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Epilógus
A város neve, ugyanúgy, mint az utcáé, ahol a szemtelenül fiatal író lakott, fölösleges, feledhető

információ, elhanyagolható, ugyanúgy, mint ahogy a könyvesbolt neve is, ahová nap mint nap bejárt
munka címszó alatt. Ahogy ismertem őt, nem lepődnék meg azon se, ha a bolt nevét sem tudta volna.
Reggel  felkelt,  kinyitott,  este  bezárt,  a  két  véglet  közti  időintervallumot  meg próbálta  külföldi
szerzők  munkájának  fordításával,  olvasásával  túlélni.  Nem volt  a  legjövedelmezőbb  munka,  de
mindig volt pénze, és verseivel, rövid történeteivel még egy kis hírnévre is szert tett.

Huszonnégy éves volt. Magas, bizalomkeltő kinézetű, szépen kifésült sötétbarna hajjal. Semmivel
nem volt  több,  vagy kevesebb,  mint  kortársai.  Az  ilyen korú sikeréhes fiatalok,  tele  tervekkel,
álmokkal, keresik útjukat a nagyvilágban, és próbálják megvalósítani ezeket, célt találni az életben.
De az író nem ilyen ember volt. Álmait és terveit már régen feladta, pedig volt neki nem is egy.
Kiváló  eredményekkel  végezte  mindig  is  a  tanulmányait,  majd  újságírónak  tanult.  De  valami
hiányzott. Egyik napról a másikra nem motiválta már semmi. Lehetne azt mondani, hogy kilátástalan
anyagi helyzete, vagy mesésnek nem nevezhető családi háttere miatt,  de hazudnék, ha ennyire
lesarkítanám a dolgot. Ő csak boldog akart lenni, és hamar belátta, hogy nem a pénz, nem a barátok
és nem a család fogja ezt számára megadni, hanem a mások által kicsinek vélt, és elhanyagolható
erő: a szerelem. Unalmasan hangzik, de ez az igazság. És az író számára a szerelemnél nem volt
fontosabb.

Talán az igazi szűnni nem akaró keresése, és a tökéletes kapcsolat illúziója, majd azoknak mindig
egyre  fájdalmasabb vége volt  az,  ami  a  hitet  a  szerelemben megingatta  benne,  és  ami  elől  a
legtávolabb akart menekülni. 

Az egyetlen örömöt számára már csak az olvasás jelentette, ami ha kis ideig is, de feledtetni tudta
azt a sok fájdalmat és csalódást, amin keresztül ment. Jómaga is írt fiatal fejjel nem is egy verset,
vagy novellát a szerelem témájában, de hamar belátta, hogy az emberiség nem érdemli meg, hogy
kinyilvánítsa érzéseit mások iránt. Pedig akadt múzsa, nem is egy, de valahogy egyik sem motiválta
arra, hogy a tökéletességre törekedjen, és rendre az lett a vége, hogy ponyvákkal tömte meg fiókjait.

Pedig barátai, akik igazán ismerték, fantasztikus embernek tartották azért, hogy írással próbálta
kifejezni érzéseit, és irigyelték őt, hogy az Isten nagy tehetséggel áldotta meg. De ez az őszinteség a
mai világban hanyatlásra van ítélve, és ez a végtelen naivitás, amit az emberiség iránt érzett, volt az,
ami megölt benne mindent. Mert ezt vagy kihasználták, vagy ő magát kárhoztatta boldogtalanságra.
Így neki csak az álmodozás jutott, egy jobb világról, egy szebb világról, egy olyan világról ahol
őszinte lehet az ember, és ahol megkaphatja azt, amit megérdemel.

Aznap, amikor az író úgy döntött, hogy véget vet az életének, megszabadítja a Földet egy ilyen
álmodozótól,  és  hagyja,  hogy  magát  eméssze  el,  mert  ő  nem  hajlandó  ehhez  asszisztálni,  a
Nap ugyanúgy világított, mint azelőtt, a madarak ugyanúgy énekeltek, és a város minden lakója
ugyanúgy végezte dolgát, mint általában. Minden a megszokott volt, ahogy egy kisvárosban erre
számítani lehetett, de mégis, teljesen megváltozott minden. Legalábbis ő így látta, amikor reggel
munkába  ment.  Ahogy  haladt  autójával  az  utcákon,  a  magasra  nyúló  villanypóznák  mintha
tisztelegtek volna előtte. Mintha meg akarnák köszönni földi életét és próbálkozását, hogy valami
olyat akart elérni, amire manapság már csak nagyon ritka pillanatokban kerülhet sor. 

