Fábián Péter

Százkilencvenkilencezerkilencszázkilencvenkilenc
színmű egy felvonásban, tíz hétben
- Cucli V. rész -
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Az NVI elkezdi összeszámolni az
ellenzék népszavazási aláírásait, de
szóltak, hogy az akár több hétig is
tarthat
„A Nemzeti Választási Iroda elkezdi az ellenzék népszavazásához
összegyűjtött aláírásokat összeszámolni, miután pénteken élőláncot alkotva
azokat leadták nekik, írja közleményben az NVI.
A népszavazást a Fudanról és az álláskeresési támogatásról Karácsony
Gergely kezdeményezte, ellenzéki politikusok és aktivisták hetekig gyűjtötték
hozzá az aláírásokat.
A NVI most azt írja, mostantól hatvan napjuk van, hogy összeszámolják a 235
ezer aláírást (amiből 200 ezernek kell érvényesnek lennie), és azt „a
népszavazási törvényben előírt határidőn belül” el is végzik. Ehhez meg kell
növelniük a kapacitásukat, mert az íveket százas kötegekbe kell rendezniük,
aztán azokat be kell szkennelniük, majd az aláírásokat egyenként
megszámolniuk. Azt írják, a kapacitás növelését „az is indokolja, hogy a két
népszavazási kérdés aláírásainak ellenőrzése mellett az április 3-án tartandó
országgyűlési választás és a köztársasági elnök által már szintén erre a napra
kitűzött négy kérdésről szóló népszavazás előkészítésének utolsó szakasza is
fokozott ütemben zajlik”.
Hozzáteszik viszont, hogy a korábbi népszavazási kezdeményezésekből már
látható, hogy egy ilyen összeszámolás heteket vesz igénybe.
A pénteki ellenzéki akción a párbeszédes Szabó Tímea azt mondta, ha ők
meg tudták számolni egyetlen éjszaka alatt az összegyűjtött aláírásokat, akkor
a Nemzeti Választási Iroda is képes erre, hiába lenne a törvény szerint erre 60
napja. Karácsony Gergely pedig azt mondta, „jogi akadálya egészen biztosan
nincs annak, hogy április 3-án meg lehessen tartani a népszavazást ezekről a
kérdésekről is. Amennyiben a Fidesz adminisztratív úton ezt megakadályozza,
az egy újabb, nagyon erős üzenet lesz a magyar embereknek”.
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Szereplők:

Kelemen, főosztályvezetőúr………………………………….…………Bányai Kelemen Barna
Borsónyi Béla, bizottsági elnököcske……………………..……………………Borsányi Dániel
Édesné Kévés Jucika, számláló……………………………………………………...Rezes Judit
Kiss Ferenc, számláló………………………………………………………….....Formán Bálint
Apró Attila, bölcsész……………………………………………………………...L. Nagy Attila

„Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.
Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.”
/József Attila/
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1. jelenet
2022. január 22-jének reggele a Nemzeti Választási Iroda Népszavazási
Kérelemhez

Szükséges

Aláíróívek

Hitelességét

Ellenőrző

Alosztályának

irodájában. Szól a Kossuth Rádió halkan. Borsónyi az ablakon kibámulva
egykedvűen kortyolgatja a kávéját. Kiss Ferenc az asztalnál ül, és felnéz rá. Előtte
egy számológép. Belepötyög.
KISS FERENC És

százkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc

meg

négyezer hatszázhuszonhat?
BORSÓNYI

Kétszáznégyezerhatszázhuszonöt.

KISS FERENC Fantasztikus!

És

Kilencszáznegyvenkilencezer-

kilencszázhuszonöt meg hatszázhatvannégyezer-ötszázhárom?
BORSÓNYI

Egymillió-hatszáztizennégyezer-négyszáhuszonnyolc.

KISS FERENC Elképesztő! És Kilencmillió-nyolcszáhetvenötezer osztva…
BORSÓNYI

Nulla.

KISS FERENC Honnan tudtad? Zseniális!
BORSÓNYI

Egy nulla vagyok, Feri! Veled egyetemben. Duplanulla.

KISS FERENC Hogy mondhatod ezt? Még mindig formában vagy, Béla! Úgy
számolsz, mint egy félisten!
BORSÓNYI

És? Semmit nem érek vele…

KISS FERENC Ne lógasd az orrod, Béla! Ha én ilyen jó számláló biztos lennék,
biztos… jó lenne nekem!
BORSÓNYI

Nézzünk szembe a tényekkel. Az osztályunkat teljesen
leépítették… a múlt héten áthelyezték Édesnét is…

KISS FERENC Édesem…
BORSÓNYI

…már csak ketten maradtunk.

