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IRODALOM 

Kukucska Ferenc : Dublin 
 

dráma 
 

 

Szereplők: 

 

Joós Benjámin  70-80 év közötti nyugdíjas mérnök 

Marci   10 éves szomszéd fiú 

Bondorné  kb. 50 éves, Marci édesanyja 

Ábrahám  hasonló korú, mint Benjámin - szomszéd 

Joós Gáspár  68 éves, Benjámin öccse 

Farkas Alfonz  30 éves, szomszéd 

András Vilma  30 éves, Alfonz felesége 

 

Történik napjainkban, egy Balaton-parti faluban, Benjámin családi háza nappalijában. A helyiségben egy vetett ágy, három 
szék az asztal körül és egy hűtőszekrény látható. Az ágy végénél a fal mellett két hatalmas bőrönd fekszik - megpakolva 

ruhákkal -, amelyek még nincsenek lezárva. Benjámin sétál a szobában, kezében zsebrádió, a rádióból a déli harangszót 
hallani. Csengetnek. 

 

Benjámin: - Még a híreket sem hallgathatja végig az ember. Fejcsóválva az ajtóhoz megy, kinyitja. 

Marci lép be, szétnéz a szobában. 

Marci:  - Csókolom Béni bácsi. Látom összepakolt. Mikor indul? 

Benjámin: - Szia, gengszter! Már megint átrúgtad a labdád? Egyébként egy-két óra és jön értem a fiam. 

Marci: - Tényleg a labdámért is jöttem, berepült a margaréták közé. Tudom, hogy ezért haragudni tetszik. 
szégyenlősen lesüti a szemét - Jól meg tetszett gondolni? Mert, ha elmegy oda messzire, még velem sem 
tetszik majd veszekedni. Pedig én…soha nem sértődtem meg érte. 

Benjámin: elmosolyodik - Nagy zsivány vagy te, gyerek! Miket mutogattál nekem, amikor leszidtalak? Elfordul, mutat 
valamit, a nézők nem láthatják. - Ilyeneket, emlékszel rá? 

Marci:  - Béni bácsi én olyat nem. Ravasz tekintettel. - Azt sem tudom, mit jelent. 

Benjámin: - Mindegy. Már az sem zavar, ha letörted a margarétákat. Már nem az enyém a ház.  

Kopognak. Ábrahám lép be, magas, nagydarab ember. Szája sarkában pipa lóg, füstfelhő veszi körbe. 
Először Marcira, majd Benjáminra néz. 

Ábrahám: - Jó napot, szomszéd! Megzavartalak az ifjúság nevelésében? Felesleges energia, jobb, ha tőlem tudod. 

Benjámin: - Megzavart a büdös bagód! Hányszor mondtam, hagyd kívül, mikor belépsz. 

Ábrahám: - Ne morogj, öreg cimbora. Nem sokáig füstölök már az orrod alá. Meg aztán ilyen itthon termett dohányt 
úgysem fogsz slukkolni odakint. Én kapáltam. 

Marci: - Hát akkor csókolom, megyek is. Mielőtt kinyitná az ajtót visszafordul, Ábrahámnak  mondja: - Tényleg 
elég büdös a bagója. Tetszett volna illatosabbra kapálni. 

Ábrahám: - Adok én neked szemtelenkedni, büdös kölök! Kikapja szájából a pipát, a gyerekhez akarja vágni, de Marci 
kirohan. 

Benjámin: - Azért a te nevelési módszereid sem tökéletesek… Pedig a jövő felnőttjeiről van  szó, leendő támaszainkról. 

Ábrahám: - Most bolondítasz, öreg barátom? Ez a kis gézengúz ott tesz keresztbe nekünk, ahol csak tud. 
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Benjámin:  - Az sem igazi, ha túl simán megy az élet. A gyerek néha szemtelen, de ha nem lenne, hiányozna. Szeretem, 
mikor átjön, olyankor kicsit fiatalabbnak érzem magam. 

Ábrahám: - Ha így lenne, a sok átjövéstől már nőért imádkozó kamasz lennél. 

Benjámin: - Most is az vagyok, csak épp’ kamasz nem. 

Ábrahám: - És ezért akarsz itt hagyni csapot-papot? 

Benjámin: - Nem ezért. Nem csak ezért. Elegem lett mindenből. Alacsony nyugdíj,  a családom kihalt vagy elment, az 
öcsémmel nem vagyunk jóban, korrupció mindenfelé… lassan lehajtja a fejét  

Ábrahám: - Miért nem békülsz ki az öcséddel? 

