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Pongrácz P. Mária

Égi orgonák

Az őszirózsák fodroztak körülötte. Bársonyos, fehér szirmaik 
kinyíltak, alighogy megérintette a virágokat. Vágytak a simoga-
tásra, ami benne rejlett, de sohasem jött a felszínre, mintha arra 
ítélték volna, hogy bujkáljon a testében. Valami titkos félelmet 
érzett, amikor megfogta a csokrot. Attól tartott, hogy lepereg-
nek a levelek, megsérülnek a kelyhek, s élettelen, fehér szőnyeggé 
változnak.

Védeni kell ezeket, ha nem akarja megsebezni. Mint átlátszó, 
törékeny üveggömbök csilingeltek, hogy elűzzék kétségeit. Az-
tán csillagformát öltöttek. Keringtek körülötte. Bevilágították 
a szobát. Fényes égboltot varázsoltak a mennyezetre. Magába 
szívta a ragyogást. Nem kapkodott mohón, úgy vette be, mint 
az orvosságot. Lassan, óvatosan kanalazta a légből. Mámorosan 
itta a fényt, a fehérséget, mely magával görgette, mint a hólabdát. 
Ennyi tisztaságot még nem látott soha. Talán egy más világba 
érkezett. Átlépett a bűvös körön. Ködlepel borította be a testét, 
lágyan ringatózott rajta.  Arra várt, hogy megnyíljon az ég, ő meg 
átíveljen az időtlen időbe.

Emlékek raja szállt feléje. Látta édesanyját, amint búzavirágo-
kat varr a selymesen lebegő függönyökre. A remény derűjét vitte 
a hálószobába. Velük álmodott, velük ébredt. Derűs, napfényes 
volt a mosolya is. És a szeme hihetetlenül kéken bámult a mesz-
szeségbe. Ebben a végtelen világban hancúrozott volna napestig. 
Mégsem tette, inkább arra várt, hogy megkergesse valaki. Aztán 
peregjen lábujjhegyre emelkedve, forogjon a varázslatban. Ki-
bontsa szárnyait, hogy magához ölelje a kábulat szépségét.

A nagymama ódon szobáját hófehér őszirózsák díszítették. Ha 
bement hozzá, úgy érezte, hogy megszelídül a lelke. Az öregség 
nyugalmát és beteljesülését látta. Mi lenne, ha ősz hajjal szület-
nénk, ha már gyermekkorunkban tudnánk, hogy mi vár ránk, 
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és nem álmodoznánk, nem találgatnánk a jövőt. Urai lennénk a 
sorsunknak.

Nem így történt. Az élet követte a maga rendjét. Ő meg sodró-
dott az időben. Néha kiemelkedett az árból, máskor alásüllyedt. 
Ilyenkor rohamozták meg a kétségek. Talán elveszik az ember, 
csak a gyökerei nyúlnak, kapaszkodnak segélykérően az űrben. 
Ez az utolsó mozdulat, ami még tiltakozik az elmúlás ellen. Az 
ujjai meggörbülnek, vergődnek, hogy kiegyenesedjenek. Kar-
valykörmökké változnak. Megsebeznek mindent, amihez hozzá-
ér. Nem akar bántani senkit, csak megvédeni önmagát egy látha-
tatlan ellenségtől. Ami ködbe bújt, és ott kering körülötte. Nincs 
formája, elveszett a semmiben. Magára maradt bomló, oszlado-
zó emlékei között. Magukkal hurcolják, parancsolnak neki. Nem 
törődnek vágyaival, úgy tesznek, mintha sohasem léteztek volna.

Menekülnie kell innen. Valahova. Talán egy rétre. Mezei virá-
gokat szedni. Beszívni a föld illatát. Feltölteni testét energiával. 
Még nem késő semmi. Odakint vár reá az igazi feltámadás. Ru-
hája lengedezni fog a fűszálak között. Léptei alig érintik a pá-
zsitot. Haja kibomlik. Táncol. Fények hullnak a vállára. Méhek 
duruzsolnak körülötte. Nem fél tőlük, inkább játszadozik ve-
lük. Úgy tesz, mintha megfogná őket, pedig szándékában sincs. 
Hagyja, hogy szabadon repdessenek, virágkelyhekben keressék a 
nektárt. Az élet nedvét szívják magukba, aztán kábultan kerin-
genek tovább.

