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Rózsaváza
Friss, napsugaras őszi délelőtt volt, amikor a messze földról érkezett
testvér kiszállt a taxiból és becsöngetett a Posta utca lO-be. Hirtelen ki
vágódott az ajtó és egy szőke, szemüveges kamasz torpant meg előtte.

- Te melyik vagy? Marci vagy Beni?
- Marci - mosolygott vissza húga tekintetével a gyerek.
- Hát akkor szervusz. Én vagyok a nagynénéd.
Kis meghatódottsággal ölelte át a fiút, s eszébe jutott, hogy utol

jára azt játszották, hogy "Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra ..."
Marci bevezette őt a nappaliba, megkínálta egy pohár vízzel és

elkezdte szórakoztatni a kevés emlékezetfoszlányból és hallomás
ból ismert nagynénit.

- A mama elszaladt valahová, de mindjárt jön, a papa elment
bevásárolni, Beni pedig bent fekszik a szobájában. Tegnap húzták ki
mind a négy bölcsességfogát. Éjjel felszökött a láza, most biztos alszik.

Ó szegény húgom - gondolta -, a patikába szaladhatott láz
csillapítóért. Én sem jöhettem jobbkor.

Ekkor gördült be a sógora óriási csomagokkal. Nagy volt az öröm,
a csodálkozás, hogy egyikük sem változott. Kint a konyhában együtt
kezdték kipakolni a kosarat, a szatyrokat. A férfi hirtelen mozdulat
tal egy zsírpapírba tekert csomagot nyújtott át sógornőjének.

- Ugye te remek szakácsnővagy? Készítsd el ezt a halat ebédre.
Az asszony finom, elegáns selyemkosztümjében földbegyökere

zett lábbal tartotta kezében a még itt-ott verdeső, de a haláltusán
már túljutott hal testét. Legszívesebben azt mondta volna, "vegeta
riánus vagyok", csak ezt ne, ilyet ne kérjen tőle senki. De sógorának
gyanútlan és kérő mosolya beléfojtotta minden belső ellenkezését.
Megpróbálta irtózatát leküzdeni, s mielőtt nekilátott a tengeri
szörnynek, csak ennyit kérdezett:

- Kaphatnék egy kötényt?
Már elkészült a hal és a saláta, az asztalt is szépen megterítette,

amikor végre hazatért a várva várt testvér.
- Édes húgom, hol a csudában voltál ilyen sokáig? Nem tud

tad, mikor érkezem?
- Dehogynem! Csak az ajándék, most lett kész.
- Ó, te még mindig nem tanultál meg az időddel gazdaságosan

bánni. Mikor minden percünk ki van számítva, mert néhány óra
múlva tovább kell repülnöm - az legyen az ajándék, hogy végre
együtt vagyunk.

Mindkettőjüktekintetében a ki nem mondott kérdés: miért kellett
éveknek eltelnie, hogy ez a pillanat bekövetkezhessen. Gátló körül
mény bőven adódott, a távolság, az időhiány, ügyelet, váratlan be
tegség. Most végre sikerült a nővérnek néhány órára megszakítani a
kongresszusra vezető útját, s közbeiktatni egy villámlátogatást.
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Közben húga óvatosan elkezdte bontogatni a selyempapírba pó
lyált ajándékot. Egy különleges vázát. Ágaskodó kígyóra emlékez
tető, karcsú, hosszú nyak, mely alul lapos, ovális lombikban végződik.

Forgatta a nővér fény és árnyék felé, beleképzelt egy szál kerti ró
zsát, s már azt is tudta, hol lesz a helye. Köszönte húga figyelmessé
gét, hiszen egész délelőtt őmiatta rohangált az üvegfúvóhoz, és izga
lommal kísérte, mint alakul a folyékony masszából az a forma, amit
ő pontosan elképzelt. Most itt van, kész van és mindketten szótlanul
gyönyörködnek a művészi alkotásban.

Mocorgás hallatszott a szomszéd szobából. A nagyfiú jelent meg
az ajtóban pizsamában, kócosan, cipóra dagadt arccal, hunyorgó
szemekkel.

- Beni! - szólt az anyja. - Nézd, ki van itt!A testvérem! Örülsz?
Ugye nagyon örülsz? A gyerek azt sem tudta, melyik világon van,
de azért bólintott, jelezvén, hogy nagyon örül.

- Jaj de borzasztó, hogy ilyen állapotban van - szörnyülködött
a nővér. Kapott gyógyszert? Látta orvos?

Húga bólogatott, hogy mindennel el van látva, majd még boro
gatni kell, s egy-két nap múlva már kutya baja sem lesz. Miközben
így nyugtatta nővérét, felmászott egy székre, hogy levegyen a fal
ról egy fényképet. Egy kinagyított portrét.

- Látod? Beni nem úgy néz ki, ahogy most, hanem úgy, ahogy
ezen a képen. Ott állt előtte a fiú, miközben anyja rakosgatta a fény
képet arca mellé, egyik válláról a másikra, mert valahogy mindig
elégedetlen volt a megvilágítással.

Most már csak azt kell elképzelni, hogy valójában hogy nézhet ki
unokaöccse, ha nem dagadt az arca, ha nem fáj a foga, ha ki tudja
nyitni a szemét, ha nem lázas, ha nem szenved, ha mosolyog.

- Beni, ide nézz! Hallod? Próbálj meg egy kicsit barátságosabb
képet vágni!

- Merre nézzek? - kérdi megadóan a félájultában is engedelmes
gyerek, s ebben a pillanatban egy óriási csattanás.

Meg akart támaszkodni, hogy kellő pózba vághassa magát, hogy
a messziről érkezett vendég mégis el tudja őt képzelni. S közben
nem vette észre, hogy ott áll a váza. A különleges rózsaváza.

Számtalan színesen csillogó üvegtörmelék ragyogta be a szobát.
A döbbent csendben a nővér szólalt meg először.

- Hát jól kitolt velünk ez az ajándék - s elnevette magát.
Felkacagott a húga is kínjában, mire a nővér ráduplázott, s egy

házat betöltőhahotában oldódott fel a hosszú évek feszült csendje.
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