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A zok a beszédek, amelyek rólunk szóltak, sohasem voltak tisztességesek, sem igazsá-
gosak, mondtam a temetői gondoknak, aki egy elősíró kutyát ajánlott fel anyám 
temetésére. Ezért aztán, mondtam a temetői gondnoknak, amennyiben lehetsé-

ges volt, megpróbáltuk tökéletesen kizárni az életünkből ezeket a szóbeszédeket, meghúz-
tuk magunkat, kizárólag csak magunkkal és magunkban diskuráltunk. Tény, hogy évtize-
dekig egy barokk hintóval közlekedtünk, amelyet annak idején apám aranyozott be. Na-
gyon büszkék voltunk rá, és igazi ünnep volt, ha helyet foglalt benne az egész család. Nem 
tudnám megmondani, hogy magunkból fakadóan vonzódtunk-e ehhez a régi korok hasz-
nálta kocsihoz, vagy pedig éppen a különállásunkat szerettük volna bizonyítani, a függet-
lenségünket, minden esetre mások semmiképpen nem nézték jó szemmel ezt a fajta kü-
löncködésünket. A temetői gondnok ekkor újra csak megemlítette, hogy a bátyám teme-
tésekor is milyen megrázó volt ennek az elősíró kutyának a vonyítása, és sok évtizedes ta-
pasztalata, hogy mennyire megkönnyíti a gyászolók érzéseinek felfakadását, ha megfelelő 
képzettségű elősíró kutyát fogad a gyászoló gyülekezet.

Szerettem volna elkerülni minden vitát, amely a helyzetemből fakadóan nem is illett ide. 
Ártatlan képpel tovább meséltem neki, mi mindenen is mentem keresztül az utóbbi évek-
ben, hiszen mindez szorosan a jelen előzményeként érthetővé teheti számára, hogy most, 
az anyám halálakor, amikor már szinte csak én alkotom majd a gyülekezetet, ez a fajta elő-
síró kutya csak nevetségessé teszi és megzavarja a gyászban való elmélyedésemet. Nem is 
szeretnék semmiképpen már olyasféle szertartást, sem pedig olyan kellékeket, amelyek ré-
gebben még egy közösség hagyományaihoz igazodtak. A kutya zokog a drapéria mögött, 
miközben én magamba roskadva hallgatok. A legpuritánabb és a legegyszerűbb elhanto-
lást szeretném, amelyben csak megzavarna egy elősíró kutya, mondtam a temetői gond-
noknak, majd azokról a boldog évekről próbáltam részletes leírást adni, amelyekről már 
ő is bizonyára hallott, és mindez egy barokk hintóhoz kapcsolódott, amivel ünnepi alkal-
makkor esetlegesen találkozott ő is. Ez az otthonunknál, a városban elért megbecsülésünk-
nél is többet jelentett számunkra. Én a  feleségemmel hátul ültem, a gyerekek pedig ve-
lünk szemben, a kocsis mögött. A hintónak üveg ajtajai voltak, elegáns bőr ülése, lehajt-
ható lépcsője, az utastér fölötti baldachin is hibátlannak mutatkozott, ha időnként kisebb 
javításokat kellett is elvégeznem már az apám halála után, akinek az útmutatásait követve 
én is egy külön füzetben jegyzeteltem a folyton adódó sérüléseket, az elvégzendő feladato-
kat, a mesterek nevét, akik szakmájuk legkiválóbbjaiként hozzányúlhattak a hintónkhoz. 

S Á N T H A  J Ó Z S E F n o v e l l a
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A lovaink ugyan öregecskék voltak már, de mivel jól tartottuk, és sosem erőltettük őket 
túl, megfelelően hálásak voltak, és sosem hagytak cserben. A legtöbb bajunk a kocsisok-
kal volt, mert ezek a zerge léptű legények nem érezték magukénak ezt a szerfölött elegáns 
és igényes előadást. Úgy gondolták, hogy nevetségesek vagyunk, és a város lakói lenéznek 
bennünket a nagyzolásunkért. Anakronisztikusnak gondolták a kisváros poros utcáin va-
ló előkelő megjelenésünket, és magukból fakadóan nem is voltak képesek mindebben egy 
igényesebb és tartalmasabb életvitel nyomát felfedezni.

