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Pongrácz P. Mária

Post restante
  A Névtelen utca 

Vonatok sípoltak a fülében. Zúgott a feje, mintha mozdony húz-
ná a testét, ő meg tehetetlenül sodródna a vágányokon. Valaho-
va, az ismeretlenbe, ahol nincs béke és nyugalom, csak örökös 
búcsúzkodás. Elválás és várakozás. A remény még makacsul dö-
römböl, de egyszer majd belefárad a hiábavaló álmodozásba.  Az 
állomás szemfényvesztés. Nem hozza el neki, akire hetek óta vár.

Az ágy bevetetlen. Az asszony formáit még őrzi a gyűrött lepe-
dő. Néha úgy érzi, hogy megmozdulnak, hívják magukkal, hogy 
elmerüljön a végtelen ölelésben. Érezze a hamvas bőr illatát. Éhes 
csókokkal érintse mellbimbóit, majd az egész testét. Remegő kéz-
zel nyúl utána, de nem tudja megfogni, az árnykép kicsúszik a ke-
zéből. Lebeg a légben. Csilingelve, kacérul nevet. Aztán tovább-
száll, mintha ott sem lenne. Talán a képzeletéből bújt elő, s most 
elkábítja csalóka mozdulataival. Nyakára fonódik, mint a kígyó, 
hogy kiszívjon belőle minden gondolatot. Ne hagyjon mást neki, 
mint a szétfoszló emlékeket. Az őrületbe hajszoló kétségeket, 
hogy nem vele történt meg az a felejthetetlen kaland. 

A nevét sem tudja, az arcára sem emlékszik. Pedig biztosan 
nagyon szép volt. A testébe oltott minden gyönyörűséget. A haja 
selymét, a szeme színét, húsos ajkát. Most, hogy nincs mellet-
te, mind jobban látja. Felöltözteti emlékeivel. Kiszínezi, kifesti. 
Mégis elmegy, libegve. Lidércesen, alig érinti lábával a padlót. 
Poggyásza egyetlen táska. Könnyedén emeli fel, és viszi magával. 
Ki tudja hova. Talán egy más városba, egy más világba, ahonnan 
elmenekült egy ismeretlen férfi karjaiba.

A sötétség hozta el neki ezt a ragyogást. Csillagok gyúltak a 
szobában. Világított a teste, fénylett a bőre, amikor levetkőzött, 
és puhán elnyúlt az ágyban. Fejére húzta a paplant, mintha nem 
akarná látni a férfi arcát. Bebújt a titokba. Egyre mélyebbre süly-
lyedt, nem akarta, hogy kihúzzák onnan. A verem éhesen táton-
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gott.  Felfalt minden sóhajt. Vele együtt lihegett. Édes fájdalom 
hatolt a testébe. Küszködött, vergődött, mint akit kalitkába zár-
tak. Aztán kiszabadult a fogságságból. Lerázta magáról a képzelt 
bilincseket. Repdesett az örömtől. Csapkodott felszabadultan a 
szárnyaival, míg bele nem szédült.

A boldogság elfárasztotta. Az álom lassan hatolt a testébe, majd 
kiemelte a nő karjaiból. Magával vitte a vágyait, miközben azt sut-
togta varázsszavakkal, hogy holnap is lesz egy új nap. Ekkor dön-
tött úgy, hogy megkeresi. Akárhova is ment, visszahozza. Nem 
erőszakkal, hanem vágyakozással. A nő tudja, érzi, hogy mellette a 
helye. Nem a veremben, hanem a meleg, puha ágyban. Makacsul 
ragaszkodott minden mozdulatához, emlékei perzselték a lelkét. 
Talán ezért nem volt nyugta sehol. Mert nem akarta elfejteni.

