CUCLI IX. RÉSZ

A VÉGÉN MINDIG A SZÍV GYŐZ
-kommentek egy zimankós, havas napon-

k2 Színház / Katona József Színház – A VÉGÉN MINDIG A SZÍV GYŐZ – 2022. április 5.

SZEREPLŐK

Bán Bálint
Borsányi Dániel
Ónodi Eszter
Takátsy Péter
Urbán Richárd

DRAMATURG/RENDEZŐ: Benkó Bence
BEMUTATÓ: 2022. április 5., Katona József Színház

Az előadás szövegkönyve név nélküli, az interneten található kommentekből
született, április negyedikén.

2

k2 Színház / Katona József Színház – A VÉGÉN MINDIG A SZÍV GYŐZ – 2022. április 5.

A HÍR

„Viktor, Viktor” – skandálta a közönség a Fidesz eredményváró
rendezvényén, amikor színpadra lépett Orbán Viktor, Magyarország
ötödszörre megválasztott miniszterelnöke, hogy megtartsa győzelmi
beszédét. „Jó estét kívánok. Egész jól nézünk ki, egyre jobban nézünk ki,
talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint ma este.”
„Hatalmas győzelmet arattunk. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a
Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan”
– kezdte beszédét Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, a választás „jó a mulatság,
férfi munka volt. Jó volt veletek harcolni.”

https://telex.hu/valasztas-2022/2022/04/03/orban-viktor-fidesz-kdnp-valasztas2022-gyozelem-beszed
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1. jelenet – POSZTDRAMATIKUS INTRO AZ ELŐCSARNOKBAN

ÓNODI

Szeretettel üdvözöljük Önöket, kedves nézőink!
Legyenek a tegnapinál vidámabb hétfőink.
Van, hogy az embernek elakad a szava, nem ír a tolla,
Pedig érzi, vicceset írni mennyivel jobb volna.

BORSÁNYI

Most mégsem ez lesz: nem látnak ma színházat.
Azaz mégis, de nem lesz varázs, s káprázat.
Ez már az: posztdramatikus bevezető
Egy darabhoz, melyben elhangzik, mi fellelhető.

URBÁN

Fellelhető internet-szerte, mert van olyan pillanat,
Mikor egyetlen író sem találhat találóbb szavakat
Annál, mit a valóság megír és nagylelkűn elénk tár.
Lássuk, mi az, mi ma este reánk vár.

BÁN

Vélemények, tapasztalás, nem fikció. Inkább doku.
Hogy ezután hogyan tovább, arról fingunk nuku.
Mégis fontos talán, hogy születhet egy lenyomat,
Hogy ilyen módon elcsípjük és megőrizzük korunkat.

TAKÁTSY

Mindannyian tudjuk: a színház ápol, s eltakar,
Főleg akkor, ha az élet hébe-hóba felkavar.
Mégsem zsákbamacska: nem leszünk ma viccesek,
Mindegy, hogy a jegyeikért hány forintot fizettek.

ÓNODI

Íme hát az első felvonás, igen kedves nézőink!
Legyenek a tegnapinál vidámabb hétfőink,
És jövőnk is – ehhez kulcsot talán Önök találnak.
Lássuk: mi történt e hétfő előtti még szomorúbb
vasárnap?
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2. jelenet – ELŐTTE

A nézők elfoglalták helyeiket. A színészek, mintegy pohárköszöntőt.

TAKÁTSY

Eljött a felszabadulás napja

BORSÁNYI

Boldog viadalt! És.. sose hagyjon el benneteket a
römény!

URBÁN

Lehet, hogy én vagyok túl optimista, de lehet, hogy 4
éve az elcsalt szavazatok miatt nyert a fidesz és most,
hogy

a

fidesz

nem

tud

csalni

az

ellenzéki

szavazatszámlálók miatt nyerni sem tud. Akkor sem,
ha ugyanannyian szavaznak, mint 4 éve.
BÁN

Alacsonyak az elvárásaim, de még így is csalódásra
számítok

TAKÁTSY

Ha most mindenki, aki már elment szavazni az
ellenzékre, meggyőz csak még 1 embert, megbukott
Viktor.

URBÁN

Bebaszva a buszon megigertettem egy random
bacsival hogy az osszefogasra szavaz! (Szerintem ő is
részeg volt)

ÓNODI

Szeretnék tippeket kérni szomorkodó és vidámkodó
alkoholos italokra a holnap estére. Mindenre fel kell
készülni

TÖBBIEK

szomorkodó:pálinka
vidámkodó: pálinka

BÁN

Magyarország legfontosabb órai következnek…!!!!!
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3. jelenet – KÖZBEN

A színészek helyet foglalnak. A tanú zenéje, mint fanfár.

ÓNODI

6 óra 58 perc. Fertőtlenítik a tollakat, rendben
megkezdődött a szavazás.

Órakattogás indul.

BÁN

Sziasztok, több hónapja jelentkeztem a barátnőmmel
szavazatszámlálásra, mert ténylegesen úgy voltunk
vele, hogy a mi részünket is bele kell adnunk abba,
hogy minél tisztábbak legyenek a választások. Ennek
köszönhetően kötöttünk ki kb 230 kilométerre az
otthonunktól, Szakácsiban. A faluról annyit érdemes
tudni, hogy 103 ember volt jogosult szavazni, ha jól
emlékszem. A körülmények borzalmasak voltak. Az
emberek

összedőlés

előtti

házakban

élnek,

valószínűleg több házban víz sincs, mert sokan egy
kúthoz jártak ki vödrökkel. Természetesen se munka,
se oktatás nincs. A szavazás nagyon simán ment, nem
volt szabálytalanság, se csalás. A lényeg igazából az,
hogy a nap végére egyetlen egy szavazatot kivéve az
összes szavazatot a Fidesz kapta, illetve a jelöltjük, de
azon se lepődnék meg, hogyha az az egy ellenzéki
szavazat is csak véletlen lett volna. A szavazók 60-70
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százaléka olvasni, illetve írni se tudott, nekünk kellett
felolvasnunk a jelölteket és a pártokat, de ezt úgy
képzeljétek el, hogy nem csak öregek, hanem fiatalok
is úgy jöttek, hogy nem tudták leírni a nevüket. Úgy
érkeztek meg szavazni, hogy Orbán Viktor, és Fidesz,
ezeken kívül semmi gondolatuk nem volt. A 4 kérdéses
faszságot értelmezni nem tudták miután felolvastuk
nekik, ennek köszönhetően többen azt hitték, hogy
azzal

támogatják

a

Fideszt,

hogyha

igennel

válaszolnak a kérdésekre. Igazából ezek láttán csak
annyit tudok mondani, hogy menekülj, mert tudom ez
egy

nagyon

szélsőséges

hely

volt,

de

az

eredményeket elnézve máshol se sokkal jobb.
Tökéletesen betalál ezeknél az embereknél a
propaganda, és esély sincs bármi értelmet átadni. A
nagy baj igazából az, hogy ez se 4 év múlva, se 8 és
később se fog megváltozni, mert ezek az emberek
teljesen el vannak szigetelődve az élettől, és csak a
falu 2 táblája között látják a világot.
ÓNODI

Az M1 Híradó vasárnap reggeli adásában elhangzott,
hogy eddig nem történt rendkívüli esemény a
választások első két órájában, a Nemzeti Választási
Irodához nem érkezett ilyen bejelentés.