Ekkor újra csak azzal állt elő a temető gondnoka, hogy mennyire értetlen vagyok az 
egész szertartást illetően, és összességében úgy gondolja, nagyon is szükségem van azokra 
az elősíró temetési kutyákra, amelyek már a feleségem halálakor is olyan jó szolgálatot tet-
tek nekem, és nem gondolhatom komolyan, hogy minden mélyebb érzelem nélkül fogom 
az anyámat eltemetni. Mert a hozzátartozók lelke nagyon sivár, ha megfelelő belső készte-
tés nélkül álldogálnak a koporsó mellett. Én határozottan cáfoltam, hogy szükségem lenne 
ezekre az ebekre, hiszen semmiképpen nem a bánat kifejezésének mértéke az, ami irány-
mutató az efféle helyzetekben, hanem amit belül érez és gondol az ember. Éppen elegen-
dő volt, hogy mindenféle éretlen gyanúsításokkal illettek minket a hintó miatt, amelyeket 
megfontoltan mindig a gyermekeim vagy a feleségem előtt hangoztattak. 
A bátyám és apám mögöttünk, a hátsó traktusban álltak, rendszerint 
díszes egyenruhában, derekukon korhű kardhüvely, amilyet Mária 
Terézia magyar testőrei hordottak egykor. A gyermekeim minden-
esetre egy csöppet sem szégyellték ezeket az urizáló szokásokat, és, 
akár csak a feleségem, ők is szívesen öltöztek a hétköznapi viseletnél 
kissé elegánsabban, hogy ebben az aranykalitkában büszkén kihúz-
zák magukat, és időnként kiintegessenek az ismerőseiknek. Apám 
a maga módján szörnyű haragra gerjedt, ha az unokái vagy a fele-
ségem visszamondták neki, amit a városban rólunk híreszteltek. Volt, 
hogy a kardlappal állt bosszút a minket gúnyolókon, egyszer, emlék-
szem, két ujjközép-csontja tört, amikor meglegyintett egy meggon-
dolatlanul elszemtelenedett péksegédet.

Nagyon szép évek voltak ezek, igazából nem éreztük úgy, hogy ez az 
ártatlan szenvedélyünk másoknak ártana. Mert hova is mentünk heten-
te egyszer-kétszer, ha a kocsis hajlandó volt befogni a lovakat a hintó-
ba? Legfeljebb a nagyszüleimhez, egy-egy rokonhoz, vagy a temetőbe 
hajtottunk ki, ezek voltak azok az ideális távolságok, amelyek miatt 
érdemes volt a hosszabb előkészületeket megtenni. Néha megtörtént, 
hogy hosszabb utakra is vállalkoztunk. Néhányszor még a folyóig is el-
merészkedtünk, és nem győztük hallgatni az öreg kocsis, Zapata mél-
tatlankodását, hogy sosem fogunk hazaérni, épségben legalábbis nem, 
mert vagy a lovak sántulnak le, vagy az összedrótozott kocsink esik szét. 
Ehhez képest a  fiam több nemzet himnuszát is elénekelte, a lányom pe-
dig egy fantázia-táncot lejtett a folyó partján, akár egy orosz balettből ideté-
vedt balerina. Még ilyen időtávolságból visszatekintve is elcsodálkozom, hogy 
mennyire összetartotta a családot ez a hintó, pedig apám halála után gyorsan 
eltávolítottuk az ajtóról az általa kreált grófi címert, mert a beavatottak számára 
nagyon irritáló volt, különösen azoknak, akik pontosan ismerték a hintó és a csa-
lád előtörténetét. Csak egy kis függöny maradt meg, amelyet néha összehúzva elbúj-
hattunk az idegen szemek elől, s amelyen szintén ott ékeskedett ez a címer anyám ál-
tal aranycérnával kihímezve. Az előzetes félelmeim ellenére a feleségem a legkevés-
bé sem ellenezte ezt a szegényes urizálást, mintha még büszke is lett volna, és meg-
felelő, bár szolid ruhákat varratott, amelyek színükkel és szabásukkal jól imitálták 
egy nemes asszonyság barokkos megjelenését. De hát a feleségem olyan szép volt, 
és előkelő ezekben az években, miért is ne adtam volna meg számára ezt az örö-
met, hogy alacsony származása ellenére egy főúri hintóban kocsikázhat, mond-
tam a temetői gondnoknak, aki láthatóan alig figyelt rám, éppen a ravata-
lon fekvő öregúr bajszát kefélgette.
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Hogy aztán mikor is kezdett megkopni ennek a színpadszerű előadásnak a fénye, azt 
már kevésbé tudnám megmondani. A gyermekeim felnőttek, már némileg feszengtek eb-
ben a szerepben, apám régen meghalt, a kocsisok is sűrűn váltogatták egymást, mert hol 
agyvérzéstől váltak mozgásképtelenné, hol pedig lábukat törték az örökös kocsmázásban. 
A hintót azonban a leggondosabban karban tartottam, még ha csak ritkán volt is lehetősé-
gem, hogy a feleségemmel a közeli kirándulóhelyek egyikére kikocsizzunk. Egy színben he-
lyeztem el, de még arról is gondoskodtam, hogy megvédjem az időjárás viszontagsá gaitól. 
Ugyanúgy figyeltem a kárpit vagy a festékek kopására, és mindig igyekeztem a legkisebb sé-
rüléseket is kijavítani, ahogy Zapata műlábát is magamból fakadóan mindig a legnagyobb 
gondossággal tartottam karban.