Naponta kiment az állomásra. Várta a vonatokat. Emberek 
tolongtak körülötte. Mindenki tudta, hogy melyik járattal érke-
zik a kedves személy. Sokan azt is megjegyezték, hogy melyik 
vagonban, milyen szám alatt foglalt helyet. Ők biztosra mentek. 
Felkapaszkodtak a lépcsőkön, hogy segítsenek leemelni a pogy-
gyászokat. Mégis sokan voltak, akikre nem várt senki. A vonat-
síp is elnémult, amikor a magányosokat látta. Félszeg mozdula-
tokkal léptek a peronra. Talán annak sem tudtak örülni, hogy 
megérkeztek a városba, mely rejtélyesen hívott magához. Segí-
teni kellene rajtuk. Izmos karjai azonban mintha megbénultak 
volna. Nem támogatott senkit. Hiába bámultak rá a szemek két-
ségbeesetten, lehullt róla minden tekintet. Csak állt bambán és 
várakozott. Az asszonyra, akinek a nevét sem ismerte, de mert 
egyszer az övé volt, nem tudta elengedni még gondolatban sem. 
Vissza fog térni, ha nem most, talán holnap vagy holnapután. 
Megérzi, hogy várnak rá. Oly forrón, mint eddig sohasem. Ha 
a vágyak is utaznának, a lelkükbe oltódna a visszatérés vágya. A 
vonatsípok nem ijesztenék meg. Az éles hangok dallammá sze-
lídülve kergetőznének a fülében. Már olyan közel van álmaihoz, 
hogy meg is érinthetné őket.

A vonatsípok megszakították ábrándozásait. A vagonok ki-
gördültek a vágányról. Magukkal vitték álmait, melyek még ott 
repdestek körülötte. Mi lenne, ha elutazna valahova. Az isme-
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retlenbe száguldana, tapogatózna a semmiben. Talán ráakadna 
arra a nőre, aki elmenekült tőle. Nem hagyott mást hátra, csak 
a reményt. Még tudja őrizni, de érzi, hogy pislákolni kezdenek 
a sugarak. A tovaszáguldó vonatok tépdesik a lelkét. Kétségek 
keringenek körülötte.  

A Névtelen utcában volt az a tömbház, ahol lakott. Szerette ezt 
a helyet, az ő otthona volt. Szerencsésnek érezte magát, hogy rá-
talált erre a lakásra. Nem volt nagy versengés, nem kellett harcol-
nia az ellenfelekkel. A Névtelen utcát mindenki elkerülte, mintha 
megátkozták volna, hogy elmerüljön a végtelenben, s ne tudják 
megnevezni immár sohasem. Mások büszkélkednek hangzatos, 
patinás nevekkel. Megérinti őket a hírnév. Azt képzelik magukról, 
hogy valamikor majd részesülhetnek a dicsfényben, még akkor is, 
ha nem érdemelték ki semmivel. Szeretnek árnyékban élni. Néha 
megbújnak a nagy személyiség oltalmában, máskor elhitetik ma-
gukkal, hogy ők is képesek lennének maradandót alkotni. Csak az 
akarat hiányzik belőlük. Ezért maradnak névtelenek a neves ut-
cákban trónoló házaikban. 

A szülei egy kis faluban laktak. Meghúzódtak egy apróka kuny-
hóban, mely velük együtt öregedett meg. Beroskadtak a falai az 
omladozó vakolat alatt. Csak a háztető piros cserepei bújtak néha 
elő a dombok közé rejtett völgyből, a füstölgő kémény kiáltotta 
a világba, hogy itt még van élet. Az utcák árván bámultak a sem-
mibe. Nem volt neve egyiknek sem.  Úgy mondták, hogy Hosszú 
utca, Öreg utca, Almafa Sor, Templom utca, Iskola utca… Pe-
dig, már nem volt sem templomuk, sem iskolájuk. A gyermekek 
kacagását is csak álmukban hallották. Most, hogy egyetlen fiu-
kat is elnyelte a város, azzal vigasztalódtak, hogy legalább béke 
van. Csend és nyugalom terült a lassan kihaló falura, mintha a 
mennybe akarta volna emelni. Gondozták a temetőt, virágokat 
ültettek az árván maradt sírokra. Egyszer ide térnek ők is. Elnye-
li a puha föld… Aztán rövidesen eljött, amire csendben vártak. 
Mindketten ugyanazon a napon hunyták le szemüket. Mintha 
a sorssal összebeszéltek volna, nem akartak egyedül maradni a 
túlvilágon sem. Így ért véget földi történetük.

