
K Ö N T Ö S - S Z A B Ó ZOLTÁN

Lakon háza
Érzelmes dráma

SZEREPLŐK:

ÖZV. LAKONNÉ
LAKON, az özvegy fia

ANNA, Lakon felesége

ERDEI, nyugdíjas tanító

VASZI, félnótás harangozó

KRIZSÁN, nyaraló vendég

LETICIA, a vendég szeretője

SEBŐNÉ szomszéd

SEBŐ szomszéd
1. férfi (Doktor)
2. férfi (Krizsán)
3. férfi
1. nő
2. nő
3. nő

ALBI zenész

SACI zenész

Szín: nyitott verandás, terméskövekre épített erdészház. A
gerendaházat kitüremlő gyökerű százados fák védik,
karomban végződő ágaik az építmény ereszéig konyul-
nak, akárha körülölelnék a házat. A fákon túl a völgy --a
település — sejlik zsindely- és cseréptetős házakkal. A
veranda oszlopaira futórózsa kapaszkodik. A helyisé-
gekben faragott bútorok, könyvtéka, régi ingaóra, hímzett
szőttes, vadászpuska, néhány kitömött állatfej. özv.
Lakonné a manzárdban lakik, alatta konyha és két szoba.
Szabályos időközben közlekedő vonatok, fütty, néhány
percnyi veszteglés. Továbbiakban: vonatzaj

ELSŐ JELENET

Borús reggel. A verandán özv. Lakonné, indulófélben.
Fején florentinkalap, karján, csatos retikül, kezében
rojtokkal szegélyezett napernyő. Anna csomagol, városba
készül egyetemista fiához. Lakon iksz-lábú asztalnál ül,
látszólag könyvbe mélyed. Vaszi közelgő hangja

VASZI (felindultan, a félnótások repeső hangján) Estike
tánti, Estike tánti, borzasztó rosszat álmodtam. Száraz-
ajtán voltam álmomban.

ANNA Elmész a francba, reggel jókor felvered a házat.
Idióta.

VASZI Hol van Estike tánti?

ÖZV. LAKONNÉ Itt vagyok, Vaszika. Mi a baj?
VASZI (hadarva) Álmomban merő vér volt a favágótönk,

nagyban folyt a lefejezés, borzalom!
ANNA Kész tébolyda. Ez .a hülye újabban reggeltől estig

nálunk hetel. Dávid, csinálj valamit!
LAKON (gyámoltalanul) Mit?
ÖZV. LAKONNÉ Uralkodj magadon, te nagylány. Nem

nálunk, nálam hetel ez a szegény.
ANNA (csúfondárosan) Mindig elfelejtem, ki az úrnője

ennek a... bolondokházának.

ÖZV. LAKONNÉ Úrnő? Mon
Elvégre apám esperes vo
Marianumban nevelkedtem

ANNA Dominusz vobiszkum.
ÖZV. LAKONNÉ Ez katolik

lány. Az én édesapám un
nád, milyen meghitten éltü

ANNA (Vaszira céloz) Házibo
LAKON (nem bírja tovább) H
VASZI A tisztás tocsogott a

bárdok és fejszék. Amik
Estike tánti kézen fogott,
tömegből. Egyetlen legio
állni.

ÖZV. LAKONNÉ Nekem se
te szegény lélek. Szanatór
folyósokon ődöngtem. Má
sem ... illetve keveset k
milyen a közérzete, ma
válaszoltam, na mit is?
szoltam, hogy a közérzete
hangjára fülel) Álmomba
sétáltam, egyszer csak f
vibrálni a folyosófordulób
kanyarodott ki egy kerek
férfi tolta. A férfit már
Méghozzá milyen közelrő
férjem feküdt, frakkban,
borított fekete zsirardi
hordágy mögött feltűnt eg
tiszteletes ült, lábait lógáz
felém bólintott, szélese
viszolygás töltött el, mert

LAKON Anyuka, hagyjuk az
ÖZV. LAKONNÉ Szabó tis

tolta, ugyancsak bizalomk
a vibráló fényű folyos
harmadik alak is. Apukád
nem is állt rosszul rajt
burkusmód ,húzta a hom
játszott, ez komoly. Amik
kalapját. A tekintete, aj,
lépteit, beérte a tolókocs
mondta: jó szerencsét,
kalap szarba, melyiketek
És taszítani kezdte a ho
Sokat sikoltoztam álmomb

ANNA (unottan) Semmit ne
agancsos tőrt elvihetem a

LAKON Az ingaórát még nem
ANNA (ingerülten) És ha igen

ÖZV. ,LAKONNÉ Mit akart
van 'még vonatérkezésig?

