
SEMJÉN GYULA: FÓNAGY TAMÁS
KARÁCSONYA

Már alig lehetett látni őket a vendéglőterrasz üvegablakán ke
resztül. A nap, akár egy felébemetszett tűzkorong, egyre mé
lyebbre süllyedt a hegyek között. Vörhenyes liIán rezgett a
fény a csupasz, barna fákon le egész a völgyig, ahol ólom
szürkére válva puhán feküdt az összefúvott roppant hótömeg.
Fónagy Tamás pontosan ilyen színekre szedte szét a tájat.
Analitikus természet volt, nem szerette a homályos érzéseket,
a bizonytalant. Rögzíteni mindent, kis címkével ellátni egy
egy óra hasznát, hangulatát, mennyivel könnyebben lehet ak
kor eligazodni az apró kis fiókok között, ha néha egy-egy em
léket keres. Fónagy Tamás a mai napot is már elcsomagolta,
gondosan feljegyezve az átélt percek színeit. Még arról a pa
rányi szúrásről sem feledkezett meg, amelyet a mellében ér
zett, amikor egy-kettőt csoszogott - ügyetlen kacsa - a ven
déglő mellett a sítalpakon. Nem neki találták ki ezt a komé
diát, nem ennek az ötvenkét éves hájasodó testnek, ez bizo
nyos. De hát Illy akarja, hadd teljék benne öröme.

- Egy konyakot! - szölt akkor Fónagy Tamás, pecsét
gyürüje megcsörrent az üres teásesészen. - Egy konyakot!
- és felkelt a székről. A nehéz, rézpántos cipő nagyokat csi
kordult a szürke rücskös cementen. Az ablakhoz ment, ujja
sával végigtörölte a párás üveget. Azt a két fekete pontot néz
te ott fönn a hegyoldalon. Hirtelen megfordult, a pincér felé,
aki az asztalon tálcát cserélt: - Mondja, van maguknak táv
csövük? Igen? No hozza hamar. - Krákogni kezdett, a tor
kát köszörülte, mintha ez a kérés zavarba hozta volna. Kövér
ujjaival a párkányon dobolva várta a szolgálatkészen meg
hajló embert, aki átnyújtotta neki az idegenforgalmi messze
látót. Először csak úgy az útra szegezte, ahol fával megrakott
kis szánkó haladt, aztán lassan fordította felfelé, valami le
selkedő szégyenkezéssel a hegy felé a távcsővet s akkor tisz
tán látta őket, ezt a két hosszútalpú furcsa madarat, ahogy
fönn a hegyoldal hajlásában mindkettő megállt. Napfény hul
lott reájuk, lilás vörös fény és ő most Illy arcába nézett, igen,
mintha egészen tisztán látná az arcát és gesztenyebarna haját,
amely hullámokba ereszkedve a sapka alól kibukott. Földes
Feri valami tréfásat mondhatott, mert mind a ketten nevetni
kezdenek, megfogják egymás kezét, ni igen, egymás kezét
fogják, csak aztán huzzák fel a kesztyűt, megindulnak a hosz
szú talpakon s egyszerre felporzik mögöttük a hó. Hát szóra
koznak. Szórakozzanak. Fónagy Tamás már nem nézi őket,

újra a szán felé fordítja szemét, kitűnő ez a messzelátó, töm
zsi vállán rándítva egyet az asztalhoz megy s a konyakot egy
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hajtásra kiissza. A csukott terraszon üresen álltak most az
asztalok. A pincér a sarokba bújva kis ceruzával készítette el
a napi számadást. Tányér csörren odakünn vagy víz ömlött
zuhogva egy üres fazékba. F6nagy s6hajtott, kissé unalmas
nak találta ezt a délutánt. A pincér felé nézett.

Mondja, fiam, miért nincs itt ma ember, mikor ilyen
pompás a h6? .

- Tetszik tudni egy óra felé már mind hazamentek. A
karácsony miatt.

