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Müller Márta

Hét nap, hét év
Egyfelvonásos dráma

Hét kis jelenetb�l áll ez a darab. Minden jelenet egy-egy nap egymást követ� 

évekb�l, tehát például: 2011 és 2017 között. A szoba falán egy naptár jelzi 

mindig az aktuális évet. A nap mindig április 21-e, a  f�szerepl� férfi  szüle-

tésnapja. A  külvilágból annyit érzékelünk, hogy a házhoz egy nagy kert is 

tartozik. A szobának az egyik fala tiszta üveg, amely egy majdnem teljesen 

nyitható többszárnyas ajtó, és egy fedett teraszra nyílik.

A szoba elég tágas. Bár végig fontos szerepe van a berendezésben a ma-

gatehetetlen beteg ágyának, ennek jellege, szerepe a szobában, az egész 

szoba atmoszférája a darab során megváltozik. Kezdetben a szoba hangulata 

olyan, mintha egy kórházban lennénk, vagy palliatív intézményben. A végére 

a szoba der�s, mondhatnánk, élettel teli.

A férfi  f�szerepl�, Olivér, egy néhány hónappal ezel�tt történt baleset kö-

vetkeztében nyaktól lefelé teljesen megbénult. A felesége a balesetben meg-

halt, � túlélte a balesetet, de egész további életére teljesen béna, mozgáskép-

telen maradt. Szerette volna a halált választani, de egy bíróság megtagadta 

az eutanáziát. A szelleme teljesen ép maradt, de érthet� módon az állapota 

depresszióssá tette.

Egy kis sikert ért el – a saját szemével nézve –: sikerült kiharcolnia, hogy a 

kórházból elengedjék és otthon ápolják. Erre megvannak az anyagi lehet�sé-

gei, részben egy biztosítás miatt, részben pedig azért, mert sikeres és ismert 

szobrász volt a baleset el�tt. Továbbra is abban reménykedik azonban, hogy 

így majd könnyebben talál valakit, aki hozzásegíti a halálhoz.

Szerepl�k:

Olivér

Krisztina

Soror Eustachia

Néma szerepl�ként: éjszakás n�vérek, betegszállítók, csomagszállítók
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Els� jelenet

A jelenet azzal kezd�dik, hogy Olivért 

éppen hazahozzák a kórházból. Átrak-

ják a már el�készített ágyára, bekap-

csolják a berendezéseket, melyekhez 

itt is hozzá van kötve, majd a szállítók 

elmennek. Csak Krisztina n�vér ma-

rad a magatehetetlen Olivéren kívül a 

színpadon. Rendezkedik, pakol szótla-

nul, néha rátekint a férfi ra.

OLIVÉR�(szemét körbejáratja a szo-

bán, felsóhajt, és majdnem moso-

lyogva mondja) Végre, végre!

Krisztina odafordul hozzá, közelebb 

lép, de nem szól még semmit.

OLIVÉR�Szabadság! Gy�ztünk! El-

engedtek! Hónapokig tartott, de 

végül elengedtek! Pedig a kórház 

olyan biztos volt a gy�zelmében! 

Hogy másutt nem tudnak, nem 

lehet „ápolni” engem…!

Miután a n�vér hallgat, folytatja:

OLIVÉR (valamivel csendesebben) Itt 

még meghalni is jobb lesz…

KRISZTINA (halkan) Vagy talán élni…?

OLIVÉR�Élni? (Ránéz.) Ne gúnyolód-

jon velem, n�vérke. Élet lehet ez? 

Micsoda élet?

Krisztina igazából nem tudja, hogy 

milyen vigasztaló szavakat mondjon, 

igyekezett felkészülni a helyzetre, de 

még nagyon új minden.

KRISZTINA�Mindig találhatunk vala-

mi szépet, valami örömöt… Pél-

dául azt, hogy süt a nap… (Kimu-

tat a kertre.)

OLIVÉR�(arra néz) Tényleg szép na-

pos id� van ma! Úgy látom, nem-

sokára már nyílnak az orgonák 

odakint. (A  terasz mellett egyik 

oldalon orgonabokrok vannak, 

a  másik oldalon, egy nagy ládá-

ban egy rózsabokor áll.) Kinyitná 

egy kicsit a teraszajtót? A  leveg�t 

senkit�l sem szabadna eltiltani!

Krisztina kinyitja a teraszajtót, majd 

a beteg gurulós ágyát is kicsit úgy 

fordítja, hogy jobban kilásson.

KRISZTINA�Jó lesz így?

OLIVÉR�Igen.

Krisztina fi gyeli az ágy körüli m�-

szereket, és egy kicsit magyaráz is 

hozzá.

KRISZTINA�Nézze csak, azt hiszem, 

ezeket már ismeri, mert ez a kór-

házban is volt. (Mutatja a tüd�re, 

a szívre, stb. kötött berendezése-

ket.) Ez itt valami új. Ez egy szen-

zoros lap, itt közvetlenül a feje 

mellett, ez azért van, hogy ezzel 

tud hívni, ha valamiért kellenék, 

mikor éppen nem vagyok a szo-

bában. Csak az orrát hozzáérinti, 

s  megszólal odakint egy cseng�. 

Kipróbáljuk?

Olivérnek a hazatérés miatti jókedve 

lassan elpárolgott. Minden azt juttatja 

az eszébe, hogy mennyire magatehe-

tetlenné vált.

OLIVÉR�Majd kés�bb. Ráér. Nem 

szaladok el.

KRISZTINA�Akkor megebédeltetem.

OLIVÉR�Várjon még azzal is egy ki-

csit. Üljön ide mellém a székre.

Krisztina leül az ágy melletti székre, 

és fi gyelmesen hallgat.

OLIVÉR�Mondanám, hogy kérem, 

fogja meg a kezem, de attól tar-

tok, úgysem érzékelek semmit.

Krisztina mégis megfogja a kezét, és 

kicsit elmosolyodik.

KRISZTINA�Egyre jobb lesz majd, 

meglátja!

OLIVÉR (mérgesen) Ne, ne, ezt ne, 

kérem, csak semmi hamis vigasz-
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talást! Az orvosok kerek perec 

megmondták, hogy nincs sem-

mi remény. (Hallgat egy darabig.) 

Egy él� roncs vagyok.

KRISZTINA (nagyon halkan) Mindig 

lehet valami remény… Lehet, hogy 

valamikor még örülni fog ennek a 

napnak…

OLIVÉR�Ennek a napnak? Tudja, mi-

lyen nap van ma?

KRISZTINA�Április 21., csütörtök.

OLIVÉR�Április 21. a születésna-

pom.

KRISZTINA (ránéz) Tényleg? Ne hara-

gudjon, ezt nem tudtam.

OLIVÉR�Igen, a  születésem napja. 

(Nagyon keser�en mondja.) Ez-

el�tt harmincnyolc évvel megszü-

letett egy egészséges kisfi ú. Az 

voltam én. Elkényeztetett gyerek. 

Aki mindig rengeteg ajándékot és 

egy nagy tortát kapott a születés-

napjára.

KRISZTINA�Az úgy is való. Gyertyák-

kal, igaz?