Félreértésre adhatott okot bátyám halálakor az a kívánsága, hiszen emlékszik talán még 
rá, mondtam a temetői gondnoknak, hogy szerette volna, ha ezen a hintón visszük ki a te-
mető halottas házába. A feleségem és a szüleim azonban a legkevésbé sem ellenkeztek, még 
aznap átalakították a hintó elegáns belsejét, és lehetővé tették, hogy a bátyám koporsóját 
becsúsztassuk az üveggel vitrinszerűvé alakított kocsi belsejébe. Már ekkor éreztem, hogy 
egészen másként tekintenek ránk az emberek, mint egy elszabott grófi családra. Olyan mé-
lyen megvetettek minket, mintha csak hamis aranyakkal kereskednénk, és nem vették te-
kintetbe mindig is hivalkodó szerénységünket, ahogy az egész grófi hintót, a rangunkat mi 
sosem vettük komolyan, csupán egy olyasféle szerepjátéknak tekintettük, amikor megmo-
solyogtató jelmezekben próbálunk a jó érzésünknek némi fészket rakni. A gondnok na-
gyon is jól emlékezett a bátyám temetésére még negyven év távolából is. Ugyanakkor meg-
jegyezte, hogy éppen a hintó, és a szertartás pontos forgatókönyv alapján történő menete 
tette számára mindezt olyan emlékezetessé, és hozzáfűzte, hogy ebben fontos szerepet ját-
szott az ő leleményessége is, nem beszélve a kárpitok mögötti elősíró kutyákról, amelyek 
aztán igazán megrendítővé tették az egész szertartást, zokogó tömeggé varázsolták a nagy-
számú gyülekezetet.

Változnak a divatok, ma már sokkal puritánabb búcsúra vá-
gyakozik egy ember, mondtam a temetői gondnok-

nak, és hogy mennyire megkeserítette a ké-
sőbbi életünket, mert mintha a hin-
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magunkra vonva akár mások kötekedő érdeklődését, nagyon is jól éreztük magunkat eze-
ken a túrákon. A lányom és a fiam, akárcsak én és a feleségem szívesen üldögéltünk fehér, 
rizsporos parókában, a megfelelő selyem köntösben, kissé buggyos nadrágban, drótvázzal 
merevített szoknyában a folyó partján lévő vendéglőkben, és nem is mutathattunk rosszul, 
arra bizonyíték, hogy sokszor hangos sikert arattunk. Ilyenkor a fiam a számára legkedve-
sebb országok himnuszait énekelte, a lányom pedig könnyed táncot lejtett a közönség örö-
mére, mintha a kis hattyúk táncát adná elő.