KISS FERENC (egy csontvázra/koponyára mutat) Meg Samu.
BORSÓNYI

Mi vagyunk a Nemzeti Választási Iroda szégyene! Mikor adtak
le itt utoljára népszavazási kérelmet? Mikor számoltunk
aláírásokat? Mikor?!
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KISS FERENC Már többször is… majdnem! Ha nincs pár évvel ezelőtt az a,
hogy is mondjam… „kopaszi gát”, akkor lett volna mit
számolni…
BORSÓNYI

De volt kopaszi gát! És mindig van valami gát! Mi gátol abban,
hogy ezt belásd, Feri?

KISS FERENC Igazad van… de azért nézd a jó oldalát: ugyanúgy megkapjuk a
fizut, mint a görények az Országgyűlési Választást Előkészítő
Osztályról, akiket meg agyondolgoztatnak, úgyhogy…
BORSÓNYI

Én számolni akarok! Számolni születtem!

KISS FERENC Akkor kérd át magad a Választási Előkészítősökhöz…
BORSÓNYI

(a nézők felé) Ugyan! Nézz végig rajtuk! Csak ülnek némán, és
előkészülnek, azt sem tudják, mire. Én ott lent az alagsorban
csak egy lennék a sok közül… nekem a népszavazás a
szakterületem!

KISS FERENC Jó, és akkor mihez akarsz kezdeni?
BORSÓNYI

(a koponyát fogja) Lenni, vagy nem lenni… Beadom a
felmondásom!

KISS FERENC Micsoda? Ezt nem teheted! Ne hagyj itt elpusztulni!
BORSÓNYI

Ott jön a főnök! Lemegyek, és meg is mondom neki!

KISS FERENC Ne! Béla, várj! Tudod te, mennyi most az álláskeresési járadék?
Éhen fogsz dögleni! Kérlek! Legalább előtte számolj el tízig!
Borsónyi elviharzik, Kiss Ferenc utána ered.

2. jelenet
Kelemen jő, nyomában Jucika cipel egy nagy dobozt. Kelemen köszönti a
dolgozókat: hol az összes nézőt egyszerre, hol csak egyet-egyet kiválaszt.

KELEMEN

Egy: hazánk előre megy!
Kettő: megerősödött Ő.
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Három: az irodámba várom!
Négy: ha kirúglak hová mégy?
Öt: érik a sör!
Hat: hasad az agy!
Hét: cipőt súrolsz még?
Nyolc: üres már a polc?
Kilenc:
KISS FERENC

Kiss Ferenc!

Kiss Ferenc egy pohár vízzel rohan Kelemenhez, aki nem elégedett a víz
minőségével. Nyomában Borsónyi jelenik meg, erőt gyűjt a felmondásra.

KELEMEN

(órájára néz) Tíz-Tíz! Tiszta víz? (beleiszik kiköpi) Hát nem
tiszta, vidd vissza, majd egy csicska megissza!

KISS FERENC

Igenis, főosztályvezetőúr! (egy nézőnek adja) Egészségére!

KELEMEN

Madárfüttyel fűszerezett harmatos jó reggelt minden kedves
számlálóbiztosnak és egyáltalán nem biztosnak! Egy újabb
csodás nap nap után a számolásra! Mindenki számol? (egy
nézőnek) Á, tizennyolcas! Örülök, hogy felgyógyult, és újra
látom, kezében a pöcsét! Jó munkát! Ki a hetes?

JUCIKA

Hetes, jelen!

KELEMEN

Á, Hetes, maga a hetes, málhás? Leteheti.

Jucika leteszi a nagy dobozt.

KELEMEN

Jelentést kérek!

JUCIKA

Kelemen főosztályvezetőúrnak jelentem, a Nemzeti Választó
Iroda Országgyűlési Választásokat Előkészítő Alosztályának
létszáma százharminchárom fő, ebből nekem nem hiányzik
senki. A százharminchárom főből százharminchárman az április
harmadikai

országgyűlési
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választások

előkészítésével

számolnak,

számlalatoskodnak,

illetve

összeadódnak,

egységesülnek.
KELEMEN

Százharminchárom bátor ember…

JUCIKA

Köszönjük, főosztályvezetőúr!

KELEMEN

Kevés!

JUCIKA

Tessék?

KELEMEN

Túl kevesen számolnak a választással! Növelnünk kell a
kapacitást!

JUCIKA

De főosztályvezetőúr, százharminchárman vagyunk összesen….

KELEMEN

Ki kérdezte?

JUCIKA

Ön, főosztályvezetőúr.