TAKÁTSY

Békés

megyében

tolmácsoltam

nemzetközi

megfigyelőknek. Sajnos ugyanez a tapasztalat,
semmiféle csalás nem kellett ehhez az eredményhez.
Elképesztő volt látni, hogy emberek 80 és a halál közt
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jöttek leszavazni a Fideszre úgy, hogy a terembe is alig
bírtak bebotorkálni. Örülök, hogy ők (is) döntenek a
jövőmről...
URBÁN

Én Földesen voltam. Semmi szükség nem volt
csalásra, sőt! Abszolút teljesen korrekt, normális,
rendes volt a két fideszes delegált is - amit szinte
félelmetes kimondani, a többi SZSZB tagról nem is
beszélve. Hatalmas szeretettel fogadtak minket. Két
60-as hölgy volt, a két delegált, és nyilvánvalóan az
összes többi tag is fideszes és 60-as volt, egyet kivéve.
De sosem próbáltak meg csalni, amikor a teljesen
tudattalan nyuggerek ordítva fröcsögtek, hogy

MINDENKI

„A kurva Soros miatt kell a személyimet megmutatni"

URBÁN

Ugyanúgy totál el voltak fehéredve a szégyentől mint
én. Meg se próbálták befolyásolni a választókat,
amikor elhangzott az

TAKÁTSY

"Ha a fideszre tettem, akkor ez így jó, ugye?"

URBÁN

kérdés többször is. Semmilyen szinten nincs szükség
csalásra, a falusi tudattalan réteg plusz a minimál
értelmiségi réteg, aki valamilyen okból kedveli a fideszt
simán

hatalomban

tartja

őket.

Az

emberek

egyszerűen nem hittek ebben az ellenzékben. Ez egy
modern szociálkommunizmus, amit soha nem fogunk
tudni leváltani, csak 30-40 év árán. a tegnapi nap
legdöbbentőbb felismerése az volt, hogy ha nem
akarok elmenni Magyarországról, mint meleg húszas
éveiben élő férfi - és ennek ellenére is szeretnék
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Magyarországon élni -, akkor tudom, hogy soha nem
tudok teljes életet élni majd, már maximum akkor,
mikor túl vagyok életem azon részén, mikor
egészséges, fitt és friss vagyok. Gyerekem pedig
sohasem lehet itthon.
BORSÁNYI

Amikor szavaztam egy másik csávó előttem bement a
fülkébe, nekem még az irataimat ellenőrizték. Egy
harmadik fura alak odalép a szavazóhoz, aki amúgy a
függönyt sem húzta el, a fülkébe is bement volna, de
a biztosok rászóltak. Lépdel párat, visszalép a
szavazóhoz, sutyorig valamit, rászólnak megint, majd
kimegy. Végzek szavazással, még mindig ott ácsorog
a szoba előtt. Megkérdezem mit keres itt, aszondja
szavazott, haverjának segít, aki első szavazó. Kijön
haverja, megvártam én is, elindulunk kifelé az
épületből. Odaszól, az alak

BÁN

"de ha baloldali vagy, rohadjatok meg"

Csend.

4. jelenet – BORSÁNYI

Borsányi Dániel improvizált gondolatai, az előadás felvétele alapján bemásolva:

BORSÁNYI

Jó estét kívánok Borsányi Dániel vagyok. Én is tele
voltam kétségbeeséssel az elmúlt két napban és még
vagyok is, de ilyenkor igyekszem előre tekinteni, erőt
9
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meríteni, és ezt javaslom önöknek is. Merítsenek erőt
a szeretteikből, a barátaikból és kommunikáljanak
egymással, osszák meg egymással a kétségeiket,
félelmeiket, tegyenek fel kérdéseket, legyenek
kíváncsiak és segítsék a jövő generációját, hogy
tájékozottak, kommunikatívak és kíváncsiak legyenek.

Taps.

5. jelenet – FOLYTATÁS

Órakattogás folytatódik.

ÓNODI

13 óra 19 perc. Az esetek többségében annak rendje
és módja szerint zajlik a szavazás, de azért akad
néhány egyedi, váratlan eset. A Hajdú-Bihar megyei
Konyáron és a Fejér megyei Etyeken is meghibásodott
például a bélyegző

BÁN

Hasonlót tapasztalatunk tegnap Baranya megyei pici
faluban is. Mozgóurnázás közben csapott arcon
igazán a valóság több házban is. Rettentő szomorú,
hogy a 90 és a halál közötti idős személyek, valaki
jóformán levegőt nem kap, vagy mozgásképtelen - így
tollat fogni sem igazán tud, a kérdéseket nem értik,
nem fogják fel, még ha fel is olvassuk nekik. Házak
szinte összedőlés előtt, fűteni csak egy picike
szobában tudnak, de a háttérben mindenhol üvölt a
10
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propaganda a tévéből, és elszántan keresik a lapon a
fideszt, hogy behúzhassák az ikszet, amit nyilván
mindannyian látunk, mert segíteni kellett nekik. A
faluban rettegnek a gyerekek ellen elkövetendő
nemváltó műtétektől. A szavazatszámláló bizottság
választott tagjai közül többen értetlenkedtek, ha nem
akart a választópolgár népszavazáson szavazni "hát
nincs ennek unokája??" kérdésekkel, miután kiürült a
szavazóhelyiség. Ez van sajnos, ez a magyar valóság,
ez jut el vidékre, a propaganda sikeres és működik.
ÓNODI

14 óra 48 perc. Sopronban egy választópolgár keze –
a névjegyzék aláírását követően és a szavazólapok
átvétele után – erősen vérezni kezdett. Elmondása
alapján a kórházból jött, ahol kutyaharapás miatt
látták el. Abban a pillanatban nem tudott szavazni,
negyedórával később azonban visszatért, és voksolt.

TAKÁTSY

Veszprém megye egyik kis eldugott zsákfalujában
számoltam

szavazatot.

