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Szereplők

Gulyás tizedes, sorkatona, jó indulatú parasztle-
gény, huszonegy éves

Altorjay Marci sorkatona Felsőpetényben, Béla 
kispap öccse, komoly gondolkodású, huszonkét 
éves

Altorjay Béla kispap, komoly gondolkodású és 
nagy teherbírású, huszonhárom éves

Altorjayné Mária asszony, özvegy, katolikus 
édesanya, valaha jobb napokat megélt, ötvenöt 
éves

Steiner ÁVH-s főtörzsőrmester, szolgálatvezető 
Felsőpetényben, goromba és buta rendszerbarát, 
ötvenéves

Fekete ÁVH-s százados, Felsőpetényben, elkötele-
zett barátja és kiszolgálója a rendszernek, negy-
venöt éves

Vicerektor, békepap, a rendszer elfogadója és ta-
lán kiszolgálója is, negyvenhét éves

Spirituális, korrekt, józan pap, negyvenöt éves
Bánk József professzor, egyházjogász, bölcs és 

megfontolt tudós, negyvenöt éves
Turcsányi Egon atya, a bíboros titkárja, áldozatos 

és okos pap, hatvanéves
Kuklay Antal egri egyházmegyés pap, doktoran-

dusz, tekintély, huszonnégy éves
Tabódy István kispap, volt huszártiszt és volt recs-

ki fogoly, valódi vezéregyéniség, harmincöt éves
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Rédly Elemér kispap, győri egyházmegyés, gon-
dolkodó és tettrekész, huszonkét éves

Weissmahr Béla „titkos” jezsuita, világiként tanul 
a Teológián; öntudatos, aki ismeri az életet, hu-
szonhét éves

Rádióbemondó hölgy

Játszódik Felsőpetényben és Budapesten  
1956. október 29 és november 4. között.

Megjegyzés:

Gulyás tizedes, Altorjay Marci, Altorjay Béla, Altorjayné 
Mária asszony, Steiner főtörzsőrmester, Fekete százados va-
laha élt, de kitalált személyek. A többi szereplő olyan bará-
tunk, akiket személyesen is ismerhettünk.

1. jelenet

1956. október 29. hétfő Felsőpetény, Almássy-kastély,  
a Mindszenty bíborost fogva tartó őrség szobája.

(fegyverropogás és lövések zaja.)

A. Marci (felugrik a székről) Hallotta ezt? Mi volt ez?!
Steiner főtörzs. Mi a rosseb, már itt is lövöldöz-

nek?!
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A. Marci Mondtam ugye, hogy ide is elérnek. Mi 
sem ússzuk meg.

Steiner főtörzs. Most mit van úgy beijedve, 
Altorjay? Mert néhány csavargó valami ribilliót 
csinált Pesten! Majd beviszik őket, kapnak néhány 
pofont, aztán megtanulják.

A. Marci De már itt is lőnek? Ez nem a laktanyából 
jött.

Steiner főtörzs. Lőnek, hát lőjenek. Azért van 
puskájuk. (szánalom nélkül) Mi is megmondtuk: 
nem kérdezünk, csak lövünk. Hadd hulljon a fér-
gese.

A. Marci De a néprádió is Szabad Kossuth Rádiót 
mondott.

Steiner főtörzs. Így szabad, meg úgy szabad. 
A rosseb megeszi ezt a kavarodást. Jól nézne ki a 
proletárdiktatúra, ha mindenki azt csinálna, amit 
akar. Prímás, vagy bíboros, vagy mi, már régen kö-
télen vóna annak is a helye. (röhögve) Prímás a fa-
lunkban is volt vagy három, mégse vigyáztak rájuk, 
mint mi itt ezekre.

A. Marci Miért, magának mi a gondja „ezekkel”?
Steiner főtörzs. (hőzöngve) Megmondták Pes-

ten, hogy asszongya: fasiszta, népnyúzó ez mind. 
Az összes pap, meg püspök. Mind a háborút akarja. 
Meg a földjeit vissza. Még hogy az iskolák, meg a 
kórházak? Más nem kéne? He?

A. Marci De azt Steiner főtörzs is tudja, hogy sok 
rendes ember szenvedett, mióta ez a szociálizmus 
van.
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Steiner főtörzs. Maga meg mit csinálja nekem a 
burzsoá propagandát?! Ki küldte magát, a ci-já-jé 
vagy a re-út-her? Maga is ezeknek a vatikáni reak-
ciósoknak a szekerét tolja?

A. Marci Én nem jószántamból jöttem ide. Besoroz-
tak, behívtak. Pedig egyetemre mentem volna…

Steiner főtörzs. (közbevág) Egyetemre, mi? Az-
tán nagy okosan, kitanulva a nép pénzén… Ezek-
kel a reakciósokkal, mi? A népi demokrácia ellen, 
mi? Különben is megjegyezhetné végre, hogy „fő-
törzs-őr-mes-ter elv-társ”.