Még az sem hozott bennünket zavarba, ha az előre beharangozott skót himnusz helyett 
az új-zélandi csendült fel, és a hozzáértők kifogásolták ebbéli tájékozatlanságunkat. Bár 
a szélrózsa minden irányában terjedt a hírünk, és gyakran kellett elmenekülnünk a min-
ket ostobán gúnyolók elől, mindig tisztában voltunk azzal, hogy bizonyos emberek sze-
retnének minket ellehetetleníteni. Egy pincért, aki Tiszapanykán közelről a képembe ne-
vetett, és a fiam maori kiejtését egyszerűen botrányosnak minősítette, két kezemmel ma-
gam hajítottam bele a vízbe.

Apám a temetésekor megtiltotta, hogy efféle díszletek igénybevételével próbáljunk őt 
meg nem illető rangot kölcsönözni a halálának. Ez megint csak sértette a hiúságunkat, hi-
szen ha valaki megtagadta a köreinkből ezt a nagyon is előkelő és kifinomult játékot, azt 
képesek voltunk az ellenségünknek tekinteni. Különösen a feleségem viselkedésén éreztem 
mindig, hogy mennyire fontos dolognak tartja ezt a szerepjátékot, és egyáltalán nem ér-
dekli, ha mások ezt rosszallóan a szemünkre vetik. Nem tagadom volt ennek a sokszor csak 
kettesben űzött előadásnak némi érzéki vonatkozása is, mindig sokkal szabadabbnak, fék-
telenebbnek éreztük magunkat ezekben a jelmezekben, különösen pedig akkor, ha kiko-
csizhattunk a közeli erdőbe, és ott megszabadulva minden gátlásunktól valódi nemesekké 
válva hódoltunk egymásnak, és csakis ebben a közegben és ebben a szerepben voltunk ké-
pesek a legteljesebb, legönfeledtebb odaadásra.

A feleségem betegségekor rettenetes súllyal tört rám a bánat. Mintha az egész lényem 
egy csomagolópapírrá silányult volna, amellyel a sérelmeimet, a bánatomat, a józan esze-
met szerettem volna láthatatlanná tenni, meséltem a közben a következő temetésre készülő, 
fekete egyenruhát magára öltő gondnoknak, aki közben tömő anyaggal igyekezett a halott 
arcát gömbölydeddé tenni. Nem volt többé értelme ezeknek a játékoknak, egyedül marad-
tam a sötét színpadon, és ha néha rám nyitották az ajtót, képtelen voltam bármiféle észsze-
rűségre. Anyám volt az, aki szerfölött túlzónak tartván a fájdalmamat, ellenőrzése alá vont, 
és arra kényszerített, hogy semmiképpen ne adjam föl korábbi életemet, már csak a felesé-
gem megromlott egészségi állapota miatt is folytassam, amit harminc éve elkezdtem. Anyá-
mat hamarosan maga alá gyűrte egy autó, és a legkülönfélébb sérülések következtében már 
nem tudott rajtam segíteni, miközben a felségemnek szintén a legpusztítóbb betegségek-
kel kellett megküzdenie. A legnagyobb fegyelemmel és akaraterővel folytattam az eddigi 
életemhez nőtt, ahhoz szorosan hozzátartozó kirándulásainkat, minden szükséges átalakí-
tást elvégeztem, hogy a hintó mindkettőjük számára megfelelő kényelmet biztosítsa akár 
egy hosszabb utazásra. Ekkor szereltem be a hintóba egy lemezjátszót is, amelyen Maria 
Callas leghíresebb áriáit hallgathattuk, amelyek évek óta a feleségem legkedvesebb zenéje 
volt, és különösen a betegsége előrehaladtával már csak ez jelentett számára némi lelki vi-
gaszt. Sokszor hármasban indultunk el ekkoriban egy-egy kirándulásra, anyámat a kocsis 
mellé kötöztem, hogy le ne essen, sokszor még a járókeretét is mellé tettem, hogy megtá-
massza magát, a feleségemet pedig óvatosan végig fektettem a hátsó ülésen, míg magam 
apám régi állóhelyét foglaltam el. Mindez addig tartott, míg Zapata ki nem törte a nyakát, 
és többé nem volt kocsisunk sem. Kiáltoztak utánunk csúfondárosan, a gróf úr és a gróf-
né megy a szekéren, a gyászkocsin. Kénytelenségből én ültem a bakra, és hajtottunk be-
le a pusztaságba a bajaink elől. Mentem előre lehajtott fejjel, amíg Callas azon a régi, mo-
doros, mégis élesen régies hangon énekelt. Mintha egy tágas tér lenne a fájdalmunk, úgy 
visszhangzott bennem minden.