LAKON (megnézi zsebóráját)

ÖZV. LAKONNÉ (rendezi
lapját) A kalapom karimá
Nem tudott szorosan karo
pont a fülét vacakolta. (
rajta, mivel jól tudtam, ho
fejfedőmet. (Jobb oldalra
elkísérsz?

N

DRÁMAMELLÉKLET
dasz valamit, te nagy-lány...
lt Aranyosszéken, én meg a
.
Ámen.

us köszöntési forma, te nagy-
itárius esperes volt. Ha tud-
nk.
londot is tartottak?
agyják abba!
vértől, villogtak, csattogtak a
or rám került volna a sor,
kimentett a kivégzésre szánt
nárius sem merte utunkat

m volt valami repeső álmom,
iumban voltam álmomban. A
r nem injekcióztak, altatókat
aptam. Sűrűn kérdezgették:
dame Lakon? Én erre azt
(Révedezve) Talán azt vála-
m várakozó. (A távoli zivatar
n a szanatórium folyosóin

ény kezdett derengeni, majd
an. Ebből a vibráló fényből
es hordágy. Fehér köpenyes

láttam valahol, valamikor ...
l, istenem ! A hordágyon a
csokornyakkendőben, arcára

ban. A nyikorogva guruló
y másik hordágy. Azon Szabó
ta vidáman. Szabó tiszteletes

n mosolygott. Szégyenteljes
... mert hiányoztak a fogai.
álmokat.

zteletest is egy ismerős alak
eltőn fehér köpenyben. Végül
ófordulóban megjelent egy
esküvői ruhájában feszített,

a. Csak a zsirardit! Aj, azt
lokára. És közben pán-sípon

or mellém ért, megpöccintette
a tekintete... Megszaporázta
isokat, útjukat állta, és azt
polgártársak, fogadjunk egy
ér el hamarabb Szodomába?
rdágyakat őrült iramban ...
an, te lány?
m hallottam. (Lakonhoz) Az
fiadnak?

kérte?
?

ak az ingaórával? ... Menynyi

Hét perc, anyuka.

ruháját, igazítja florentinka-
ja mindig zavarta apukádat.
n fogni, merthogy a kalapom
Nevetgél) Csakhogy kifogtam
gy maskarának tartja takaros
dönti kalap-ját) Így ni! Vaszi,

1986
OVEMBER



VASZI (idétlen lelkesedéssel) Még hogy elkísérem. A világ
pereméig is, Estike tánti.

LAKON Legjobb volna, ha 'itthon maradna, anyuka.
Bármely pillanatban nyakunkon a zivatar.

ÖZV. LAKONNÉ A szanatóriumban egy éjszaka rájöttem,
mihez hasonlít a zivatar hangja. Furcsán modulál ...
Egyik pillanatban ujjongó férfiak hangja, a másíkban
özvegyen maradt asszonyok zokogása

.. .
Mikor sírtál utoljára, Vaszika ?

VASZI Amikor felravataloztuk Estike tánti urát.
Ö Z V . LAKONNÉ Miket beszélsz, ne légy tévedésben. Nem

az én uramat, Szabó tiszteletest ravataloztuk
fél. (Lakonhoz, segélykérően) Kisfiam?

LAKON (nyugtatóan) Anyuka, drága.
Ö Z V . LAKONNÉ Az én férjem, az én férjem.. . (El-csukló

hangon) Él! Igaz, kisfiam?
LAKON Anyuka, édes ...
Ö Z V . LAKONNÉ A pánsípon játszó férfi tekintetét

holdfényben láttam elsőízben. Másodszor a temetésen
láttam. (Lakonhoz) Hétéves lehettél, amikor ránk törtek
a Háromkirályok. Gyanútlanul hácsikáztál, miközben...
(Megborzong) A pánsípot fújó férfi tekintete gonosz volt,
feneketlenül gonosz. És mégis olyan volt, mint a . . .
Jótékony ájulást hozott rám az a tekintet... Nem
éreztem semmit, amikor megbecstelenítettek.