OLIVÉR�Igen, gyertyákkal. Mindig az 

évek számának megfelel�en.

KRISZTINA�Szívesen sütök egy tortát, 

ha kedve van hozzá.

OLIVÉR�Tud tortát sütni? Én azt hit-

tem, hogy manapság már min-

denki csak a cukrászdában rendeli 

a tortákat. Anyám is úgy csinálta, 

meg Éva is.

KRISZTINA�Éva?

OLIVÉR�� volt a feleségem. Meghalt 

a balesetben.

Elhallgat, Krisztina nehezen tudja, 

hogy mit mondjon.

KRISZTINA�Igazán minden részvé-

tem…

OLIVÉR�Ne! Fölösleges. Azt hiszem, 

jobb lett volna, ha én is meghalok 

akkor.

KRISZTINA (miközben feláll) Ne mond-

jon ilyet!

OLIVÉR�Hová megy?

KRISZTINA�Tortát sütni. Úgy is kelle-

ne most aludnia egy kicsit.

OLIVÉR�Ne menjen még ki. Üljön 

vissza. (Kicsit olyan a hangja, 

mint egy akaratos kisgyereké.)

KRISZTINA (visszaül) Szeretettel gra-

tulálok a születésnapjához. Van 

valami a régi tárgyai közül, amit 

szívesen látna maga körül?

OLIVÉR�Mint egy kisgyerek a maciját, 

arra gondol?

KRISZTINA�Egy feln�ttnek is lehet 

olyan meghitt darabja, aminek 

örül, ha mindennap látja.

OLIVÉR (ránéz) Tulajdonképpen igaza 

van. Tudja, hogy hol a m�he-

lyem, ahol dolgozni szoktam? (Így 

mondja, hogy „szoktam”, de ki-

csit elharapva a szót.) Tudja, hogy 

én szobrász voltam?

KRISZTINA�Igen. De ne haragudjon, 

nem ismertem korábban. Csak 

most néztem meg a szobrait, mi-

kor idejöttem dolgozni.

OLIVÉR (kicsit elmosolyodik) Szere-

tem, hogy �szinte. A  m�hely a 

kertben van, egy külön kis épít-

mény. Van benne egy kis szobor, 

amelyik nem az én alkotásom, de 

ott tartottam mindig magamnál. 

Egy n�t ábrázol, aki egyben olyan, 

mint egy hullám. Azt szeretném, 

ha idehozná. Olyan 40 centi lehet 

körülbelül.

Krisztina kimegy a kert irányába, 

majd hamarosan megjelenik, kezé-

ben a keresett kis szoborral.

KRISZTINA�Ez az, ugye?

OLIVÉR�Igen. Köszönöm.

Krisztina úgy rendezi el a kis szobrot 

egy kis kerek asztalon, hogy Olivér 

mindig láthassa. Aztán visszaül mellé.

OLIVÉR�Akkor most meséljen ma-

gáról.
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KRISZTINA�Rólam? Nincs mit me-

sélni. Tavaly végeztem az ápoló-

n�képz�n. (Hivatalossá vált a 

hangja, hiszen a munkaadójával 

beszél.) Fél évig kórházban dol-

goztam, most pedig itt vagyok.

OLIVÉR�Nagyon fi atal még… Hiszen 

még a nevét sem tudom! Mi a ke-

resztneve? Nem akarom állandóan 

csak n�vérnek szólítani!

KRISZTINA�Krisztina.

OLIVÉR�Olivér. (Némi szünet után) 

Remélem, nem érzi majd nagyon 

rosszul magát.

Megszólal a kapucseng�, mire Krisz-

tina megértést kér�en ránéz, feláll és 

kimegy.

Második jelenet

A szoba még mindig betegszoba jel-

leg�, bár egy-két normál nappaliba 

való díszítés is megjelent benne: egy 

szobor, egy váza virágokkal, egy ze-

negép és a televízió.

Az éjszakás n�vér éppen távozik, 

mikor Krisztina jön. Egy tortásdobozt 

hoz, egy kisebb ajándékdobozt és 

egy csokor virágot.

KRISZTINA�Jó reggelt, Olivér! Boldog 

születésnapot!

OLIVÉR�Jó reggelt! (Fásult, rossz 

kedv� a hangja, a  születésnapra 

nem is reagál.)

KRISZTINA�Reggelizett már? (Látja, 

hogy Olivér bólint.) Akkor mivel 

töltsük ezt a mai szép napot?

Valóban szépnek induló nap van. 

Krisztina kicsit jobban széjjelhúzza a 

függönyt, s  az egyik ajtószárnyat is 

megnyitja résnyire.

KRISZTINA�Nem zavarja a friss leve-

g�, ugye?

Olivér bólint, de nem szól semmit. 

Krisztina leül mellé.

KRISZTINA�Nem mondta, hogy mit 

szeretne ma csinálni. (Kérd�n néz 

rá.)

OLIVÉR�Mert az nem t�r nyomdafes-

téket.

Krisztina megrezzen, hátrébb húzó-

dik.

KRISZTINA�Mi baj? Rossz volt az éj-

szaka?

OLIVÉR�(gúnyolódva) „Mi baj? Rossz 

volt az éjszaka?” Mikor volt már 

nekem jó éjszakám? Mit gondol? 

Elegem van. Mindenb�l nagyon 

elegem van. Magából, magamból, 

ebb�l a nyomorult szenvedésb�l. 

(Elhallgat egy kicsit, majd még 

sötétebb hangon szólal meg.) Ha 

tényleg meg akarna ajándékozni 

valamivel, akkor segít véget vetni 

ennek. Ez lenne az egyetlen igazi 

ajándék.

KRISZTINA�Nem lehet. Tudja, hogy 

nem lehet. (Sóhajt egyet.) Az ügy-

védje mindent megpróbált, azt 

mondta. Hiszen hallotta.

OLIVÉR�Nem érdekelnek a törvé nyeik. 

Nem jó törvények. Hosszú szenve-

désre ítélnek, és miért? Semmiért. 

Kinek jó ez? Nekem nem, magá-

nak nem, senkinek sem.

KRISZTINA�Vannak olyan napok, mi-

kor úgy érzem, örül, hogy él. Hogy 

itt van, s  nem valahol eltemetve 

egy sír fenekén.

OLIVÉR�Itt is el vagyok temetve. 

A  sírban talán majd nem szenve-

dek t�le.

KRISZTINA�Senki sem tudja, milyen 

lesz a halála után.

OLIVÉR�Lehet ennél rosszabb? Le-

gyen már �szinte, mi lehet ennél 

rosszabb? Magatehetetlenség és 

fájdalom, és semmi más, ha csak 
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ennyib�l áll a halál, akkor már 

most is meghaltam. Megmen-

t�mnek érezném azt, aki hozzá-

segítene, hogy tényleg meghal-

hassak.

KRISZTINA�Ebben nem tudok segí-

teni.

OLIVÉR�Az a baj, hogy az ügyvédem 

se akar segíteni abban, hogy talál-

jak valakit, aki pénzért megteszi. 

Csak a legális módokat keresi, de 

úgy még sokáig elhúzódhat.