Benjámin: hosszas gondolkodás után  - Talán ki kellene, mielőtt itt hagyok mindent. De nem akarom én kezdeményezni. 
Elvégre ő lopott meg engem. 

Ábrahám: - Elvitt egy táska szerszámot az autód csomagtartójából. Na, bumm! Ha nem egy vén csotrogányod van, nem 

kellettek volna a szerszámok, és akkor nem visz el semmit. Legyél úr, felejtsd el! 

Benjámin: - De előtte itt ittunk, ettünk, és kifelé leemelte a kulcstartóról a kocsi kulcsait. Nehezen emésztettem meg.  

Ábrahám: - Majd legközelebb kevesebbet tintázol, és jobban figyelsz. Bocsáss meg neki! Ha haraggal távozol, többé 
nem áll fel a gyíkod. Megírták a Dörmögő Dömi orvos válaszol rovatában. 

Benjámin: - Bohóc! 

Csengetnek. Benjámin kinyitja az ajtót. Farkas Alfonz lép be. 

Alfonz: - Jó napot faterok! Csak nem a tizenkilencedik század a téma, mikor meg akarták dönteni kamaszos 
lendülettel az első fehérnépet?  

Benjámin: - Nem. A téma, hogy maradjak vagy menjek. De én megyek, már nincs visszaút. Eladtam ezt a házat, holnap 
kezdi a festetést az új lakó. Egyszóval már nem köt ide szinte semmi. Amiért eddig is maradtam, mert 
vagytok itt néhányan, akik időnként benéztetek hozzám. Ezért hálával tartozom, de nem lóghatok más 
nyakán, mikor van gyermekem. 

Alfonz: - Nézze Béni fater! Nekem itt ne hálálkodjon, egészen jól elvagyok nélküle. Én azért nyitom magára néha az 
ajtót, mert jókat dumálunk. Mint most is. Kiönti másnak ilyen őszintén a bánatát, mint nekem? Jut eszembe, 
az asszony is átjön pár szóra. Még egyszer látni akarja Bénit, a nagy útrakelőt.  

Benjámin: - Csak jöjjön. Legalább lesz egy üde folt itt búcsúzóul.  

Alfonz: - Azért sejtettem ám, hogy tetszik magának. Talán nem sértem meg ezzel. Ha lenne asszonya, nem 
gondolkodna a lelépésen. 

Ábrahám: - Nocsak! Ha jól értelek, Benjámin barátomnak kifogná a szelet a vitorlájából egy hogy is mondjátok 
ti…suna?  

Alfonz:  - Ki bizony, Ábrahám papa! Fogadásom van rá. 

Ábrahám: - Az meglepő lenne. A barátom, Benjámin felé bólint ahogy én tudom, ennél azért komolyabb dolgok miatt 
hagy itt bennünket. Hallottál már korrupcióról, alacsony nyugdíjról, testvérek közötti konfliktusról, hogy 
most egyebeket ne soroljak? 

Alfonz: - És maga hallott már tüzes menyecskéről, egész éjszakás prütykölésről? Ha még nem, este halkítsa le a 
bömbölő tévéjét, és hallgasson át kicsit hozzám. 

Benjámin: - Hagyjátok már abba, dupla adag vérnyomáscsökkentőt kell bevennem mindjárt! 

Alfonz:  - Hallja, Ábrahám! Béni bátyánk már ennyitől izgalomba jön…  

Ábrahám: - Na, én megyek, ez a nyikhaj felidegesített. Benjáminhoz: - Később még átjövök.  

Az ajtót mikor kinyitja, összeütközik Alfonz feleségével, aki belépni készül - Üdvözöllek Vilmácska! Kedves 

férjed itt van, kellemesen elbeszélgettünk. Benjámin barátomhoz jöttél? Szívesen hozzá kísérlek. 

Alfonz:  - Ábrahám úr nem menni készült?  

Ábrahám: - Neveletlenség lenne, mikor hölgytársaságot kaptunk. Amúgy meg szívesen beszélgetek veletek. 

Vilma: - Jó napot Benjámin bácsi! Hallottam, végleg elutazik. Nagyon sajnálom. Jól kijövök a házban mindenkivel, 
magával különösen. Már többször elmondta, hogy miért megy el, én azért megkérdezem újra: jól 
meggondolta? 