Ma is látja magát, amint ott áll, magányosan, szülei sírja mellett. 
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Nincsenek siratóasszonyok, nem keringenek fekete varjak az égen. 
Csak a terméstől meghajló almafák bólogatnak a közelből. A fű be-
takarja a friss domborulatot. Egyszer volt, hol nem volt, mint a me-
sékben. A piros cserepes háztető mintha tűzre lobbanna a napfény-
ben, s a lelkük izzón a magasba emelkedik. Ő meg visszatér városba, 
a Névtelen utcába, hogy tovább kergesse álmait.  

Lassan belefárad a keresésbe, a csapongó álmokba. Már nem is tud 
játszadozni velük. Csendre, nyugalomra vágyik. Nem akarja hallani 
a vonatsípokat, sem azt, hogy tehetetlenül nézze a tovagördülő va-
gonokat. Nem szeretne tanúja lenni a lassan elszálló reménynek. Az 
asszony láthatatlanul is nevet, mintha azt akarná mondani, hogy tőle 
sohasem fog megszabadulni. Magával hordozza álmai terheit, mert 
beférkőzött a képzeletébe. Lágyan, ellenállás nélkül foglalta el a lel-
két, aztán magára hagyta a meghódított birtokot. Harcolnia kellene 
a szellemmel, az arctalan, névtelen testtel, mely női formát öltött, és 
csalogatóan bebújt az ágyába. Olyan természetesen, mintha minden 
az ő birodalma lett volna. Ott született, ott ringatózott, ott fektették a 
bölcsőbe. A fülében most is az a régi altatódal zeng édesen. Elkábítja 
az ének, talán azt sem érzi, hogy ráfonódnak a férfi karjai. Nem érzi, 
hogy nő lett. Elrejtőzik a sötétségben, titkokban kering.

Meg kellene szabadulnia látomásaitól, de minden olyan nehéz. 
Egyelőre csak a vonatoktól búcsúzkodik. Nem akarja, hogy tovább 
sípoljanak a fülében. Csendre és békére vágyik. Mint szülei egyko-
ron. Álmodni és vágyakozni csak így lehet. Az ágyat beborítja puha, 
fűzöld takaróval. Meg akar szabadulni az ábrándoktól, de azok még 
akaratosak, mintha rátapadtak volna. Izzik a teste. Valósággal letépi 
magáról a felöltőjét, az ingét, a nadrágját. Úgy áll csupaszon a kana-
pé mellett, mint egy alig felcseperedett gyermek. Ártatlan, érintet-
len. Az ágyat elkerüli, nem akar belebújni az emlékeibe.

Az asszony egyre távolabbról integet. Füstbe bújt, ott gomolyog 
felette. Jámbor bárányfelhők úsznak az égen. Néha alakot öltenek. 
Aztán átváltoznak. Mégis beleférnek a képzeletébe, hagyják, hogy 
kergetőzzön velük. Azt képzelje, hogy tereli, mint a gazdátlan ju-
hokat.  Némán, engedelmesen botorkálnak az égi mezőn, ahol ő 
az egyetlen pásztor. Nincs bolondos, hűséges kutyája, hogy segít-
sen neki. Nem akar vele utazni senki. Magányosan követi a felhők 
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útját. Mint akit vándorlásra ítéltek volna. Érzi, hogy a senki világba 
érkezik. Benépesítené gondolataival. A bárányfelhők szelíden bó-
logatnak. Közben új meg új arcot öltenek magukra és nevetnek. 
Nem búcsúzkodnak, nem oszlanak el, mintha valaki őrszemnek 
állította volna őket. Vigyázzák mindörökre megfoghatatlan álmait 
a várakozás végtelen útjain.  