KRISZTINA�(nem tudja, hogy mit is 

mondjon) Az ügyvédeknek végül 

is tiszteletben kell tartaniuk a tör-

vényeket…

OLIVÉR (keser�en felnevet) Hol n�tt 

föl maga, kislány? Az ügyvédek 

els�sorban a saját pénztárcájukat 

tartják tiszteletben. Nekik általá-

ban az a jó, ha egy ügy minél to-

vább elhúzódik.

KRISZTINA (maga elé mondja) Senki-

ben sem bízik igazán, talán ezért 

is érzi oly rossznak az életét.

OLIVÉR (ránéz, s  meglehet�sen ke-

gyetlenül) Bízni? Ugyan kiben bíz-

hatnék? Magamban bíztam, a  sa-

ját er�mben – amíg volt.

KRISZTINA�…és most senkiben. So-

hasem félt az egyedüllétt�l koráb-

ban?

OLIVÉR�Nem. Tele voltam ismer�-

sökkel, barátokkal, n�kkel…

KRISZTINA�…és most nincs senkije.

OLIVÉR�Ezt a fajta tapintatosságot 

tanítják az ápolón�knek?

KRISZTINA�Nem azt akarja, hogy 

�szinte legyek?

OLIVÉR�Nincs senkim. Egyedül va-

gyok. A maga terhére.

Krisztina fel akar állni.

OLIVÉR�Hová megy?

KRISZTINA�Adok egy injekciót, az or-

vos azt mondta, depresszió ellen 

jó lesz.

OLIVÉR�Ne! Eszébe ne jusson! Nem 

akarok semmilyen depresszió elle-

ni injekciót! Mondja, nem teljesen 

indokolt, ha elkeseredett vagyok?

KRISZTINA�De, igen.

OLIVÉR�Akkor maradjon, és próbál-

jon inkább szavakkal vigasztalni.

KRISZTINA�Szavakkal vigasztalni… 

Meséljek egy mesét? Vagy olvas-

sak fel valamit?

OLIVÉR�Kés�bb. El�bb azt próbálja 

megmondani, hogy maga szerint 

miért nem kellene meghalnom. 

De ne valami frázisokat mondjon!

KRISZTINA�Megpróbálom. (Egy ki-

csit elnéz, másfelé, nem az ágyra, 

hanem a virágokra, kifelé az abla-

kon.) Nem tudom, mi van a halál 

után. Nem tudom, hogy érzünk-e 

ott valamit. Fáj-e ott valami. Egye-

dül vagyunk-e ott? Minek sietni? 

Minek sietni az olyan ismeretlen-

be, ahol talán még nehezebb a 

dolgunk, mint itt? Ahol még ta-

lán esélyünk se lehet arra, hogy 

érezzünk valamit a szeretetb�l… 

Lehet, hogy akik ott vannak, azok 

mind-mind arra várnak, arra vágy-

nak, hogy minél el�bb jöhessenek 

vissza ide… Lehetséges.

Olivérnak elmúlt a gúnyolódó kedve. 

Úgy nézi Krisztinát, mintha most lát-

ná el�ször.

OLIVÉR�…hogy érezzünk valamit a 

szeretetb�l… ezt szépen mond-

ta. Talán, ha visszajövök, ahogy 

maga mondta, egy másik életbe, 

jobban rá tudok találni a szeretet-

re. Mindig csak szavaknak, kiürült 

szavaknak éreztem, amikor hitr�l 

meg szeretetr�l beszéltek. Nem 

olyannak, ami megtalálható, ami 

meglelhet�, ami része az élet s�-

r�jének. Pedig most a  hiányuk, 

a  hiányérzetem tanít arra, hogy 

mégiscsak vannak.
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(Némi hallgatás után.)

 Lehet, hogy a halálban vágyni fo-

gok vissza. De nem ide, ebbe 

a szobába, magatehetetlen öreg-

ként, hanem egy új életbe, egy 

életer�s fi atalba. Egy csecsem�be, 

akinek perspektívája van.

Megszomjazott a beszédt�l, a szemé-

vel jelzi, hogy kér inni. Mikor Krisztina 

megitatja, Olivér észreveszi Krisztina 

ujján a jegygy�r�t.

OLIVÉR�Hát ez meg micsoda? Maga 

férjhez ment, és el sem árulta ne-

kem?

KRISZTINA�Még csak eljegyeztük 

egymást. Három hónap múlva lesz 

az esküv�nk.

OLIVÉR (kicsit dörmögve) Én azt sem 

tudtam, hogy van egy potenciális 

férjjelöltje.

Krisztina úgy néz rá, mint aki azt 

mondaná: Na és?

OLIVÉR�(megérti a ki nem mondot-

tat) Bocsánat, tudom, hogy semmi 

közöm hozzá. Nem úgy kérdez-

tem, mint egy f�nök, hanem, mint 

egy… (Elbizonytalanodik.) …mint 

egy barát. Érezhetem a barátom-

nak? Hiszen annyi id�t töltünk 

együtt!

�szintén mondja, de mégis mintha 

saját magát is meglepné, amit mond. 

Krisztina bólint, de nem szól sem-

mit. Mikor leteszi a poharat, utána 

mondja:

KRISZTINA�Bekapcsolom most egy 

kicsit a tévét, mert dolgom van a 

konyhában, jó?

OLIVÉR�Inkább csak valami zenét. 

Vivaldit, jó?

Krisztina elindítja a Négy évszakot Vi-

valditól, majd kimegy.

Harmadik jelenet

Krisztina éppen befejezi egy könyv-

nek a felolvasását, s  leteszi az ágy 

melletti kisasztalra a könyvet.

OLIVÉR�Ez jó volt. Szeretem ezeket 

a távoli, keleti meséket. Oly sok 

minden természetes bennük, amit 

ez az itteni világ csak bolondság-

nak tart.

KRISZTINA�Én is szerettem a tündé-

rekr�l, a koboldokról, a varázslók-

ról szóló meséket, már gyerekko-

romban is.

OLIVÉR�Talán természetesebb lenne 

a halál gondolata, ha elfogadnánk 

a másmilyen lényeket, a szelleme-

ket, a  dzsinneket, pláne, ha még 

beszélgetni is tudnánk velük, mint 

ez a mesebeli ember. Megkérdez-

hetném t�lük, hogy mi lesz odaát.

Krisztina csak elmosolyodik, de nem 

szólal meg.

OLIVÉR�Hogy lehet úgy menni a ha-

lálba, hogy nem tudjuk, hová me-

gyünk? Senki sem szokott úgy 

felszállni egy vonatra, hogy nem 

tudja, hová megy a vonat!

KRISZTINA�Azt hiszem, nem jó az, 

hogy az emberek mindent el�re 

tudni szeretnének.

OLIVÉR�Magát csak kellemes megle-

petések érték az életében?

Miután Krisztina nem válaszol, más 

jut az eszébe.

 Tudja, hogy tegnap este, miután 

elment, itt járt az ügyvédem?

Krisztina tagadóan rázza a fejét.