Benjámin:  - Jól Vilmácska. Örülök, hogy átjöttél, így meg tudom köszönni neked a segítséget, amit évek alatt kaptam 
tőled. Bármelyik percben itt lehet a fiam, és megyünk a reptérre, aztán irány Dublin! 
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Vilma: - Ne köszönjön Benjámin bácsi semmit. Szívesen vásároltam be magának, néha kitakarítottam, ennyi volt. 
De ezekért fizetett nekem. 

Benjámin: - Csak egyszer fogadtál el némi aprópénzt. 

Alfonz:  - Asszony! Te elfogadtál pénzt? 

Vilma: lassan bólogatni kezd - Akkor reggel a piacon kilopták a szatyromból a pénztárcát. Féltem neked 

megmondani, mert nem volt munkahelyed. Én is alig kerestem valamit a gyárban… 

Ábrahám: ravasz tekintettel - Ha szólsz kedves, én szívesen kölcsönöztem volna…  Alfonz  fenyegetően elindul felé 

Benjámin: megérinti Alfonz vállát - Nem úgy értette, csak néha nem a helyes kifejezést használja. 

Alfonz:  Megáll, legyint. - Tudom, de az nehéz idő volt számunkra. Se munka, sem pénz. 

Benjámin: - Mégis ingyen segítettetek. Kevés ember tette volna meg. 

 

Ábrahám csendben kimegy 

 

Vilma:  - És ott Dublinban  jobb lesz, Benjámin bácsi? 

Benjámin: - Remélem. A fiam jól keres, banki vezető. Kifogástalan a kapcsolatunk, pedig tudja, nem sok mindent 
hagyok rá. Felesége nem dolgozik, ő fogja a gondomat viselni. Vele is jóban vagyok meg a két gyerekükkel. 

Vilma:  - Mekkorák az unokái, megkérdezhetem? 

Benjámin: - Ikerlányok és tizenhét évesek. Nagyon szép gyerekek. 

Alfonz:  - Benjámin! A fia is későn nősülhetett, mint maga. Gondolom, előbb kihetyegték magukat.  

Vilma:  - Alfonz! Viselkedhetnél. 

Alfonz: ártatlan képpel - Miért? Nincs abban semmi rossz. Én is csak tavaly vettelek el, pedig elmúltam harminc. 
Lenyugodtam, már nem kajtatok más nők után, csak te kellesz. 

Benjámin: - Hagyd Vilmácska. Igaza van a férjednek, és én nem vagyok sértődős. Valóban későn mondta ki a boldogító 

igent a fiam, szintúgy, mint én. Hát hogy egészen lehiggadtunk volna… végigméri Vilmát - Ilyen a 
vérmérsékletünk. 

Alfonz: - Fater! Már maga is kezdi, mint az a dinnye Ábrahám? Csak a szájuk jár. A szándékból még maradt valami 
magukban, de a kivitelezés már óne nuku lenne. Minden protézist viselő vén csődörnek az én Vilmám kell? 

Benjámin: - Félreértesz Alfonz. Vilma a tiéd, hozzá másnak semmi köze. Valamikor én is így vigyáztam az asszonyra.   

Vilma:  - És szükség volt rá Benjámin bácsi? 

Benjámin: - A feleségem nagyon szép nő volt, olyan, mint te. Mindig szólt, ha valaki próbálkozott nála.  Én ezeket szép 
szóval lerendeztem. Általában ez elégnek bizonyult. elgondolkodva tesz néhány lépést - Mert kis hazánkban 
ugye össznépi sport más feleségének ellopása. 

Alfonz:  - Elég rossz tapasztalatai vannak erről szomszéd… 

Benjámin: - Én sem voltam jobb másoknál.  kopognak - Tessék!  

 

Bondorné, Marci édesanyja lép be 

 

Bondorné: - Jó napot Benjámin, és nektek is Vilma. Benjáminhoz fordul - Ha tudom, hogy vendégeid vannak, később 
jövök elköszönni. A fiam mondta, órák kérdése és elrepülsz közülünk.  

Benjámin: - Marci hiányozni fog, mint ti. Akik voltatok a családom, a segítségem, néhány éve a történelmem, egy kicsit 
a hazám. 

Alfonz:  A fejét csóválja, nem akar hinni a fülének. - De fennkölt lett Benjámin! Ezt teszi az emberrel egy utazás? 

