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Három gyermekem van nekem is, a nővéremnek is, és bár mindketten elváltunk, 
rendre szüleimnél gyűlik össze a család, ott találkoznak az unokatesók. Hatan 

vannak, öt fiú meg egy lány. Apámék szívesen fogadják őket, így hát házuk rengeteg 
alkalommal gyerekzsivajtól hangos. Többnyire le-fel futkosnak, zajonganak, kiabál-
nak, de nagy ritkán – a sok játéktól kipurcanva – apám köré gyűlnek, és ő mesél. Így 
volt ez legutóbb is.

„Tízéves voltam ’56-ban. Szüleimmel, tudjátok, Mamival és Ede papával, aki 
már meghalt, és két fiútestvéremmel Soroksáron éltünk, közvetlenül a Juta-domb tö-
vében, ott, ahol november 4-én fiatal katonák, nemzetőrök és rendőrök vették fel a 
harcot a világ legnagyobb hadseregének katonáival szemben, és – ha hiszitek, ha nem 
– győzelmet arattak. Tizenhat szovjet katonát és magyar ávóst küldtek a srácok a po-
kolra. Erről szól a mai mesém. A Juta-dombi csatáról.”

A gyerekek a földön ültek, eddig izgatottan mocorogtak, mostanra viszont el-
csendesedtek, és tátott szájjal figyeltek.

„Kora reggel ágyúdörgésre ébredtem, álmosan dörgöltem szemem, majd kiles-
tem a takaróm alól. A szomszédos ágyon alvó öcsém, Laci meg se rezzent, jóízűen 
aludt tovább. Pedig apámék a rádiót teljes hangerőn bömböltették odakint a kony-
hában. „Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Nagy Imre, a Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke szól a magyar néphez! Itt Nagy Imre be-
szél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet 
csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban áll- 
nak! – A kormány a helyén van! – ezt közlöm az ország népével és a világ közvélemé-
nyével!”

Apám nem volt sosem jó színész, de a gyerekek kedvéért olykor megpróbálko-
zott egy kis színjátékkal, most is eltorzított hangon, kezét a szája elé téve utánozta a 
korabeli híradások recsegős-ropogós stílusát. A gyerekek nevettek.

„Tudtam, hogy nagy baj van. Egy idő után csend lett, édesanyám kikapcsolta a 
rádiót, és az ágyúzás is nemsokára abbamaradt. Duci bátyámmal felkeltünk, és hang-
talanul kiosontunk a kertbe. A reggeli köd lassan felszállt, és verőfényes napsütés vette 
át a helyét. Hideg, de mégis szép vasárnap délelőtt ígérkezett, madarak csiripeltek, és 
a közeli Duna mocsaras szagát sodorta felénk a nyugat felől fújó szél. S bár ekkor még 
semmi sem utalt a közelgő tragédiára, a végzet, az ország végzete már vérre szomjazva 
settenkedett felénk.”

Apám mérnökember volt, mindig tartózkodott a pátosztól, de idősebb korára, 
főleg a szívműtéte óta, egyre érzelgősebb lett, és olykor-olykor még fennkölt is tudott 
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lenni. Én gúnyosan mosolyogtam, s talán így volt ezzel Ricsi is (14 éves kamaszként 
csak a kicsik kedvéért ült le „mesét” hallgatni), de a legifjabbak tátott szájjal figyeltek.

„Mint az elmúlt hetekben többször is, a kert hátsó részébe mentünk, onnan ta-
lán tízméternyire kezdődött lankás dűlőivel a Juta-domb, amelyen szétszórtan, egy-
mástól sokszor több méteres távolságban fiatal katonák tüsténkedtek. Minket, gye-
rekeket, lenyűgözött az egyenruhájuk, a fegyverük, pökhendi fiatalságuk, és persze a 
bátorságuk. Mert gyerekfejjel minden felkelőt igazi hősnek láttunk, és bevallom nektek 
– tudva, hogy mi történt velük azután, tudva, hogy mit is kockáztattak –, ma még 
bátrabbnak látom őket. 