OLIVÉR�Szavaztam. Amir�l már be-

széltünk, err�l a népszavazásról, 

az eutanáziáról. Az ügyvéd elintéz-

te a megfelel� módon. Szavaztam 

arról, hogy szabad lehessen meg-

halni annak, aki meg akar halni.
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KRISZTINA�Még mindig meg akar 

halni? (Csak félig kérdés.)

OLIVÉR�(bólogat) Remélem, segít 

majd, ha engedélyezik. Ha szabad 

választásom lehet, amit a jog is jó-

váhagy, akkor magától szeretném 

kapni a poharat.

KRISZTINA�Nem. Ne haragudjon, de 

nem.

OLIVÉR�De miért? Miért nem? Azt 

hittem, már egy kicsit megkedvelt 

engem. Olyan szót, hogy szeretet, 

én nem is akarok használni.

KRISZTINA�Megkedveltem. (Csöp-

pet elmosolyodik.) Tudja, én úgy 

gondolom, hogy ha lehet a halált 

választani, akkor kell hogy legyen 

lehet�ség arra is, hogy minden-

ki maga eldönthesse – minden 

orvos, minden ápoló, minden ro-

kon –, hogy � maga akar-e segéd-

kezni ebben.

Olivér egy rövid id�re csöndben ma-

rad.

OLIVÉR�Mint ahogy régen voltak gye-

rekorvosok, akik szülni segítettek, 

de abortuszt csinálni nem akartak?

KRISZTINA�Igen, valahogy úgy. Nem 

akarok ölni. Még akkor sem, ha 

engedélyezett.

OLIVÉR�Akkor sem, ha pont azzal 

segítene? Ha úgy szabadít meg 

valakit a hosszas szenvedést�l? 

De hát, miért nem? Képzelje csak 

saját magát az én helyembe! (Egy 

pillanatra elhallgat.) Én segítenék 

magának hasonló helyzetben.

KRISZTINA�Ha kérném…

OLIVÉR�Igen, természetesen nem én 

dönteném el.

Krisztina feláll, de nem tud elindulni, 

mert Olivér megszólal.

OLIVÉR�Hova megy?

KRISZTINA�A konyhába. Éppen ideje, 

hogy elkészítsem az ebédjét.

OLIVÉR�Elszalad a beszélgetés el�l? 

Az egyetlen témában, ami nekem 

még fontos?

KRISZTINA�Nem szaladok el. Csak 

ebben a kérdésben már nagyon 

sokszor hiába beszélgettünk. Nem 

akarom feladni, hogy az életvágyát 

er�sítsem, ne a halálvágyát.

OLIVÉR�Szóval, csak azért nem akar-

na segíteni, mert a halálomat a 

saját kudarcának fogná fel? Nem 

gondolja, hogy nagyon önz� ál-

láspont?

KRISZTINA�Jaj, de kiforgatja a szavai-

mat! (Közben elindul az ajtó felé.) 

Tartsunk egy kis ebédszünetet, jó? 

Hoztam valami fi nomat is.

OLIVÉR (elmosolyodik) Már azt hit-

tem, hogy ma elfelejtette a szüle-

tésnapomat!

KRISZTINA (alig észrevehet�en felsó-

hajt, örül, hogy témát váltottak) 

Nem felejtettem el, csak kint hagy-

tam a tortát reggel a konyhában. 

Bekapcsoljak valami zenét, amíg 

kimegyek?

OLIVÉR�Nem, most ne zenét, a spa-

nyol nyelv� elbeszéléseket, legyen 

szíves.

Krisztina bekapcsolja a lejátszót, 

majd kimegy. Olivér csukott szem-

mel hallgatja az elbeszélést.

Néhány perc telik el. Krisztina jön a 

tolókocsival, rajta az ebéd és a torta.

Olivér a szemével kéri, hogy kapcsol-

ja ki a lejátszót.

KRISZTINA�Nézze, milyen szép kis 

festményt találtam! (A  torta mel-

letti üdvözl�lapot veszi fel.) Ezzel 

szeretnék ma boldog születésna-

pot kívánni! (Úgy tartja a képet, 

hogy Olivér láthassa.)

OLIVÉR�(nézi, nézi, aztán megszólal) 

Tudja, régen nagyon nem sze-

rettem az ilyen realista képeket. 



 

7474

Mindig gúnyolódtam rajta, minek 

a hegyeket, minek a fákat lefes-

teni manapság, hogy olyan kit�n� 

fényképez�gépek vannak. De ez a 

kép, ahogy elnézem, olyan, mint-

ha a fest�je emlékezetb�l festette 

volna, vagy talán csak megálmod-

ta azt a tájat.

KRISZTINA�Nagyon valószín�.

OLIVÉR�Valószín�? Miért?

KRISZTINA�A  kép fest�jének nin-

csen se keze, se lába. Szájjal fest. 

A szájában tartja az ecsetet. (Hal-

kan, óvatosan mondja, nem tud-

ja, hogy milyen hatást vált ki 

Olivérb�l.)

Olivér elkomorodik, elhallgat, nem 

szól semmit. Figyeli, ahogy Krisz-

tina el�készíti az ebédet, s  egy kis 

születésnapi bort önt egy csöppnyi 

pohárba.

OLIVÉR�Nem iszik velem?

KRISZTINA�Nekem már nem lehet. 

A baba miatt, tudja. (Kicsit megsi-

mogatja a pocakját.)

OLIVÉR (ránéz) Még négy hónap?

KRISZTINA�Körülbelül.

Megemeli a kis borospoharat, majd 

megitatja Olivért.

Negyedik jelenet

Soror Eustachia imádkozva ül – az 

imádságot nem hallani –, Olivér al-

szik. A szobában a kisasztalon a fény-

képek között megjelent egy új: Krisz-

tina n�vér a csecsem�jével. Odakint 

esik az es�.

OLIVÉR (kinyitja a szemét) Régóta 

várja, hogy felébredjek?

SOROR EUSTACHIA�Nem. Hallottam, 

hogy nyugtalan éjszakája volt. Jó 

reggelt!

OLIVÉR�Jó reggelt! Ahogy kinézek, 

úgy t�nik, hogy elég borús nap 

van ma.

Soror Eustachia közben felállt, s  a 

már ott várakozó reggelit közelebb 

hozzá.

SOROR  EUSTACHIA�Tejet hoztam, 

mézzel, ugye jó lesz? Nekilát?

Olivér bólint, mire a n�vér elkezdi 

megetetni, megitatni. Közben beszél 

hozzá.

SOROR  EUSTACHIA�Krisztina n�-

vér telefonált, mialatt maga még 

aludt. Tervezte, hogy átsétál a ba-

bakocsival napközben, de a kisfi a 

belázasodott, otthon kell maradni-

uk. Fel akarta köszönteni magát a 

születésnapján. Kérte, hogy adjam 

át a jókívánságait. Boldog szüle-

tésnapot kívánunk!

Olivér még eszik, nem szól, csak szo-

morúan néz. Mikor befejezte a regge-

lit, megszólal.

OLIVÉR�Közelebb tenné Krisztina 

meg a gyerek képét? Olyannak 

t�nik nekem, mint egy Madonna- 

kép. Az anya gyermekével. Mintha 

egy burok lenne körülöttük, mely-

be senkinek nincs belépés.