Vilma:  - Miért vagy ennyire cinikus, Alfonz?  

Benjámin: - Szeretném azt gondolni, ezen a módon reagálja le a távozásom okozta bánatát. De nem lehetek ennyire 
öntelt, és nem is vagyok. 

Bondorné: - Jól gondolod Béni. Alfonz szeret téged, az ő karcos modorával. Senki nem kívánja az utcában a 
távozásodat. 
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Benjámin: - Köszönöm, Magdi. Már régen megfordultak ezek a dolgok a fejemben, de csak mostanra lett 
visszavonhatatlan. 

Vilma:  - Nagyon eltökélt Béni bácsi. Miért? 

Benjámin: - Miért? Akkor untatlak egy kicsit Vilmácska. Ha már eleged lesz a mondókámból, nyugodtan szakíts félbe. 

Vilma:  - Nem fogom, ígérem. 

Benjámin: - Ezerkilencszáznegyvenhárom elején iszonyúan hideg volt a január. Dermesztő. Tartalékos hadnagyként 
kivittek a Don-kanyarba. Hullottak a bajtársaim mellőlem tömegével, hidegtől, golyótól. A hazáért… A haza 
ezt hiányos fegyverzettel, papírtalpú bakanccsal, romlott konzervvel hálálta meg. Fogságba estem. Négy év 
hadifogság után szinte csontvázként, tetvesen kerültem haza. Itthon úgy fogadtak, mint egy leprást. 
Agrármérnök volt a végzettségem, örültem, hogy egyáltalán kubikosi munkát kaptam. 

Alfonz:  csendesen - Ezeket eddig nem mondta, de nem is irigylem értük. 

Benjámin: - Ezzel még nem volt vége. Ötvenben, mint osztályidegent kitelepítettek anyámmal, apámmal a Hortobágyra, 
kényszermunkára. Apám ott akasztotta fel magát a sokadik verés után, amit egy ellopott kolbászdarab miatt 
kapott. Állandóan éheztünk. Egy este ültem a juhhodály előtt, amiben elszállásoltak bennünket. Az istálló 
egyik felében birkák bégettek, a másikban hullafáradt emberek horkoltak…És eszembe jutott Petőfi. Az 
Alföld és a puszta csodálója, a hazaszeretet szimbóluma. Akkor keveredett össze bennem minden. Kis híján 
az életemet adtam a hazáért, de mit kaptam tőle cserébe? Annyit biztosan, hogy a kitelepítetteknek - többek 

közt nekünk - elvették a vagyonunkat, megszűnt a személyazonosságunk, nem kellett velünk elszámolni. 

Alfonz:  - Kezdem magát megérteni, Béni bátyám. 

Benjámin: - Köszönöm. Sokszor gondolkodtam rajta, a mai fiatalság miért annyira közönyös ezekkel a dolgokkal 
szemben. Vajon miért? Mohács, Arad, Trianon. Tudnám sorolni. 

Alfonz: - Fater! Jól kipakolta a kéglijét, de biztos nincs itt valahol egy poloska? Tudja, olyan amibe elem is kell. Meg 
amelyik nem annyira büdös. 

Bondorné: - Ja. Ha lenne már a smasszerek lépteit számlálnánk a rácsok mögött? Mindig ez a belénk nevelt félelem 
gátol bennünket, ha társaságban próbáljuk kimondani az igazat. Pedig már elmúltak az ötvenes évek. 

Alfonz: - Már akinél. Rajtad - ne haragudj, látszik, hogy rég voltál csecsszopó… Bár a világ nem csak csecsekből 
áll… Bocs Magdi, ez nem biztos, hogy jó poén akart lenni. 

Bondorné: - Ne szemtelenkedj! Te is eléred ezt a kort, ha szerencséd lesz. Ha nem, az sem hat meg igazán. Én legalább 
már biztos lehetek benne, hogy többet éltem, mint eddig te, Alfonz.  

Benjámin: - Bírjátok már ki ezt a kis időt, amíg itthon vagyok. Utána folytassátok! 

Alfonz:  - Részemről… megvonja a vállát 

Bondorné: Alfonzra mosolyog - Ezt a taknyost időnként helyre kell tennem. Nem hagyom a fejemre… nőni. 

Alfonz:  - Magdi szomszéd! Akkor innentől nem tartozunk egymásnak? 