A munkahelyén harmadszorra olvasta el Robert D. Sullivan nagysikerű múlt-utópiáját, a Regulus
hagyatékát, amit valamikor a század elején vésett lapokra a szerző. Valamiért nem tudta megunni
olvasását, valahányszor elkezdte, letenni már nem volt képes.



A könyv egy olyan királyságról, birodalomról szólt, ahol az érzelmek kimutatása bűn, és halállal
büntetendő. Királya Percnopterus, véreskezű uralkodó, akinek csaknem az egész világ a markában
van. Katonái és alattvalói szívéből kiirtott mindennemű emberi érzelmet a hűségen kívül. 

Ebben a  sötét,  és  végtelenül  kegyetlen világban,  ahol  nem siratják a  halottakat,  ahol  nincs
szeretet, a főhős Léon, a királyi hadsereg legrátermettebb és leghatalmasabb harcosa beleszeret a
király  gyönyörű leányába,  és  szerelmük felégeti  azt  a  kegyetlen rendszert,  amiért  az  uralkodó
harcolt, és amiben hitt.

Hogy miért ez volt a kedvenc könyve? Kismillió oka lehetett. A legvalószínűbb, hogy ebben a
kitalált világban vélte felismerni önmagát, és ezért próbálta meg az életben is megvalósítani azt,
amit  Léon  és  Anette  szerelme  elért:  egy  velejéig  romlott  korban  merték  vállalni  érzéseiket,
egymásban megtalálták a tökéletes társat, és nem ők buktak el, hanem minden más körülöttük.

Csak azt a véget, az a boldog befejezést nem érezte elég erősnek. Szerinte nem volt hiteles. Az
igazi  világban  ilyen  nem  fordulhatna  elő,  hogy  a  szerelem  megváltoztatna  egy  hitet,  egy
gondolkodást, és ezért mindig is a háttérbe fog szorulni. Ő maga volt a kiváló példa arra, hogy ha
valamiben az ember hitét veszti, soha, semmi nem másíthatja meg döntését.

Szeretett volna szeretni, de nem hitte már el, hogy van olyan nő a világon, akit ő szeretni tudna,
és aki viszontszereti.

Az író üres volt, üresebb, mint a hajnali szennylapok hasábjai, amiket egy rőtszakállas öregember
árult a bolt mellett, és amelyek címlapján előszeretettel mélázott pár percet munka előtt.

Letette a könyvet dolgozóasztalára, s lekapcsolta az asztali lámpát. Még csak délután négy óra
volt, és ragyogóan sütött odakint a nap, ezért a lámpára nem is lett volna nagy szüksége, de ő mégis
égő lámpa mellett olvasott mindig, részben megszokásból, részben azért mert biztonságérzetet adott
neki. Így ha rásötétedik, nem kell kizökkennie az olvasásból amiatt a felesleges mozdulat miatt, amíg
felkapcsolja a lámpát.

Három vevő járt ma a boltban, ami nagy számnak számított, legalábbis az író munkaidejében
biztos. Előfordultak olyan napok, amikor egy vevő sem szakította meg az olvasásban az eladót. Ezek
a napok voltak a legrövidebbek és legboldogabbak az életében. Egy fiatal nő Verne-könyvet vásárolt.
Meg is jegyezte neki udvariasan, hogy jó ízlése van, és hogy örül, hogy a kultúra nem halt ki minden
emberből. A másik, egy kemény kalapos, ősz szakállas úr, egy Anglia térképet vitt haza. Azt mondta
egy régi barátjához megy látogatóba, és ha már megy, akkor kíváncsi mindenre, amit Anglia nyújthat,
és amit érdemes megnézni.

Az író is szeretett volna utazni sokat, de anyagi helyzete ezt soha nem tette lehetővé, igaz nem is
mozgatott  meg  mindent  azért,  hogy  bejárja  a  világot.  A  harmadik  vevő,  egy  középkorú  nő,
szakácskönyvből  akart  megtanulni  főzni,  ezért  a  100 praktika ebédre  című nagysikerű könyvet
választotta. 

- Csupa alap étel van benne- gondolta magában,  amikor a nő a kasszánál fizetett. Olyan társ nem
kellene neki, aki felnőtt korban nem tud elkészíteni egy normális húslevest. 

Rossz tulajdonságai közül ez volt az egyik, hogy nagyon kritikus volt mindig, mindenkivel. Nem
érdekelte, hogy a nő lehet, hogy csak ajándékba vette a könyvet, vagy például azért, mert elfelejtett
egy  receptet,  ő  egyből  elkönyvelte  olyan  embernek,  akinek  semmi  jártassága  nincsen  a
gasztronómiában.  Végtelenül  pesszimista  alkat  volt,  s  talán  ezért  nem  volt  boldog  soha.
Mindenesetre annak örült, hogy az utolsó napján legalább voltak vásárlók, nem úgy, mint általában.