Testét húzza a föld. Leheveredik, úgy érzi, hogy ő is virággá vál-
tozik. Bámulja az eget, s az ragyogó kéken néz rá. Ringatja, simo-
gatja, majd óvatosan magához öleli. Kibújik belőle, lassan növeke-
dik a simogatás éhsége. Megérint mindent, ami a közelében van, 
amit elérhet zsibbadt kezével. Kibomlik belőle a vágy, s ő hagyja, 
hogy ellepje testét a már szabadon hullámzó érzés.

Az emlékek lassan távolodnak. Felhőbe burkolózva keringenek 
az égen. Olyan messzire repülnek, hogy talán már nem is tudja 
visszahozni őket. A magasból integetnek feléje. Hívják, kérlelik, 
hogy kövesse útjukat. Élje át újból gyermekkorát. Szülessen újra. 
Járja be élete útját, amit már ismer. Most nyitott szívvel baran-
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golhat. Előbb azonban felszínre kell hoznia az elrejtett titkokat, 
melyek úgy vergődnek benne, mintha béklyóba zárták volna. 
Vagy talán megdermedtek a fogságban. Rozsdásodni kezdtek.

Kezét imára kulcsolja. Be akar vallani mindent. A gyóntató-
szék leereszkedik az égből. Arra biztatja, hogy leszámoljon bű-
neivel. Tisztuljon meg, mielőtt elmerülne a feneketlen időben.  
Vétkei ott csüngenek rajta. Himbálózva mutogatják magukat. 
Kárörvendően vigyorognak. Nehéz terhet visel magán. Húzzák 
magukkal. Roppan a válla, meggörbül a teste. Lassan elveszti 
emberformáját. Olyan, mint az árnyék. A szeme fénye sem vi-
lágít, mintha kihunytak volna a csillagok, s ő vakon tapogatózik 
a semmiben. Bűnbánatra készül, de nincs kihez szóljon. A szék 
csak tátog. Éhesen hívogatja, hogy közeledjen hozzá. Egy érintés 
elég, hogy kibomoljon belőle a titok. Nem kell tartania semmitől 
és senkitől. Nincs tanú a közelben.

Önmagával néz farkasszemet. Olyan mélyre tekint, hogy be-
leszédül. Nem tud, és nem is akar parancsolni vágyainak. Meg 
akarja őrizni őket. Ha már nem fog áhítozni valamire, kiszárad 
a lelke. Magára hagyják az álmai is. Egyedül marad a pusztaság-
ban. Aztán elfonnyad, mint a kerti virágok, amelyek még ott fod-
roznak körülötte.

Az őszirózsák nevetnek. Szirmaik lebegnek. Életmagot szór-
nak a szőnyegre. Sejtelmesen suttognak. Hozzá szólnak, őt 
akarják felmenteni. A vétkek mintha megszelídülnének, a titkok 
mutogatják magukat. Kérkednek bűneikkel. Már nem is tűnnek 
megbocsáthatatlanoknak. A tízparancsolat összezsugorodik. 
Nem ölt, nem lopott. Csak elrejtette vágyait. Most felszínre tör-
nek. A vulkánból kifolyik a láva. Perzsel, füstölög. Bugyborékol-
va sziszeg. Felfal mindent, amit megérint.

A lelke menekül. Kétségbeesetten kapkod a virágszirmok után. 
Magára szórja, mintha be akarna bújni a virágcsokorba. Velük 
akar tovább utazni. Teste lassan kivirágzik. Megfiatalodik, meg-
szépül. Már csak a nyugalom hiányzik. Meg akar pihenni emlé-
keiben. Magához akar szorítani mindent, ami egykor oly kedves 
volt neki. Rostába szórja emlékeit, mégsem tudja kiválasztani a 
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legszebbeket. Pedig kérlelik, magukkal akarják vinni. Megfogják 
a kezét, átölelik, aztán szorítják, fojtogatják, hogy kihúzzák belőle 
mindazt, amit már egyszer átélt.