Aztán már lassan elcsöndesedett, amikor a feleségem meghalt, nem volt kérdés, hogy 
újra kiszerelem az üléseket, és a koporsóját a kedves hintóján viszem ki a temetőbe. Any-
nyi minden elmúlt ebben a világban, ellenemre fordult. Mintha csak felkapta volna a szél 
az arcomat, hogy rossz illesztéssel, még torzabb ábrázatként visszaragassza. Már szinte lo-
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vaim sem voltak, amikor a temetőből visszafelé tartottunk. Mintha csak magukat vontat-
nák, de már alig maradt erejük a hintóra. Egyedül anyám szavára hallgattak, aki a mankó-
ival csapkodta kisebesedett, csontra soványodott farukat. Nagyon haragudott rám, hogy 
így elhagytam magamat, hogy szinte felkínáltam egész lényemet a pusztulásnak. Megérez-
tem, hogy ő még élni akar, és ereje is van, nagyszabású téveszmék éltek benne az úri szár-
mazásunkról. Ekkor a temető gondnok újra megmakacsolta magát, és újabb előadásba kez-
dett, hogy milyen elegáns volt és mélyen megható, se nem túl patetikus, sem pedig bántó-
an személyes a feleségem temetése, amelyre ő napokon át készült, és minden ismerőse és 
minden ismerősöm véleményét kikérte, és ekkor még szó sem volt arról, hogy a nagyszá-
mú gyászoló gyülekezetet zavarta volna az ő legtehetségesebb és legképzettebb elősíró ku-
tyája, amely olyan átható sikert aratott, hogy erről aztán már néhány nap múlva többen is 
megemlékeztek, és egyetlen kívánságuk volt, hogy az ő temetésükön is Zokni, a kutyám 
legyen az elősírója a gyászoló gyülekezetnek.

Az a ritka és paradox eset történt meg velünk most, meséltem a temetői gondnoknak, 
hogy, ahogy anyám is gondolta, képtelenek vagyunk már bekerülni egy elbeszélésbe. Az 
esztétikai, pszichológiai jelentése ennek a furcsa véletlennek jóval túlmutat egy meg nem 
született novella, vagy akár egy nagy regény elmesélhetőségének puszta tényén. Így már 
képtelenek lennénk részesei lenni egy valóságos temetésnek. Mennyi minden nem íródik 
meg, amit pedig az írójuk egy műbe szeretne időtállóan megörökíteni, mondtam anyám-
nak, amikor a feleségem temetése után az útközben kidőlt lovak helyett végre hazahúztam 
a hintót. De hát hogyan is írjunk le, meséljünk el egy olyan eseményt, amelynek a tényei 
nem kívánkoznak bele egy történetbe. Egyebekben pedig nem az írónak kell vallomást ten-
nie, mert esztétikai szempontból ez alig hitelesíthető, ha csak nem valamiféle, egyszerre 
több húron játszó zenészről van szó, aki képes kilépni a személyisége szentimentális, agyon 
sértett közegéből, és kellő rálátása van a saját életproblémáira. Gondolom, hogy még ennél 
is bonyolultabb dolgokról mesélhetnék, ha már az igazi történetről hallgatnom kell. Mi-
vel igazából nincsen történet, ezért csak a legnagyobb óvatossággal járhat el az író, ha egy 
efféle jelenség írásába kezd, mondtam a temetői gondnoknak. Az ellentmondások, ame-
lyek mondatonként jelen vannak egy ilyen műben, már ha az írójuk valóságos erőfeszíté-
seket tesz, hogy minden nehézség ellenére mégis csak egy kézzel fogható dologba gyömö-
szölje őket, szétfeszítenék az elbeszélés kereteit. Mivel nincsen történet, ezért szereplőkről 
sem beszélhetünk – mondtam anyámnak, aki lassan mintha felfogta volna a példázat értel-
mét –, csak magáról a furcsa epikus helyzetről, amely ellentmond minden irodalmi meg-
közelítésnek. Két eset lehetséges, amely kellő indokkal szolgálhat arra, hogy az alábbi elbe-
szélés ne íródjék meg. Akármit is mondanánk, az nem bizonyulna hitelesnek, mindig csak 
paradox fogalmakra találnánk, amelyek nem egészítenék ki egymást, hanem örökös ellent-
mondásokat szülnének. Másrészt elfogadható magyarázat, ha a születendő mű egy másik 
alkotás kiegészítéseként jelöli ki a célját, még ha az írás során hamarosan világos lesz, hogy 
alapvetően az a bizonyos másik irodalmi alkotás nem is létezik, és minden hivatkozás csak 
céltalan suhintás az anyagtalanba.