KELEMEN

Hogy is hívják magát, Hetes?

JUCIKA

Hét, Héti, Heteske, Hétfejű, Hétrét, Gyereide…

KELEMEN

Az anyakönyvi neve érdekelne.

JUCIKA

(irulpirul) Ja… Édesné Kévés Judit.

KELEMEN

Idefigyeljen, Édeskevés!

JUCIKA

Igen?

KELEMEN

Egy:…

JUCIKA

Hazánk előre megy!!

KELEMEN

Csend a neved!

JUCIKA

Igenis!

KELEMEN

Csend!

JUCIKA

Tessék?

KELEMEN

Mondom egy: ha én egyet mondok, kettő lesz belőle. Ha én azt
mondom, hogy növelni kell a kapacitást, akkor az nő, megértette,
Édeskevés?

JUCIKA

Megértettem.

KELEMEN

Kettő: a segítségét szeretném kérni. Maga már régóta nyalogat
itt borítékokat, meg dobozol voksot, ugye?

JUCIKA

Már harminc éve!
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KELEMEN

Úristen… Akkor biztos tudja, ki itt a leggyakorlottabb biztos, aki
már elszámolt végtelenig legalább kétszer, úgy összesít, mintha
nem jönne a holnap, és felmelegíti, ha lefagy a honlap. Tud ilyet
mondani a számtalan számlálónk közül?

JUCIKA

Elsőre Negyvennyolc, Kilenc…

KISS FERENC

Kiss Ferenc!

JUCIKA

És Hét jutok eszembe. Mi vagyunk itt legrégebb óta,
főosztályvezetőúr! A felső emeleten van egy irodánk, ahol
hajdan, amikor még népszavazási kérelmek…

KELEMEN

És ki a legjobb? Csak azt ne mondja, hogy maga, mégiscsak
nő…

JUCIKA

Negyvennyolcas. Ő már a 89’-es négykérdesest is számolta.

KELEMEN

Negyvennyolcas! Hol van?

BORSÓNYI

Jelen! Főosztályvezetőúr, épp beszélni akartam magával, ha meg
nem tetszik haragudni…

KELEMEN

Maga biztos?

BORSÓNYI

Biztos.

KELEMEN

Magabiztos. Tetszik. Pontos beosztása?

BORSÓNYI

Borsónyi Béla vagyok, a Nemzeti Szavazó Iroda Népszavazási
Kérelemhez Szükséges Aláíróívek Hitelességét Ellenőrző
Bizottság, azaz a NÉPKÉSZÜKALHEB számlálóbiztosa 1989
óta.

KELEMEN

Az igen!

BORSÓNYI

De már nem sokáig vagyok biztos…

JUCIKA-KISS

Béla!

KELEMEN

Az biztos.

BORSÓNYI

Micsoda? Hát pont ma akarja megtenni maga is?

KELEMEN

De még mennyire!

BORSÓNYI

Akkor… mondja, vagy mondjam?

KELEMEN

Előléptetem.

BORSÓNYI

Felmondok! (észbe kap)
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KELEMEN

Tessék?

BORSÓNYI

Felmondok… minden más munkát!

KELEMEN

Nagyon helyes. Kinevezem Számláló Főbiztossá!

BORSÓNYI

De hogyhogy?

KELEMEN

Jöjjön az irodámba!

3. jelenet
A tér átváltozik Kelemen irodájává. Kettesben maradnak Borsónyival.

KELEMEN

Kér viszkit? Szivart?

BORSÓNYI

Miért léptet elő, főosztályvezetőúr? Azt hittem, éppen az
ellenkezőjét szeretné…

KELEMEN

Szükségünk van magára, Borsónyi!

BORSÓNYI

Csak nem arra céloz, hogy…

KELEMEN

De bizony! Ezt nézze!

Kelemen felfedi a nagy doboz tetejét. Borsónyi belenéz.
BORSÓNYI

(könnyek közt) Népszavazási kérelem… aláíróívek… rengeteg
aláírás!

KELEMEN

Az, hogy basznák meg!

BORSÓNYI

Milyen rég láttam ilyet, istenem! Így első blikkre vagy
kétszázezer! Egy, kettő, három…

KELEMEN

Nana! Csak lassan a testtel…

BORSÓNYI

Ez hogy történhetett meg?

KELEMEN

Ezt kérdezem én is riadtan!

BORSÓNYI

El se hiszem!