Karácsony miatt?
Igen kérem, ma van karácsonyeste.
Micsoda? Ne mondja. Hát nem huszonharmadika van?
Bocsánat, tévedni tetszik, ma karácsonyeste van.
Lehet, val6ban, nem is gondoltam rá. Persze, persze,

magának van igaza.
Kifelé nézett, a félhomályba. Hogy-hogy? Egy nappal el

számította magát? Különben nem is fontos. Miért lenne fon
tos? Az idén úgysem mennek sehova. Most ahogy visszagon
dol az elmúlt évekre, nem is emlékszik rá, mikor töltötték
ők ketten idehaza az ünnepeket. Minden évben volt valami
kis program, kiruccanás, Bécs vagy a Semmering. Dehát az
idén nem lehet. Nyáron az az ostoba cséplőgép vitte el a
pénzt, a lencseüzletre is szörnyen ráfizetett. Tizenhatezer pen
gőt. Eltart egy évig, míg kiheveri, A feleségének nem is szólt
róla semmit, de Illy mintha megérezte volna ezt az átmeneti
pénzhiányt, egyáltalán nem hozta szóba a karácsonyi utazást.
Azért valahogy máskép kellett volna elrendezni ezt a mai
napot. Nem így kuncsorogva, csontig átfázva itt kinn a havon.
De hirtelen eszébe jutott az asszony nevetése, vidám, kipirult
arca ott fönn a hegyoldalon, ahogy ketten megfordultak és
megfogták egymás kezét.

- Egy konyakot. - S ahogy a pincér a tálcát elébe tette,
Fónagy Tamás kicsit mogorván sz6lította meg:

- Mondja, ma hamarabb hagyják abba a szolgálatot?
- Igenis kérem. Vendég ma úgysem jön errefelé. Aki

meg jön vendég, azt majd kiszolgálja a János, mert az itt
lakik.

- Maga nem lakik idefönn?
- Nem kérem. Ott lenn a faluban.
- A faluban. Azt' van családja?
- Van. Két gyerek. Fiúk. Picinyek még. Négy meg hat

évesek. Várják már a Jézuskát, tetszik tudni, de viszek nekik.
Benn a konyhában van már a csomag.

Fónagy 'Tamás egyszerre érdeklődve nézte ezt a kis, ba
juszos embert, aki most mosolygó arccal a fiairól beszélt. A
két fiáról. Négy meg hat évesek.

- Lesz karácsonyfa is?
Lesz bizony. Nagy. Egész a plafont súrólja. Ma visszük

be a szóbába. A gyerekek addig a nagyanyjukhoz mennek.
Azért is sietnék tetszik tudni, hogy segítsek feldiszíteni.
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- Jó, csak siessen -mondta Fónagy Tamás s egyszerre
türelmetlen lett. Ujjasából előkotorta a nagy bőrtokot kivett
belőle egy virginiát. '

- Köszönöm, fiam, köszönöm - még el is fújta a gyu
fát, aztán kicsit mormogva két pengőt nyomott oda a pincér
kezébe. - No vigye ezt el a gyerekeknek, egy pengő itt van
magának is. A számlát meg állítsa össze. Lesz még két tea,
szóljon be a konyhába, a soffőr meg álljon elő. Nézzen csak
ki fiam, jön-e már a nagyságos asszony.

A pincér kiment. Főnagy a könyakra bámult meg a vir
giniára. Rosszalóan csóválta a fejét. Az a kis szúrás jutott
eszébe, csunya kis szúrás a bordái közt meg a multkori rosz
szullét, úgy jött mint a villám, mégsem szólt róla senkinek.
De ha ünnep van s megfogta a pohár nyakát, de ha ünnep
van s olyan jólesően futott le torkán a bizsergető csöpp ital,
hát akkor hogy tudna ez megártani. Nem a konyak árt neki,
nem ez a keskeny hosszú szivar, a vesződség, igen, a gond a
földdel, a jószágokkal meg azzal a sok gazemberrel, akik
mind be akarják csapni. Ezek ellen kellene valami jó kis or
vosi tanács. Meg ha békén lehetne élni odahaza a Fónagy
majorban, vadászgatni, járni a havat jó meleg bekecsben,
puskával a vállán, ahogy az apja hordta hetvenkétéves életét.
Alkonyatkor aztán szépen hazamenne és várná az asszony
meg a két fiú, pufók arccal, négy meg hat évesek és a Jézus
ka most, hol a esudában maradnak azok ketten? - Az ablak
nál állt megint, körüljáratta kidagadt szemét. Aszivarfüstöt
az üvegre fújta, aszivarfüst visszaszállt reá, akkor újra fújt
egy jó nagyot s közben gyerekesen motyogni kezdte: Kará
csony, karácsony, fennakadtam a rácson. Egy darabig ezzel
szórakozott.