Vergődik, mint akit élete végéig bezártak a múltba. Ki kell tör-
nie innen. Hajszolja a testét. Kergeti a vágyait. A virágok már 
szelíden bámulják küszködését. Nem segítenek neki, hagyják, 
hogy maga bontsa ki a ködlepel homályát. Lássa önmagát, ne 
bujkáljon tovább, jöjjön a felszínre, emelkedjen ki az iszapból. 
Aztán rázza le magáról a fröccsenő, ragadós sárcseppeket.

Már látja fényes alakját. A hajfürtök selymesen lomboznak 
a vállán. Rügyek fakadnak a testén. A lelke megszelídül. Kezes 
báránnyá változik. Enged a csábításnak. Legszívesebben táncra 
perdülne, de a lába nem lendül a magasba, mintha a földhöz cö-
vekelték volna.

A virágok biztatják. Most az ideje, hogy megmutassa, mire ké-
pes. Szeressen mindent, amihez hozzáér. Érezze, hogy megtelik 
vágyakkal, ne rejtegesse tovább simogatásait. Adakozzon min-
denből, amit eddig félretett.  Nem fáj ez a kitárulkozás, inkább 
megkönnyíti.    

Elvonulnak előtte szerettei, szerelmei. Nem tud megszabadul-
ni tőlük. Felszívott mindent a teste, vérével együtt kering. Benne 
lüktet. Fenyegeti, hogy egyszer majd kitörik a láva és megperzsel 
mindent körülötte. Pernyékké válnak a virágok szirmai. A köd-
lepel sűrű, fekete masszává változik. Nem látja a fényes égboltot, 
a szelíd rétet. Csak emlékei keringenek, makacsul küzdenek az 
idővel.

Még nem késő semmi. A percek lassan múlnak. Az idő bo-
torkál. Már nem szalad ő sem, inkább bandukol. Néha megáll, 
pihenőt vesz, hagyja, hogy ismét elmerengjen. Lebeg a múlt és 
a jelen kanyargós útjain. Úgy érzi, lassan felszáll a köd. A felhők 
elúsznak a végtelenben. Helyüket betölti a fény. A virágok inte-
getnek, mosolyt varázsolnak az arcára.

Illatok szállnak feléje. A gyermekkorában fogyasztott ételek 
zamatai. Mohón kapkod utánuk. A tányérok üresek, de lassan 
megtelnek. Az asztal varázslatosan megterül. Az ízek csábítóan 
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közelednek. Először a mély tálban párolog a frissen főtt étel. A 
köményleves. Kőgaluskák úsznak benne. Ha befalja őket, erős 
lesz, mint a mesebeli hős.  A nagymama meséjét hallja messziről. 
És nőni kezd, érzi, hogy visszatér testébe az élet. Mohón falja a 
galuskákat, mintha hosszú évekig koplalt volna. Kiüríti a tányért. 
Most jöhet a második fogás. Már érzi az illatát. A tepsiben serceg 
a szalonna. Egy kis lábosban pedig a pityókatokány. Az ízek és 
zamatok ott játszadoznak a szájában.  Feltöltik árammal a tes-
tét és lelkét. Hazaérkezik abba a régi házba. Minden változatlan, 
mintha sohase ment volna el innen. 

Az őszirózsák szirmai megduzzadnak. Nőni kezdenek. Virá-
gos erdő tölti be a szobát. Táplálkozni akarnak ők is, talán érzik 
a régen volt ételek varázslatát. Mosolyogva közeledik hozzájuk. 
Etetni akarja, mint a gyermeket. Jóságos nagymama lesz belőle. 
Már nem fél a simogatástól sem. Felemeli, karjaiba zárja, kedves, 
régi dalt suttog nekik. Most már jöhet az illatosan gőzölgő málé, 
szilvaízzel megkenve. Ezt a tésztát talán csak ők ismerik, mert 
vele járták be a múltat. Minden falattal közelebb kerülnek egy-
máshoz, olyannyira, hogy már senki sem tudja elválasztani.

A derűs égbolt behatol a szobába diadalmasan. Leereszkednek 
az ezüstös orgonasípok. Mennyei dalt zengnek.


