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„Anaxagorasz”, suttogta, amikor 
magához tért.

Kis házban találta magát. Be-
rendezése hasonlított Terelam 
barlangjához, minden ott hasz-
nálatos tárgy itt is megtalálható, 
és a falak is hasonlítanak a bar-
lang falaihoz. (…) Felállt, kiment 
a házból.

Egy kertbe jutott, amelynek 
elrendezése a lampszakoszihoz 
hasonlított, annyi különbséggel, 
hogy volt benne valami szép vad-
ság, természetesség, amit Terelam 
annyira szeretett, ugyanakkor 
gondosan karban volt tartva, amit 
Anaxagorasz kedvelt olyannyira. 
Amott vadvirágok, itt meg házi-
asított virágok nyíltak. Mintha 
hangjuk lett volna, valamifajta 
csöndes ének, amely alig ér el a 
fülhöz, inkább a lélekben visz-
szhangzik. Feljebb márványme-
dence, tele vízzel, színe a tenger 
vizéhez hasonlított. Felszínét szél 
fodrozta, víz játszott a fénnyel és a 
fény a vízzel.

Magára nézett. Ruhája földig 
érő hófehér ing, hullámos haja a 
vállát érintette, szakálla ápolt. A 
víz tükrében csodálkozva látta: 
szemei világoskékek, akárcsak a 
víz, arca soványabb, termete is 
megváltozott, mintha izmai ösz-
szementek volna, ám annál szí-
vósabbak lettek, és több terhet 
bírnak el. Léptei könnyűek, már 
nem a harcosé, aki kardot és lán-
dzsát, pajzsot hord magával. Min-
den áttetsző, légies, mintha nem 
lenne súlya, csak helye ebben a 
világban.

Meghaltam volna?, kérdez-
te magától. Meg sem lepődött, 
hogy a ki nem mondott kérdésre 
a háta mögül valaki hangosan 
válaszolt.

„Nem, ifjú barátom, nem hal-
tál meg.”

Megfordult.
„Anaxagorasz”, mosolygott 

Etamjat. „Üdvözöllek. Úgy gon-
dolom, itt van Terelam is.”

Nem azt a görnyedt öregem-
bert látta, akit megtörtek az 
athéniak és a gondolatok, hanem 
egy magas férfit, kissé őszülő 
szakállal, világoskék szemekkel, 
göndör fekete hajjal.

Anaxagorasz meghajolt előtte, 
ami kissé zavarba hozta.

„Nem tévedsz, Etamjat, ő itt is 
van.”

„Hol vagyok?”
„Otthonodban és egyszerre 

mindenki otthonában.”
„Mit keresek itt?”
„Te akartál idejönni. Annyira 

erős volt benned a vágy, hogy 
mindössze a haomára volt szük-
séged, akár egy kulcsra, hogy ki-
nyisd e világ ajtaját.”

„Tehát mindez nem káprázat.”

„Nem, de könnyen azzá válhat, 
mindörökre.”

„És ha nem akarok visszamen-
ni?”

Anaxagorasz elkomorult. Etam-
jat lelkében elhallgatott a virágok 
éneke.

„Maradhatsz, megvan hozzá 
az erőd. De jobban teszed, ha 
visszamégy. Bármennyire is tet-
szetős itt minden, semmi sajnál-
nivaló nincs benne.”

„Ez a túlvilág?”
„Egy másik világ, ami része 

annak a világnak, ahol éltél és 
élsz.”

„Elhallgattak a virágok.”
„Az én lelkemben ugyanúgy 

dalolnak tovább.”
„Értem”, suttogta Etamjat.
Anaxagorasz mosolygott.
„Gondolom, akkor én is alko-

tom meg.”
„Bizonyos értelemben”, bó-

lintott a mester. „Vannak törvé-
nyek, amelyeket te sem hághatsz 
át, különben elpusztulna a való-
ság e része.”

„De azt mondtad, ez itt min-
denki otthona.”

„Nem csak te vagy erre ké-
pes, ráadásul ezek a törvények 
mindenkire vonatkoznak. Ezek 
a világok – mert több is van be-
lőlük, megszámlálhatatlanul sok 
– ugyanazon törvények alapján 
épülnek fel. Előfordul az is, hogy 
összeütköznek azzal a világgal, 
ahonnan jössz. Látod, Kroiszosz 
rájött erre, csak azt nem tudta 
megérteni, miként kapcsoltad 
össze a világokat úgy, hogy észre 
sem vetted. Sőt, ki-be mozgattad 
a tárgyakat e két világ között. Így 
például az én tekercsemet is. Ezt 
eddig senki sem tudta megtenni. 

Megbontottad a világok közöt-
ti törvényeket úgy, hogy közben 
nem ment tönkre a harmónia. 
Nem tudom, miként tehetted.”

„Anuólisz hol van?”
„Már régen más világokban 

tartózkodik, emberi nyelven 
szólva egyre feljebb emelkedett.”

„És Kroiszosz?”
„Ő ismét a ti világotokban van. 

De nézd, jön Terelam. Barátodat 
itt Aszklépiosznak vagy Aszklépi-
osz hasonmásának tartják. Az 
istenek itt teljesen másként je-

lennek meg, szinte lényegtelenül, 
mégis ők tartanak össze mindent, 
igaz, ők sem vonhatják ki magu-
kat a törvények alól.”

„És ki alkotta ezeket a törvé-
nyeket, Anaxagorasz?”

„Nem tudni. Sokan bárány-
ként emlegetik, én úgy érzem, 
minden korban megvan a maga 
megfelelője. Bármilyen alakot 
ölthet magára, akár egy leprás, 
egy tolvaj, egy őrült alakját is.”