Bondorné: - Eddig sem tartoztunk. 

 

Marci szalad be 

 

Marci:  - Anya itt vagy? Az utcán két autó összeszaladt. Gyere, nézzétek meg! 

 

Mindenki kimegy, Marci bent marad, lopva körbetekint, elbújik az ágy alá. Néhány másodpercig nem 
történik semmi a színpadon. Ábrahám lép be. Értetlenül körbenéz, maga elé beszél. 

 

Ábrahám: - Nocsak! Sehol senki? Pedig az öreg cucca még itt van. A bőröndökre pillant. Közben mindenki visszajön, 
elgondolkodva. Alfonz, Vilma, Bondorné leülnek az asztal köré. 

Alfonz: - Vagány kis csávó ez a Marci gyerek. Jól átvert bennünket. Utolsó vicc Béni fater részére? Ábrahámra néz  - 
Na, végre újra itt! Már hiányoltuk kedves Ábrahám. Átsettenkedett hátul a kerti kiskapun? Mi szél hozta erre, 
őszinte bánatunkra? 

Ábrahám: - Válogasd meg a szavaidat, ficsúr! Kit vert át a gyerek? 
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Benjámin: - Minket. Beszaladt, hogy karamboloztak az utcán, persze semmi nem történt. Nem haragszom érte, ilyennek 
szeretem. 

Ábrahám: Bondorné felé fordul - Nem kap elég kemény nevelést a fiad, anyuka. Mikor én voltam gyerek, ilyesmiért 
apám alaposan elnáspágolt volna a nadrágszíjával. De nálatok… legyint  

Bondorné: - Ha arra célzol, hogy apa nélkül nevelem Marcit, nem igazán érdekel. Inkább… 

Vilma: - Ne is foglalkozz vele, Magdi. Csak az irigység beszél belőle, mert nem született gyereke két házasságból 
sem. Ha nekem lesz gyerekem, nem fogom, és senkinek sem engedem bántani. 

Ábrahám: halkan - Kibújt belőle az anyatigris. 

Benjámin: - Nem csak nadrágszíjjal lehet verni egy gyereket. Az hogy hamarosan elmegyek, meg az évtizedek amennyit 
erről a dologról hallgattam, talán felment az önsajnálat vádja alól. járkál a szobában - Ketten voltunk 
testvérek. Az öcsém, keserűen nem akarok róla rosszakat szólni, de kénytelen vagyok egy-két hmmm… 

cselekedetéről beszélni, másként nem értetek meg. Egyszóval Gáspár öcsém már az általános iskolában 
lopott, nem járt be órákra, ellenőrzőt hamisított. Anyánk szemében mégis ő volt a szent és sérthetetlen. 
Anyánk erős akaratú lévén, apánkat sem engedte beleszólni a nevelésünkbe. Pontosabban az öcsém  
nevelésébe. Gáspárnak középiskolás korában gyakran voltak rendőrségi ügyei. 

Ábrahám: - Ismerem a melodrámát cimbora. És nehezen könnyezek, tudsz erről? 

Alfonz:  - Maradjon már öreg, mert könnyen ráléphetek a pipájára. Folytassa, Béni! 

Benjámin: - Ha valamit rosszul csináltam - elcsúsztam, vagy eltörtem egy poharat - anyám Gáspárnak szólított aznap. 

Vilma:  - Az öccse nevén, Benjámin bácsi? 

Benjámin: - Az öcsém nevén. Mert Gáspár jó, jól csinál mindent, tanulhatnék tőle. Persze ez nem volt igaz, az 
öcsémmel rengeteg baj volt. Anyámnak kellett állandóan elsimítani a zűrös ügyeit. És emellett anyánk 
mosolyogva felírta egy papírra, ha szerinte valamit nem jól tettem, hogy este, mikor apánk hazaér a bankból, 
elmondja neki és apám számon kérjen. 

Bondorné: - Ezért nem kell egy gyereknek apa, hogy a felesége madzagon rángassa. Az én fiamnak is volt... Benjámin 
ágyékára pillant rövid időre. Egyébként az öcséd, miként reagálta le anyátok viselkedését veled szemben? 

Benjámin: - Gúnyolódva. Szerinte ő a jófiú, és én azt kapom, amit megérdemlek. 

Bondorné: - Egy szerető testvér, mit ne mondjak.  

