 
gyerekek, snúrozni is csak a járdán snúroztunk… 
Felnőttet csak elvétve lehetett látni, talán csak 
akkor, ha nem volt kedve a sarki fodrászatban 
várni a sorára.

Gondolkoztam-e azon, hogy miért ilyen 
kihalt, elhagyatott a tér, vagy csak szüleim mond-
ták, hogy én ne menjek arra a játszótérre… nem 
tudom. De arra emlékszem, hogy azt mesélték, 
hogy ott bomba robbant és sokan meghaltak.

Igen, a pestújhelyiek számon tartották,  
emlékeztek arra a tragikus robbanásra, fájdalmas 
kegyelettel őrizték a hely, a tér emlékét. Így van ez 
most is, hetven év elmúltával, mert ennek a térnek 
a történetét nem lehet elfelejteni, ez a tér örökre 
mementó marad, és örök figyelmeztető helynek 
kell lennie.

70 évvel ezelőtt háború volt, a II. világhá-
ború vége felé járt. Akkor Pestújhely község volt, 
zsákfaluhoz hasonló, és mint olyat elkerülték a 
háborús események. Nem volt itt nagyüzem, nem 
volt stratégiai objektum, nem volt itt olyan hely, 

ami a katonákat érdekelte volna. Kis házak vol-
tak, kis műhelyek, iskolák, templomok, vendéglők, 
kocsmák… Az emberek élték a háborús viszonyok 
közötti bizonytalan, nélkülöző jegyrendszeres 
nehéz életüket. Jó néhány családfő a fronton volt, 
a fiatalabbak is feszültebbek lehettek, talán a kato-
nai  behívásra várva, míg az anyák a gyerekeket 
nevelték és megpróbálták összetartani a családot, 
várva a híreket, és hallgathatták a rádió híradásait, 
hogy mi történik a háborúban. Mert Pestújhe-
lyen nem történt semmi, mert a front messze 
volt, nagyon messze, a katonák nem vonultak át 
a községen, ágyúzás csak  halk dörejekben jutott 
idáig, a repülők Budapestet bombázták, a bombák 
robbanása is messzinek tűnt.

Pedig háború volt, véres, földszaggató, épüle-
teket, gyárakat, vasutakat leromboló háború, az 
emberek pedig óvóhelyeken zsúfolódva rettegtek 
és adtak hálát egy-egy bombatámadás után.

1944 szeptembere. Magyarországot a szövetsé-
gesek támadták – amerikaiak, angolok, szovjetek. 
Rendszeresen bombáztak az olaszországi támasz-
pontról felszálló 15. légi hadsereg gépei, 26 400 
tonna bombát dobtak le az országra.

1944. szeptember 17-18-án Budapestet már 
25. alkalommal bombázták, ez a támadás volt 
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a legerősebb, leghosszabb, több mint 400 repü-
lőgép vett benne részt. Elsősorban üzemeket, de 
még inkább a vasúti csomópontokat bombázták. 
A Rákosrendező pályaudvarról a repülőgépről 
készített fényképfelvételeken csak bombatölcsére-
ket, füstöt, porfelhőt… a pusztítás nyomait lehet 
látni. A repülők ledobták bombaterhüket, fordul-
hattak vissza a támaszpontra az újabb munícióért. 
Ez a háború logikája, az irracionalizmus.

Szeptember 18-án délelőtt a bombázáskor, 
az egyik repülőn megmaradt a bomba, ami talán  
1 tonnás volt. Ez nagyon nagy bombának számít. 
A kijelölt cél fölött elmulasztották kioldani a 
bombát, sokszor előfordult az ilyen eset, de egy 
biztos:  bombát nem visz vissza a repülő oda 
ahonnan jött…

A vélhetően hibázó és a jelentősen eltévedt 
repülő személyzete, úgy döntött, hogy ledobják, 

de hogy miért Pestújhely fölött, mit akartak vele 
eltalálni, mit láttak veszélyes objektumnak- nem 
tudni. Nappal volt, délelőtt, jó látási viszonyok. 
Rejtély.… Ha 5 másodpercig vártak volna, akkor 
a község határában esett volna le, ám így Lövey 
doktorék telkét és az óvoda udvarát elválasztó 
kerítésére zuhant…mélyen befúródott a földbe… 
ám nem robbant fel.