dolgozhattam,

jó

Nagyszerű

emberek

bizottsággal

voltak,

tiszta

gondolkodással. DEVISZONT. Ahogy ebből a kicsiny,
kis falukából szállingóztak az emberek, muszáj volt
felébrednem, hogy a legtöbbje tényleg hihetetlenül
ostoba. Nyugdíjas, akinek fogalma sincs, mi történik
körülötte, nyugdíjas, akinek van fogalma, de totálisan
egybites, nyugdíjas, aki az onokája miatt szavaz le a
Fideszre, mert ha ő a következő hónapban már nem
él, de az onokáját meg tudja védeni az általa vélt
11
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gonosz démonoktól. A közmunkás, aki be van
fenyítve, aki szintén azt se tudja, merre az előre
(nemhogy a hátra), részeg, bambul ki a fejéből, és az
egyszeri középkorú, aki láthatóan leszarja, csak
beugrott szavazni, mielőtt kiganézza a disznókat.
Voltak értelmes arcok is, mint ahogy meglepően sok
ellenzéki szavazat. De labdába se rúgtak a fidesz
zombihadserege mellett. A másik érdekesség viszont
a népszavazás: az eljárás az volt, hogy a választót
külön meg kell kérdezni, hogy mind az országgyűlési
választásokon, mind pedig a népszavazáson is
szeretne-e szavazni. A névjegyzékben ez után írta alá
az erre kijelölt két helyet. A választás napján körülbelül
olyan 10-11 óra magasságában viszont egy telefont
kapott a jegyző, miszerint tilos megkérdezni, hogy
szavazni akar-e mindkettőről, hanem automatikusan
alá kell íratni mindkét helyet a névjegyzékben. Bár
vitába elegyedtem a jegyzővel, ő és a többi tag is
széttárva a karját azt mondták, hogy a felsőbb utasítás
a mérvadó. Szóval mindent megértettem. Azt is
megértettem, hogy akkor nekem nincs itt helyem, a
magyarságom pedig a tegnapi nap jobban inflálódott,
mint bármi az elmúlt hónapokban.
ÓNODI

Egy óra van még hátra a 2022-es parlamenti
választásokból. A Medián legfrissebb felmérése
szerint a Fidesz-KDNP 121 mandátomot, az ellenzék 77
mandátumot szerezhet a Palamentben 2022-ben.
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URBÁN

Első szavazatszámlálói napom alapján biztosan
mondhatom, hogy a szavazás elcsalása nem a
szavazókörökben történik, ott 99% biztonságban
vannak a szavazatok. A csalás a média elfoglalásával
történt

és

történik.

Ennek

fényében

viszont

szomorúan jelentem, hogy az emberek az őszinte
akaratuk

szerint

választották

azt,

amit.

Magyarországnak ez kell, és akinek ez nem tetszik, az
el is mehet innen. Én is el fogok menni.

Csend.

6. jelenet – TAKÁTSY

Takátsy Péter improvizált gondolatai, az előadás felvétele alapján bemásolva:

TAKÁTSY

Takátsy Péter vagyok és azon gondolkozom egy ideje,
hogy az is lehetséges, hogy páran azért szavaztak a
FIDESZ-re, mert nem tartották elég alapos indoknak
azt, hogy mindegy, ki vezeti az országot, csak ne a
FIDESZ.

Taps.
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7. jelenet – FOLYTATÁS

ÓNODI

Lehet nem kéne sárba gyalázni kollektíven a vidéki
lakosságot

Kis csend.

Kezd elegem lenni belőle, hogy a teljes közösségi
médiapalettán az megy ezerrel, hogy az analfabéta
faszparasztok ellopták a választást. Szinte az összes
megyeszékhely Fideszes lett, illetve Budapesten is
40% körül kaptak, alig lett meg a többség pár
százalékkal. Azok is írástudatlan birkák? Könyörgöm,
ne csináljunk már ellentétet ott ahol nincsen, saját
szemünkben a gerendát vegyük már észre!
TAKÁTSY

Vidéki, első generációs diplomás vagyok, és teljesen
igaz a sztereotípia. Amikor hallgatom otthon vissza az
m1 propagandát meg hogy mert a Gyurcsány. Meg az
összes buzit le kéne lőni. Vagy hogy antivaxer rokonok
mi hazánkra szavaznak, meg hogy hülyeség az oltás
meg a covid. Meg amúgy sem igaziak a videók az orosz
háborúról..

ÓNODI

Azzal

elintézni,

hogy

hülye

mindenki

sokkal

egyszerűbb mint valós okokat keresni
URBÁN

és mi van ha a valós ok ez?

BÁN

Kin múlott a választás netán? A nukleáris eszkimókon
a plútóról?
14
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BORSÁNYI

Megkérdeztem egy ismerősöm miért nem ment el
szavazni, válasz: "Én nem szavazok krumpliért, meg
szivessegbol,csak meggyőződésből. Atgondoltam
elég alaposan, és sajnos elég lesulyto véleményem van
a hazai politikai életről. Úgyhogy kihagyom most.
Amúgy a Fidesz fog nyerni. Szinte biztos vagyok
benne. Kár hogy az ellenzék egy rakás szar. Hátha a
jövőben kinovi magát valami értelmes csapat.."

TAKÁTSY

egy esküvőn voltam nyáron ahol a falusi értelmiségiek
beszélgetését kaptam el: jó jó nagyon gáz a fidesz de
biztos nem fogok buzi imádókra szavazni

Egy kis swing.

ÓNODI

21 óra 05 perc. Már több mint egymillió szavazatot
feldolgozott az NVI. A feldolgozott listás szavazatok
alapján a Fidesz-KDNP a szavazatok 61,93 százalékát,
az egységes ellenzéki lista 27,06 százalékát szerezte
meg.

BÁN

Szerintem videken akkor is a fidesz nyerne ha egy
kutya indulna jeloltkent

URBÁN

Bazdmeg nem hiszem el, hogy még az az undorító
köcsögfejű Kósa is vezet

ÓNODI

Azt hiszem, siratom a hazámat.

BORSÁNYI

Ha nem lennék alapból mizantróp... hát most tuti azzá
válnék.
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TAKÁTSY

nővérem kilépett a családi messenger csoportból,
mert beküldte, hogy a Fideszre szavazatott, úgyhogy
elküldtem a jó kurva anyánkba (az meg mi hazánkos
vagy fideszes, nem tudom, nem beszélek velük a covid
óta)

ÓNODI

21 óra 25 perc. A listás szavazatok 28 százalékának
feldolgozottsága mellett úgy tűnik, a Mi Hazánk
elérheti a bejutási küszöböt.

URBÁN

Eljött az a pillanat, amikor már kiverni sem akarom.

ÓNODI

23 óra 00 perc. A kormányfő kihirdette a Fidesz-KDNP
győzelmét.

A

szavazatok

74,5

százalékának

feldolgozása után már úgy tűnik, a kormánypártoknak
135 mandátuma is lehet.

Csend.

8. jelenet – BÁN

Bán Bálint improvizált gondolatai, az előadás felvétele alapján bemásolva:

BÁN

Bán Bálint, harminckét éves, színész. Szóval nem

tudom, hogy kéne titeket megszólítani… Mi nagyon sokat dolgoztunk, pont az
elmúlt időszakokban is, durván túlterhelve éltük meg ezt a választást, sokan
vannak ezzel így és, bár mindennapi szinten követtem a híreket, mert nagyon
érdekel engem a gazdaságpolitika, de alapvetően…

Ónodi belenevet.
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ÓNODI

Bocsánat…

Mindenki nevet.