Benjámin: - Nagyon bántott, mikor anyám az öcsém nevén szólított, akivel állandóan problémák voltak. És mikor…  
felírt a papírra. Egész nap, attól rettegtem, apám hogy szid le. 

Alfonz: - Én nem vagyok érzelgős típus, de ez nagy ganéság volt az anyja részéről.  hosszasan csóválja a fejét - Egy 
gyereket egész nap félelemben tartani. Ilyen nincs. 

Benjámin: - Többször elgondoltam kamaszként, ott hagyom őket, külföldre szököm, nincs értelme itt élnem. Azonban 
mindig visszatartott valami. Az iskola, a tanáraim, az osztálytársaim. Reggelente, mikor kinéztem a szobám 
ablakán - láttam a Balatont. Az utcák, az ismerős házak, a piac, ahol nagyanyám árulta a zöldségfélét, 
egyszóval minden arra emlékeztetett körülöttem, és magamban azt ismételgettem: ne add fel, apafej! Itt 

nőttél fel! 

Ábrahám: - És most mégis felkötöd az útilaput, cimbora. Még meggondolhatod. 

Benjámin: - Már késő. És nincs mit meggondolnom. Hiába igyekeztem, nagyon keveset kaptam vissza abból, amit 
adtam ennek az országnak.  

Vilma: - Kemény szavak ezek Benjámin bácsi. A maga problémáját nem nullszaldóval, vagy pozitív előjellel mérik. 
Itt a ráfizetést is nagyon sokan lenyelik. Mert itthon lehetünk és nem idegenben. 

Alfonz:  - Asszony! Ha így folytatod, törpe leszek melletted. Egyetértek veled, de már ne a nyúl vigye a puskát! 

 

Kopognak. Benjámin az ajtóhoz megy, kinyitja. Meghökkenve áll egy ideig. Halk hangon beszél, miközben 
visszaindul a szobába. 

 

Benjámin: - Gyere be öcsém. Joós Gáspár - Benjámin öccse érkezik erőteljes léptekkel, miután körbenéz a szobában, 

lépései bizonytalanná válnak. 

Gáspár:  - Nem gondoltam… Hallottam itt hagysz bennünket, veled akartam csak beszélni.  
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Benjámin: - Beszélj öcsém! Ezek az emberek a barátaim, nincs előttük titkom. Egyébként már senki előtt sincs. 

Vilma:  - Benjámin bácsi, mi Alfonzzal menni készültünk. 

Benjámin: - Csak ülj vissza Vilmácska. Az öcsém, ha akarja, elmondhat bármit előttetek rólam. 

Gáspár: - Bátyám! Azt azért mégsem lehet. Családi dolgokat, nem beszélhetünk ki idegenek előtt. Te felülsz a 
repülőre, én meg itt maradok. 

Benjámin: - A családi dolgokat már kibeszéltem, mielőtt jöttél. Újat nemigen mondhat egyikünk sem. 

Gáspár:  - Te kibeszélted a családi titkokat? Esküszöm nem vagy normális. Nem volt jogod hozzá! 

Alfonz:  - Magának volt joga a bátyján  vigyorogni, amikor az anyjuk fecnikre írta fel a „rémtetteit”? 

Gáspár: Benjáminhoz - Ezt is elmondtad? Gratulálok. Szereztél nekem néhány kedves tekintetet meg mögöttem 
összesúgó szájat itt a faluban. 

Bondorné: - De érzékeny lett, megérdemelne egy kis közutálatot. Gondolok itt a helyi lapban némi nyilvánosságra. Ha 

már a bátyja évtizedeken át magába zárta az anyja és maga disznóságait. 

Gáspár:  - Ne próbáljon fenyegetni! 

Benjámin: - Gáspár! Elmondod végre, miért jöttél. Több éve nem beszélünk… 

Gáspár:  - Ezek előtt? Mind ellenem vannak. Felkerestelek, az nem elég megalázkodás? 

Benjámin: - Csak tudják meg, mi történt köztünk, velünk. Ha nem kezdesz bele, tudod hol jöttél be. Ott kitalálsz. 

Gáspár:  - Milyen testvér vagy te? Hogy beszélsz velem? 

Alfonz:  - Benjámin! Az öccse nem ért magyarul? Ezt eddig nem mondta. 

Benjámin: - Öcsém? fejét várakozóan félrebillenti 

Gáspár:  - Mindenki előtt? feszengve - El akartam búcsúzni tőled. Ki tudja, látjuk-e még egymást? 

