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VIII.

Összeomlás, forradalom!
A vesztett háborúk elmaradhatatlan kísérőjelensége.
De ki ellen irányul ez a forradalom, és mik a céljai?
Hová sodródik a megviselt ország és benne ez a város?
A város, amely négy évnél hosszabb időn át testén érezte a hábo-

rú minden szenvedését.
Amelynek közelében hónapokon át orosz ágyúk dörögtek. Ame-

lyet két ízben fenyegetett az invázió veszedelme. Amely fogcsikor-
gatva tűrte a háborús nyomort és végtelen szenvedéseket, és a jobb 
jövőben bizakodott.

Hányszor borította zászlódísz a harctéri győzelmek hírére. Hány-
szor sujtotta porba egy-egy nagy katasztrófának a híre!

Most, amikor látja, hogy minden elveszett, a forradalom karjaiba 
veti magát. Talán így akarja a vesztett fejsze nyelét megmenteni?

A forradalom nyitánya nem vert nagy visszhangot a lelkekben.
Ez a jámbor lakosság nem a forradalomra termett. Három évti-

zede pompás állampolgári nevelésben részesül. Az állami és társa-
dalmi rend szentség volt a szemében. Munkásosztálya kisszámú, és 
kispolgári színezetű.

Most itt volt nyakában a kataklizma. A forradalom, amelyet szük-
séges rossznak tekintett, és amelytől bensejében irtózott.

Csak a vérontás, a megrázkódtatások, az összecsapások kerüljék 
el a várost, ez volt mindenkinek titkos kívánsága. Azoknak is, akik a 
forradalom élére kerültek, és azoknak is, akik szenvedő részesei vol-
tak az eseményeknek.
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Amikor Pista kilépett a kaszárnyából, az utcákon még nagy a 
csönd. A tüntető katonák valamelyik mellékutcának vették útjukat, 
és most kedvükre kiéneklik magukat. A háborút abcúgolják, és a bé-
két éltetik. Ebben mindenki egyetért velük.

De a város még nem mozdul. Csodálkozik és várakozik. Egy-két 
aggályoskodó a kaszárnya becsukott kapujára néz. Azt várja, hogy 
minden pillanatban feltárul a kapu, és zárt sorokban ömlenek ki az 
acélsisakos gépfegyverosztagok.

De a komor épületben semmi mozgás. A legénység napi munká-
ját látja el. Nadpisil őrmester az újoncokkal az árnyékszékeket csu-
takoltatja.

Fél óráig tart ez az óvatos várakozás. Akkor az egyik Fő utcai üzlet 
kirakatában megjelenik egy széles nemzetiszínű szalag, amely hosz-
szanti átlóban átfogja a hatalmas tükörablakot. És mintha a kereske-
dők összebeszéltek volna, pillanatok alatt az egész utcasoron végig 
nemzetiszínű szalagok tarkítják a kirakatokat.

Nemsokára a járókelők gomblyukában is megjelenik a kokárda. 
A Felső-Magyarország kiadóhivatalában gyöngéd női kezek tűznek 
mindenkinek a mellére kokárdát, aki az irodába betéved.

Akinek a mellén ilyen jelvény van, büszke önérzettel megy az ut-
cán. Közösséget vállalt a forradalommal, és úgy hiszi, hogy a mellén 
díszelgő tabu minden veszedelemtől megóvja.

Ezzel megtette a forradalom iránti kötelességét, és nyugodtan 
megy a dolgára.

Amíg az utca külső képében így alkalmazkodik a megváltozott 
rendhez, a pártszervezetekben lázas tanácskozások folynak, és meg-
indulnak a pártközi tárgyalások. Elhatározzák, hogy pesti mintára 
nemzeti tanácsot alakítanak, és átveszik a város ügyeinek intézését.

A hegypártiak küldöttsége délben keresi fel a polgármestert. Beje-
lentik neki, hogy a győzelmes forradalom jegyében átveszik a város 
feletti hatalmat, és ebéd után a városháza erkélyéről proklamálják a 
nemzeti tanács megalakulását.