BÁN

Tényleg így van… Alapvetően mégis úgy érzem, hogy
egy ilyen fátyolban kaptuk meg ezt a választást és azt
akartam mondani csak, hogy nem igazán tudtam
elkenődni sem, nem volt rá igazán időm és valahogy
olyan alkat vagyok, aki azonnal a megoldáson
gondolkodik és… hát hosszasan pörögtem rajta és
sok mindenre nem jutottam. Úgyhogy ez nem egy
ilyen lelkesítő beszéd lesz most. És ezért is kérdéses
az, hogy itt most tényleg őszintén kell beszélnem
veletek vagy Önökkel… Ami még bennem felmerült,
az az, hogy nyilván, hogyha következik egy gazdasági
válság és az energiaárak és az élelmiszerárak az
egekbe szöknek, akkor azt gondolom, hogyha kialakul
az, hogy a tehetősebbek is már meg kell válasszák, mit
szednek le vagy mit vesznek le a polcról, akkor nyilván
azok a rétegek, akik a FIDESZ-t – gondolnám én
logikusan -, akik megszavazták, nyilván bajban lesznek
és ez nem jó. De egy biztos. Hogy a kultúra, ami ilyen
szinten a Maslow-féle piramis csúcsára kerül, tehát az
önmegvalósítás helyére, arra biztos, hogy nem több
pénz lesz, hanem inkább kevesebb. És így sem keresek
jól. Ezt mondhatom, mint egy független színházi
17
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alkotó és most nem panaszkodom, mert ezt vállaltam
és így döntöttem, hanem csak reálisan nézve meglep,
hogy mi következik. Abban biztos vagyok, hogy talán
azon kell elgondolkodni, hogy milyen lábon lehetne
még állni és hogy mi erre a megoldás. Ezen majd még
gondolkodom. Ami pedig eszembe jutott még, mint
újabb dolog, hogy olvastam valahol – talán
Facebookon vagy Instagramon –, hogy… esetleg, ha
lennének olyan nézőink, akik nem tudják… ez egy
ilyen közösségi média felület, ami telefonon sokszor
elérhető meg az interneten keresztül a számítógépen
át… Olvastam egy olyan kommentet, hogy „kedves
FIDESZ-re szavazó barátaim, ismerőseim, kérlek
titeket, hogy töröljétek az egymás ismeretségére
utaló kontaktusunkat, nem kívánok veletek innentől
kezdve kontaktusba lépni, mert azt hiszem, hogy nem
fogunk tudni beszélgetni. És valahogy megfordult
bennem, hogy ez mennyire igaz, mert nagyon sok
mindent meghatároz ez így politikailag is meg civil
életben is, hogy már nem tudunk egy rohadt családi
ebédet eltölteni anélkül, vagy egy baráti beszélgetést,
két-három percet, hogy utána azonnal ne kerüljön
szóba a politika. Azt hallottam, ez Svédországban ez
úgy van, hogy húsz emberből egy politizálna – itt
mindenki. Ez szerintem végtelenül káros, hogy idáig
jutottunk és nem tudom, hogy ez… Tehát ez egy
nagyon erős siker annak a részéről, akinek ez volt a
18
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szándéka… De nekem erről az jutott eszembe, hogy
engem viszont érdekelnek az emberek. A barátaim, a
nem-barátaim, a távoli ismerősök és azok, akiket
egyáltalán nem ismerek és azt hiszem, hogy inkább
azt szeretném kiírni, hogyha valamit kiírnék így
magamról, hogy „kedves ismerőseim, akik a FIDESZ-re
szavaztak, szeretnék veletek leülni egy korsó sörre
vagy egy kávéra”, mert szeretném érteni, hogy mi a
motivációja.

Taps.

9. jelenet – MIÉRT ÍGY?

A tanú zenéje, mint fanfár.

ÓNODI

Második felvonás, melyben a tisztelt színészek
Felgöngyölítik, miért született ilyetén ítélet:
A legfontosabb kérdés a „miért”. Nem érti ezt senki.
Szó bennszakad, hang fennakad. Mit is lehet tenni?

Sound of silence, mint zene.

URBÁN

Nem a Fideszre szavaztam, de ismerősök érvei:
szomszéd néni: "nem akarom, hogy az unokámat
behívják a seregbe, és az oroszok agyon lőjék".
sógornőm:
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ÓNODI

"tartalékos vagyok, ha a zajos hadat üzen az
oroszoknak, engem behívnak harcolni!!!!!!!!!!"

URBÁN

kisgyerekes ismerősökből elég sok:

BORSÁNYI

"tőlük kapjuk a sok pénzt, hülye lennék nem rájuk
szavazni"

URBÁN

boomer szomszéd:

TAKÁTSY

"én a Mi Hazánkra szavaznék, de ők úgysem jutnak
be, szóval marad a Fidesz"

URBÁN

székely ismerős:

BÁN

"én biztos nem szavazok olyanra, aki elvenné az
állampolgárságom, és aki szerint román vagyok"

URBÁN

roma ismerős:

BORSÁNYI

"nekünk szerencsére nem kell a támogatás, de sok
cigánynak igen, ezek meg még azt is elvennék"

URBÁN

egészségügyis ismerős:

ÓNODI

"Fideszes a vezetés a kórházban, ha azokat
leváltják, ki tudja, mi lesz velünk"

BÁN

"olyanra biztos nem szavazok, akik összeállnak a
Jobbikkal/Gyurcsánnyal/MSZP-vel"

BORSÁNYI

Én akiket eddig megkérdeztem (nyugdíjasok), ezt
felelték:

TAKÁTSY

Mert nem kommunisták

MINDENKI

Mert a másik oldalon ott van Gyurcsány

URBÁN

Apám az egykulcsos adó miatt. Apám egyik
ismerőse

másfél

visszatérítésként.

milliót

kapott

Mindketten

vissza

teljesen

SZJA
nyíltan

elmondták, hogy kizárólag pénzügyi okokból
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szavaznak a fideszre. Egyikük sem fog túl sűrűn
találkozni az unokájával.
ÓNODI

Nagymamám úgy szavazott, hogy a rokon a
szavazófülke előtt mondta neki hogy a lapon a
hanyadikat ikszelje be. Úgy volt, hogy el sem megy...
de elvitték...

BÁN

pár hete beszélgettünk munkatársammal, akiről
tudom hogy fidesz párti. 25 év alattiak vagyunk. az ő
indoka egyszerűen az volt, hogy neki(k a párjával)
nincsenek nagy nyugati vágyai, idén nyáron esküvő,
majd lakás és gyerek

TAKÁTSY

Közeli családtag azért szavazott a Fideszre, mert
kormányközeli a munkahelye és nagy valószínűséggel
leváltanák egy kormányváltás során. A másik közeli
családtagom pedig azért, mert az ellenzék programja
nem tűnt átgondoltnak csak ment a "nagyobbat
mondok" politika. Részben jogos érveknek tartom úgy
is, hogy ellenzékre szavaztam.

BORSÁNYI

Anyám azért, hogy engem ne küldjenek Ukrajnába
katonának. No comment.

BÁN

50 körüli anyuka kb 20 éves lányával megy szavazni.

ÓNODI

"aztán hagy lássam a szavazólapod, hogy biztos a
Fideszre szavaztál"

URBÁN

"de anya, tudod, hogy ez nem így megy, nem szabad
megmutatni"

ÓNODI

"engem nem érdekel, átnyújtod...."
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BÁN

Itt többet nem hallottam, mert ellenkező irányba
mentünk.

