
Az ötödik pecsét 

 

Sánta Ferenc története, melyet az előző évadban a Hevesi Sándor Színház is műsorára 

tűzött, a nyilasterror idején játszódik. A nehéz idők ellenére az egyik kiskocsmában 

rendszeresen összegyűlik egy asztaltársaság. Egyik este egy frontról szabadult beteg és sántán 

hazatért művész téved be a kocsmába, akit odahívnak közéjük, ő pedig bekapcsolódik a 

beszélgetésbe. Aznap este a csöndes utcáról egy nyilas razzia, menekülés zaja majd lövések 

hallatszanak be. Később a szomszéd házat kereső járőr téved be egy pálinkára, egyikük a 

verőlegény. A nyilasok betérte után komolyra fordul a beszélgetésük, súlyos szavakkal illetik 

a kormányzókat és a gyilkos nyilasokat. A beszélgetés ezen pontján az órás egy különös 

kérdést tesz fel az asztaltársaságnak. Ha újra megszületnének, kinek a sorsát választanák: a 

rabszolgatartóért, akinek nincsen lelkifurdalása, amikor a rabszolgát bántalmazza, vagy a 

rabszolgáért, aki annak ellenére, hogy megalázzák, önmagát tiszta és ártatlan áldozatnak érzi. 

A vita elindul, a művész tudja egyértelműen a választ, hogy a rabszolga szerepét vállalná 

magára. Ezek után a társaság nyomasztó hangulatban válik el.  

 

 

 



A következő este újból összegyűlik a társaság. A tegnap esti témájuk újból előkerül. A 

beszélgetésüket egy nyilas járőr szakítja félbe. A három barát és a kocsmáros a nyilasok 

kezébe kerül. A körzeti nyilasházban a fiatal tiszt mosolyogva illeti négyük feleségét csúnya 

szavakkal. Mindannyian tiltakoznak, és biztosra állítják, hogy valakikkel összekeverték őket. 

Ezek után a verőlegény véresre veri őket, és a pincébe viszik mindannyiukat.  

Reggel felhozzák őket a pincéből. Az idősebb nyilas közli velük, hogy a fiatal 

kollégája kivégeztetné őket, de sikerült őt meggyőznie a tévedéséről. Szerinte mindnyájan 

becsületes állampolgárok, behozásuk tévedés volt. A nyilas vezető azt mondja nekik, hogy 

csak úgy távozhatnak, ha egy félholtra vert, kikötözött kommunistának adnak kettő 

szimbolikus pofont a hűségük bizonyítására. A csöndes többséget kell megtörni azért, hogy 

tudják, bármit megtehetnek velük. Olyanra kell kényszeríteni őket, amit önként tesznek meg, 

de ezzel elveszítve a maradék önbecsülésüket is. Választaniuk kell: élni becstelenül vagy 

meghalni becsülettel. 

Ezt a nyilasterrort nagyszülőink, dédszülőink sajnos átélhették. A huszadik századnak 

nagyon viharos volt a történelme. Két eltérő ideológia, mégis a módszereik kísértetiesen 

hasonlítanak. Akik nem azonosultak velük, azokon fizikai és lelki megtörést alkalmaztak. 

Lelkileg és fizikailag addig tartották terrorban az embereket, míg a maradék önbecsülésüket is 

elvesztették. Az embereknek annyi szabadságot se hagytak, hogy saját akaratuk, döntésük 

legyen. Az emberek helyett hoztak döntést. Eldöntötték azt, hogyan teljen a napjuk. Arra 

kényszerítették őket, hogy még a saját társuknak is ártsanak. Ezekben az időkben igazán 

nehéz volt vállalni az igazi erkölcsi értékeket, sokan feladták, hogy békén hagyják őket. De 

voltak, akik így is vállalták, még ha ezért megpróbáltatások érték is őket.  

Manapság – szerencsére - nincsenek ilyen próbatételek, de sokkal kisebb léptékben 

mindenki előbb vagy utóbb szembesül vele, hogy a saját vagy a családja érdekében kell 

bizonyos kompromisszumokat kötnie. Az az igazán szerencsés - vagy erős - ember, akinek 

soha nem kell ilyet tennie. 
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