És a forradalmi láz egyszerre antioxinként hat. Az emberek meg-
feledkeznek a járványról, amely heteken át páni félelemben tartotta 
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a lakosságot, ebéd után nagy csoportok gyűlnek a színház és a vá-
rosháza közötti téren, és türelmesen várják a fejleményeket.

Férfiak, asszonyok, gyerekek szoronganak a téren. Nyirkos, barát-
ságtalan idő, az eget piszkos felhőboltozat vonja be.

A közgyűlési terem utcára nyíló szárnyas ajtaja feltárul, és kivo-
nul a forradalom vezérkara.

Pista az első pillanatra többeket megismer közülük. A középen, 
két kezét az erkély vaskorlátjára támasztva, Bognár Miklós áll. Mel-
lette a Laselle-kalapos, de most formaruhában. Csillagjait levágta a 
paroliról, sipkájáról hiányzik a gomb. Ha két nappal ezelőtt így mu-
tatkozik az utcán, kurtavasra verik.

Hangos éljenszó fogadja a vezérkart. A színigazgató, aki utolsó-
nak lép az erkélyre, külön éljent és külön tapsvihart arat. Meghajlik 
a közönség felé, és Robespierre-pózban összefonja karjait.

Sok beszéd hangzott el, az egybegyűltek minden szónokot meg-
éljeneztek. A polgári szónokok főleg a rend, béke és nyugalom fenn-
tartásának fontosságát hangoztatták. Lehetőleg kerülték a forra-
dalom szónak kiejtését. Biztosították a város lakosságát, hogy ha a 
nemzeti tanács utasításainak engedelmeskedik, semmi bántódása 
nem eshetik, mert a nemzeti tanácsnak hatalma van hozzá, hogy in-
tézkedéseinek mindenkivel szemben érvényt szerezzen. Idáig olyan 
íze volt a forradalomnak, mintha citromos limonádét itattak volna a 
közönséggel.

Már csaknem vége volt a forradalmi manifesztációnak, már csak-
nem teljesen megnyugodtak az aggódó polgári kedélyek, amikor a 
színház lépcsőiről harsány követelődzés hangzott fel:

– Halljuk Murányit! Beszéljen Murányi!
A Lasalle-kalapos lekapta sipkáját, ujjaival végigboronálta hátrafelé 

fésült, ritkás, szőke haját, és kissé rekedtes hangon, amelyben eleinte 
nem volt semmi tűz, semmi lendület, beszélni kezdett. De alig ért a 
harmadik mondathoz, hangja felemelkedett, harsogott, zúgott, szé-
les gesztusai előrelendültek, felsőteste mélyen kihajolt a korláton, és a 
hallgatóság békés rétegének háta egyszerre lúdbőrözni kezdett.

– Mert nem játék ez, polgárok és munkások, amibe most belekezd-
tünk. Ne gondolják azt, hogy simán, zökkenő nélkül a nép képvise-
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lői egyszerűen csak átveszik a hatalmat. Azok az urak, akik a hábo-
rút csinálták, akiknek érdekeiért mi negyven hónapon szenvedtük 
piszokban, vérben, éhezve, ázva, fázva, ezek az urak nem adják fel 
olyan egyszerűen a játszmát. Meg fogják próbálni, hogy erőt vegye-
nek rajtunk. Ezért hát el kell készülniök arra is, hogy azok az urak 
megkísérlik a diadalmas forradalom útját szegni. Önök még most 
nem tudják, hogy mit forralnak ott, az utca túlsó sarkán, a hadtest-
parancsnokság épületében a forradalom vérbe fojtására. De az egy-
szer kezünkbe kerített hatalmat ki nem adjuk. Ennek megvédelme-
zésére életünket is feláldozzuk. Lehet, hogy azok, akiket önök itt lát-
nak, akik a forradalom vezetőivé kényszerültek, holnap már a bitófa 
tövében állanak… Lehet, hogy vér ömlik ezeken az utcákon. Azért 
mi önvédelmünkre mindent megteszünk. Megköveteljük, hogy pa-
rancsainknak mindenki feltétlenül, teljes mértékben engedelmes-
kedjék. Aki másképpen tesz, az ellenforradalmár, a reakció cinkosa, 
arra lecsap a forradalom vasökle, és össze fogja tiporni.