- Itt vagyunk, Tomi! - kiáltotta mögötte az asszony
két síbotjával nagyot koppantva a cementen. A hangja friss
volt, mint a hópihe.

Főnagy Tamás rajtakapva fordult az ajtó felé s ahogy
erre a karcsú, vígságba nyíló feleségére nézett, talán az ál
mát mormogná tovább, hát a két kis fiú hol maradt, de nem
szél róla semmit, épp hogy biccent: - Jó, jó, elég soká ma
radtatok. - Csak a szemében lebeg valami bosszúság, maga
sem tudja míért, Talán ez a szegény asszony tehetne róla?
De mert szólni kell, bántani, píszkálódní, hát hozzáteszi: 
Nem szeretem, ha ilyen kutyanéven becézel. Tomi! Én már
csak Tamás vagyok, nem igaz, öcsém?

Földes Feri két vörös tenyerébe fúj va, mérlegelte a hely
zetet.

- Tamás, az szebb. Csakugyan. Komolyabb, férfiasabb.
A Tomi fedezetlen csekket jelent, hehe. Ambár -

- Nincs ámbár. Ne is legyen, édes öcsém. Ebben a do
logban tréfát nem ismerek. Hogy át lehettek fázva, gyerekek.
Brr. Feri ahogy csak erre jösz, átfut rajtam a hideg. Hol az
a tea? Halló, pincér, a két teát. Nemsokára indulunk.
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- Tamás, ha tudnád milyen nagyszerű volt! Te nem is
tudod ezt megérteni. Mikor az ember ott fönn áll s alatta az
a sok-sok fehér hó, a szél egyszerre az arcunkba csap és rö
pülni, röpülni, hogy csak még tartana, az ember, igen, az
ember azt mondja, bárcsak még tartana, úgye Feri?

Illy kapkodva beszélt, kipirult arccal, a teát egyre gyor
sabban kavarta, fejét kicsit balra fordítva Ferire nézett, fél
szemmel mint a madarak.

- Nagyszerű, igazán nagyszerű. Élmény. Nagyon sajnál
hatod, kedves bátyám. - Simogató, meggyőző szavak voltak
és Feri nyirott bajusza megelégedetten ült meg a csészén.
Lassan, kortyolva ivott. Minden korty egy bólongatás.

- Ha te örülsz, Illy, az nekem a legnagyobb boldog
ság - mondta Fónagy Tamás. Nézte őket a szivarfüstön át.
Aztán hozzátette: - Én már ehhez öreg vagyok.

- öreg? Kedves bátyám, ne nevettesd ki magad. Ugyan!
- Nono, csak hagyjad. Én tudom, mi van itt benn. - És

megdöngette amellét.
- Persze, de azért szivarozol, kutyukám!
- Illy!
- Csak haragudjál, igen csak haragudjál. Itt hagyunk,

mert övnod kell az egészségedet, aztán konyak és szivar, ko
nyak és szivar. Meg is mondom.

- Ne kezd, Illy, ne kezd. Én tudom, miért teszem. Hát
hogy lehetne az embernek máskép felejteni, eh nem érted ezt.

Akkor ök ketten a teáscsészék fölött egymásra néztek.
Az asszony feje lassan maga elé csuklott. Fónagy Tamás kis
sé megkönnyebbülve már az ajtóban állt és Henriknek, a sof
főrnek osztotta ki rendelkezéseit. Henrik a sífelszerelést az
autóra csatolta és a konyhában pokrócot melegített a nagy
ságos asszony térdére. Fónagy Tamás átfutotta a számolócé
dulát, - disznó drágán mérik itt az ételt, - de azért egy
pengőt még az asztalra dobott. Szinte súgva mondta: Most
hazamegy maga karácsonyfát diszíteni? Szép legyen, he! A
fiúknak. - A tarkóla még vörös volt, ahogy odaszólt az asz
tal felé:- Indulhatunk, Illy, ha akartok. Ránkesteledik.