Távoli mennydörgés lomha moraja, majd közelgő vo-
natfütty

VASZI Hát hol feküdt Estike tánti ura, ha nem a ra-
vatalon?

ÖZV. LAKONNÉ (könnyedén) Mindegy, hol feküdt, te
jótét lélek. (A közönség felé, mint aki helyeslést remél)
Mi más az elmúlás, ha nem csöndes álom, világ
tengeréből partra mentő háló? (Kézen ragadja Vaszit,
el)

ANNA Dávid, én már nem bírom sokáig ezt a tébolyt.
Fogom magam, vissza se jövök a városból.

LAKON Jól áll neked ez a paróka. Meg a kék hold is
tetszik a szemhéjadon.

ANNA (nyersen) Szállj le rólam.
LAKON Ezt hallom, mióta? Azóta, hogy rendszeresen

bejársz a városba. Mi 'tagadás: azóta vagy egyre csi-
nosabb. Adsz magadra, Anna.

ANNA Beszélni szeretnék veled, Dávid .. .

Induló vonat, Lakon előhalássza zsebóráját

LAKON Ismét másfél percet vesztegelt!
ANNA (csúfságosan) Haha. Másfél perc késés !
LAKON (erőltetett iróniával) Szakmai deformáció.

Csuda, hogy beléhülyültem? Elvégre huszonegy éve
csinálom.

ANNA Ha nem tévedek, szabadságon vagy. Mégis reg-
geltől estig a jövő-menő vonatokat ... lesed, nem unod
egész nap a verandán ücsörögni?

LAKON Veled soha nem fordult elő, hogy nézted magad a
tükörben, és azon töprengtél: honnan ismerem ezt az
arcot?

ANNA Nem ,a tükör előtt 'töltöttem el az életem. (K i -
fakad) Huszonhárom év, istenem! Egy bomlott agyú
vénasszony, egy félnótás harangozó, egy alkoholista
tanító, egy impo... egy remete mellett.

LAKON (kíméletlenül) Egy impotens remete mellett, aki
belezápult állomásfőnöki teendőibe. Csak anyámnak
hagyj békét !

ANNA Különben? Lekensz vajegyet? Mutasd meg,
micsoda férfi vagy. Ritka nyájas pap lett volna belőled.

LAKON És Erdeinek is hagyj békét. Ö a legtisztább ember
ebben a völgyben.

ANNA A legtisztább ! Azért kell kiszellőztetni a házat
minden látogatása után. A szeszlerakat. Minden pil-
lanatát az ital tölti ki. Abba fog beledögleni a te tiszta
barátod.

LAKON (nyomatékosan) Mentorom.
ANNA Tőlem. Akkor 'is utálom. Mosdatlan börtöntöltelék.

LAKON Moderáld magad, Anna !
ANNA Talán nem igaz?

LAKON Tudod, hány évig tanította a völgyi gyermekeket?
ANNA És téged is tanított. Fantasztikus ! (Erdeit utá-

nozza) Remény, emberek, megtartó remény, az ám,
hazám! Szeretet és türelem, jóemberek. (Ittas lendülettel)
Ha nincs bennem szeretet és türelem, zengd tovább,
atyámfia.

Özv. Lakonné tér vissza az állomásról

LAKON (pátosz nélkül, keserűen) Ha szeretet és türelem
nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő
cimbalom ... A szeretet é s türelem !mindent elűz, remél,
elvisel, és soha el nem fogy.