TAKÁTSY

Páromat

próbáltam

utolsó

pillanatokban

is

kétségbeesetten meggyőzni hogy ne a fideszre
szavazzon, csak részletek a beszélgetésből: szerinted
miért nem lenne jó MZP? Vásárhelyen már beváltotta
az ígéretei 75%át
ÓNODI

Túl heves, túl sok elszólása volt, itthon még oké hogy
mond valami hülyeséget és utána kiáll pontosítani de
ugyanezt nemzetközi szinten nem tudná megtenni.
Nem most kellene új embert az ország élére ültetni.

TAKÁTSY

Aztán persze szóba jött a lopás a korrupció meg
Mészáros de ő nem hiszi el hogy orbánék lopnának
mivel nincsen rá bizonyíték. Mondtam neki az
elégetett levél szavazatokat is amiről persze rögtön
rávágta hogy

ÓNODI

az egy hatalmas kamu

TAKÁTSY

Aztán

meg

beszéltünk

az

öt

lecke

valóság

felszámolása című videóról is amire mondta hogy
ÓNODI

nagyon jó színészi játék volt

TAKÁTSY

Arról is beszéltünk hogy szerinte én csak főleg az
ellenzéki médiából tájékozódom viszont Ő mind a két
oldalt olvassa de ehhez képest tulajdonképpen nem is
hisz el semmit az ellenzéki médiából szóval tök
mindegy. Mondtam az ellenzék programját is, hogy kb
sok minden marad ami most van csak jobb lesz, erre
felhozta hogy
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ÓNODI

ugyanez

volt

Gyurcsányékkal

is

aztán

mégis

szétloptak mindent.
TAKÁTSY

Diplomás értelmes ember, orvos családból és még is
így át van mosva az agya. Az anyja is ugyanez, ő még
fideszes szavazatszámláló is volt tegnap. El vagyok
keseredve

és

csalódott

vagyok...

Még

a

népszavazáson is érvényesen szavazott, fel sem
merült benne hogy milyen ostoba kérdések, pedig
évek óta érzékenyítem lmbtq témában…
BÁN

Erdélyi ismerős: "A Fidesztől kaptuk meg a kettős
állampolgárságot, akkor ha másra szavazunk, biztos
elvennék, hálából rájuk kell szavazni."

URBÁN

Vagy amikor az étvágyad megy el ebéd közben,
mert nagyapádban "egy világ omlott össze, hogy az
értelmes egyetemistákat is sikerült megvezetnie az
ellenzéknek szocialista (értsd: kommunista) zsidó
kampánypropagandával az ellenzéknek"

ÓNODI

A városom egy koszfészek, (Nagykanizsa) és az
ellenzéki helyektől elvonják a forrásokat. Én meg azt
akarom, hogy fejlődjön az infrastruktúra, és legyen
munkahely. Ezen kívül úgy gondolom, hogy egy
egységes, erős kormány jobban meg tud birkózni az
előttünk álló kihívásokkal, mint egy fragmentált,
hatpárti koalíció. Ez nem a megfelelő idő kormányt
váltani. Országos listán egyébként MKKP-re,
szavaztam, a népszavazáson meg érvénytelenül.
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BORSÁNYI

Bár moderáltan konzervatív beállítottságúként
ideológiailag mindkét oldal meglehetősen távol áll
tőlem,

az

összefogás

egyes

elemei

olyan

személyeket/felfogásokat képviselnek, amelyekkel
egészen egyszerűen nem tudok annyira sem
azonosulni, hogy a "váltsunk kormányt" okból
leszavazzak rájuk. Ilyen egyszerű.
URBÁN

Erdélyi vagyok, rengeteg beruházás és komoly
tamogatások jöttek be, a környékemen fellendült a
sportélet. Végzettségnek köszönhetően valószínű,
hogy lesz lehetőségem szakmában elhelyezkedni,
és nem a román államnak köszönhetően. Biztosak
vagyunk benne hogy ezt a szintű támogatást senki
mástól nem kapnánk meg. Lehet utálni minket
divatból, én speciel leszarom.

MINDENKI

A végtelenül naiv külpolitikai elképzelések orosz-ukrán
háború kapcsán az ellenzék részéről!!!

BÁN

A Fidesz nem oroszbarát, hanem realista külpolitikát
tol. Ehhez képest Orbánt "miniputyinozni" nekem
nem volt szimpatikus, és nem feltétlenül örülnék, ha
ez az érzelemvezerelt külpolitika jelenne meg a
döntésekben.

MINDENKI

LGBTQ!!!

BORSÁNYI

röhögnöm kell, amikor az ellenzék azt tolja, hogy ezek
kamukerdesek. Rendszeresen olvasok mindenféle
nyugati oldalt, ezek a népszavazási kérdések állnak a
nyugati kultúrharc középpontjaban 6-8 éve. Ezek után
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azt hallani a politikusoktól, hogy ez sehol nem kérdés
a

világon,

főleg

Magyarorszagon

nem,

olyan

manipuláció, amit nagyon nehezen vett be a
gyomrom.
MINDENKI

Orvosbérek rendezése!!!

TAKÁTSY

Évtizedek óta senki nem csinálta meg. Most végre
rendezve van. (Nem, nem érdekel, hogy előtte jó ideig
nem volt.)

MINDENKI

Covid lezárások!!!

ÓNODI

az ellenzék szakértői fullba nyomják a kretént. A
Fidesz egy fokkal jobb. (Sajnos nem több fokkal, de
eggyel igen.)

BORSÁNYI

Ami nem tetszik:

MINDENKI

Korrupció!!!

BORSÁNYI

Igen, ebben erősen hajlottam az ellenzék felé. MZP és
Karácsony is becsületes emberek. Ha elhinném, hogy
MZP képes úgy vezetni az országot, mint ahogy
Hódmezővásárhelyet tervezte (nem teljesen sikerült a
politikai viták miatt, de nincs különösebb kritikám),
akkor jó esély van rá hogy végül rájuk szavazok.

MINDENKI

DE!!!

BORSÁNYI

És itt egy nagy de. Lehet röhögni az "MZP Gyurcsány
embere" szlogenen, ugyanakkor a politikai realitás ez.

MINDENKI

Tömören ezek miatt húztam be a két ikszet.

Vers mindenkinek fanfár.
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ÓNODI

nem gondoltam volna, hogy kétharmad lesz
ismeretlen szavazó verse, részlet
nem gondoltam volna, hogy kétharmad lesz
ha tudtam volna hogy az ellenzék ennyire kikap
talán inkább a kutyákra szavazok
talán nem, ezt már nem fogjuk megtudni
de nem gondoltam volna, hogy ennyire nyernek

10. jelenet – URBÁN

Urbán Richárd improvizatív gondolatai, az előadás felvétele alapján bemásolva:

URBÁN

Urbán Richárd vagyok. Huszonhat éves. A k2 Színház
csapatával dolgozgatok jelenleg. Nyáron vettem át a
diplomámat a Kaposvári Egyetemen, színész szakon,
Cseke

Péter

osztályában. Hát

én

is

nagyon

megilletődtem ettől a feladattól, mert itt vagyok
huszonhat évesen és életemben először játszom a
Katona falai közt és gondoltam, hogy valami nagyon
forradalmit kéne, de…

Nevetés.