Benjámin: - Évekig megvoltunk egymás nélkül. Ezért érdekel a látogatásod célja. 

Gáspár: összetört hangon - Arra gondoltam, nekem is közöm van a távozásodhoz. És arra, talán nem kellene 
elmenned. Sok idő eltelt azok után, amik köztünk meg anya apa és közted történtek. Gondold meg. Anya és 

apa rég meghaltak. 

Alfonz:  - Benjámin! Az öccse felfedezte a lelkiismeretet. Elfussak a találmányi hivatalba? 

Benjámin: - Hagyd Alfonz. Ezt sem lehetett könnyű elmondani neki.  

Gáspár: Egyre felszabadultabb, mint aki nagy súlyt vet le magáról - Szeretném, ha tudnád, mikor régen beálltál a 
kocsiddal az udvarba és meghívtál vacsorázni, én vettem le a kulcstartóról a kocsikulcsodat az előszobában 
és… 

Benjámin: - Tudom. Felejtsük el.  

Gáspár:  - És gyerekkorunkban nagyon sokat ártottam neked. Én mondtam anyának, szólítson téged Gáspárnak… 

Bondorné: - Finom kis testvér. 

Vilma:  - De legalább beismerte. Ez is szép annyi év után. 

Benjámin: öccséhez: - Örülök, mert látom, őszintén gondolod. Könnyebb szívvel megyek el… megszédül - sok volt a 
meglepetésekből mára. Veszek be gyógyszert.  

A bőröndből, a ruhák alól műanyag tégelyt szed elő, letekeri a tetejét, bevesz két tablettát. Az öccsének 
mondja: - Bátorság volt eljönnöd. Én nem éreztem adósnak magam, mégsem mentem el hozzád. 

Gáspár: - Ne okold magad, nincs miért. Az én hibáim már nem hibák és nem adósságok. Nem sértődöm meg, ha 
bűnnek nevezed őket. félve megfogja bátyja kezét - Nagyon féltem ettől a találkozástól, nehezen szántam rá 
magam. Törlesztett a sors a veled szemben elkövetett tetteimért. Mikor hazajöttél anyánkkal apa nélkül a 
Hortobágyról, te elköltöztél otthonról. 

Benjámin: - Így láttam jónak, apánk halála után senki és semmi nem kötött a szülői házhoz. 

Gáspár: - Anya megváltozott. Soha nem árulta el, a kényszermunka vagy apánk öngyilkossága miatt. Engem kezdett 
okolni mindenért. Az lett a rögeszméje, én mártottalak be titeket valamivel, én azért maradhattam otthon.  

Ábrahám: - És úgy volt? 

Gáspár: Kezét szája elé kapja, már bánja, amit elmondott. Látszólag felháborodik. - Csak nem képzeli? Nincs ember, 
aki ilyet tesz a családjával! 
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Alfonz: - Hát ember valóban nem tenne ilyet. Esetleg egy féreg. Olyanra gondolok, amelyik munka helyett lop, 
tanulás helyett elkerüli az iskolát, és ha úgy adódik, eltiporja a családját. Remélve, csak egyedül övé marad a 
vagyon. 

Gáspár: ideges hangon - Nem tudja maga azt, milyen világ volt akkoriban. Mindenkinek dolgozni kellett. Akárhol 
próbálkoztam, néhány nap múlva felmondtak. 

Bondorné: - Úgy látom, kezd összeállni a kép. Mondja csak tovább, egyre jobban érdekel. 

Gáspár:  - Nincs mit mondanom többet! Így is eleget beszéltem maguknak, amikor semmi közük hozzá. 

Benjámin: - De nekem van, öcsém! Csak folytasd, ha már belekezdtél. 

Gáspár:  - Neked is befejeztem. Ide jövök gazsulálni - szinte térden csúszva, és ez a hála.  

Vilma: - Nem gazsulálni kellene, hanem rendesen élni és viselkedni. Gáspár! Azt azért még elmondhatná, édesanyja 
és maga közt, hogy alakult a viszony? 

Gáspár:   - Nem lennék köteles elmondani, de itt még maga látszik a legnormálisabbnak. 

Alfonz:  - Nem véletlenül a feleségem. 