Ö Z V . LAKONNÉ Pál levele a korinthoszbéliekhez.
Igyekezz, te nagylány, mindjárt jön a tizenegy-ötvenes.
Az idén nem fogadunk nyaralóvendégeket? Nem
nyilatkozol. Titkolózunk anyuka előtt, ugye? És akkor
csak csudálkozunk, hogy hallgatózni kényszerül
anyuka. Éppen hallom, hogy a tavalyi nyaralóvendég
neked bedolgozó állást szerezne, ennek a jófiúnak egy
bakterházat a város határában. Mit tétováztok? Elvégre
nem a tietek a ház. . . Megkérdezhetnéd, te nagylány,
hogy velem mi a terve Krizsán enzsenyőrnek?

Erdei rohan át a színen, nyomában Vaszi

ERDEI Megtalálták a vén Bonát!
LAKON Hol?
ERDEI A krumpliveremben.
ANNA Aki megtér, üdvözül. Miért pont a verembe vette

be magát?

Lakon Erdei és Vaszi után iramodik

ÖZV. LAKONNÉ Ne játszd a cinikust, te nagylány. Nem
áll jól. A te korodban. Mióta hányódsz a Krizsán
ágyában, és milyen érzés megcsalni az uradat?

ANNA Maga kérd éppen? Egymás után három férfivel vel
csalta meg az urát, mégis engem faggat.

ÖZV. LAKONNÉ (szelíden) Így igaz, három férfival
csakugyan. Így van, ha az átlagnál vonzóbb valaki. Én
,sem voltam 'csúnya teremtés ... Roppant
hasonlítottam Marlene Dietrichhez. (Csapongva)
Apósod még 'életiben volt. Hörgött. Reméltem,
megtarthatom az életnek, ha könyörületre bírom a
Háromkirályokat... Még azt sem mondhatom: erőszakot
vettek rajtam, de azt se, hogy jószántamból ...
Emlékezetemet vesztettem...

Sírni kezd 'hangtalan, Anna eltűnik a szobában. Köze-
ledő pánsíp hangja, kutyanyüszítés

3. FÉRFI (hangja) Szóval azt mondta a pali, hogy azóta
minden 'árva ...

1. FÉRFI Az asszonyt bízzátok rám, ja.
2. FÉRFI Milyen jó. Mire mi elintézzük az urát, jól

kifáradunk. Ez egyszer hadd kurizáljak balhé helyett.
3. FÉRFI Kusti, Bársony !
2. FÉRFI Váglak szájba, mint tengerész a majmát.
1. FÉRFI Vita befejezve. Akció indul. Legyetek gálánsak,

polgártársak !

Kicsapódó ajtó, tompa ütések, Lakonné sikoltozása,
majd megadó szaggatott sírása. Egyre erősödő pánsíp
hangja, csaknem az elviselhetetlenség határáig felhan-

gosítva, aztán mély csönd

MÁSODIK JELENET

Este. Lakon és özv. Lakonné az iksz-lábú asztal mellett ül,
'az özvegy kártyákat rakosgat. Erdei érkezik

ERDEI Pálinkás jó estét, kezét csókolom, nagyságos
asszony.

ÖZV. LAKONNÉ Isten hozta, tanító úr.
ERDEI (Lakonhoz) Miért vagy olyan kámpicsorodott?
LAKON A tíz órás gyors is elment, Anna sehol. Nem
értem.



ERDEI Mit kell ezen érteni, fiam. És ha az éjféli gyorssal
jön.

ÖZV. LAKONNÉ Inkább a hajnalival. Én már rég tudtam,
hogy akit nagyon várunk, az csakis a hajnali vagy a
kora reggeli órákban toppan be. Soha nem az éj leple
alatt.

ERDEI (kedélyesen) Ez egy új teó . . . ria, nagyságos
asszony?

ÖZV. LAKONNÉ (kuncogva) Teomániát akart mondani,
tanító úr.

ERDEI (őszintén) Azt, nagyságos asszony.
ÖZV. LAKONNÉ Soha nem szenvedtem vallási tébolyban. A

fiamra se haragudtam, amikor otthagyta a teológiát...
(Lakonnak) Ha elvégzed, manapság te lennél Szabó
tiszteletes utóda. Most már így is jól van. Teória,
teománia... Vajon Bona Gábort milyen téboly kerítette
hatalmába, amikor elbujdokolt az élet elől?