Váratlanul kibújik a fátyolos ködből az asszony alakja, felnevet. 
Aztán ismét eltűnik a homályban. Nem valós, nem is igazi, bár em-
berformája van. Ő teremtette ezt a lényt, hogy fényt hozzon magá-
nyába, s elfedje félszeg próbálkozásait.  Sikertelenségeit, kamaszos 
botlásait. Már a felejtés küszöbén állott, amikor kihúzta onnan egy 
nő, akinek nem volt arca, csak teste. Ölelő mozdulatokkal emelte 
ki a szakadékból, és elhitette vele, hogy férfivé változott. Most is 
azok a féktelen órák táplálják benne a reményt. Amíg vágyakozni 
tud, addig él. A szellemkép oly valós, nem tűnhet el nyomtalanul… 
Ha elmenekül, akkor is vele marad immár mindörökké.  

A kanapéra feküdt, az ágyat még gondolatban is elkerülte. Ál-
mok nélkül akart aludni. Elmerülni a semmiben, aztán reggelre 
újjászületni. Lehunyta a szemét, hagyta, hogy átölelje és magával 
vigye a szuszogás. Mégis csak vergődött az éjszakában. A teste 
vonaglott. A lába idegesen kalapált, a karja mintha megbénult 
volna. Egyedül van, nem segít rajta senki. A vonatok is elné-
multak. A bárányfelhőket ellopták az égről, mert nem vigyázott 
rájuk. A sötétség ráborult, immár nem láthatja senki. Elveszett. 
Már bolyongani sem tud az időben. Az ismeretlen tér idegen, 
ellenséges. Csapdába húzta. Megfosztotta legszebb álmaitól. 
Nincs szárnya a képzeletének, ezért nem tud repülni.

Kora reggel fáradtan ébredt. Mégis menekülni akart. Elhagyni 
otthonát, a Névtelen utcát, mintha sohasem lett volna. Ösztönö-
sen sietett a postára. Lehet, hogy megjegyezte a nevét, mely ott 
aranylott, díszes keretbe foglalva a bejárati ajtón. Valósággal kér-
kedett azzal, hogy ki is lakik a Névtelen utcában. Ha a nő még 
emlékezik a tulajdonosra, aki azt a forró éjszakát ajándékozta neki, 
akkor megkeresheti bármikor. Post restante levelet küldhet neki, 
titkosat, személyre szólót. Csak ő bonthatja fel azt a borítékot. Mi-
ért is érdekelne mást, mi történt vele… Abban sem biztos, hogy 
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valós volt minden és nem csapongó gondolatainak, ébredező vá-
gyainak szüleménye az a senkihez nem hasonlítható asszony.   

A Post restante levél úgy bontja ki majd titkait, hogy azok rej-
télyben maradnak. De mert névre szólóak, valósággá válnak. Azt 
üzenik neki, hogy nem képzelt ábránd varázsolta el, szédítette 
meg. A fehér lapokból eleven lény néz majd rá. A leírt sorok 
hajladoznak a papíron, mint a mezőn a gyenge tavaszi szélben 
lengedező virágok. Még az illatot is érzi. Friss földszaga van. Be-
szívták az ébredő természet soha nem szűnő hívását, s magukkal 
viszik. Más, ismeretlen tájakra, melyek végtelenek, ezért nem 
tudja átkarolni még gondolatban sem. Mégis melegíti a szívét. S 
az egyre hevesebben dobog, mintha már nem férne mellkasában.

A postán hosszú sor kanyarog. Várakoznia kell. A percek ne-
hezen múlnak, de legalább ideje van megnyugodni. Nem is gon-
dolta, hogy annyi embernek van titka, amiről nem akarnak be-
szélni. Azt hitte, hogy egyedül maradt csökönyös vágyaival, és 
lám mennyi társa van. És mindenki éhesen várja a neki címzett 
levelet. Aki már megkapta a várt küldeményt, győztesen meg-
lobogtatja. Úgy viszi magával, mint a hadizsákmányt.  Mohón 
lobogtatja feje fölött a zászlóvá változott borítékot. Hadd lássák 
mások is, hogy ő nem akárki. Gondolnak rá, nem tudják elfelej-
teni. Aztán elhúzódik egy sarokba, hogy a kíváncsi szemek ne 
tudják követni, amikor felbontja a küldeményt.