KELEMEN

Azt hittük, nem lesz meg nekik… kit zavar egy újabb kínai, így
is már annyi van, most eggyel több, vagy kevesebb, nem
mindegy?! És ez az álláskeresési járulék…
9

BORSÓNYI

Járadék…

KELEMEN

Felőlem, hívja, ahogy akarja! Valahogy összeguberálták az
utcán azokat az aláírásokat. Régóta mondom, hogy az írástudók
veszélyesek,

de

nem

hisznek

nekem…

Most

muszáj

összeszámolni, hogy megvan-e a kétszázezer. És itt jön a képbe
maga, Borsónyi.
BORSÓNYI

Bízza ide, főosztályvezetőúr! Máris forr a vérem! Ferivel és
Jucikával megszámoljuk akár egy nap alatt!

KELEMEN

Nem számolják meg egy nap alatt.

BORSÓNYI

De, simán! Úgy ki vagyunk már éhezve…

KELEMEN

A jogszabály értelmében hatvan nap áll rendelkezésre az
aláírások megszámlálására.

BORSÓNYI

De mi sokkal hamarabb összeszámoljuk!

KELEMEN

De mi van, ha nem?

BORSÓNYI

Nem értem. Azt kéri tőlem, hogy ne számoljam meg?

KELEMEN

Kikérem magamnak! Még, hogy ne teljesítenénk törvényileg
előírt kötelezettségünket! Hogy jut eszébe ilyen?!

BORSÓNYI

De hát most vagy összeszámolom, vagy nem. Nem?

KELEMEN

Nem.

BORSÓNYI

Igen?

KELEMEN

Van egy harmadik út is.

BORSÓNYI

Mi lenne az?

KELEMEN

Számolják meg… de csak lazán!

BORSÓNYI

Lazán?

KELEMEN

Lazán. Csak számolgassák!

BORSÓNYI

Számolgassuk? Ez mit jelent?

KELEMEN

Ne értetlenkedjen már, Borsónyi! Számolják össze hatvan nap
alatt, és egy nappal se korábban!

BORSÓNYI

De ennek semmi értelme…

KELEMEN

Ó, dehogynem! Ennek van csak az igazán értelme! Azért fogják
hatvan nap alatt összeszámolni, mert Irodánk sajnos rendkívül
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leterhelt a közelgő választások megszervezése miatt… majd a
választások után tudjuk kiírni azt a fránya népszavazást, ha
egyáltalán lesz annyi érvényes aláírás, ugye. Mindez csak magán
múlik…
BORSÓNYI

Rajtam ne múljon!

KELEMEN

De, múljon magán! Szedje össze a kis osztályát, és számoljanak
úgy, mintha életük utolsó napjának utolsó másodperceit
számolnák vissza, megértette? Nem is tudom, miért pont ez a
hasonlat jutott eszembe…

BORSÓNYI

Főosztályvezetőúr! Én csak egy számlálóbiztos vagyok, engem
nem érdekel a politika, de…

KELEMEN

Helyes! Akkor tegye, amit mondok! Különben folyamodhatnak
munkakeresési járulékért, és az mostanában nem egy nagy
összeg…

BORSÓNYI

Tényleg?

KELEMEN

Éhen fognak halni!

BORSÓNYI

Azonnal belevágunk!

Borsónyi felkapja a dobozt.

KELEMEN

Ne azonnal! Csak szép lassan!

BORSÓNYI

(megtorpan) Ja tényleg, elnézést!

KELEMEN

Még, lassabban!

BORSÓNYI

Bocsánat!

KELEMEN

Borsónyi! Ha maguk dolgozni merészelnek a hátam mögött,
annak beláthatatlan következményei lesznek!

4. jelenet
Sötét. Kossuth-szignál, plusz szöveg: „első hét”. Fény: A Népszavazási Kérelemhez
Szükséges Aláíróívek Hitelességét Ellenőrző Alosztály irodájában. Borsónyi, Jucika
és Kiss Ferenc ülnek az asztal mögött. Mellettük a doboz.
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JUCIKA

Na? Belekezdünk?

BORSÓNYI

Még ne!

Csend.

JUCIKA

És most?

BORSÓNYI

Még ne.

Csend.

JUCIKA

És most?

BORSÓNYI

Még ne…

KISS FERENC

Tényleg kirúgnak, ha túl korán végzünk?

BORSÓNYI

Páros lábbal, mindannyiunkat!

JUCIKA

Jaj , ne! Akkor a fiam nem tudja fizetni a pesti albérletét, szegény
még csak egyetemista, ráadásul bölcsész!

KISS FERENC

És azt tudtátok, hogy a munkakeresési járadék a béka segge alatt
van?

BORSÓNYI

Éhen fogunk halni.

Kis csend.

KISS FERENC

De azért meg kell számolnunk, ugye?

BORSÓNYI

Meg, de csak lazán.