A kerítésünkön volt egy apró lyuk, épp csak akkora, hogy kifértünk rajta. Sze-
rencsére a körtefáink meg az óriás fenyő, amely a kert közepén állt, épp eléggé takar-
tak, így apámék nem láthatták meg, hogy most is kibújtunk és – ahogy már máskor 
is – felmásztunk a dombtetőre.

Az ott állomásozó katonák közül Rémiás hadnagy volt a kedvencem, Pali, ahogy 
a többiek és mi is szólítottuk. Most is kedélyesen üdvözölt minket, nem volt túlzottan 
meglepve, bár egy másodperc után összeráncolta fiatal szemöldökét, és ránk szólt:

– Lehet, hogy ma nem kéne itt lennetek, fiúk!
Bátyám azonban nem vett erről tudomást, és megkérdezte, hogy kik lőttek ma 

reggel. De Pali aznap egyáltalán nem volt bőbeszédű, és nem is válaszolt. Körbenéz-
tem. Onnan, ahol álltam, jól be lehetett látni a környéket, ráláttam a verandánkra, 
még az asztal kockás terítője is jól kivehető volt, a HÉV-sínekre, a kihalt főútra, a 
szemközti festékgyárra és a távolban, a nádas mögött, a Molnár-szigetre, ahová télen 
korcsolyázni, nyáron pecázni jártunk a testvéreimmel.

A bámészkodás nem tarthatott sokáig, nemsokára motorzúgás tört be a lagy-
matag csendbe, és az enyhe ívben kanyarodó úton egy hosszú gépkocsi orra tűnt fel. 
Mögötte egy szovjet tank és néhány teherautó araszolt. 

– Jönnek, jönnek! – kiáltotta el magát az egyik nemzetőr.
Eszeveszett futkosás vette kezdetét, mindenki a kijelölt pozíciója felé szaladt, a 

kívülálló számára mégis olybá tűnt, mintha egy hangyaboly összevissza menekülne a 
rátaposó csizmák elől.

– Tűnjetek innen! – mordult ránk az egyik katona, majd a földre kuporodott, és 
géppisztolyát az útra szegezte.
Bátyám rohanva megindult lefelé a dombon, én viszont földbe gyökerezett láb-

bal álltam ott, mint őzike a reflektorfényben. Láttam, ahogy a verandára kiszalad 
édesanyám, és hangosan a nevünket kiáltja. Arcán ijedség ült, tenyerét kapkodva, ide-
gesen dörzsölgette az elegáns ruhája elé felvett konyhai kötényébe.

Ebben a pillanatban fülsüketítő robajjal hátracsapódott a tőlem alig pár méter-
nyire álló üteg. A honvédek tüzeltek. A konvoj élén haladó Pobjeda vezetője félrerán-
totta a kormányt, felszaladt a sínekre, majd nagy zökkenéssel megállt. A hátsó ülésről 
egy ávós egyenruhát viselő férfi ugrott ki. Mellettem felkerepelt egy fegyver, és a férfi az 
út közepén holtan esett össze.
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Újabb lövés dördült. Majd újabb és újabb. Egymást követték a mennydörgéssze-
rű robbanások, az úton lángok csaptak a magasba, füst terített be mindent.

Valaki a földre rántott, Rémiás hadnagy volt az, de még csak felém sem pillan-
tott, máris az utat pásztázta gépkarabélyával. Alig mertem a fejemet kiemelni az en-
gem védő homokbucka mögül, golyók süvítettek, záporoztak körülöttünk, de gyermeki 
kíváncsiságom erősebb volt rémületemnél.

Odalent félelmetes volt a káosz.
Az egyik páncélos tornya lassan felénk fordult, de mielőtt lőhetett volna, bumm, 

hatalmas csattanás rázta meg az oldalát, és az egész harcjármű füstölögve megállt. 
Egy orosz katona próbált kimászni a tetején, de egy sorozat telibe találta, és szalma-
bábként rogyott a toronyra. Mögötte egy teherautó élesen fékezett, és a lendülettől az 
oldalára dőlt. Katonák zuhantak az útra, egyeseket maga alá temetett a szürke acél, 
mások fel tudtak tápászkodni és a szemközti házak felé futottak, kúsztak-másztak, 
menekültek, mint a patkányok. 