ERDEI Megunta látni, mivé változott körülötte a világ.
ÖZV. LAKONNÉ Akárcsak jómagam. Csakhogy nekem

nincs jogom elbujdokolni, nem hagyhatom cserben a
férjemet. (Révedezve) Ki várja majd az állomáson, ha
megérkezik végre. (Múltidéző hangon) A vasútállomás
mindig nagy szerepet játszott az életünkben. Van annak
hatvan éve, hogy batyuba kötöttük legfontosabb
ingóságainkat. Már csaknem fel-szálltunk a
marhavagonba, hogy áttelepedjünk Budapestre, amikor
apád meggondolta magát.

LAKON Tavaly ősszel egy egész osztag kereste Bonát,
átfésülték a vidéket a Kék Havas lábáig, mégsem lelték
meg.

ERDEI Mindvégig a ház mögötti veremben volt. Beásta
magát a burgonyahalom alá.

ÖZV. LAKONNÉ Láttam, amikor betuszkolták a
mentőautóba. Sírt, mint egy gyermek. Miért adta bele-
egyezését, hiszen az ő nevére volt telekelve a ház.

ERDEI Ifjabb Bona hivatalos írást szerzett, hogy apja nem
beszámítható...

LAKON Jól emlékszem, a Bariczék portája cserélt gazdát
elsőnek?

ÖZV. LAKONNÉ Először a mi házunkra vetettek szemet,
milyen régen, uramisten. Nem csak a házra, apád
állására is aspiráltak. Gondolom, azóta kiszaba- dultak
... (Csapongva) Álmomban ...

LAKON Anyuka, (könyörgöm !
ÖZV. LAKONNÉ Ne könyörögj, az nem áll jól senki

férfinak. Asszonynak sem. Én is csak egyszer könyö-
rögtem, (mert iszonyúan féltem, de nem (magamat fél-
tettem ... Néha most is rám tör a rettegés. Olyankor
énekelni kezdek, úgy próbálok védekezni a félelem ellen.
Mi, régiek olyanok vagyunk, hogy énekelni kezdünk, ha
nagyon félünk. Egyeseket szerfölött idegesít a mi
énekünk. Pedig megnyugvásukat kellene szolgálja, ha
dalos kedvünk támad. Éneklő ember nem gondolhat
bosszúra. (Dúdol, majd énekel) „Mondd, hol van a sok
virág, lányok szednek bokré tát". . . (Elkomorodva)
Álmomban szörnyen el volt csigázva az uram.
(Szégyenlősen) Mégis mosolygott, derűsen, mint régen,
amikor félszájas mosollyal hozta az első szerelmet.
Apukádon erdészuniformis volt, éreztem az ázott posztó
illatát, olajozott puskája szagát. Lefekszem. Jó éjszakát,
kedveseim.

Az özvegy felmegy manzárdszobájába. A völgyből
zeneszó, női kacaj, férfihahota hallatszik. Kutyák ugat-
nak. Erdei szaporán tölt, iszik

ERDEI Nem adok öt esztendőt, veszendőbe mennek a
szőlőskertek, gyümölcsösök. Az új tulajdonosok elge-
reblyézik a zöldségeseket, cementpartok közé szorítják
az egres- és ribiszkebokrokat. Tudtam, hogy így lesz.
Már akkor tudtam, amikor a Bonáék háza is gazdát
cserélt. Gyermeteg elméleteket gyártottál, azzal vádoltál,
hogy elfogult vagyok. Zöldre, friss levegőre,
kikapcsolódásra vágynak. Ezt mondád, amice?

LAKON (kelletlenül) Ezt.
ERDEI Az még megbocsátható, ha valaki önveszélyesen

jóhiszemű, de ha közveszélyesen az?! Tessék,
barátocskám?

LAKON Kegyelmedből most az ital beszél.
ERDEI (a kiürült üveget kocogtatja, házsártosan) Milyen

házigazda vagy, amice?