JUCIKA

Lazán?

BORSÓNYI

Csak számolgatni.

KISS FERENC

Jó, hát végülis ez nem olyan nagy ügy. Szép lassan
megszámoljuk, közben jól elbeszélgetünk a régi nagy
számlálásainkról, meg kávézgatunk!

JUCIKA

Ennyi az egész.
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BORSÓNYI

Igen, nem kell ebből ügyet csinálni.

KISS FERENC

Ja.

JUCIKA

Igen.

Kis csend.

KISS FERENC

De azért elkezdhetjük, nem?

BORSÓNYI

Persze, végül is miért ne?

JUCIKA

Ne várjunk még egy kicsit?

BORSÓNYI

Van időnk.

Kis csend.

KISS FERENC

Azt hallottátok, hogy akik ezt összegyűjtötték, azok egyetlen
éjszaka átszámolták az egészet?

BORSÓNYI

Micsoda? Ez komoly?

JUCIKA

Simán levernénk őket!

KISS FERENC

Nekünk meg hatvan nap… ez nem lebukós kicsit?

JUCIKA

Kezdjük el!

Előveszik az első papírt.

KISS FERENC

Én nagyon izgulok!

JUCIKA

Olyan, mint a régi szép időkben!

KISS FERENC

Érzitek az illatát?

JUCIKA

Demokrácia-illat! Régi, dohos, és mégis friss…

BORSÓNYI

(befogja az orrát) Tartsátok távol! Veszélyes…

KISS FERENC

Na, csak egy kis szippantás! Nosztalgiából!

BORSÓNYI

A tűzzel játszol, Feri!

KISS FERENC

Ráadásul hitelesnek tűnik!

JUCIKA

Nekem már pezseg a vérem, gyerekek!
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KISS FERENC

A lakcím passzol…

JUCIKA

A személyi számmal sincs gond…

KISS FERENC

És az aláírás… nem lóg ki!

JUCIKA

Rányomhatom a pöcsét? Számlálófőbiztos úr?

BORSÓNYI

Hitelesnek minősítem…

Jucika rányomja a pöcsét. Orgazmikus élmény.
BORSÓNYI

Egy!

JUCIKA

Imádom, ahogy számolsz, Béla!

BORSÓNYI

Ne kísérts!

JUCIKA

Vedd a szádra a következő számot! Számolj, te számológép!

BORSÓNYI

(begerjedt) Ne, kérlek, Jucika…

KISS FERENC

(előveszi a második lapot) Mi jön az egy után?

BORSÓNYI

Kettő!

JUCIKA

Igen, igen, ez az!

KISS FERENC

Három!

BORSÓNYI

Négy-öt-hat-hét-nyolc-kilenc-tíz!

JUCIKA

Imádlak!

KISS FERENC

Számoljunk úgy, mint 89-ben!!

Irdatlan számolás kezdődik. Röpködnek a számok és a lapok. Besétál Kelemen, nem
veszik észre. Közben kurjongatnak.
BORSÓNYI

Negyvenhat, negyvenhét…

KELEMEN

Negyvennyolc!

Általános fagyás.
MINDHÁRMAN

Főosztályvezetőúr!

BORSÓNYI

Maga már itt? Mi meg itt számolgatunk…
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KELEMEN

Látom, megkezdték a számlálást! Nagyon helyes! Kérem,
folytassák, mintha itt sem lennék…

A bizottság megijed. Hihetetlenül lassan számolnak.

KELEMEN

Hánynál is tartanak?

BORSÓNYI

Most jön aaa… 48-as.

KELEMEN

Biztos?

BORSÓNYI

Biztos.

KELEMEN

Különös… az előbb, mintha azt hallottam volna, hogy a 47-esnél
tartottak volna.

BORSÓNYI

Így fordulhatott elő, hogy most a negyvennyolcas következik.

KELEMEN

Miért olyan biztos ebben, Borsónyi?

BORSÓNYI

Tessék?

KISS FERENC

Ne engedj a negyvennyolcból, Béla!

BORSÓNYI

Abból a logikából vezetem le, hogy egy meg egy az kettő, vagy
kétszer kettő…

KELEMEN

Néha öt! Vagy, ha akarom, három.

JUCIKA

Nem értek egyet.

KELEMEN

Édeskevés. Úgy látom, maguk nem követték a matematika
fejlődését, és leragadtak a kétszer kettő logikájának ósdi, avítt
szokásjogánál.

KISS FERENC

Azóta hol tart a matematika, főosztályvezetőúr?