Soror Eustachia egy kis panelre a 

falon, rögzíti a képet közel Olivér 

arcához, aztán kimegy a reggelivel. 

Mikor visszajön, leül Olivér ágya 

mellett.

OLIVÉR�Kérdezhetek valamit, n�vér?

SOROR  EUSTACHIA�(meglepetten) 

Természetesen.

OLIVÉR�Mikor belépett a rendbe, 

apáca lett, miért pont az Eustachia 

nevet választotta? Hiszen maga 

választotta, nem?

SOROR EUSTACHIA�Igen. Én választ-

hattam.
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OLIVÉR�Az Eustachia az ógörögb�l 

ered, ha jól tudom. Valami olyas-

mit jelent, hogy jó ág, jó termést 

hozó, jó gyümölcsöt hozó. Apá-

caként nem hozhat gyümölcsöt, 

nem?

SOROR EUSTACHIA�A léleknek is le-

hetnek gyümölcsei. A  léleknek is 

vannak gyümölcsei. Megvan a ma-

ga folyamata, mint a természet-

nek: kifejl�dik, majd termést hoz, 

magokat készít.

OLIVÉR�Hogyan láthatja ezeket egy 

közönséges halandó? (Nem válik 

gúnyossá a hangja, csak kételke-

dés van benne.)

SOROR EUSTACHIA�Sok minden van, 

amit az ember nem lát. Létezik a 

rejtettségben. Nem biztos, hogy ami 

az egyik életben lélekké formálódik, 

az mindjárt ugyanott ki is fejl�dik 

és termést hoz. A lélek fejl�désének 

a ciklusai talán sokkal hosszabbak, 

mint egy-egy emberélet.

OLIVÉR�Akkor maga hisz a reinkar-

nációban, az újjászületésben! Nem 

volt soha, egy csepp kételye sem, 

hogy becsapja önmagát? Hogy a 

halál után nem lesz semmi, de 

abszolút semmi?

SOROR  EUSTACHIA�Nem. Öntudat-

lanul mindig, egészen kis gyerek-

ként is, bennem volt a hit. Sokkal 

el�bb, mint ahogy keresni kezd-

tem, hogy tulajdonképpen mi is 

az a hit, amiben hiszek, mi az a jó, 

amiben hiszek.

OLIVÉR�Ahogy hallgatom magát, úgy 

t�nik, az ilyesmi nagy ajándék 

lehet.

SOROR  EUSTACHIA�Ajándék a kere-

s� léleknek.

Olivér elgondolkodik, majd egy id� 

után.

OLIVÉR�Talán ismeri, n�vér, Gawain 

lovag meg a Zöld lovag törté-

netét. Egy id�ben sokat foglal-

koztatott a mitológia, terveztem 

magamban egy szoborcsoportot, 

amib�l aztán nem lett semmi. 

A  mitológiák tele vannak az élet 

és a halál kérdéseivel, és azzal, 

hogy hogyan keresi az ember az 

útját a világban, s  nemcsak a mi 

világunkban, amit közönségesen 

racionalitásnak neveznek, hanem 

abban a másikban is. Azt tanítják, 

hogy a léleknek meg kell ismernie 

a sötét oldalt ahhoz, hogy igazán 

éretté válhasson. (Elhallgat, de 

mivel Soror Eustachia várako zóan 

néz rá, folytatja.) Hol vannak a 

próbatételek manapság? Hol van-

nak a megismerési utak? Hogyan 

ismerheti meg a sötét oldalt egy 

apáca?

SOROR EUSTACHIA�A rossz kételke-

dés, a hibás döntések, a csábítás-

sal szembeni elgyengülés minden 

úton szembejöhet velünk. Nagyon 

megtisztel�, ha olyannak látja az 

apácákat, akik mind, egyt�l egyig 

soha nem hibáznak; de azért azt 

hiszem, hallhattunk eleget hibá-

zott papokról, egyházi személyek-

r�l, nemde?

OLIVÉR�Igen, igen, de nem is ezt 

célozta a kérdésem…

SOROR EUSTACHIA�Azt hiszem, hogy 

értem. Az érésre, a  lélek érésére 

gondolt. A  legendákban a h�sök 

éréséhez általában nem a lelkigya-

korlatok vagy a meditáció vezet-

nek, hanem a test vagy a szellem 

kihívásai, döntéseket kívánó élet-

helyzetekben.

OLIVÉR�Igen. Nézzen például en-

gem. Mit tehetne még a lelkem, 

mikor testem jóformán már nincs 

is, illetve vágyként, csábításként 

nincs, feladatok végrehajtására al-

kalmas eszközként nincs, szóval 

csak úgy van, mint egy ellátni való, 
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fölös teher. Úgy érzem magam 

néha, mintha csak egy szellem 

lennék, aki kívülr�l nézi a világot.

SOROR EUSTACHIA�Nem lát különb-

séget?

OLIVÉR�Van?

SOROR EUSTACHIA�Azt hiszem, van. 

Az embereknek nagyobb cselek-

vési szabadság adatik meg, úgy 

gondolom, mint a szellemeknek. 

Ezzel a nagyobb cselekvési sza-

badsággal sok jót is tehetnének.

OLIVÉR (szinte kiabálva) De n�vér, hát 

nézzen már rám! Miféle cselekvési 

szabadságom lehet nekem, így, 

bénán?

SOROR  EUSTACHIA�Maga gazdag 

ember. Szép háza van, szép alko-

tásai, sok pénze, amellyel elvisel-

het� körülményeket tud teremte-

ni a betegségéhez. Tudja, milyen 

sokan vannak, akiknek ez nem 

adatik így meg? Akik nemcsak a 

betegségt�l szenvednek, de a nyo-

mortól legalább annyira?

Mindketten elhallgatnak egy darabig. 

Soror Eustachia azért, mert úgy érzi, 

hogy kicsit hevesebben reagált, mint 

kellett volna, Olivér pedig elgondol-

kodott. Szinte egyszerre szólalnak 

meg.

OLIVÉR�Van valami igazság benne…

SOROR EUSTACHIA�Sokan írtak már 

róla, hogy a betegség is lehet pró-

batétel.

OLIVÉR�Megpróbálkozom a festés-

sel. (Lassan beszél, mert még szá-

mára is újak ezek a gondolatok.) 

Látja azt a kis képet ott a falon? 

Egy éve hozta Krisztina, azzal gra-

tulált a születésnapomhoz. Egy 

hozzám hasonlóan torzó fest� fes-

tette, a  szájával tartva az ecsetet. 

Talán én is belejönnék, kamasz-

koromban festettem valamennyit.

SOROR EUSTACHIA�Jó ötlet!

OLIVÉR�Azért, mert elfoglalom ma-

gam valamivel?

SOROR EUSTACHIA�Az sem lebecsü-

lend�, de nem azért. Azt hiszem, 

van még mondanivaló magában. 

Amit továbbadna másoknak.

OLIVÉR�Köszönöm. Szebbet gondol 

rólam, mint amilyen vagyok.

Kis csend.

OLIVÉR�Illusztrációkat szeretnék csi-

nálni, mesekönyvekhez meg a mi-

tológiai történetekhez. Olyan sok 

kép van a fejemben!