Henrik a térdükre rakta a pokrócokat.
A sötétkék turakocsi zümmögve szaladt a lejtős úton,

hosszú fénysávot hasítva a félhomályban. A kanyarodóknál
felhangzott a jelzőkürt dallamos szava, fínoman, visszafojtva,
mintha égi karaván suhanna át a hótakarta fák között, A he
gyek egyre magasabbra nőttek. Henrik bekapcsolta a rádiót.
Fónagy T'amás egy darabig a zenére figyelt, miközben a ref
lektorok elébe tárták a hóbagöngyölt világ friss csodáját. Az
tán IlIyre nézett, aki szempilláit félig lecsukva hallgatta a
melódia fodrát a gép egyhangú suttogásán. Megenyhülve szólt:

- Tudod-e, mi van ma?
- Hogy-hogy mi van?
- Ma van karácsonyeste - jelentette ki Fónagy Tamás

mint valami diadalmas felfedezést.
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Tudtad?
Hát persze, azért jöttünk ki sízni is.
Azért jöttünk?
Igen, Ferinek ma már szabadsága van.
Ahán.
Talán nem tetszik neked, hogy kijöttünk?
Dehogynem. Csak úgy gondoltam. Karácsonyeste.

Feri hátrafordult:
Neked bizony nem lehetett valami kellemes ott rosto

kolni.
- A, dehogy. Nem erről van szó, Az asszony az első.

- Köszönöm, Tamás. Nagyszerűen sikerült. És ez az út
is. Mintha az ember a mennyországba menne. Emlékszel rá,
tavaly a Semmeringen, milyen unalmas volt. Kártyáztunk
egész nap, esett az eső. Akkor fogadtam meg, hogy karácsony
ra csak otthon maradunk. Feri, maga hol töltötte tavaly a ka
rácsonyt?

Főnagy Tamás a messze fénysávba bámult.Otthon marad
ni! Az asszonynak igaza van. De mit kerestek volna ők ket
ten otthon? Amíg szerelmesek voltak egymásba, tán két éven
át, könnyű volt akkor még Illy szemében a fehér ünnepet
megülni. Akkor még nem érezték, hogy egyedül vannak. A
gyermek ünnepén. Nem kergette őket semmi sem utazni, szál
lodákba, tűzhelye vesztett emberek közé, gyerek nélkül, akit
hiába vártak. És most mi ez a karácsonyfa vágy? Öregség ta
lán? Fónagy Tamás szeme végigsiklott felesége arcán. Nem,
Illyn még nyoma sincs az időnek. Csak ő, persze, az a húsz
év különbség, a háború. A lába is, ez a két darab fa, mintha
megcsomósodott volna benn a vér. Gyúrogatni kezde a térdét.

- Fázol? Vedd ezt a takarót. Nekem melegem van.
- Köszönöm, hadd, csak elzsibbadt a lábam.
Besötétedett, mire a városba értek. Földes Feri a körútnál

kiszállt. Összeszedte a síholmiját.
- Kilenere várjuk magát, ugye, Tamás? Kértem, hogy

jöjjön fel hozzánk szegény, mert még elbúsulja magát egyedül.
- Igen, gyere csak fel, nagyon kedves lesz.
- Remélem, nem haragszol? - súgta Illy, mikor ma-

gukra maradtak.
- Nem. Miért?
- Feri igazán olyan kellemes fiú.
- Jó, hiszen nem szóltam semmit.
.: Rossz kedved van, Tamás? Bánt valami '?
- Rossz kedvem? Nem tudom. Lehet. Majd elmúlik.
De nem múlt el. Mikor egy óra múlva kilépett a fürdő

kádból és kurta kezével végigpaskolta testén a bolyhos lepe
dőt, undorodni kezdett önmagától, ettől a lilaszínű hústömeg
től, amelyet derékban kipárnázott már az öregség. - Ilyen
lettél te, három év alatt - mormogta Fónagy Tamás, miköz
ben sörtehajáról ledörgölte a vízcsöppeket. A tükörrel nézett
farkasszemet, hosszan, ellenségesen. Az időt nézte, a szétmá-
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lást, a halált. Igy állott önmaga előtt perceken át, reménytele
nül Fónagy Tamás nagybirtokos. Harminc év előtt vette át
apja gazdaságát, karcsú volt, friss és fiatal. A föld megduplá
zódott azóta, erdők kerültek hozzá, legelők, halastavak, pesti
villa, autó és cselédség, csak egyetlen dolog nem sikerült neki,
nem tudta önmagát megmenteni. Nem ezt a testet így birka
mirigyekkel feltüzelve, nem. Minek? Csak egy ökölnyi kis
gyermekben, Istenem, növekvő, apró kis kölökben önmagát
látni, élni, kacagni, két parányi kézzel kapva a valóság után,
ami már ujjai közül lassan kihull. De az nincs, senki sincs.
Csapkodni kezdte a hátát a törülközővel, mintha csak úgy a
vizet szárítaná, de egyre hevesebben lendült meg a karja és
az állkapcsa megfeszült. Talán csak a hatodik ütésnél vette
észre, hogy mit is csinál. Fejcsóválva ült le a székre, a bolyhok
közé dugta a homlokát, nevetni próbált.