Gáspár: - Pokol lett az élet nálunk. Bármit tettem, anyám mindenben hibát talált. Benjáminnak nevezett, ki sem 
mondta többé a nevemet. Idegbeteg lett. Az orvosnál ült állandóan vagy az orvos jött ki hozzánk. Meg 
akartam nősülni, elüldözte a menyasszonyomat.  

Vilma:  - El is költözhetett volna az édesanyjától, és akkor megnősül. 

Gáspár: - Képtelen voltam elhagyni. Olyan szoros kapocs volt köztünk gyerekkorom óta… megrázza a fejét - talán 
nem tudtam felnőni mellette, az akarata mellett. 

Bondorné: - A komiszság, amit Benjáminnal szemben elkövettek összetartotta magukat. Bár az anyjának elege lett 
magából. 

Gáspár: bólogat - Egy éjszaka - ’56 novemberében - két bőröndöt vitt ki az utcára, mikor autó fékezett és dudált a 
házunk előtt. Azóta nem tudok róla. Itt hagyta a gyerekét Benjáminra néz, megköszörüli a torkát. - a 

gyerekeit. 

Benjámin: - Már felnőtt voltál. Talán, ha nem olyan szoros a megszokás, az érzelmi kapocs részedről irányába, 
könnyebben elviseled a távozását. Én egy óra alatt túltettem magam rajta.  

Alfonz:  - Ez volt az egyetlen haszna annak, ahogy bánt magával gyerekkorában. 

Benjámin: - Anyánkat egyébként nem sok kötötte ehhez az országhoz, egy dolgot kivéve. Az pedig öcsém a hozzád való 
ragaszkodása volt. Ezt gyakran elmondta apánknak, előttem. Apát nem tisztelte, nem szerette, csak a pénzéért 

volt vele. Egyszer édesapa könnytől fátyolos szemmel mondta nekem: tehetek én itt bármit fiam, az öcsédnek 
akkor is nagyobb becsülete van. Akkor már problémák voltak veled otthon, az iskolában, nem sorolom. 

Gáspár:  - Nincs is rá szükség ennyi idegen előtt. 

Vilma: - Alfonz! Mennünk kellene, mert régóta itt vagyunk. Csak még annyit. A maguk édesanyja nem szerette ezt 
az országot, és hallottuk a dolgait. Nem is rendes ember, kiderült. Talán az egyik következik a másikból. 

Bondorné: - Én is megyek, nem tudom, merre van a fiam és mit csinál. 

Ábrahám: - Vagy miben mesterkedik már megint a kedves fia, anyuka. Nem kizárt, hogy macskát sütöget katlanban, 
esetleg a falu víztornyában kacsákat tanít úszni. 

Bondorné: - Van a te nyakadon elég nagy víztorony!  

Alfonz: - Egyetértek. Ábrahám tata! Magát nem úgy köszöntik, ha belép komolyabb emberek közé: na, 
viszontlátásra! 

Ábrahám: - Meglepnél, ha közéjük sorolnád magad. 

Benjámin: mosolyogva - Ez a családias hangulat azért hiányozni fog. Bár a fiam és a családja is vidám emberek. 

Vilma:  - Béni bácsi…restellem, de meg kell kérdeznem. Legfeljebb kidob, és többet nem áll velem szóba. 

Benjámin: - Mondd kislányom, nem tudsz megsérteni. 

Vilma:  feszengve - Magát láttam néha éjjel Magdihoz átmenni? Ne értsen félre, örültem neki, hogy van valakije. 

Bondorné: - Miket hablatyolsz itt, hülye tyúk? 

Benjámin:  Magdihoz fordul - Sajnálom, ha az őszinteségemmel bajt okozok neked. De már nem akarok hazudni 

senkinek. Vilmára néz - Engem láttál, Vilmácska.  
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  Marci lassan kibújik az ágy alól. Sírva Benjáminhoz megy, megfogja a kezét. 

 

Marci: - Ne menjen el Béni bácsi… apu. Anya mondta, hogy nem mondhatom el senkinek…mert te vagy az 
apukám.  Zokogni kezd. - Mindenkinek van apukája, nekem miért nem lehet? Maradj itt apu! 

 

Benjámin összeroskad, az ágyra esik. Szívére szorítja kezeit, levegőért kapkod. Csengetnek. Ábrahám kinyitja 
az ajtót. 

 

Ábrahám: - Béni! Megjött a fiad! 

Benjámin: elhaló hangon - Nem megyek sehová. Itt akarok… 

 

Függöny 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