De az a helyzet, hogy az fogalmazódott meg bennem,
ahogy néztem a szavazás eredményeit, mert egy idő
után egyszerűen… Se sírni, se dühös lenni nem
tudtam. Beraktam egy filmet és egy haveromnak
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szóltam, hogy hívjon, ha vége. Huszonhat éves vagyok
és elfáradtam. Nyolcadikos voltam, amikor először
nyert a FIDESZ. Jó, hát nem először, de ennek a
gyönyörű tizenkét évnek az elején… Fogalmam sincs.
Tehát nyolcadikban még kishíján kardoztam az
udvaron. Én tényleg nem tudom, milyen is volt előtte.
Fogalmam sincs, mert kicsi voltam és nem érdekelt a
politika.

És

nagyon

nehezen…

Cseke

Péter

osztályából nagyon nehezen vettem a bátorságot,
hogy akkor én elmenjek tüntetni. Osztálytársaim
unszolására nagy nehezen elmentem, félve, valóban
félve és nem vagyok egy művelt, nem vagyok egy
naprakész ember, legalábbis ezt éreztem… És ezért
én nagyon sokszor a Bálintot pont kérdezem, hogy
küldjön már cikkeket, hogy mi az, ami hiteles, honnan
lehet tájékozódni és próbáltam napról napra mindig
képbe lenni azzal, hogy mi van és most tényleg ott
tartok… lehet, hogy ez egy pillanatnyi érzés, de hogy
leszarom. Tehát nincs értelme. Hogy megint…
megint… megint nőtt. Hogy többen vannak,
baszdmeg. Ezzel…

Nevetés.

De tényleg. Elég. Hogy én ezért nem leszek rákos. Tök
komolyan
barátaim

mondom.
vannak…
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barátomat, aki sose szavazott, hogy menjen el, de
most már ugyanúgy vagyok, mint ők. Nyilván az
előadásokban el fogom mondani a véleményemet és
nagyon remélem, hogy ez egy pillanatnyi mocsárban
tespedő állapot és két hét múlva teljesen mást
gondolnék, de most azt érzem, hogy tényleg utazni
akarok,

dolgozgatni,

színészkedni,

fejlődni

és

kibaszott fáradt vagyok. Ha ez nekik jó, akkor éljenek
ebben. Akkor legyen ez. Köszönöm!

Taps.

11. jelenet – UTÁNA

A tanú zenéje, mint fanfár.

ÓNODI

Harmadik felvonás, mely egyben az utolsó:
Hogyan tovább, mi lesz akkor mostantó’?
Ki hová tart, mit gondolunk egymásról?
Van, aki itt maradna, van, aki meg elpártol.

Moonlight sonata.

BORSÁNYI

Annyi a vigaszom hogy beerik majd a gyumolcse ennek
es

rengetegen

fognak

szenvedni

a

kovetkezmenyektol. Igen ezt valtja ki belolem, hogy
azt akarom,hogy szenvedjenek. En is szenvedek, mert
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hontalannak erzem magam abban az orszagban ahol
születtem es elek. Undorit minden gondolat, ami
menten iranyitjak az orszagot, megis kenytelen
vagyok mukodtetni azzal, hogy felkelek es elek.
Elmaradott buta szarnak latom a lakossag nagy reszet.
Ehezzenek es fagyjanak majd meg, dogoljenek bele a
korhazi fertozesbe, mielott kilehelik az utolsot,
szenvedjenek jo sokat. Befejeztem a politikaval valo
foglalkozast, teljesen ertelmetlen. Elore a 600 forintos
eurora,

900

forintos

benzinre,

a

130ezres

minimálbérrel meg 30ezres nyugdijjal. Egy kurva kanyit
nem fogok adomanyozni se gyerekeknek, senkinek.
hisz minden jo amit a kormany csinal. Ehezik tobb
szazezer gyerek, teljesen jo ez igy. Megfagynak a
nyugdijasok a sajat hazukban. Jo ez igy. Ami nem
megy, nem kell eroltetni.
URBÁN

Esetleg el lehetne gondolkozni azon, hogy az ország
döntő többsége miért inkább a fideszt választja, mint
hogy több millió embert kompletten lehülyézünk. Ez a
konstans álértelmiségi gőgösség nagyon jól működik,
amíg egymás faszát veritek hogy mennyire okosak
vagytok, de amint feljön valami ellenvélemény (ami
legtöbbször

ráadásul

kultúráltan

van

megfogalmazva), ami nem a fősodratú telex/444
narratívával egyezik meg, akkor rögtön megy a
beszólogatás. Ugyanaz az egybites gondolkodás van
itt is, mint az elvakult fidesz híveknél, csak itt a másik
29

k2 Színház / Katona József Színház – A VÉGÉN MINDIG A SZÍV GYŐZ – 2022. április 5.

csapatnak kell szurkolni. Az ellenzéki kampány másról
sem szólt mint orbán így, orbán úgy, meg egyre
nagyobb ígérgetések (nem, a programban sincsenek
konkrétumok).
ÓNODI

A gond csak ott van, hogy az egybites emberek nem
érvelés alapján döntenek, hanem hogy mit hallanak
többször. Na most, ez az ellenzék esetében ilyen
szintű fideszes médiauralom mellett lehetetlen, ezt
gondolom te is belátod. És akkor itt jön az a pont, hogy
mit lehetne tenni: nem tudom. Ezzel nyilván milliókat
nézek hülyének, de tudod mit? Én büszkén vállalom,
hogy szerintem az egy buta fasz, aki azt hiszi, hogy
csak azért, mert a gyereke hall arról, hogy léteznek
melegek, attól meleg lesz.

TAKÁTSY

Én meg soha a kurva életbe nem voltam még ennyire
csalódott. Ha valaki tud segíteni a vízumlottón kívül
USA,

esetleg

Ausztrália,

Új-Zéland,

Kanada

bevándorlás vonalon, nyugodtan írjon. Köszi.
ÓNODI

Mamám tegnap szavazás után benyögte, hogy amúgy
ő a fideszre szavazott, mert a Klárika is, meg amúgy is
kapott 80 ezer forintot orbántól. Itt döntöttem el
hogy el akarok költözni.

BÁN

Most döntöttem el, hogy diploma után nem fogok
tanítani. Fölösleges. Az egész ország elsüllyedhet a jó
édes kurva anyjába és minden Fideszes nyomoréknak
kívánok még hosszú túlórákkal teli, nyomorúságos
éveket.
30

k2 Színház / Katona József Színház – A VÉGÉN MINDIG A SZÍV GYŐZ – 2022. április 5.

BORSÁNYI

Leendő töri tanárként mindent meg fogok tenni, hogy
a jövő generációja ne legyen annyira ostoba, hogy
Orbán félékre szavazzon... Még ha közbe éhen is
fogok halni

URBÁN

Valaki irjon már egy tutoriált arról, hogy kell kiköltözni
Ausztriába, köszi!

TAKÁTSY

Ebben az országban annyi buta ember él, hogy az vicc.
Ennyi. Nembaj, úgysem terveztem itt élni egyetem
után, mostanra pedig biztos vagyok benne.

BÁN

Szoftverfejlesztőt nem keres valaki?

