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TÖNKÖL JÓZSEF

EGYSZER SAINT CLOUD-BAN 

(T. D.-nek, a lófogadónak)

Egyszer Saint Cloud-ban láttam a Segantini-festményhez hasonlót, befe-

jezetlen művet inkább, vázlatot. A memóriám ezt rántja elő – küldjem-e 

mármost a képeslapot T. D.-nek?, kezdjünk lófogadásba? –, olykor látom 

a nőt, közeledik, nem lehet felismerni az arcát, labdarózsaként hervadozik 

az esőben, emlékezetembe idéz telet, súly alatt ingadozó fenyőket, átkozott 

utakat, hótöréses rengeteget, szélszaggatta faágakat. Kezem-lábam nem 

bírom mozdítani, mintha a gödörben feküdnék. Hideg van, fúj a szél.

– Hol lakik? Errefelé?

– Igen, errefelé – mondja Maria Tereza. – Az életem nem érdekes, nem fon-

tos, semmire nem emlékszem belőle. 

 

A tribünhöz közeli boltból észrevettem a templomtornyot. Az üzlet tulaj-

donosa, Michele tudta, mi a jó, és mi a rossz, rágyújtott, kétszer kifújta a füs-

töt, krákogott, futamok nevét mondta, a távot, a szent pálya kötőjellel írandó, 

a városka nem, a költő neveket sorolt, Szpéró-neveket, Kicsiny Sas (jött 1977-

ben), Songzi, Tsunami, Siskei, Gloucester a Valgrija (második lett) elé bevá-

gott paripa, meg Ernő Úr – tényleg remek lónév! –, T. D. megvette a trafik-

ban a Paris Turföt, a kilences metróval a tízesig ment, Michel Ange Auteuilnél 

átszállt, túl van már azon, hogy haragudjon a világra, mintha fájós vállat rán-

dítana arra is, hogy Saint Cloud-ban ráalkonyul, ahogy az elővárosi vasút híd-

jára, az asszonyra, aki ágak közt tovahessen, mint egy madár, elhull, belevész 

az üres térbe és időbe, eltűnik mindig újra.

– Hideg van, Maria Tereza. 

– Hideg, mint a vas, uram. Nekünk ront a szél haragja, szívünket hamuvá fújja.

A Segantini-kép asszonya – bármit mondok róla, minden igaz – a temp-

lom melletti házba megy. A házhoz kis kert tartozik, a kerthez almafa, nyá-
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ron két sor krumpli, ágyásban bab, borsó, hagyma. Fogja a szánkót, az erdő-

ig siklatja, minden mozdulatát gondosan mérlegeli, zsebeit tapogatja, meg-

van-e a madzag, és elindul. Férje káromkodó, veszekedő, bolond, kocsmába 

jár, sörtől bűzlik a lehelete. Három gyerekük született, az egyik súlyos sérü-

léssel kezdte az életét, csenevész testű, bukfencezni készülő fiúcska, szereti a 

sárkányos történeteket. Majdnem sír, amikor mesél, elveszettnek és haszon-

talannak látja önmagát, öregnek, gyengének, megkötözött kezűnek. De tartja 

a méltóságát, amit becsülök. Cérnavékony a hangja, beszéli, fél a bogaraktól, 

a villámlástól, a halottak szemétől, hosszú orrától, nem engedheti meg magá-

nak, hogy beteg legyen, a papnál szolgál, aki a legfinomabb posztóból sza-

bott, selyemmel bélelt kabátot visel. Míg a vacsoráját költi, egy adag köles-

kását, folyton beszél, iszik a poharából, az első kortyot a Teremtőre, a máso-

dikat a falu népére, a harmadikat december angyalaira. Régi mondásokkal és 

szokásokkal van, tőle azt várja, iparkodjon, vezesse a háztartását, mossa meg 

a haját minden szombaton, takarítson súrolókefével, főzött szappannal, ételt 

készítsen, télen fűtsön, nyáron becsukja a nyitva maradt ablakokat. Az erdő 

és a falu közt az előbb még hordta a havat a szél, arcához ragasztotta a haját, 

most már minden rendben, nem maradt sokáig a tölgyesben, fél óráig sem 

volt, messzebb erdészfélét látott, a fák között átnézett, közelebb ment, kia-

bált: hé, van ott valaki? 

Nekem bevillan Scherg Lőrinc. Akkoriban az utazók csengős szánokra vár-

tak, arra, hogy megjelenjen az erdőmester, aki első magyar szavait füzetbe 

írta, tölgy, gyertyán, erdő, virág, vércse, templom, szerelem, vér, fejsze, toll, 

kóstolgatta a honvágyat, húszévesen a Sinn, a Kahl, a Biber partján aludt, 

vágyakozott, hangját próbálgatta, nyakába eső szakadt, faúsztatóknak kiabált, 

búcsút intett a Majna-menti Lohrnak, már azt beszéli, milyen a mélytóvölgyi 

bükkös ékessége, az asztalokon veres és tarka szarvasbőrök, elmondogatja a 

Tacskándi-rész csalitjában nyomtalanul járó madarakat, a Káldi dűlő bokra-

it, vargányázók nevét, Fazekas Lajosné a legjobb helyek ismerője, a legtöbb 

úrigomba fölkapkodója, a Pörös tisztásait, ahol annyi tömérdek galambicát, 

pereszkét, bimbós pöfeteget, érdesnyelű tinórut, nyulicát szimatoltak, szed-

tek cekkerbe a környékbeliek, eszébe jutnak banyafák, ahogy a puskás sze-
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mélynek, a gyapjúharisnyás Müller főerdősnek favágók, sötét vágások, kőbe 