De onnan is géppuskatűz fogadta őket.
Mellettem folyamatosan tüzeltek az ágyúk, én a kezemet a fülemre tapasztva, 

szájtátva figyeltem az eseményeket. Olyan volt, mint egy régi fekete-fehér film a mozik-
ban, amelyet lassítva játszanak le. A katonák ordítoztak: – Mocskos ruszkik! Takarod-
jatok haza! – és egyfolytában csak lőttek.

Alattunk pedig kaszált a halál.
Öt perc sem telt el talán, bár egy végtelenségnek tűnt akkor és ott, az ágyúszó 

elcsitult. A főút felől kiabálás, pisztolylövések és halálsikolyok kakofóniája szállt fe-
lénk. A nemzetőrök és a honvédek üldözőbe vették a nádasba menekülő ávósokat és 
szovjeteket.

Ebből persze onnan, ahol feküdtem, már nem láthattam semmit.
– Most már uzsgyi haza, kispajtás! – fordult felém Pali, és én reszketve rohan-

tam le a lejtőn a házunk felé, visszabújtam a kerítés alatt, és hamarosan a verandán 
álltam, a pinceajtónk előtt. Édesapám már ott téblábolt, indult volna a keresésemre, 
de amikor meglátott, megkönnyebbülten felsóhajtott, szigorú arca megenyhült, majd 
életében tán először és utoljára zokogva átölelt.”

Zalán és Marci, a két legkisebb elaludt. A többiek pár percig némán ültek, 
majd egymás szavába vágva kérdezősködni kezdtek.

– Pista papa, Pista papa, kik voltak azok a szovjetek?
– Pista papa, kik voltak az ávósok?
– A szovjetek azok a kommunista oroszok voltak, akik elfoglalták a hazánkat 

a második világháború után, az ávósok pedig azok a magyarok, akik elárulták és a 
kezükre játszották az egész népet – mondta apám, és hófehér hajába túrt.

– És ezért harcoltunk ellenük?
– Igen, meg azért is, mert nagy volt a szegénység, az elnyomás, és igazságtalan 

volt a rendszer.



32
Szép Szó | Somogy | 2016. Emlékszám

Kertai István: Mese ’56-ról

– És mi nyertünk? – kérdezte Szabi, a középső fiam, aki a maga nyolc évével 
csak győzelmek és vereségek sorozataként látta a magyar történelem folyamatát.

– Ott a Juta-dombon mi nyertünk, igen – mondta szomorú tekintettel apám 
–, bár ezért azok a katonák drága árat fizettek. Nagyon drága árat. Évekkel később 
elfogták őket, tizenegyet halálra ítéltek, és hetet ki is végeztek közülük. Köztük volt 
Rémiás Pál hadnagy, a mi Pali barátunk is, aki akkor még csak 28 éves volt. Végső 
soron pedig a forradalmat és a szabadságharcot is elbuktuk.

– Pista papa, ma már nincs elnyomás, ugye?
– Hát itt nálunk már nincs.
– És ugye nem is lesz többet? – kérdezte Csenge, az egyetlen lány.
– Nem, nem lesz mindaddig – felelte kapásból apám –, amíg születnek bátor 

magyar emberek, olyanok, mint Rémiás Pál volt, meg a többiek ott a Juta-dombon. 
Nem tudtam eldönteni, hogy magát is meggyőzi-e arról, amit mond, vagy csak 

a gyerekek kedvéért eresztett el egy kegyes hazugságot. Jó lett volna ugyan elhinni, 
hogy a kis nemzetek és a kis emberek akarata is érvényesülhet ebben a farkastörvé-
nyű világban, hogy az igazság és a jóság felülkerekedhet a kapzsiságon, hatalomvá-
gyon és a gonoszságon, én mindenesetre erősen kételkedtem apám igazában.

A gyerekek szeme viszont kételyek nélkül, boldogan csillogott.
– Gyertek, játsszunk 56-osat – kiáltott Tomi.
– És most mi győzünk, jó?! – vetette oda Szabi, majd elindult a csatatér felé.

(A mű a Mai szívekben 1956 forradalma című pályázatra érkezett.)