ÓNODI

Mondjatok már jó helyeket ahova igazán megéri
emigrálni. Folyékonyan beszélek angolul és tudok
németül is. De megtanulok bármilyen nyelvet csak
jobb legyen mint itt.

BORSÁNYI

Faszom se megy ide egyetemre, megszerzem a
technikusi szakot es huzok a picsaba rokonokhoz
hollandiaba

TAKÁTSY

Már pakolom is a mosogató kesztyűt és rohanok
nyugatra.

URBÁN

Néhány BP-i eredményt nézve látszik, hogy mennyire
megbaszhatja a kurva anyját a teljes MKKP politikai
része(aktivisták okék, előválasztáson is segítettek).

TAKÁTSY

Nem baj, majd 2026-ban Nagy Ervin megnyeri a
választást.

BÁN

Ingyen szopok Kanadai repjegyért, csak oda.

BORSÁNYI

Nem hiszel el baz+, a diáklányokat fogdosó farkas
győzött Szentesen!
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URBÁN

2 hónap múlva költözöm külföldre, már egy ideje meg
van

szervezve

minden.

A

kérdésem,

milyen

nemzetiségűnek hazudjam magam?
BÁN

33 évesen itt ülök bebaszva és sírok.

ÓNODI

Nagymamám reggel óta nem szól a családban
senkihez aki nem a FIDESZ-re szavazott

TAKÁTSY

Lassan itt az ideje a párkeresésnek, kell egy lány, akivel
kimehetek innen a picsába :/

URBÁN

ha nincs csaj jó leszek én is? Szopni 12 év alatt
megtanultam

BORSÁNYI

Oké. Szóval ki támogatja azt hogy húsvétra politikust
együnk?

BÁN

Anyám

felhívott,

kérdezte

szavaztam-e,

amire

elküdtem neki a videót, amit ide is felraktam, ahol
látszik az MZP szavazat és a melegzászló a
népszavazáson. Azóta egyetlen választ kaptam
apámtól: "Nem csak engem fognak besorozni, hanem
a párodat is, még akkor is elköltöztök, remélem
örülsz!"
ÓNODI

"Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt
érdemel. (…) ha egy hitvány kormány huzamosan
megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a
nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy
műveletlen." /gróf Széchenyi István/

Csend.
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12. jelenet – ÓNODI

Ónodi Eszter improvizált gondolatai, az előadás felvétele alapján bemásolva:

ÓNODI

Én Ónodi Eszter vagyok és az én gondolataimat, mivel
nem igazán vagyok a szavak embere, összefoglalnám
valahogy másképp.

Accapella ének.

Hidegen fújnak a szelek,
Hidegen fújnak a szelek,
Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek
Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek
Szabad élet, szabad madár,
Szabad élet, szabad madár,
Szabad élet, szabad madár, jajj, de szép, ki szabadon jár.
Szabad élet, szabad madár, jajj, de szép, ki szabadon jár.
Járnék én is, ha járhatnék,
Járnék én is, ha járhatnék,
Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék.
Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék.
Járnék én is, ha járhatnék,
Ha magammal szabad lennék,
Nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat.
Nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat.

Taps.
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13. jelenet – FOLYTATÁS

URBÁN

Unpopular opinion: Én személy szerint 2019 tértem
vissza Magyarországra. Úgy gondoltam, ha anyagilag
nem is éri meg a skandináv jóléthez viszonyítva és
politikában nincs is sok esélyem változtatni, de nekem
itt van dolgom. Itt kell tovább építeni Európát nem
pedig megfutamodni, amikor valami nem tetszik.

TAKÁTSY

Popular opinion: elköltözöm a gecibe, hogy a
gyerekeimnek ne kelljen diplomásként éhbérért heti
50 órát robotolniuk egy ilyen hulladék országban. Nem
fogom magamat és a családomat tovább kínozni.
Budapesten

élek

de

4-500km-rel

nyugatra

megkeresem 3 hónap alatt azt a pénzt amit itthon egy
év alatt. Köszi viszhall
URBÁN

Így nem lesz változás. Megint az értelmiség egy része
fogja magát és cserben hagyja a most felnövekvő
generációt. Akik itt hagyjátok a hazátokat és nem
maradtok küzdeni, ne lepődjetek meg amikor 4 év
múlva befigyel a következő kétharmad. Ne kérjétek
számon az eredményt, olyanokon akik nem tudnak
jobbat, mert soha nem láttak jobbat. Mutasd meg
nekik milyen a jobb. Állíts példát.

Kis csend.
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BORSÁNYI

Azt ugye tudod hogy az út végén senki se dicsér meg
mert itt szoptál és nem a skandináv jólétben érezted
jól magad?

BÁN

Úgy könnyű pofázni, ha '19 előtt külföldön voltál. De
toljad akkor, küzdjél most te. Nekem a húszas éveim
rámentek a tüntikre meg aktivizmusra, és gecire elég
volt.

ÓNODI

Te tényleg ennyire hülye vagy, hogy Skandináviából
visszajöttél? :D 20 éve szavazok minden ciklusban.
Nem lesz it lófasz se, nemhogy Európa. A magyar
népnek nincs rá igénye. Ha az elmúlt 4 év történései
után is, az emberek 2/3-a ezt akarja, nem az én hibám.

URBÁN

"Betűmetsző tehetségének csakhamar olyan nagy
híre ment, hogy a flórenci nagyherceg, a pápai udvar,
sőt a távol georgiai fejedelem is nála rendeltek betűket
nyomdáik számára. Hollandiában jómódú élet várta —
de ekkor eszébe jutott a magyar föld szomorúsága
abban

a

formában,

ahogy

egy

ízig-vérig

mesterembernek ezt a szomorúságot át kellett élnie:
(…)

Misztótfalusi

Kis

Miklós

hazajött,

hogy

megmentse a magyar betűket. (...) Kolozsvárt
telepedett

le,

és

pályája,

amint

elmondja

önéletrajzszerű. (…) Tipikus sors volt, előképe
mindazokénak, akik nyugatról magyar kisvárosba
hullva vissza, felőrlődnek Don Quijote-os harcban. (…)
Ő, Szenei Molnár Albert és Apácai Csere János voltak
az elsők, akikben a nemzeti eidos, mint szellemi érték
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öntudatra ébredt. Ök hárman fel áldozták külföldi
sikerüket és magasabb nyugati életformájukat, hogy a
nemzeti kultúráért küzdhessenek a legsötétebb,
leghálátlanabb esztendőkben." írta az 1945-ben
halálra

vert

Szerb

Antal

a

Magyar

irodalomtörténetben 1935-ben a 17. századi magyar
humanistákról. Most 2022 van.

Mennydörgés, eső.

ÓNODI

23

óra

55

perc. A

szavazatok

csaknem

88

százalékának összesítése után úgy látszik, hogy a Mi
Hazánk 7 képviselőt küldhet a parlamentbe, önálló
frakciót alapíthat. Toroczkai László arról beszélt: nem
azért indították el a mozgalmat, hogy bejussanak a
parlamentbe,

hanem

hogy

„megmentsék

Magyarországot”. A párt elnöke hozzátette:
BORSÁNYI

Megüzenem azoknak, akik nem hittek ebben a
csodában, hogy ez még csak a kezdet.