ütött, megreszelt fejszék; egyre több erdész neve borul homályba, Szalai, 

Lenkei, Kelemen, Karáth, és már arra emlékezhetünk, a bajor Szent Mihály-

rend lovagja hazát választott, feleségével, Stegmüller Mariannával abban az 

erdőben pihen, ahol a vastag nyakú, hegyes fülű, garázdálkodó, hóomlasztó 

farkasok régen gyökerestől tépdesték ki a hallgatásban álló fákat, fújtattak, 

átmásztak a Hidegkút kerítésén, pofájukat rátapasztották az erdészház ajtajá-

ra, csikorgó karmaikat a fába beleakasztották, felhúzott ínnyel agyarogtak a 

bentiekre, nyüszögött, vonyított kan és nőstény. 

 Maria Tereza a kötelet markolja, viseltes ruhája lötyög rajta, húzza a szánt, 

térdébe, derekába kúszik a fáradtság, azután a szeme mögé. 

– Azért ez nagy erdő, mi?

– Ágakat szedtem a tűzhöz, nyáron lehullott recsegő gallyakat. Felfigyeltem 

egy szép formájú kicsi fára és korrogó, cirregő madarakra. 

Nem néz rám. Hirtelen megváltozik a maga vadságában titokzatos kör-

nyék. Isten a napkeltét napnyugtává fordítja, az este beáll, kékes-szürke a 

homály, sárgás fény pislákol mindenütt, a házban férfi és gyerekek, ártatlanok. 

Szánkótalpak vágódnak a hóba, óvatosan megfordulok, a nő után nézek, ban-

dukolgat, jobbra kanyarodik, eltűnik a házak mögött, bizonyára örökre.

 

A nép templomba botorkál, vasárnapi csendben ül, várva, mit mond a pré-

dikáló. Nézi a híveket, amint nézik. Nehéz és változékony az élet, ne panasz-
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kodjatok a sors miatt, éljetek békén együtt virágokkal, bogarakkal, csillagfok-

kal, mert minden elmúlik, mint az álom, mint a pénzzel megvehető finomabb 

öröm. Erős botokkal szálljatok harcba a napfényért, vízért, levegőért, ne legyetek 

felettébb igazak, és felettébb ne bölcselkedjetek! Miért keresnétek magatoknak 

veszedelmet? A pap jámbor, egyszerű, keresetlen modorú, kezével sánta lábába 

kapaszkodik, mindezt majd Saint Cloud-ban elfelejtem, a trapéz alakú pályát, a 

futamokat, a figyelőtornyot, a hangár büfépultjánál az ismerősöket, a metrópá-

lya bazaltfalát, a falra festett obszcén szavakat, a Szajnán túli dombot, Párizst, 

az asszonyt, aki körül láthatatlan szelek lebegnek, a hó – fekete lesz alatta min-

den – olyan hideg, mint a békavér. Az ablakokat befogja a fagy, mindenki a tűz 

közelében akar lenni, kezüket, térdüket melengetik, a tűz kéken ég, elálmoso-

dunk, képek vannak egy kirakatban, rézmetszetek, ceruzarajzok, festmények, a 

híd után a buszmegállónál, ahonnét a visszatérés tovább tart az odaútnál. 

 

Az embert mindig rángatja valami, nem találja a helyét, örökös nyugta-

lanság gyötri, kikerekíti magában a történeteket, előbb csak a láthatatlan 

festő beszéde alapján, azután azokból a mondatokból, amelyeket T. D. mond, 

később Maria Tereza, hogy tavasszal a vizek kezdenek felszáradni, növésnek 

sarjad a fű, ma még a fagyos ablakok előtt zöldes lámpák villannak, fényük 

tüzeket vetít a hóra, mintha rémiszteni akarnák a falut, az embereket. Ha mesz-

szire megyünk vissza, a határ madárrikoltásos, megpillanthatunk egy rigót, 

kiugrik rejtekhelyéről, sietősen, verdesve száll el előttünk. 

Az asszony hazaér, letérdel, hogy átölelje a gyerekeket, lehúzza cipőit, jut a 

melegből az ujjainak, dörzsöli bokáját, lábát, fel egészen a térdhajlatig. Télen 

keservesebben telnek a napok, az ajtók nem jól záródnak, a hóbuckák bele-

olvadnak a sötétségbe, nincs vége semminek, utazunk keresztül városokon, 

Budapest, Győr, Bécs, a falu után semmi nincs – vigye az ördög az egészet! 

–, talán csak Saint Cloud, ilyen rút időben: pálya, törekvő lovak – Valgrija elé 

ki vág be? –, zsokék, verebek, Szpéró, angyalok. Maria Terezára várok, hogy 

visszajöjjön, hóba szimatoljon, húzza a szánkót, mindent elmondjon, mintha 

tényleg megtörtént volna.
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