Felcseng a telefon. Az ügyvéd az. So-

ror Eustachia átkapcsolja a vonalat az 

Olivér feje melletti készülékre, majd 

kimegy a szobából.

Ötödik jelenet

Krisztina jön der�t árasztva, világos 

tavaszi ruhában.

KRISZTINA�Szép jó reggelt, Olivér! 

Boldog születésnapot!

OLIVÉR (boldog mosollyal) Szóval, 

igaz! Visszajön, ha csak fél napok-

ra is! Nagyon boldoggá tesz vele! 

(A  saját túláradásától megijedve 

elhallgat.)

KRISZTINA�Igen. Én is örülök, hogy 

látom.

OLIVÉR�Meséljen! Hogy telnek a nap-

jai? Mit tud már a kisfi ú? Péter? 

Hol van most, miért nem hozta 

magával?

KRISZTINA (mosolyogva) Ez az els� 

olyan próbanapja a bölcs�dében, 

mikor egyedül van ott. Többször 

voltunk ott együtt, most el�ször 

hagytam magára.

OLIVÉR�Nem túl pici még � ehhez?

KRISZTINA�Augusztusban lesz két-

éves. Er�s, egészséges, hála Is-
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tennek! Ez nem olyan bölcs�de, 

ahol sok gyerek van összezsúfol-

va valami kis helyen, egy isme-

r�s fi atal asszony csinálja, a  saját 

kertes házukban. A  saját kisfi a 

mellé elvállalt még így, fél napra 

négy gyereket. Mind a környékr�l, 

majdnem mind már a játszótérr�l 

is ismerte egymást. Azt mondják, 

kell a gyerekeknek is a hasonló 

korúak társasága. Remélem, bevá-

lik, jó lesz neki.

OLIVÉR�Én is remélem, hiszen így 

tud itt lenni. (Csöpp szünet után.) 

Szükséges a pénz, vagy hiányoz-

tam…? (Kicsit gúnyolódva szeret-

né kérdezni, de nem úgy sikerül. 

Nem akarná sajnáltatni magát, 

de a régi, könnyen a cinizmusba 

forduló énje megkopott, szinte 

elt�nt róla.)

KRISZTINA (ránéz) Ez is, az is. Gyak-

ran eszembe jutott. Maga, Olivér, 

és a beszélgetéseink. Az, ahogy a 

halálról beszélt.

Krisztina nem mondja, de érezni 

lehet, hogy a házasságával valami 

nincs rendben. Észreveszi a saját ké-

pét a gyerekkel a falon.

KRISZTINA�Ezek szerint gondolt ránk 

néha?

OLIVÉR�Sokat. Ez az én Madonna- 

képem.

KRISZTINA�Jaj, ne mondjon ilyet! 

Nem vagyok Madonna, csak anya 

gyermekével.

OLIVÉR�Csak? Ez a legtöbb, nem?

Egymásra néznek, úgy, hogy a tekin-

tetük találkozik.

KRISZTINA�Igen. Ez a legtöbb. A leg-

nagyobb ajándék az életben.

OLIVÉR�Ez látszik ezen a képen. Ez 

a szeretet von valamilyen áthatol-

hatatlan burkot maga és a gyereke 

köré. Melybe nincs behatolás.

Hallgatnak. Krisztina kissé elérzéke-

nyült, de ezt igyekszik titkolni. Meg-

lát egy másik képet a kisasztalon, kis 

festményt, melyet Olivér készített.

KRISZTINA�És ez itt? Ezt a képet nem 

láttam még! Ki festette?

OLIVÉR�Nem jön rá?

KRISZTINA�Maga?

OLIVÉR�Igen. Egy sorozatnak a ré-

sze.

KRISZTINA�Eustachia n�vér nem is 

mesélte el nekem, hogy elkezdett 

festeni!

OLIVÉR�(kicsit mosolyogva) Én kér-

tem meg rá, hogy ne szóljon. Látni 

akartam az arcát, mikor megtudja, 

mikor az els� képet megnézi.

KRISZTINA�Örülök neki, nagyon örü-

lök neki, hiszen gondolhatta!

OLIVÉR�Tetszik?

Krisztina hallgat egy darabig, fi gyel-

mesen nézi a képet.

KRISZTINA�Igen. Olyan, mintha vala-

ki valamilyen nagyon-nagyon mély 

kútba vagy szakadékba zuhant 

volna. Mégis van valami fény az 

arcán, valami megfogalmazhatat-

lan remény.

OLIVÉR�Köszönöm. Ezt akartam meg-

festeni.

KRISZTINA (ránéz) A  reményt? Re-

ményt, lehetetlen helyzetben?

Olivér bólint.

Krisztina csendesen leül az ágy mellé, 

aztán halkan beszélni kezd.

KRISZTINA�Milyen furcsa! Maga el-

kezdte megtalálni a reményt, én 

meg egyre többet gondoltam a 

halálra. A  reménytelenségre. Vol-

tak olyan pillanataim – de tényleg 

csak nagyon röpke pillanatok!  –, 

mikor úgy éreztem, hogy csak a 

fi am tart életben.
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Olivér fi gyelmesen hallgat, de nem 

szólal meg. Szinte fél, hogy az a ka-

pu, amelyet most Krisztina megnyit 

magán, mindjárt újra becsukódik.

KRISZTINA�Mérhetetlen öröm és bol-

dogság a gyerek, de valahányszor 

kilépek abból a zárt körb�l, ami-

ben csak ketten vagyunk, a fi am és 

én, nagyon ellenségesnek, nagyon 

rossznak t�nik a külvilág. Idegen-

nek. Rosszat akarónak. Csak az 

érdekekkel tör�d�nek.

OLIVÉR�Én is?

KRISZTINA�Azt hiszem, nem. Úgy ér-

zem, nem.

Hallgatnak egy darabig.

OLIVÉR (halkan) Ha jól értem, a  há-

zassága nagy csalódás… persze, 

tudom, semmi közöm hozzá (teszi 

hozzá hadarva).

KRISZTINA�Igen. Ha nem lenne a 

fi am, elmennék.

Ezután sokáig nem tudnak mit mon-

dani. Krisztina feláll, tölt magának 

egy kis teát, majd látja, hogy Olivér 

is inna, �t is megitatja.

OLIVÉR�Pedig olyan der�sen érke-

zett ma! Olyan boldognak t�nt. 

Nehéz dolog ez az emberi bol-

dogsággal. Mit tehetünk magunk 

érte? Látja, én elkezdtem feste-

ni, s  ez ad is nekem valamennyi 

boldogságot. Mégis, ahogy most 

magát szomorúan látom, az csak 

a magatehetetlenségemet juttatja 

az eszembe.

KRISZTINA�Azt igazán nem akar-

tam!…

OLIVÉR�Nem, nem magán múlik, 

Krisztina, még csak nem is ezen a 

mostani állapotomon. Persze, ha 

még olyan lennék, mint régen, ak-

kor lehet, hogy most úgy kezdtem 

volna el vigasztalni, mint egy férfi . 

(Felsóhajt.) De nem biztos, hogy 

attól boldogabbak lennénk.