KELEMEN

Hajaj! A kvantumfizikáról csak hallottak már…

JUCIKA

Én nem…

KELEMEN

Húha, akkor kezdjük az elején. A kvantumfizika lényege, hogy
nagyon okos tudósok kimutatták, hogy a részecskék…

BORSÓNYI

Másképp viselkednek, ha megfigyelik őket.

KELEMEN

Pontosan! Csak mocorog ott valami fizika óráról abban a
mákszemnyi agyában, Borsónyi! A részecskék máshogy
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viselkednek, ha megfigyelik őket. Ugyanez igaz a számokra is,
mióta Magyarországon bevezették a kvantummatematikát.
JUCIKA

Jé, sose hallottam róla! Ezt mikor vezették be?

KELEMEN

Ebben a pillanatban vezettem be jómagam.

KISS FERENC

Főosztályvezetőúr kvantummatematikus?

KELEMEN

Tegnap letettem a szakvizsgát.

BORSÓNYI

Gratulálok!

KELEMEN

Potomság! És most hadd bizonyítsam be önöknek, hogy a
számok megfigyelés hatására másképp viselkednek.

KISS FERENC

Rendben!

KELEMEN

Kérem, folytassák a számlálást!

JUCIKA

Ennyi?

KELEMEN

Folytassák, én pedig figyelem. És ha tudományos hipotézisem
beigazolódik, akkor a számolásban az euklideszi matematika
szabályaival ellentétben negyvenhét után nem negyvennyolc fog
következni, hanem negyvenhat, pusztán attól az egyszerű
körülménynél fogva, hogy kívülről szemlélem az önök
számolását! Na de nézzük, sikerül-e a mutatvány! kérem,
folytassák!

Kelemen csendben figyel. A biztosok kétségbe esetten néznek össze.

KELEMEN

Nos? Ha jól emlékszem, ott tartottak, hogy negyvenhét.

Borsónyi kiemeli a következő papírt.

KISS FERENC

Lakcím helyes.

JUCIKA

Személyi szám helyes.

KISS FERENC

Aláírás nem lóg ki.

Jucika rányomja a pöcsét. Pattanásig feszült csend.
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BORSÓNYI

Negyvenhat.

KELEMEN

Na látják!

JUCIKA

Ez elképesztő!!

KELEMEN

Ez kérem a magyar kvantummatematika! Most mennem kell,
még van ma mit megfigyelnem! De még visszanézek! Addig is
jó munkát! És ne feledjék: nem hajt a tatár!

5. jelenet
Sötét. Kossuth-szignál plusz hang: második hét. Fény. Megy tovább a számlálás.
Kétezer fölött vannak. Egyszer csak Kiss Ferencnek megakad a szeme az egyik
papíron.
BORSÓNYI

Kétezerhuszonegy… kétezerhuszonkettő.

JUCIKA

Mi a baj, Feri?

KISS FERENC

Semmi csak…

BORSÓNYI

Érvénytelen?

KISS FERENC

(a lapot mutatja) Nem, nagyon is érvényes, csak… ez nem te
vagy, Jucika?

JUCIKA

(remegve) Add ide, hadd nézzem!

Kitépi Kiss Ferenc kezéből a papírt.

KISS FERENC

Édesné Kévés Judit van ráírva.

BORSÓNYI

Te aláírtad a népszavazási kérelmet, Jucika?

JUCIKA

Én? Jaj, dehogyis… miért írtam volna alá?

BORSÓNYI

Akkor ez mi?

JUCIKA

Ez egy másik Édesné lesz.

KISS FERENC

Van több Édesné Kévés Judit az országban?

JUCIKA

Ezek szerint.

BORSÓNYI

Gyöngyike utca 7/a. Ez a te lakcímed.
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JUCIKA

Volt. már elköltöztem.

KISS FERENC

De én voltam nálad múlt héten.

JUCIKA

De most költöztem el.

BORSÓNYI

Tehát beköltözött egy másik Édesné Kévés Judit a helyedre?

JUCIKA

Nagyon úgy fest! Mik vannak!

KISS FERENC

Jucika…

JUCIKA

Hohó! Hohohó! Vissza az egész! Most már látom, hol van itt a
turpisság! Egy ékezetet benéztünk! Itt az van, hogy Édesné
Kevés,

én

meg

ugye

Kévés

vagyok…

hú,

de

megkönnyebbültem!
BORSÓNYI

Jucika, ez nagyon gyenge!

JUCIKA

Fiúk! Szakadjon rám a plafon, ha hazudok!

Rászakad a plafon. Kínos csend.

KISS FERENC

Hallgatunk, Jucika!