Lakon újabb üveg pálinkát hoz, a völgyi településen
felerősödik és elernyed a vigasság

(Békülékenyen) Házigazdához illő türelemmel láttuk
vendégül őket, igyekeztünk elhitetni magunkkal: nem
nyomják lennebb a helyet. Hallgasd, milyen otthonosan
kurjongatnak. Vége az idilli csönd-nek, amice. Eljött a
bömbölés ideje. Eljött, és meghonosodott.
Meghonosodott, és bennünket hontalanná fog tenni, az
ám, hazám! (Ellágyulva) Ha tudnád, minő csöndben,
megértésben folyt az é le t ebben a kies völgyben.
Gyermeteg testvériségben éltünk szinte. Mint akik
roppant magukra vannak. Mint akik külső segítségre
nem számíthatnak. Szinte nem is léteztünk la világ
számára, csak a részletes térképeken vagyunk
feltüntetve, csóró kisállomásként. (Feláll, imbolyog)
Indulj, Erdei a francban által.

LAKON Elkísérem.
ERDEI (elhárítja nyersen) A temetésemen, akkor kísérgess.

Mióta eszemet tudom, csak temetünk. És bú-csúztatunk.
Szabó tiszteletes apádat, én Szabó tiszteletest
búcsúztattam. (A lépcsőkön megtántorodik, le-zöttyen)
Szabó tiszteletesnek még volt arca, hanem szegény
(apádnak!

LAKON Ne részletezze, ha lehet.
ERDEI Nem lehet! Apád arca nem volt se szenvedő, se
megbékélten szelíd. Jóformán nem is volt orcája. LAKON
Ezt hagyja!

ERDEI Hagyjuk hát, minő bölcs tanács. Titkolózzunk
inkább. Hallgatunk, (mintha főbenjáró bűn terhelne.
Pofa be, felejts el mindent! Elfelejtem, tisztelettel, nem
őrzök semmit, halottaink emlékét sem. Aláírom, mindent
aláírok. (Némileg lehiggadva) Ha vonalazott papírt
tesznek eléd?

LAKON Másra írj.
ERDEI Jeles ! Milyen a jó stílus, amice?
LAKON Vágd meg, és vérzik.
ERDEI Csillagos jeles. Ezért egy puszit is megérdemelnél,

amice. Ha fel tudnék állni. De ha feltudnék is állni,
akkor sem puszilnálak meg. Tudod, miért. Emlékszel a
cukros tanító bácsiira, arra, amelyik megrontotta
tanítványait. Az anyját! Miután megrontotta őket,
elhatározta : márpedig ő csatornát épít. Annyira
sarkallta az építhetnék, hogy elhagyta a kies völgyi
oskolát. Dolgozatírások idején éppen! Egy pedagógus !
Bizony ez is stílus kérdése, anmice. Apádnak se volt
stílusa, amice. Csak kapta magát, és ki-lőtte a medvét. A
fejesek puskája elé szánt medvét. De megkapta a
magáét, meg ám!

Özv. Lakonné jelenik meg a konyhaajtóban, hálóinge
halotti köntösre emlékeztet. Az erdészházat körítő fák alatt
három viharlámpa fénye tűnik fel

ÖZV. LAKONNÉ Pont ilyen csillagos volt az éjszaka.
Egyszer csak, egyszer csak .. .

1. FÉRFI (kenetteljes sopánkodással) Csak tudnám, pol-
gártársak, miért nyírta ki azt a szegény védtelen medvét?
Csak tudnám, mi jogon állítja aztat, hogy régebben
kékebb volt az ég. Régebben meghittebben csobogtak a
patakok, efféléket beszél társaságban. Vágjuk szájba,
mint tengerész a majmát. Főnök, ja?

3. FÉRFI Sok a szöveg, rögtön dél van. (Fitymálóan)
Meghittebben. Honnan veszel 'ilyen szavakat, te marha.

2. FÉRFI Elfelejted, hogy tánciskolába is jártam. Téged is
váglak szájba ...

1. FÉRFI Ácsi ! Legyetek gálánsak polgártársak. Mint a
régi világban. (Halk zene, kurizálás és hölgyválasz !

2. FÉRFI (felemeli hangját) Hé, itthon van a medve-
ölő polgár?

3. FÉRFI Sok a kérdezősködés, mindjárt dél van. 2.
FÉRFI Hát akkor rajta, ja.
3. FÉRFI Marha. Csak úgy berontanál a jó meleg ágyba?

Tánciskola.


