Félszegen várt a sorára. Az idő gyorsan haladt. Aki nem kapott 
levelet, úgy távozott, mintha ott se lett volna. Talán vele is ez fog 
történni… Jobban tenné, ha nem érdeklődne, hanem egyszerűen 
lelépne, futva vinné magával megfejthetetlen titkait. Az asszony 
nem küld neki levelet. El akarja felejteni. Soha nem fog már visz-
szatérni a Névtelen utcába, nem keresi meg a lakást, amelynek 
ajtaján fölöslegesen ragyog a táblára írt neve. Nem is neki szánta 
azt a névtáblát, hanem önmagának, hogy mindenkinek azt kiált-
sa, itt ő a tulajdonos.

Már csak egy lépésre volt a pulttól. A postai tisztviselő kedves, 
fiatal lány volt, pályakezdő. Még tudott örülni a szemek ragyogá-
sának, s biztatta azokat is, akik üres kézzel távoztak. Semmi sincs 
veszve. Próbálkozzanak újra meg újra, ne adják fel a reményt, 
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főleg, ha olyan fontos nekik az a személy, akitől titkos üzenetet 
várnak. Érzi, hogy átöleli a bizonytalanság, mely lassan beférkő-
zött a testébe és lelkébe. Félszegen támaszkodik a pulthoz, úgy 
nyújtja át személyi igazolványát, mint aki tudja, hogy hiába jött 
el, fölöslegesen próbálkozik.

A fiatal hölgy forgatja az igazolványt. Mosolyog. Bizonyára el-
olvasta, hogy a Névtelen utcában lakik. Aztán int neki, jelezve, 
hogy minden rendben. Keresgélni kezdi a levelet. Gépies, ki tudja 
hányszor megismételt mozdulatokkal. Ha névre szóló küldeményt 
kapott, biztosan meg fogja találni. Ugrándoznak a borítékok a ke-
zében, mintha nem akarnák, hogy megfogja őket. A játék percekig 
folytatódik, de neki óráknak tűnik a várakozás. Toporog a lábával, 
majd ernyedten ráborul a pultra. Érzi, hogy nem fog kapni post 
restante levelet. Az asszony nem is létezik. Álmokból szőtte és 
nem tud felébredni. Megérdemli a büntetést, ha ezt a felismerést 
őszintén bevallja. Értelmetlen szavakat suttog. Nincs igazság ezen 
a földön, akarja mondani, amikor a postai tisztviselő rácsap egy 
lila borítékra, mintha lepkét fogna csupasz kézzel, majd diadalma-
san átadja neki a foglyot.     

Viszi magával a színes titkot. Ott bujkál a zsebében. Haza viszi, 
a Névtelen utcába, majd ott bontja fel, óvatosan, hogy meg ne 
sértse mohó, türelmetlen mozdulataival. Az álom valósággá vál-
tozott. A szellemlény emberformát öltött. Nem fogja már üldöz-
ni bolondos, féktelen gondolatokkal. Lám, elég egy titkos levél, 
hogy visszahozza a valóságba.

Az arctalan asszony már nem nevet, nem játszik vele. Bebújt 
egy levélborítékba, és várja, hogy valaki kiszabadítsa onnan. Be-
lépett a lakásba, ahonnan elmenekült. Az üzenet már ott lapul 
az asztalon. Felforrósodik, aztán parázslik, mintha lángra akar-
na lobbanni. Segít rajta, tűzálló serpenyőbe helyezi, hadd égjen, 
mígnem pernyévé nem változik.

Kitárja az ablakot, hogy a füst tovább szálljon a végtelenbe. 