A. Marci Majd gyakorolni fogom. (morogva a fogai 
alatt) Remélem nem tart soká…

Steiner főtörzs. (buta felsőbbrendűséggel) Aztán 
mit akar maga tanulni azon a egyetemen?

A. Marci Jogot vagy történelmet szeretnék végezni.
Steiner főtörzs. (gúnnyal) Jogot mi? Hogy aztán 

csűrjék-csavarják a szót munkásosztály ellen! (ke-
ményen) A hatalom mindig a mi kezünkben lesz. 
Ezt jó, ha megjegyzi.

A. Marci Majd ezt is fogom gyakorolni.
Steiner főtörzs. Ez itten proletárdiktatúra és az 

is marad. Itten minden hatalom a dolgozó népé. 
Eztet már a Marx elvtárs is megmondta. A dolgozó 
nép meg proletárdiktatúrával gyakorolják a hatal-
mat. Ez a demokrácia.

A. Marci Valamit azért nem értek.
Steiner főtörzs. Na, mit nem ért maga ebből?
A. Marci Hogy lehet a diktatúra egyszerre demok-

rácia is. E nekem valahogy nem fér a fejembe.
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Steiner főtörzs. (zavartan) Nem fér fejébe! Nem 
fér a fejébe! Persze hogy nem! Mert ez a dialektika, 
amit a párt, a pártunk… (hirtelen hangot vált) Mi-
csoda a maga apja, Altorjay?

A. Marci Legutóbb egy asztalos üzemben gépmun-
kás – volt.

Steiner főtörzs. És előtte?
A. Marci Előtte a Hortobágyon laktunk. Egy birka-

hodályból sokat néztem a kilenclyukú hidat.
Steiner főtörzs. (érzéketlenül röhögve) Na, akkor 

szép kilátásuk volt maguknak!
A. Marci Szebb lett volna, ha nem kellet volna a hú-

gom sírját is nézni közben.
Steiner főtörzs. (visszavesz) Tehetek én arról, 

meg hogy maga most itt van, és nem az egyetemen?
A. Marci Jött a behívó. Az külön az én bajom, hogy a 

zöld ÁVO-hoz kerültem.
Steiner főtörzs. Zöld ÁVO, kék ÁVÓ? Tökmindegy 

az magának. A pártiskolán is megmondták, hogy 
ez itten mind a nép ellensége. Mink meg vagyunk 
a párt ökle, és lecsapunk, ahova köll. Ezeket is 
csak őrizgessük itt évek óta. Minek? Falhoz állítani 
mind! Aztán jóccakát.

A. Marci Hát nem egészen.
Steiner főtörzs. Na, mire van vele, hogy annyira 

védi?! Maga is nagy templomba járó, biztos. Kleri-
kális reakciós, mi? Hogy a rosseb…

A. Marci Ez nem nagyon tartozik magára. Különben 
sok jó barátom van köztük.
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(Kintről autó zaja hallatszik. Bent telefon cseng, Steiner fel-
veszi)

Steiner főtörzs. Halló itt Steiner, jelentsen! 
Rendben, engedje be az eftársakat! A Fekete szá-
zados meg mi a rossebet akar itt? Altorjay, csinál-
jon már rendet ebben a koszfészekben! (néhány 
széket megigazítanak)

(belép Fekete ÁVH-százados)

Steiner főtörzs. Föl, vigyázz! (Marci vigyázzba 
áll)

Fekete szds. Mi van, Steiner, maguk alszanak a 
szolgálatban? Egy órát várjak a kapunál? Jó estét.

Steiner főtörzs. Erőt, egészséget! Százados elv-
társ (kiejtés: száás eftás), jelentem, szolgálati időm 
alatt esemény nem történt.

Fekete szds. (cinikusan) Nnna, most majd fog. 
Sorállomány lelépni!

A. Marci Értettem. (kimegy)
Fekete szds. A Horváth elvtárs és a többi pesti elv-

társak most intézkednek. (parancsot ad ki) Az őri-
zetben lévő személyek a Szovjetunióba távoznak!

Steiner főtörzs. (kifakadva) Hú, hogy a rosseb!
Fekete szds. A szállítási feladatot a mi szakaszunk 

hajtja végre. Indulás holnap! Kiváló szolgálatáért 
Steiner elvtárs, és a lőgyakorlaton elért eredmé-
nye elismeréseként Weisz őrmester elvtárs mint 
parancsnok helyettesei vesznek részt a feladatban.

Steiner főtörzs. Értettem.
Fekete szds. A kastély őrzését és a technikát négy 

óra nulla-nullakor átadja a belügyi elvtársaknak! 