Szerencse! Nem robbant fel a bomba. Szinte 
hihetetlen. Aki bent járt Pesten az láthatta a 
bombázások következményeit, romok, halottak, 
bombatölcsérek. Itt meg ez a hatalmas bomba, itt 
van teljes valóságában feketén csillog a fényben. 
Csendesen, sunyin. Egy igazi bomba.

Van ám azonban egy törvény, a bomba logikája: 
éspedig az, hogy a bombának fel kell robbannia…
Azért gyártották. Lássuk be, a helyzet egészen 
furcsa, mindenesetre tenni kellett valamit: ma 

A jobb oldali tornyos épület volt a községháza, ma ennek a helyén terül el az Emlék tér 
forrÁs: rÁkospalotaI múzeum
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tudjuk mit csináljunk ha találnak valahol egy-egy 
bombát, aknát, lövedéket. Ki kell hívni a tűzsze-
részeket.

Sikerült elszállítani lovas kocsin a bombát a 
pestújhelyi határba, ott ellehet, nem tesz kárt – 
gondolhatták. Végeredményben ez a megoldás is 
szerencsés volt, hiszen nem robbant fel szállítás 
közben sem.

Ha Pestújhely történetét végiggondoljuk eddig 
a pillanatig, akkor ez a közösség, a polgárok, a 
lakosság, a község vezetői, benne mindenféle 
rendű és rangú emberrel, azt láthattuk, hogy tud-
ták, hogy mit akarnak, tudták, hogy fontos az, 
hogy önállóak legyenek – elszakadva Rákospalo-
tától – igyekeztek a községért tenni, létrehozták 
az iskoláikat, egyesületeiket, templomokat építet-
tek, sport és kulturális élet területén is mintaadó 
település volt. Összességében nyugodt, kiegyen-
súlyozott, egészséges kisvárosi életet éltek. 
Mindenki tudta a feladatát, mindenki elfogadta 
a helyét a helyi társadalomban. Eddig.

A háború, amely több éve folyt, ezt az egész-
séges társadalmi szövetet megbontotta. Annak 
ellenére, hogy ténylegesen itt nem voltak harcok, 
nem volt pusztítás, nem voltak közvetlen háborús 
élmények, az addigi biztonságot, a biztos erköl-
csiséget, a közösségi összetartást és legfőképpen 
a bizalmat kikezdte és tönkre is tette. A hírek, a 
különböző információk, a félelem, az élet nehéz-
ségei, a családot ért veszteségek a megszokott 
rendet törölték, a kisváros lakossága belekerült a 
háború irracionális valóságába.

Mert mivel magyarázható, ami ezután történt? 
Minek a logikája volt, hogy az elszállított, biz-

tonságos helyen heverő bombát visszaszállítsák a 
községházára? Azért, mert itt működött a helyi 
tűzoltóság és a mentők? Milyen elgondolás indo-
kolta, hogy a település központjában szedjenek 
szét egy bombát? És ha igaz, miért kellene egy 
bombából készíteni háborús emlékművet? Még a 
háborúnak nincs vége, a bomba meg felrobbanhat 
vagy mégsem? Minden magyarázat távol áll a való-
ságtól ami elhangozhatott akkor, hogy ez a bomba 
nem fog felrobbanni! Senki nem tudta befolyásolni 
a történteket, így olyan valaki vette át az irányítást, 
aki csak ilyen zavaros időkben érvényesülhetett.

A tűzoltó a községháza udvarán a bombával… 
(már nem volt igazán községháza, egy-két iroda 
működött csak, ezen a napon élelmiszerjegyeket 
osztottak a lakosságnak. Leginkább asszonyok áll-
tak sorban.) A tűzoltó már megbontotta a bombát, 
sárga színű anyagot kapart ki a belsejéből. Egy 17 
éves fiú is ott volt, ő is belenyúlt a sárga anyagért. 
Zsebre tette, jó lesz valamire, gondolta. A tűzoltó 
kalapáccsal és vésővel is dolgozott. A bomba körül, 
kisebb nagyobb gyerekek, páran felültek a bombára 
is, lehetett, mert a bomba nagy volt.

Az udvarra egy katona érkezett, nem idevalósi, 
nagynénjéhez jött látogatóba, szabadságon volt.
Elhűlve látta a kalapácsos tűzoltót. Azonnal odament:

– Ember, azonnal fejezze be, hát felrobban a 
bomba! – mondta. A tűzoltó végigmérte a katonát.