- Eh, mi az ördögnek gyötröm itt magam - és a szűr

ke ing után nyult. De gondolt egyet, csöngetett.
- Puha piké inget hozz, a szmokingot készítsd elő. Ka

rácsony van, vagy mi a csuda.
És most az a pincér, az az izé, az a pincér föláll a székre,

hopp, vigyázva, egyensúlyozva, hogy fel ne dőljön, óvatosan,
na, azzal a vastag kezeddel és cukrokat aggat, mézeskalácsot.
Meg aranyozott diót is, sok aranydiót, - mindjárt nyolc óra
van - az asszony meg a fehér pamutot vágja, kötözgeti az
asztalszélen és két kipirult gyerek leselkedik a kulcslyukon
át. Biztosan leselkedik, ó az a két gyerek, ahogy ők is lesel
kedtek, öten fiúk, valamikor a Fónagymajorban. És ő pedig,
a Tamás, az öreg Tamás selyemmel átszőtt fekete nadrágtar
tóját gombolja, a nyakkendővel ügyetlenkedik, mert sohasem
megy úgy, ahogy szeretné az ember. - Henrik, add rám a ka
bátornat.

Ilyenkor mákos tészta volt vacsorára, az anyja mindig
megtartotta a böjtöt, - nem sült csirke - köszönöm, ez a da
rab elég, de te csak végy mégegyszer, Illy, annyit strapáltad
magad, na, kínálja vele a nagyságos asszonyt! - sült csirke
csak az ünnepen, pulykával együtt, de ő a pulykát sohasem
szerette.

Vacsora után pedig ölbeejtett kézzel várakoztak, - jó
nak kell lenni, ha a Jézuska jön! - ott várakoztak mind az
öten, feszengve, türelmetlenül mind az öt fiú - és megszólalt
a csengő.

- Jött valaki? - kérdezte Illy, a szeme megcsillant,
ahogy az ajtó felé fordult.

- Ezt a virágot hozták, tessék.
- Tegye ide az asztalra, Henrik.
Illy kiszedte a selyempapírból a drótokat.
- Nini, kis karácsonyfa! Tamás! Kis karácsonyfa.

Szép. Ki küldte?
Nem tudom. Itt a névjegy.
Dr. Földes Ferenc tanácsjegyző.
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fánk.

kell.

A Feri! Látod, milyen kedves. Úgy sincs karácsony

Nincs. Gondolhattál volna rá.
Én? Hiszen te nem szereted. Te mondtad, hogy nem

Én mondtam? Lehet, gyerek nélkül minek is az.
Tamás!

Fónagy Tamás az újságba dugta vissza a fejét, de időn
kint szivarszippantás ürügyével az asszonyra nézett. Illy nyug
talan volt. Könyvet tartott a kezében, de csak forgatta a lapo
kat.. Nem olvasott. Az órát leste, a keskeny kis aranyórát a
karján. Meg a karácsonyfára bámult, amely nem is volt igazi
fenyő. Csupa viasz, meg csillogó cukor. Pont kilenckor tom
pán hallatszott be a vendég csöngetése. Földes Feri moso
lyogva hajolt meg. - Itt a jólszabott karácsonyi ajándék, ~
gondolta Fónagy. - Isten hozott, öcsém.

- Igazán elragadó ez a figyelmessége, Feri. Nézze, mi-
lyen édes. Ugye, milyen édes, Tamás? .

- Parancsolj, gyujts rá.
- Nagyon hálás vagyok mindkettőjüknek, hogy nem kell

ezt az estét egyedül töltenem. Ebben a meleg családi körben,
amelynek boldogságát -

Hát miért nem nősülsz meg öcsém?
-- Ó, arra még ráér, Feri.
- Mit tudod te. Én azt mondom, minél hamarabb.
- Igazad lehet, bátyám. Ilyenkor veszi észre az ember,

hogy nincs rendjén ez az egyedüllét. Én például minden ka
rácsonykor olyan -olyan - elégikus leszek. Mintha valami
hiányoznék.