Ezen túl elég volt, ha a karomban kivittem anyámat az udvaron álló, egyre roskatagabb 
hintóba, és ide-oda tologattam benne, mintha csak egy gyerekkocsi lenne, hogy némileg 
megnyugodjék. Elringattam benne, azt a jó érzést keltve, mintha még nem múlt volna el 
semmi, és minden újra a lehetséges szélét súrolná. A legöregebb lóval, amelyiknek kecses 
mozgása miatt egykor a Lorenzo nevet adtam, még néha megkerültük a háztömböt, és 
anyám még mindig kihúzta magát azon a hordszéken, amelyet csak nagy nehézség árán 
tudtam a széthullóban lévő, egykori barokk hintó üléséhez rögzíteni. Integetett az ismerő-
seinek, és ha úgy akarta meg is álltam, hogy egykori barátnőivel beszélgessen, mert ekko-
ra már nem voltak irigyeink többé, szánalmas képet nyújthattunk, és ennek megfelelően 
bántak is velünk, de ez csodálatosképpen már egyikünket sem zavarta. Lorenzoból Ló lett, 
így is szólítottam, ami már a legkevésbé keltette fel az utca emberének figyelmét.

Anyám néhány évvel később bekövetkező halálakor, amikor már kilencven évesen hir-
telen fordult kritikussá az állapota, és én ugyan felismertem az éjszaka közepén a gyomor-
vérzésre utaló jeleket, ám nem tettem lépéseket az eszméletlen beteg további gyötrésére, 
belenyugodtam a másnap déltájban bekövetkező halálába. Azt az egyet szerettem volna el-
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kerülni, hogy a feleségem temetésekor a gyülekezet mögött folytonosan a leghitelesebben 
zokogó kutyát ne alkalmazza a temetésrendező, amely olyan hihetetlenül felkorbácsolta az 
indulatokat, és valódi, szinte mesterségesen gerjesztett érzelmeket váltott ki a gyászolókból.

Az anyám temetésén mindössze hárman voltunk, és semmiféle szertartást nem kértem, 
csupán annyit, hogy a szobámban hónapok óta őrzött urnát csöndesen helyezzék be az elő-
re kifizetett kis beton ládikóba. Az udvaron álló magába roskadt, szárnyaszegett hintó már 
semmiféle szerepet nem játszhatott az életünkben. Amikor kifelé jöttem a gyerekeimmel, 
a gondnok újra mellénk szegődött, és elkísért egészen a temető kapujáig, mint egy régi ba-
rát, aki pontosan érti a helyzetünket, és átérzi a gyászunkat, amelyik se nem egyszeri, se nem 
általános, se nem belőlünk fakadó, sem pedig a másoknak való megfelelésre nem készült. 
Akár a hintójuk, mondta, a közös koporsójuk, mondta, a közös életük roncsa, mondta, ez 
a hullabűzt árasztó hiábavalóság, mondta, már az önkívületben vonyító a kutyáim sem len-
nének képesek utolérni ezt a reménytelenséget, mondta, már semmiféle, magukból faka-
dó fájdalmat nem lennének képesek felkorbácsolni ebben az érzelmileg halott sivatagban, 
mondta, és aztán hirtelen sarkon fordult, köszönés nélkül indult el a ravatalozó irányába.

  