– Csak nem fél katona?! Biztos vagyok benne, 
hogy ez a bomba nem robban már. Hatástalaní-
tottam! A katona nem hagyta annyiban, tovább 
győzködte a tűzoltót. Eredmény nélkül.

A katona már megjárta a frontot, harckocsis 
volt, a Don kanyarból sikerült élve visszavonul-
nia, a tankot is visszahozta mint ahogy a társait 
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is. Ütközetekben vett részt, tudta, hogy milyen a 
bombázás, milyen a tényleges háború. A katona 
vendég volt, mit tegyen – a nagynénjét kellett 
gyorsan meggyőznie. Mert meg kellett győznie, 
hogy hagyják el a házat mert veszélyes! Milyen 
az ember, a nagynéninek a legnagyobb gondja az 
volt, hogy mi lesz a kenyérjeggyel… 

– Ha a háborút eddig megúsztam, nincs ked-
vem itt felrobbanni! – mondotta a katona, majd 
eltávozott a községházából.

Lukács Lajosné apukája az elöljáróság egyik 
tagja volt. Ő is ott volt a sorban állók között. 
Talán látta a katona és a tűzoltó közötti vitát, ő 
is odament a tűzoltóhoz: – Veszélyes amit tesz, 
hagyja abba, ez egy bomba.

De ő sem ért el eredményt. A háború irraciona-
lizmusa lassan minden észérvet elsöpört. Megszűnt 
minden emberi kapcsolatrendszer, egészséges 
önvédelmi mechanizmus, és képletesen mondva: a 
falu bolondja átvette a hatalmat. A tűzoltó tovább 
kalapálta a bombát.

A 17 éves fiú nézelődött egy két-percig, majd 
hirtelen elhatározással felült a biciklijére, kifor-
dult a községházáról, elindult a körvasútsor felé. 
A posta előtt járt – a katona és nagynénje is ott 
gyalogolt –, amikor hatalmas robbanás rázta meg 
Pestújhelyt.

70 éve történt, 70 éve értelmetlenül haltak meg 
sokan, nagyon sokan. Az Emlék téren minden 
évben emlékezünk. Szeptember 19-én. Mind a 
túlélők, mint az áldozatok hozzátartozói, rokonai, 
ismerősei. Pestújhelyi őslakosok, régen itt élők, 
vagy újabban beköltözők – mindannyian pestúj-

helyi lakosok. Kevesen vannak már olyanok, akik 
látták, vagy még inkább túlélték, vagy egyáltalán 
éltek 1944. szeptember 19-én. 

Magamat bizonyos értelemben túlélőnek 
tekintem, mert az a katona lett az apám néhány 
év elteltével… Emlékezzünk a helyi közös törté-
nelmünk egyik pillanatára.

70 év utáni történet

Apám, a katona, 1951-ben Pestújhelyen ala-
pított családot.  Itt élt 2000-ig, ekkor költözött 
Felső-Gödre.  2010-ben halt meg.

2014 tavaszán a ház előtt, az utcai fronton nyír-
tam a füvet. A szemközti járdán egy öregúr haladt. 
Kezében szatyor, a sarki üzletbe igyekezett. Las-
san lépkedett. A kerítéshez támaszkodva megállt. 
Átmentem a túloldalra, beszélgetésbe elegyedtünk. 
Kiderült, hogy  Pestújhelyen lakott fiatal korában, 
a nevét és mondta: Kösztler Zoltán. Erre én meg 
azt, hogy a fiát ismerem, együtt jártunk általános 
iskolába. Kérdeztem még, hogy ismerte-e apámat, 
itt lakott  – mutattam a ház felé. Bizonytalan volt 
a válasza, lehet, hogy ismerte, lehet, hogy beszélt 
is vele. Ő két utcával távolabb lakik, ritkán jár ki 
az utcára. Ám, ha Pestújhelyről van szó, emlék-
szik a felrobbant bombára…  Meglepődtem. És 
elmesélte, hogy mi történt a községházán azon 
a napon. Hogyan szerelte a bombát a tűzoltó, 
hogyan kapott a sárga gyutacsból… Nem tudta, 
hogy miért hagyta ott az udvart, miért bicik-
lizett el oly hirtelen, de a következményeket, a 
szörnyű látványt mind a mai napig nem felejti…    
A katonára nem emlékezett.