Miután zakóját felvette, visszatette kedvenc könyvét a polcra, és utoljára körbenézett.

Nem sajnálta, hogy mindent itt kell hagynia, mivel az álmodozás ál-boldogságán kívül mást nem
kapott ettől a helytől, mégis hálás volt a könyveknek.

Mielőtt kilépett volna az utcára, leemelte a „Nyitva vagyunk” feliratú kis táblát az ajtóról, és a
bejárat  melletti  kis  pultra  rakta.  Egy  saját  készítésű  táblát  húzott  elő  a  táskájából.  Szépen,
hivatalosnak tűnő betűkkel és megfogalmazással írta rá azt a kis mondatot, amit külön erre az
alkalomra szánt. A zsinórt, amin lógott felakasztotta a kis kiálló szögre, ami az ajtó fa részébe volt
beleverve. Kiválóan lehetett látni a táblát kívülről. Bezárta az ajtót, s céltudatos, szorgos léptekkel
elindult keresztül az utcán.

Az  arra  járók  csodálkozva  nézték  a  „A  bolt  zárva  van.  Elmentem meghalni.”  Táblácskát  az
ajtóban. 

- Valakinek jó morbid humora lehet- gondolták magukban.

Az író fájdalmas, de céltudatos gyászmenetbe kezdett. Szélesre volt tárva előtte az egész város,
Volt még egy kis ideje utoljára átgondolni a dolgokat, ennek megfelelően a gondolatok és emlékek a
fejében  folyamatosan  kavarogtak.  Hol  ronthatta  el,  és  miért  nem  elég  neki  az,  amit  kapott?
Szüntelen csak arra a következtetésre jutott, hogy Ő ennél többre hivatott, de itt küzdhet teljes
szívéből, soha nem lesz boldog. Egy gyönyörű lányra gondolt, aki tegnap délután ment el a bolt előtt.
Nem szokta minden árny kedvéért elfordítani a fejét a betűk birodalmától, de ezúttal kivételt tett. A
lány a kirakatot nézte, az ott felsorakozó könyveket, és valamiért elmosolyodott. Az író szívét és
eszét  egy pillanat  alatt  megrészegítette  az  ajkai  közt  szikrázó hófehér  gyöngysor,  és  letette  a
könyvet  a  kopott  tölgyfaasztalára.  Csak  utólag  vette  észre,  hogy  fellökte  kedvenc  kis  dísz
tintatartóját, amiből ráfolyt az asztalra a fekete tinta. Szerencsére a könyvet nem érte.

Az író szívverése egyre szaporább lett és kapkodni kezdte a levegőt, miközben elmerült a lány
szépségében. Nem jutott eszébe megfelelő szó, amivel le lehetne őt írni, pedig akkor úgy érezte,
hogy a vörös hajú,  óceánkék szemű lány millió  versre ihlette.  Ódákat  írna most  azonnal  neki,
feleségül  venné  és  elszöknének  a  világ  valóságától  egy  másik  univerzumba.  Fulladásig  a
boldogságban nézte a lányt, az idő és a tér eltűnt körülötte, és csak az író volt és a lány a kirakat
mögött. Hirtelen hegyeknek és hosszú kilométereknek érezte az üveget, ami elválasztotta őket. Oda
akart menni hozzá, de a valóság visszatartotta. Nem hitt az álmaiban, abban meg pláne nem, hogy
odamegy a lányhoz, és ő is egy csapásra beleszeret. Inkább csak nézte, és várta azt, hogy meghallja
az ajtó nyitódó énekét. Ami nem jött el végül, utolsó tőrt szúrva az író szívébe.

Bármennyire is szerette volna, a lány nem nyitotta ki a bolt ajtaját, és egy pillanat alatt eltűnt a
kirakat  sarkában.  Hirtelen minden gondolat  elszállt  a  fejéből.  Az ihlet,  a  lány,  csak egy újabb
emlékként kerültek fel a polcra. Talán ez volt az a pillanat, amikor az író úgy döntött, véget vett
ennek  a  szenvedésnek.  Bezárt,  és  mielőtt  hazament,  egy  kötelet  vett  az  utcájában  lévő
barkácsboltból. Egész éjjel arra várt, hogy meggondolja magát, de a segítség nem jött, így arra az
elhatározásra jutott, hogy másnap még egyszer visszamegy a könyvesboltba, és ha nem jön a lány,
akkor feladja a küzdelmet.

A lány nem jött, és most itt sétál a város közepén lévő park felé. Búcsúzik a világtól, búcsúzik az
emberektől és a jövőtől, amelyben szerencséjére már nem lesz része.