- De most jól érzi magát nálunk, ugye? Várjon, csiná
lunk mindjárt egy kis karácsonyi hangulatot. Henrik, hozza a
gramofont, kérem.

- A rádióban nincs műsor?

- Nincs. Nem is kell .Én már kiválogattam a lemezeket.
Mintha Fónagy Tamás levegővé pattant volna szét, ők ket

ten most serénykedni kezdtek. Feri a gépet húzta fel, Illy a
tűt csavarta be, felgyujtották a mennyezetégők tompa fényét
és most csingiling, a Jézuska megérkezik. Fónagy Tamás
mozdulatlanul ült a széken. Ezek ketten hogy értik egymást.
örülnek. Illy, mintha tízéves házasságát letörölték volna róla,
barna kislány szemével nevet a karácsonyfára, két kezét mály
vaszínű tafruhájára szorítja a keble fölé és egymásra néznek,
ahogy felhangzik a karácsonyi dal. Fónagy Tamás az örömből

kimaradt. ök ketten igen, míntha ők játszanának most kará
csonyt, mintha az élet csak ígéret volna, újrakezdés, mintha
nem fájna ez itt senkinek, ez a dallam, ahogy az anyja éne
kelte s ahogy várta, hogy hozzá is elszáll egy asszony ajkán,
ennek az asszonynak ajkán, aki majd a gyermeknek énekel.
A gyereknek! Nem így dúdolva magad elé, Illy, nem így egy
idegen férfivel. Nem neki, hallod? Lilás lesz a szája, ahogy
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~elu~rik a szé~rő~ kur!a karját kinyujtva a lemez felé. A hang
Ja fatyolos, alig ertem, csak ennyit mond:

--:- Ne recsegtesd, Illy! Nincs egy jobb lemez? - és le
erneli a ~űt, könyökével végigcsúszva az asztalon, a könyöké
vel s ammt vísszahúzza, a karácsonyfa megbillen és a sző
nyegre hull.

- Istenem! - sikoltott Illy és mind a hárman a széttört
cserépre néztek, az eltorzult kis fenyőre ott lenn a földön
~mely cs~k csupa viasz meg cukor. Az asszony lehajolt, hogy
összeszedje,

- Hagyd, hagyd, majd a Henrik! - kiáltott rá Fónagy
Tamás - ne nyulj hozzá!

De Illy már a szőnyegen térdelt, óvatosan emelte fel a
kis fenyőt. Keskeny orra remegni kezdett, ahogy szétszedte
az ágait.

- Segítsen, Feri. A cserepeket.
És összerakták ők ketten a cserepeket az asztalon. Illy az

aranyszalaggal átkötötte, aztán leült, sápadt volt az arca, az
ajka körül keményre nyúlva és kicsit gonosz. A szemét elfu
totta a könny.

- Nem is tudom, hogyan, nem is tudom, hogyan - mo
tyogta Fónagy a kialudt szivarvéget harapdálva.

- Ugyan semmi. De kérem, Illyke, könnyen megesik
ilyesmi. A karácsonyfákkal mindig. Én voltam a hibás, hogy
úgy a szélére tettem a gramofón miatt - Feri halkan beszélt,
minden szót megfogva, kerekítve. A térdén kulcsolta össze uj
jait. - Én már csak ilyen vészmadár vagyok. Két éve a sógo
romnál Zalaegerszegen, ott meg a kisleányra dőlt rá a kará
csonyfa, igazi nagy karácsonyfa gyertyákkal. Szerencsére csak
a karja égett meg a kisleánynak, ahogy rácsapódott az egyik
ág. Eloltottuk. Mondom, nekem az ilyen dolgokkal nincs sze
renesém. Bocsánat, most már megyek.