Párthívei üvöltve, kalaplobogtatva helyeslik a népszónok szavait, 
a polgárok megdöbbent soraiban néma csend, amikor a kifulladt tri-
bun visszalép a korláttól. A színigazgató érzi, hogy a helyzetet meg 
kell menteni, és a forradalom számára vissza kell szerezni a polgárok 
szimpátiáját, ezért hát beszélni kezd ő is. Vajon melyik nagyjelenetét 
fogja most eljátszani? De nem, egyszerűen önmagát adja, ironikus, 
cinikus alaptermészetét, és csak pár szó az, amit mond.

– Hölgyeim és uraim, most már önök okos szónokok szavaiból 
tudják, miképpen kell viselkednie a polgárnak, hogy az új rend 
megszilárdulását elősegítse. Én nem akarok egyebet mondani, csak 
azt, hogy nagyon csúnya az idő, a pára kicsapódik a rongyos felhő-
foszlányokból, hölgyeim és uraim, spanyoljárvány van, oszoljunk 
szépen el, és menjen mindenki haza. Mert első az egészség!

Nevetve, lelkesen tapsolják a kedves bohémet, aki négy háborús 
szezon alatt elfeledtette velük az élet gondjait, aki végigélte a város 
minden szenvedését, utolsónak maradt truppjával a városban, ami-
kor az orosz inváziótól való reszketésben aki csak tehette, Budapes-
tig szaladt, és játszott vígan, lelkesen annak a nyolc embernek, aki 
még eljárt a színházba. Kétségtelenül most is övé volt a legnagyobb 



52

siker, mert jó hangulatban oszlott szét a közönsége, mint amikor egy 
izgalmas történelmi drámának happy andje van. Hamlet, a dán ki-
rályfi nem gyilkolt, hanem kedves mosolygással vett búcsút a kö-
zönségétől, és a többiek után utolsónak hagyta el az erkélyt, míg a 
tömeg megfogadta tanácsát, és asszonyok, férfiak, polgárok, mun-
kások, diákok, katonák oszladozni kezdtek.

Ám nem így a gyerekkatonák. Ők a forradalom katonái, a forrada-
lom testőrsége, ők az erő és a hatalom, nekik kell most cselekedniök. 
És most visszaemlékeznek arra, hogy mit is tanultak az iskolában a 
márciusi forradalomról, a paraplé forradalomról, amikor a lelkes tö-
meg az ágyúcsövek között feltörte a börtönök ajtait, és kiszabadítot-
ta a szabadság vértanúit. A menet zárt sorokban haladt a törvény-
széki fogház elé, a porkolábtól egyszerűen elszedték a kulcsokat, és 
felnyitották a cellák ajtajait. Ahány tolvaj, rabló, betörő és gyilkos ve-
zekelte bűnét, egyszerre mind a napvilágra került. Lakatos Józsi, aki 
kétrendbeli rablógyilkosság vádjával terhelten ült a vizsgálati fog-
ságban, hunyorogva nézett körül, és amikor rést talált az embergyű-
rűben, szempillantás alatt kereket oldott.

Lepes Tibor detektívfőnök tragikomikus kétségbeeséssel tördelte 
a kezét.

– De uraim, az isten szerelmére, mit cselekszenek. Rászabadítják 
a városra az összes zsebeseket. Reggelre minden polgár zsebét meg-
vágják!

Azután gyorsan kiadta a detektívjeinek az utasítást, hogy egyket-
tőre szedjék össze a régi társadalmi rend mártírjait, akiknek a forra-
dalom nagylelkűen visszaajándékozta az aranyszabadságot.

De megnyitották a katonai börtön ajtajait is. És Bárány József ügy-
véd, tartalékos főhadnagy, aki orosz fogságból tért vissza, és börtön-
be került, mert egy szibériai helyi szovjet főembere volt, visszatért 
otthonába. Fél óra múlva már nála volt a nemzeti tanács egyik meg-
bízottja. Az ügyvéd azonban fölényes mosollyal utasította vissza az 
ajánlatot.

– Semmi szerepet nem vállalok. Az én időm még nem jött el. Kü-
lönben is egyelőre csak pihenni akarok.