KRISZTINA (bólint) Én sem hiszem.

OLIVÉR�Megkérhetném valamire?

KRISZTINA�Hát persze, azért vagyok 

itt.

OLIVÉR�Nem, nem, most nem arra 

gondoltam, hogy inni vagy enni 

adjon nekem, most valami szemé-

lyesre. Arra kérném, ha egyszer 

nagyon elkeseredne, beszéljen ve-

lem. Jó?

Krisztina bólint.

KRISZTINA�Nem vagyok valami jó 

ápolón�, hogy a saját bajaimmal 

traktálom.

OLIVÉR�Krisztina! Ne mondjon ilyet! 

Hisz épp ezzel tekint embernek!

Néhány perc múlva.

KRISZTINA�Felolvasok valamit, jó?

Olivér bólint, Krisztina a kisasztalon 

fekv� könyvekb�l kiválaszt egyet, le-

ül az ágy mellé, és olvasni kezd.

Hatodik jelenet

Mikor a jelenet elkezd�dik, a kis, kör 

alakú asztalka Olivér ágya mellett 

van, Krisztina ott ül mellette, és egy 

nagy mappából képeket válogatnak 

egy készül� mesekönyvhöz illusztrá-

ciónak. Valamikor az elmúlt hónapok 

során átváltottak tegez�désre.

KRISZTINA�(feltart egy képet) Erre 

gondoltál, ugye?

OLIVÉR�Igen, már mikor festettem, 

akkor is az a mese járt az eszemben.

KRISZTINA�Gyerekkoromban volt 

egy mesekönyvem, melyben Cha-

gall-képek voltak. Akadt olyan kép, 

amely jobban megmaradt ben-

nem, mint a hozzá tartozó mese.
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OLIVÉR�Talán az se jó, nem?

KRISZTINA�Miért lenne olyan nagy 

baj? A gyerekeknek a képek is me-

sék. Tovább jár rajtuk ugyanúgy a 

fantáziájuk, mint a mesén.

OLIVÉR�Lehet, hogy csak addig, 

amíg nem tanulnak meg maguk 

olvasni.

KRISZTINA�Lehet.

OLIVÉR�Petinek van kedvence? Ked-

venc könyve vagy kedvenc me-

séje?

KRISZTINA�Sokáig a rigmusok, 

a  gyerekversek voltak, amiket 

mindig kért. Mostanában már in-

kább a hosszú meséket. Olyanokat 

is, amikr�l el�ször azt gondoltam, 

hiszen ezt még nem is értheti.

OLIVÉR�Mint például?

KRISZTINA�Mint például a halászról 

és a szellemr�l szóló mesét.

Hallgatnak egy kicsit. Krisztina az 

utolsó kiválasztott képpel együtt a 

mappát is leteszi a kezéb�l.

OLIVÉR�Szomorú vagy mostanában 

mindig.

Krisztina nem szól, csak bólint.

OLIVÉR�(halkan) Nem tudnék segí-

teni?

KRISZTINA�(határozottan) Nagyon 

köszönöm, de nem. Senki sem 

tud segíteni.

OLIVÉR�Isten?

Krisztina nem válaszol rögtön.

KRISZTINA�Az id�. A múló id�. Most, 

hogy már ketten vagyunk Petivel, 

s el�bb-utóbb a válóper is lezárul, 

talán elkezd�dik majd egy új kor-

szak. (Némi szünet után.) A  gye-

reken fogom látni, ha már itt lesz.

OLIVÉR�(némi szünet után) Hogyan 

lehet örömöt adni másnak? Ha 

tudnám, szívesen átadnék most 

bel�le. Nem gondoltam volna 

évekkel ezel�tt, hogy lesz olyan 

id�, mikor én mondom ezt neked. 

Mintha te tanítottál volna meg az 

örömre, arra, hogy még így is 

örülni tudjak az életnek, aztán 

most, mikor én adhatnék talán…

KRISZTINA�Örülök, hogy nem akarsz 

meghalni már, örülök, ha nekem 

is van egy kis részem ebben. De 

nem én tanítottalak. Az örömöt, az 

igazi bels� örömöt soha nem lehet 

készen kapni. Nem lehet másoktól 

kapni. Magunkban kell rátalálni.

OLIVÉR�Akkor nálad most jól elbújt!

KRISZTINA (csöppet mosolyogva, de 

szomorúan) Igen.

Hallgatnak.

Megszólal a kapucseng�, Krisztina 

kimegy. Egy nagy csomaggal tér 

vissza. Miközben a csomagot bontja, 

úgy beszél.

KRISZTINA�A  Képz�m�vészeti Tár-

saságtól jött. Egy trófea. A  papír 

szerint ez az els� helyezett díja.

Közben kiemelt egy kis szobrot a do-

bozból s a sokszoros csomagolásból. 

A  szobor absztrakt, nehéz megmon-

dani, hogy mit ábrázol. Odateszi Oli-

vér közelébe a kisasztalra.

OLIVÉR (ránéz) Hm. Köszönöm. Írni 

nem írtak semmit?

KRISZTINA�De, itt a levél mellette. 

Felolvassam, vagy csak a lénye-

get?

OLIVÉR (mosolyogva) Csak a lénye-

gét.

KRISZTINA�Lelkendezve gratulálnak 

a képekhez, s  felajánlanak egy 

önálló kiállítást �szre. Gratulálok 

hozzá én is.

OLIVÉR�Köszönöm. (Sóhajt egyet.) 

Valamikor, jó néhány éve, szob-

rászként, a sikereim boldoggá tet-

tek. De, most?
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KRISZTINA�Most pedig sok örömöt 

jelent a festés, nem?

OLIVÉR�(ránéz) Ne csinálj úgy, mint-

ha nem akarnál megérteni, kérlek. 

A  festés maga igen. Biztosan a 

tudat is, hogy vannak, akiknek tet-

szik, akiknek mond valamit. (Szü-

netet tart.) De az egész felhajtás, 

ami a sikeres emberek körül szo-

kott lenni, ma már nem hiányzik.

KRISZTINA�(elmosolyodva ránéz) 

Szóval, ha jelentkezne egy-két új-

ságíró, ne engedjem be �ket?

OLIVÉR�Hallgassunk egy kis zenét, 

jó?

Krisztina elindítja Beethoven Heged�-

versenyét, majd leül a fotelbe. Mind-

ketten csukott szemmel hallgatják a 

zenét.

Hetedik jelenet

Gyönyör� id� van megint, mint az 

elején. A szobába árad be a napsütés. 

Majdnem mintha egy normális nap-

pali lenne már, tele mindenféle tárgy-

gyal, könyvekkel, képekkel, ajándék-

dobozzal, és több helyen virággal.

KRISZTINA�Boldog születésnapot!

OLIVÉR�Köszönöm.

KRISZTINA�Tudod, hogy mára sokan 

bejelentkeztek, hogy jönnek gra-

tulálni? Az ügyvéd, a  Képz�m�-

vészetit�l Klára, a  Gyerekfalutól 

Frigyes, és még egy riportern� is 

hagyott telefonüzenetet, hogy sze-

retne eljönni.