JUCIKA

Mondtam már nektek… a fiam, Attika ott bukdácsol szabad
bölcsész szakon… szerintem még eltart neki hat-nyolc évig…

BORSÓNYI

Hat-nyolc évig? Mit lehet azon addig csinálni?

JUCIKA

Költeni

a

pénzt

mindenféle

szeszekre,

lányokra

meg

verseskötetekre…
KISS FERENC

Utóbbit leszámítva meg tudom érteni…

JUCIKA

Nem bírja tovább a pénztárcám. A tandíját is én állom, plusz az
albérlet. Gondoltam, ha megépül a diákváros a Fudan helyén,
akkor benyomom valami olcsó koleszba havi tizenötért, azt
kiperkálom

neki

akármikor,

és

akkor

ott

bölcsen

megöregedhetne… hát aláírtam… nem is gondoltam, hogy ilyen
sok aláírás összejön, azt meg pláne nem, hogy átjut a kopaszi
gáton!
KISS FERENC

Akkor miért írtad alá?

JUCIKA

Reménytelenségemben.
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BORSÓNYI

Azt ugye tudod, hogy ezzel az állásodat kockáztatod a Nemzeti
Szavazó Irodánál?

JUCIKA

Reméltem, hogy nem tűnik fel…

BORSÓNYI

Ez életveszélyes! Azonnal érvénytelenítsük! Ráöntök egy kis
kávét, jó?

KISS FERENC

Ne! Ezt beszéljük át!

BORSÓNYI

Nem érted? Ha Kelemen meglátja, hogy Jucika hozzáadódik a
sokasághoz, kirúgják! És te is nagyon jól tudod, hogy a
munkakeresési járadék…

KISS FERENC

A béka segge alatt van. Ezért írtam alá én is!

BORSÓNYI

Mi van? Ti meg vagytok húzatva?

KISS FERENC

Már hónapok óta fel akarok mondani, Béla… már nem bírom az
itteni légkört… de ameddig ilyen kevés időre adják a
munkakeresésit, addig nem mertem meglépni… aláírtam, hátha.

BORSÓNYI

Pár héttel ezelőtt még te akartál engem lebeszélni, hogy
felmondjak!

KISS FERENC

Mert féltelek, Béla! Te csak számolni tudsz… mihez kezdenél a
munkaerőpiacon? Beállnál önkéntes szavazatszámlálónak a
választásra, vagy mi?

BORSÓNYI

Szóval ti mindketten aláírtátok… és hallgattatok róla…
miközben én miattatok számolok lassabban! Mert féltelek
titeket!

JUCIKA

Miért? Neked mindegy, hogy kirúgnak-e?

BORSÓNYI

A feleségem egész jól keres, túlélem. Csak nem akartam, hogy
titeket is kirúgjanak…

A tanácstalanság csendje.
BORSÓNYI

Felteszem a kérdést: mit akarunk mi tulajdonképpen?

JUCIKA

Én koleszt az Attinak.

KISS FERENC

Én elhúzni innen, és időt nyerni, hogy találjak új melót.
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BORSÓNYI

Én úgy akarok íveket számolni, ahogyan csak Borsónyi Béla tud
Magyarországon!

Kis csend. Egymásra néznek.

JUCIKA

Akkor számoljunk úgy, mint 89’-ben!

KISS FERENC

Ruszkik haza!

BORSÓNYI

Szívd fel begyem a sok ívet!

JUCIKA

Gyere, te számológép!!

Eszeveszett számolás kezdődik.

6. jelenet
Sötét. Kossuth-szignál plusz szöveg: harmadik hét. Fény. Zenés betét kezdődik:
Tobzódó számolás. Százezernél ünnepelnek, majd számolnak tovább. Ha arra jár
Kelemen, úgy tesznek, mintha pihennének, vagy nagyon lassan számolnának. Közben
eltelik a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik hét. Tizedik hét.
BORSÓNYI

Százkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenhét,

199.998,

199.999.
KISS FERENC

Béla, az utolsót csinálhatom én?

BORSÓNYI

Persze, Feri!

KISS FERENC

Ó, ez érvénytelen…

BORSÓNYI

Semmi gond, adok másikat! Sokkal több van 200 ezernél.

Ad neki egy másikat.

KISS FERENC

Ez is érvénytelen.

BORSÓNYI

Egy pillanat…

KISS FERENC

Ez is érvénytelen.
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BORSÓNYI

Itt a végére maradtak az érvénytelenek? Ez fura…

KELEMEN

Cseppet sem furcsa. Inkább magától értetődő.

JUCIKA

Kelemen?!

KELEMEN

Köszönöm, Ferenc. Szép munka!

KISS FERENC

Köszönöm, főosztályvezetőúr!