Mire befejezte, odaért Terelam.
„Üljünk a medence mellé”, 

mondta mosolyogva, miután üd-
vözölte őket.

Sokáig csak hallgatták a víz 
dalát. Etamjat ismét hallani 
kezdte a virágok énekét. Később 
észrevette, valójában minden-
nek dallama van, a napsugarak-
nak, a fűnek, a fáknak is. Ugyan-
akkor a dallamok nem zavarják, 
hanem harmonikusan kiegészí-
tik egymást.

„Miként legyen, Etamjat?”, 
kérdezte végül Terelam.

„Örömmel maradnék, sok ta-
nulnivalóm lenne.”

„Itt csak henyélni lehet. Csakis a 
te világodban van tudás. Itt min-
den örök, mert merevek az iste-
nek. Ráadásul a haomára is szük-
séged volt, hogy ide eljuss. Majd 
ha önnön akaratodból is be tudsz 
ide lépni, akkor készen állsz.”

„Mire?”
„Ezt emberi nyelven még lehe-

tetlen megfogalmazni, megérte-
ni annál is inkább.”

„Mégis csodálatos.”
„Mert végtelenül tiszta”, neve-

tett Terelam, és Anaxa gorasz is 
elmosolyodott.

Tovább hallgatták a zenét. Fel-
fedezte, ha jobban figyel, akkor 
erősíteni vagy halkítani is tudja 
a dallamokat.

„Ha valóban így van, akkor 
inkább visszamennék”, mondta 
halkan.

„Jó döntés”, mondta Anaxago-
rasz. „Sokan maradnak ezekben 
a világokban. Végül ezer és ezer 
emberöltőnek kell eltelnie, hogy 
rájöjjenek: rosszul cselekedtek. 
Akkor már késő, nem mehetnek 
vissza. Pedig itt nem számít az 
idő. Mégis valahogy örökre beil-
leszkednek ebbe a világba, elve-
szítik a másságra való képessé-
güket.”

„Hiszek nektek, a lelkem is ezt 
diktálja.”

A filozófus és az orvos meg-
könnyebbülten nézett össze. 

„Rendben van”, mondta Tere-
lam. „Menjünk be a házba, fe-
küdj vissza az ágyra. Majd a bar-
langban ébredsz.”

Etamjat hamarosan elaludt.
„Lehet, hogy Ő a Bárány?”, 

kérdezte Terelam suttogva Ana-
xagoraszt.

„Ha Ő is az, még sok ideje van.”
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Szereplői értelmet, megnyugvást, 
a magányból való kiutat, a jót 
és bizonyosságot kereső (ahogy 
azt a könyv mottójául választott 
Hermész Triszmegisztosz- és Jó-
zsef Attila-idézet is sejteti), ká-
romkodó és imádkozó emberek.

Hogy miért olvas az ember? 
Azért, mert ha nem tenné, eltűn-
nének a könyvek, mondja Mik-
lóssi Szabó könyvtolvaja a szerző 
újonnan megjelent, Gyémánt-

mozaik című novelláskötetének 
első írásában.

És máris egy robogó vonaton 
találjuk magunkat, utazunk, me-
gyünk az éjszakában, jelenen, jö-
vőn, múlton is túl. Belealszunk a 
zakatolásba. Álmok törnek ránk. 
Kegyetlen szeretőnk faládába zár. 
Ropog a hó, medve jön felénk, 
karján kisgyerek. Bűntudat. És 
újra a könyvek bizonytalansága. 
Halott lapok. Verseket írunk, és 

zacskóba kötjük a kutyakölykö-
ket. Jezsuha, ó Jezsuha. Bont-
ják a házat. Fekete vasgolyó veri 
a falat. Feltámadunk. Emberek 
jönnek a nem volt időből, helyet 
akarnak cserélni velünk. És min-
den kezdődik újra.

Hogy mi az, ami mindezt ösz-
szetartja? Talán Buddha gyé-
mánthálója, amelynek darabjait a 
könyv címe is megidézi. Vagy az, 
hogy akarva-akaratlanul mind-
annyian ugyanannak a történet-
nek vagyunk a szereplői. Ebben 
a könyvben mindkét állítás igaz, 
vagy igaz lehet, ahogy azt Vida 
Gábor, a könyv szerkesztője meg-
fogalmazza: „annyiban igaz csak, 
amennyiben elhiszi és el tudja hi-

tetni történeteit, de ne feledjük, a 
hatás az a valami, amiben meg-
nyilatkozik az, ami nem valami, 
hanem valami más”.

Továbbgondolva a könyv szer-
kesztőjének mondatát, egy jó no-
velláskötet (de akár egy regény, 
verseskötet stb.) több, mint a no-
vellák összessége, mert túlmutat 
önmagán. Ha ezt a meghatáro-
zást elfogadjuk minőségi ismérv-
nek (és miért ne tennénk?), ak-
kor bátran kijelenthetjük, hogy 
Miklóssi Szabó Istvánnak ez 
bravúrosan sikerült, könyve az 
önmagukon túlmutató művek 
sorába tartozik. 

Olvassák, ne hagyják eltűnni a 
könyveket!

Miklóssi Szabó István: Gyé-
mántmozaik, Mentor Könyvek 
Kiadó, Marosvásárhely, 2021

Írásbeliség nélkül nem létezne civilizáció, tartja Miklóssi 
Szabó István, s mert úgy véli, a világ az ősi mítoszok men-
tén már nem értelmezhető (pedig látszólag mi sem kézen-
fekvőbb egy író számára), ezért újakat teremt. Saját vilá-
got hoz létre, keletkezéstörténettel, mitológiával, istennel, 
hétköznapi valósággal és saját megváltóval. 

a könyv

Bajai szirén (2018)