ÓNODI

Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre;
holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

A színészek „átöltöznek” narancsba.

BORSÁNYI

Jó reggelt! Bementem dolgozni az irodába. 4 órát
aludtam, de megérte! Most már terrorszervezetté kell
nyilvánítani a Soros szervezeteket!
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TAKÁTSY

a libsik rémálma ez a térkép, de jó ez így, csak rázza
őket a hideg.

ÓNODI

Mária országa ismét ragyog a sötét Európában!

URBÁN

Éjfélkor felbontottam egy üveg Orosz pezsgőt!

TAKÁTSY

A párom mindig azt mondja kellenek célok, mert célok
nélkül

értelmetlen

lenne

az

életünk.

Most a cél az, hogy ezeket 2026-ban végleg
kitakarítsuk a Parlamentből. Van akit már előtte is
lehetne.. Mondjuk lehet kezdeni a kabuli kokós
kurvával. Neki a bíróságon a helye.
ÓNODI

Azért az mindent elmond, hogy a moslék nem állt ki
cézár mögé. Ebből is látszik, hogy nagy ívben sz@rnak
a választóikra, csak a bársonyszék megszerzése volt a
céljuk. Pedig minden ember megérdemli, hogy kapjon
pár szót a szavazatáért cserébe, de ezek még erre
sem voltak képesek.

URBÁN

Most annak kell szurkolni hogy szétmossuk slaggal a
moslèkot hogy ne csúnyálkodjon a földön ahová került

BORSÁNYI

Bukták a hatalom a népé szöveget, a mi népünk
többen vannak

BÁN

Akkor most jöhet a hazaárulás miatti számonkérések
sora! Ezért is dolgoztunk az elmúlt években, kell ez az
erkölcsi elégtétel nekem.

TAKÁTSY

Ezen dolgozni kell hogy a következő 4 évben bp - t is
átszìnezzük jobban

MINDENKI

Nobel békedíjra jelölném Orbánt és Putyint!

37

k2 Színház / Katona József Színház – A VÉGÉN MINDIG A SZÍV GYŐZ – 2022. április 5.

ÓNODI

00 óra 30 perc. Így nézhet ki a parlamenti patkó a
következő négy évben.

A szín narancsra vált. A színészek felállnak. Közben csend. És zene. Az élet szép.

14. jelenet – MERRE TOVÁBB

URBÁN

Körülbelüli száztíz-száztizenöt év múlva, egy szép
nyári napon, soron kívül megkondítják majd az ország
összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a
csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz!

ÓNODI

Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota,
sosem

látott

pompával,

óriási

termekkel,

függőkertekkel. Az avatási ünnepségen - azt jelzi majd
a harangkongás - néhány aggastyánnak könnybe
lábad a szeme. Valóban, az lesz az a perc, az a nagy és
régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves
pechszéria.
BÁN

Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak
lesz

a

székhelye,

hanem

a

Dunai

Magyar

Köztársaságnak, melynek négy vagy öt tenger mossa
partjait.

„Dunainak”

azért

fogják

hívni

a

köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az
Alsórajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor se
magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű,
elnyűtt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették föl a
magyar nevet.
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TAKÁTSY

Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak
lenni! Elég talán annyit mondani, hogy a „magyar” szó
- potom száztizenöt év alatt - igévé változik, mely
addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá
kellemes jelentéstartalommal.

BORSÁNYI

„Magyarni” franciául például annyit tesz majd:
magamat jól leszopni. Spanyolul: utcán pénzt találni,
érte lehajolni; katalán nyelvjárásban: „Könnyedén
hajolgatok,

amióta

kínzó

derékzsábámból

kigyógyultam.” És ha valaki Londonban így szól: I am
going

magyarni (vagyis

szó

szerint:

megyek

magyarni), ez azt jelenti: „Ahhoz az isteni nőhöz, akit
ott

látsz,

most

odamegyek,

megszólítom,

belekarolok, hazaviszem és...” (Itt egy csúnya szó
következik.)
URBÁN

Más példa: „Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik”
(mert ikes lesz az ige) hét civilizált nyelven (norvégül,
görögül, bolgárul, baszk nyelven stb.) azt jelenti majd:
„Ropogós kacsasültet eszem (eszel, eszik), idei
uborkasalátával, miközben Yehudi Menuhin a »Csak
egy kislány«-t húzza a fülembe.”

ÓNODI

Továbbá:

„Anyuka,

mehetek

magyarni?

-

Magyarhatsz!” - lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú
elkéredzkedik moziba, s az édesanyja, némi habozás
után, elengedi, pedig a filmet csak tizennyolc éven
felüliek látogathatják.
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BÁN

De hagyjuk a külföldet! Itthon is sok mindent másként
hívnak majd. Például a „vanília” helyett, mely idegen
szó, a „háború” megy át a köztudatba, minthogy régi
jelentését

amúgy

is

elvesztette.

A

visegrádi

cukrászdában tehát a fagylaltospult fölött ez lesz
kiírva:
TAKÁTSY

Eper

BORSÁNYI

Puncs

URBÁN

Háború

ÓNODI

Csokoládé

BÁN

Így fogunk élni.

MINDENKI

Addig, ezt a pár évet, ki kell bírni.

ÓNODI

Örkény István, 1968.

Lassan sötét. És csend. És talán taps. És utána.

bónusz jelenet – VÉLEMÉNYEK

ÓNODI

Kedves Nézőink, köszönjük, hogy meghallgattak.
Biztos Önök is sokfélét tapasztaltak
És e tapasztalatok mentén éreznek… valamit.
Szívesen meghallgatnánk mindannyiuk szavait.

BORSÁNYI

De ne féljenek, nem lesz semmi néző-cseszegetés.
Nem lesz beszélgetés, se sírás vagy veszekedés.

URBÁN

Egy apró játékra invitáljuk pusztán Önöket:
Ha mindenki elmenőben asztalunkhoz jövöget,

BÁN

Kitöltheti kurta iksszel e papírosokat.
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Most ne tegyenek rájuk kutyákat meg faszokat.
TAKÁTSY

Szövegkönyvük végén majd így névtelenül virít:
Hányan érzik jól magukat, vagy épp hány, ki sikít.

ÓNODI

Nincs rossz válasz, ne féljenek, nem is kötelező.
Nekünk mégis fontos. Olyan, mint egy irányjelző.
Így Önökkel is bővülhet e kortárs dokumentum.
Köszönjük, hogy itt voltak: ím, a referendum!

A színészek rábízzák a nézőkre, hogy szavaznak-e. Ha igen, azt ideírjuk.*

VÉGE

*A szavazás megtörtént. A nézők az urnához járultak.
Egyet választhattak az alábbi négy opció közül:

1) Ön szerint jól van így, ahogy van.
2) Ön szerint nincs ez jól, de maradna. Hátha.
3) Ön elhagyná Magyarországot, ha tehetné.
4) Ön el fogja hagyni Magyarországot.

A második opció nyert. Utána: 3-4-1.
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