KELEMEN

Én köszönöm, immár főosztályvezető-helyettes úr!

BORSÓNYI

Feri!

KELEMEN

Mégis mire számított, mi fog itt történni?

Borsónyi feláll.
BORSÓNYI

Itt kérem, rendszerváltás!

KELEMEN

Hihihihihihi, hahahahahaha! Maguk akarnak itt rendszert
váltani? Borsónyi, Édeskevés. A három kiskukac. A régi
motorosok, mi? Akik már itt voltak, akkor, amikor. Vissza
akarjátok hozni, amit már hátra hagytunk? Azt hittétek, hogy ez
a kis magánakciótok észrevétlen marad? Hol éltek ti? Piros lett
a paradicsom, nem sárga, nem tűnt még fel?

Borsónyi felkap egy papírt, Jucika pedig egy pöcsét.
BORSÓNYI

És magának nem tűnt még fel? Mi vagyunk a legjobb számolók
Magyarországon! Ez pedig itt a kétszázezredik aláírás. És, ha
lepecsételem, akkor vége játéknak, Kelemen!

Kelemen és Kiss Ferenc összenéz. Elnevetik magukat.

JUCIKA

Mi olyan vicces?

KELEMEN

„Akkor vége a játéknak, Kelemen!” Jó vicc! Pecsételje csak le,
úgysem lesz érvényes!

BORSÓNYI

Már miért ne lenne? Az érvényben lévő jogszabályok alapján…
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KELEMEN

Hát ez az! Hallgattak ma már rádiót?

Kelemen felhangosítja a rádiót.
MINISZTERELNÖKI BEJELENTÉS:
„ Magyarország védelme mindennél előbbre való a magyar kormánynak. Ezért a
nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a mai kormányülésen a Miniszterelnökség
új rendelet bevezetését kezdeményezte. Magyarországon a mai naptól kezdődően
befagyasztjuk a számolást. 199.999-nél egy magyar állampolgár sem számolhat
tovább sem a boltokban, sem a bankokban, sem a kórházakban. Így megmenekülnek
az árak a mindenkori növekedéstől, és a kórházban ápoltak, elhunytak száma sem
emelkedik tovább. Mindenki jól jár. Aki meg nem, az meg nem. A kivonás és az osztás
természetesen továbbra is érvényben marad, illetve mínusz számokkal és nullával
szabad szorozni is. Az összeadás azonban 199.999 felett fagyos és szigorúan tilos.
Aki mégis tovább számol, azt kivonjuk a nemzetből. A rendelet határozatlan ideig
érvényes, vagy még tovább…”
Kelemen visszahalkítja a rádiót. Csend. Borsónyi és Jucika összetörve.

KELEMEN

Értik már?

BORSÓNYI

Nem adhatunk össze?

JUCIKA

Hiába a pöcsét?

KELEMEN

A sorsuk megpöcsételődött!

Csend.

KELEMEN

Adja ide azt a borsónyi pöcsét, Borsónyi!

JUCIKA

Nem váltunk rendszert, Béla?

BORSÓNYI

Megállt a tudomány…
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Borsónyi és Jucika már épp átadnák az ívet, amikor…
APRÓ

Mai magyarok! Én számolni akarok!

KELEMEN

Hát te meg ki a faszom vagy?

APRÓ

Apró Attila József, szabad bölcsész.

JUCIKA

Kisfiam!

APRÓ

Mama!

JUCIKA

Hát te meg mit akarsz itt?

APRÓ

Levegőt!

KISS FERENC

Ezt hogy érted?

APRÓ

A bölcsészkaron kitört a forradalom!

Fellázadtunk

az

új

rendelet ellen!
KELEMEN

Bölcsészlázadás? Jó vicc!

JUCIKA

Kisfiam, tudom, hogy ti ott a bölcsészkaron megváltjátok a
világot… de ez most itt a valóság!

APRÓ

Ez is a valóság, csak egy másik! Kelemen, a Kvantumirodalmi
Forradalmi Bizottság nevében felszólítalak, hogy add meg
magad!

KELEMEN

Kvantumirodalom? Azt meg mióta van?

APRÓ

Amióta kitaláltuk!

KELEMEN

És az mégis hogy működik, Apró?

APRÓ

Az apró részecskék megfigyelik a megfigyelőjüket, amitől ők
máshogy viselkednek! Tegyünk egy kísérletet:
„Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
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Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.
Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.”
APRÓ

199.990! 199.991…

Számol a végtelenségig. Beszállnak a többiek is. Kelemen ellenzi, majd elhallgat.
Szentimentális esetben talán a nézők is beszállnak. Sötét.
VÉGE
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