- Nem. Hát hova?
- Horváthékhoz kell fölmennem. Igazán nem tudtam ki-

térni. Még egyszer boldog ünnepet. Ha megengedik.
Az előszobába kikísérték őt mind a ketten. Az asszony

egy darabig utána nézett a rácsos üvegablakon keresztül.
- Ez a mi karácsonyunk. Látod, ilyen a mi karácsonyunk !
- Ne haragudjál, Illy - szólt Fónagy Tamás csendesen.
- Haragudni? Nevetséges. De fáj, érted, fáj. Mit is vár-

hatnék én mást tetőled? Irigyled, ha én boldog vagyok. Irigy
led! Éppen olyan vagy mint a testvéreid. Undok, irigy parasz
tok. Most megmondtam neked. Jóéjszakát! - Becsapta maga
után az ajtót, de a sírása még áthallatszott, görcsös, felbúgó
asszonysírás, aztán az is feloldódott az éjszakában.

Főnagy Tamás egyedül ült a csend közepén. Az össze
gyűrt karú kis karácsonyfa állt előtte, a nyitott fekete gramo
fón doboz és lenn a szőnyegen a cukormáznak fehér, csillogó
pora. A mellébe időnkintvisszatért az ismerős szorongás, ilyen
kor az ingére nyomta kezét, simogatta körbe-körbe és sóhajtott.
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Igen, ilyen az ő karácsonyuk. Ilyen az ő életük. Megtörve
összekuszálva, hamis, cukros csillogással. Miért? Sokáig le~
begett a kérdés így fölötte, elvegyülve a füstkariktikba - ez
ma már a hatodik szivar. Miért? ök ketten talán nem is hibá
sak. Minek hát az a gyűlölet, nem parasztírigység, Illy tévedett,
gyűlölet, amely elfogja néha, hogy számon kérje az összekap
csolt két élet gyümölcsét? Illy I Pedig szeretí ezt az asszonyt,
szeréti és sokszor, sokszor rátámad valami, hogy két kezébe
kapná a nyakát, megfojtaná. Akár egy irigy paraszt. Micsoda
ostoba himmé válhatik az ember. Megfojtani ? Talán azért is,
mert egymásra mosolyogtak, mert kezet fogtak fönn a hegyol
dalon, mert egymásnak dúdolták itt az angyaléneket. Szerel
mesek, ördög tudja, de szerelmesek. S ha ő most szépen félre
állna, nem lenne irigy, nem, azt mondaná, tessék, parancsolj,
itt a karácsonyi ajándék, épp összeilletek, és lenne gyerekük,
kettőjüknek, gyerekük lenne és rájuk dőlne a karácsonyfa,
hehe, az a vészmadár Feri, vigye kánya az egészet.

A homlokát kezdte símogatni. Meleg van idebenn. Hen
rik talán elfelejtette elzárni a fűtötestet. Nem csönget neki.
Karácsony van. Aludjon békén, ha kedve tartja. A pincér fiai
is alszanak, képeskönyvvel meg a falóval az ágyban, a párná
hoz ragadt a koszorú füge. Szegény Illy, szegény, szegény Illy!
Hallgatózni kezd. Már nem sír, már moccanás sem hallatszik
a szomszéd szobából, ó kár volt elrontani az örömét, tönkre
tenni az örömét, tönkretenni a mai estét, a mai estét, szegény
Illy, zsebkendőjét a szájára szorítva talán már el is nyomta őt

az álom. Ha most a szívükre tudna hullani a boldogságból
csak egy hópehely. -

Fónagy Tamás üresen maga elé bámul, a szeme egyre fé
nyesebb. Aztán arrébb csúsztatja a széket az asztal felé, meg
fogja a gramofónkart, ráteszi a lemezre, néhány reccsenés, a
gép sustorog, halk gyerekdal ömlik szét a szobában, rácsor
dulva az alvó asszony álmára is. Fónagy T'amás lehunyja a
szemét, édességet érez, puha várakozást. - Jöhetnek már?
kérdi akkor valaki, benn a lelkében kérdi, de ő megremeg
belé, szólni nem tud, csak a fejével bólint. S akkor a csukott
ajtón keresztül két kis fiú ugrik be a szobába, két piros arcú
fiú, négy meg hat évesek. Ide futnak, ide Fónagy Tamáshoz,
a térdére szökve, igen, ide a térdére, amelléhez bújnak, hogy
a szíve megdobban belé, nagyot dobban, ahogy a fülébe súg
ják: Apa, apa! Fónagy Tamás mosolyog. Jobb kezét a szívé
hez emeli. Oldalt billen a feje.

A tű még kattogva járt, sziszegve, súrlődva a lemez köze
pén tíz vagy húsz percen át.

Féltizenkettő lehetett.
Semjén Gyula.
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