OLIVÉR�(kissé mosolyogva) Kezd el-

viselhetetlenné válni, nem?

KRISZTINA�Néhány éve még az szo-

morított el, hogy veled senki sem 

tör�dik.

OLIVÉR�Igen, persze. Jó, ha az em-

ber minél több emberrel van vala-

milyen normális kapcsolatban. De 

szerettem volna, ha ezen a napon 

csak ketten vagyunk. Szeretnék 

veled beszélgetni.

KRISZTINA (kicsit csodálkozva) Min-

dig azt csináljuk, nem?

OLIVÉR�Nem úgy értem. Szeretnék 

valamit megbeszélni.

KRISZTINA�A  tervezett második ala-

pítványodról? Az id�seknek?

OLIVÉR�Leülnél ide egy kicsit?

Krisztina helyet foglal mellette.

OLIVÉR�Az alapítványokról is, de 

nemcsak. (Sóhajt egyet.) No jó, 

kezdjük az alapítványokkal. Arra 

gondoltam, kicsit másképp szer-

vezhetnénk ezt az id�sek számára 

tervezett alapítványt, mint a Gye-

rekfalu támogatását. Szeretném, 

ha elvállalnád a f�védnökséget, 

a  f�szerepet. Az ügyvéd úrnak 

csak a jogi kérdések maradnának; 

a pénz felosztása, a felhasználásá-

nak módjai és ellen�rzése meg-

maradna nekünk.

KRISZTINA�Nekünk?

OLIVÉR�Neked és nekem.

KRISZTINA�Ez valami újabb munka-

ajánlat?

OLIVÉR�Az is. De nemcsak. (Megáll 

a beszédben, nem tudja, hogy 

fogjon bele abba, amit tulajdon-

képpen mondani akar.) Krisztina! 

Ha nem lennék ilyen fi zikai roncs, 

megkérném a kezedet. Azt szeret-

ném, hogy összeházasodjunk, és 

soha el ne váljunk.

Egyik sem néz a másikra, zavartan 

hallgatnak.

OLIVÉR�De tudom, hogy ez így lehe-

tetlen. Ezért csak azt szeretném, 

hogy költözzetek a fi addal ide, 

ebbe a villába. Az emeleti szobák 

évek óta ott állnak üresen, lakatla-

nul, nem is tudom, hányszor jártál 
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ott fent. Átrendeznénk, berendez-

nénk nektek. (Megáll. Várakozóan 

néz Krisztinára.)

KRISZTINA�Nem tudom, hogy mit 

mondjak…

OLIVÉR�Nem mertem kérdezni so-

ha, de úgy éreztem, hogy nincs 

senkid.

KRISZTINA�És ha lenne?

Zavartan hallgatnak mind a ketten.

OLIVÉR�Nem jól fogtam hozzá. Azt 

szeretném, hogy légy a feleségem.

KRISZTINA�Jól fogtál hozzá. Sok 

mindenr�l beszélgettünk az évek 

folyamán, de a szexr�l még so-

ha. Személyes vonatkozásainkban 

soha.

OLIVÉR (nem néz rá, úgy beszél, félig 

kérdve) Az a dönt�?

KRISZTINA�Nem. Biztosan nem.

Hallgatnak.

KRISZTINA�Biztosan nem szeretnék 

még egyszer úgy férjhez menni, 

hogy a fi zikai vonzalom (kicsit fur-

csán mondja, mintha maga sem 

értené, miért kerüli a szex szót) 

a  leger�sebb kötelék, ami a pá-

rommal összeköt. (Elhallgat, majd 

folytatja.) De abban sem vagyok 

bizonyos, hogy a szellemi-lelki kö-

zösség elegend� hozzá. (Megint 

megáll, iszik egy korty vizet.) Az 

utóbbi id�ben én is éreztem, hogy 

a köt�désünk már több, mint ami 

egy beteg és az ápolója között 

van. (Ránéz Olivérre.) Elegend� 

ez egy házassághoz? Nem csak 

elrontaná azt is, ami felépült?

OLIVÉR�Valaki egyszer azt mondta 

nekem (ránéz Krisztinára), hogy 

nem jó az, ha az emberek mindent 

el�re tudni akarnak. Kontrollálni 

akarnak. Ha nem kezdünk bele, 

nem próbáljuk ki, akkor biztosan 

nem lesz bel�le semmi.

KRISZTINA�Egy pillanatra most ne 

gondoljunk a házassági ajánlat-

ra. Csak arra, hogy beköltözünk 

ide Petivel az emeletre. Neki nagy 

örömöt szerez a kert, s  veled is 

szívesen van itt. (Elhallgat.) Aztán 

az történik, hogy néhány év múlva 

beleszeretek valakibe. Talán el�-

ször elnyomom magamban ezt az 

érzést, elhitetvén, hogy csak fi zikai 

vágy. De aztán egyre er�sebb lesz. 

Nem hiszem, hogy bármelyikünk 

is szeretné, hogy ideköltözzön a 

párom is. S  akkor? (Kérd�n néz 

Olivérre.)

OLIVÉR�Akkor, ha nem akartok mind 

a hárman itt lakni, kerestek egy 

másik lakást.

Igyekszik könnyedén mondani, de 

mindketten érzik, hogy ez nem ilyen 

egyszer�.

Hallgatnak.

OLIVÉR�Mindez akkor is el�fordul-

hat, ha összeházasodunk. Tudod, 

milyen sokakat ismertem, akikkel 

el�fordult?

KRISZTINA (ránéz) Lehet, hogy fur-

csállod, hogy valaki, akinek nem-

rég volt a válása, ezt mondja, de 

nekem nem tetszik ez a ki- és 

bejárkálás a házasságokba. Még 

mindig az a gyerek van bennem, 

aki azt szeretné, hogy a házassága 

legalább egy életre szóljon.

OLIVÉR (egy kicsit elmosolyodva is-

métli) Legalább…

Hallgatnak megint.

Krisztina odaül egészen közel mellé.

KRISZTINA�Csukd be a szemed. 

(Megvárja, míg becsukja.) Képzeld 

magad vissza tíz évvel ezel�tt-

re. Ha mesél valaki egy balesetet 

szenvedett, ágyhoz kötött ember-
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r�l, aki gazdag, és feleségül akarja 

venni az ápolón�jét, mit szólsz 

hozzá?

Olivér nem szól semmit, csak kinyitja 

a szemét és ránéz.

KRISZTINA�Csukd be a szemed. (Oli-

vér becsukja.) Most képzeld el, 

hogy én vagyok gazdag, magate-

hetetlen öregasszony, s  te egész-

séges fi atalember, aki szegény. El 

tudnád képzelni, hogy feleségül 

akarod venni az öregasszonyt?

Olivér felnéz, de még mindig nem tud 

megszólalni.

Kintr�l csengetés hallatszik.

Miközben Krisztina feláll, Olivér a sze-

mével visszatartja.

OLIVÉR�Ne!

Krisztina kérd�n néz rá. Kint újból 

csengetnek.

OLIVÉR�Folytatjuk ezt a beszélge-

tést?

KRISZTINA�Holnap folytatjuk.

Kimegy.

Vége


