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I.

A Halottak Völgyében - vörös sivatagi homok és a hőségtől szét
pattogó fekete sziklák óriási katlanja ez s majdnem napi járóföld át
szelni gyalogosan - a sírpaloták között a legtekintélyesebb épület volt
a Halott Kormányzó Háza. A Mernfiszből idemenekült keresztény ifjú
azért is tudott annyi éven át ittmaradni a sötétsárga iszonyatos forrósá
got nappal összegyűjtő és este kiokádó tűzvölgyben. mert lakásául ezt a
vörhenyes gránitból és fekete obszidiánból emelt sírházat választotta,
tágas és hűvös belső helyiségeivel, amelyek nem fülledtek át a sivatag
legének lángtengerében s egy majdnem ép lakóház kényeimét biztosí
tották neki. Am legelsősorban mégiscsak azért tudott itt élni, mert a
völgytányér egyik bemélyedésében egy forráskút is tengett, - rosszízű

víz, az igaz, de mégiscsak az: akik tudtak róla, Keserű Kútnak hivták.
Széles medencéjében mindig akadt nedvesség, sőt még valami kis zöld
foltot is tudott maga körül fenntartani: néhány keshedt pálmafa szúrta
az ólmosan csillogó ~égbe zöld és barna tollbóbitához hasonló levélko
szorúit a csenevész kis oázisban; a sártó partjain szittyó és kardéles
sivatagi sás nőtt és volt ott néhány hajdan szelíd, de most már sivatagivá
keseredett tök- és uberkató. S ez megint a harmadik dolog volt, ami
miatt a jövevény itt maradhatott annyi ideig: eleven ételt is ehetett a
gondozás alá fogott tökből és uborkából,a sásból és szittyóból pedig
meg tudta szőni mindazt, ami nélkülözhetetlen volt a sírháznak élő em
ber számára való berendezéséhez. Hamarosan rá kellett jönnie, hogy sás
derékalj és takarók nélkül nem tud feküdni a csupasz, jéghideg kőpad

lón és hogy a szittyófüggönyök nélkül nem tudja kirekeszteni lakásából 
az éjszakára lehülő sivatag borzalmas hidegét. Márpedig ő élni jött ide,
nem pedig meghalni. Arra is rá kellett jönnie, hogy akár a sivatagban,
de főképp itt, nem szabad mozogni akármikor. Amikor itt való tartóz
kodása kezdetén egyszer délidőtájt vándorolt a forráshoz, hogy megme
rítse korsóit, alig tudott visszavánszorogní a szúró, villogó, fájó hőség

ben ~ fénylésben és utána a test és agy égető lázában feküdt sokáig,
maga sem tudta, hány nap és éjszakán át, lüktető, perzselő sötétben s
ha nem lett volna vele akkor még némi bor és szárított gyümölcs, amit
hajdani dajkája férje, Chnum karavánvezető tanácsára hozott ma
gával, nyilván meghalt volna. Csak nagyon lassan kapott erőre ujból és
rájött, hogy lehetőleg még virradat előtt szabad nekivágni a fon-áshoz
vezető útnak, a csillagok világánál. hogy legkésőbb napkeltekor érjen
oda - de még így is olyan forróságban ért vissza, hogy alig lehetett
birni; az út utolsó szakaszát már mindig támolyogva tette meg. A hely
megérdemelte azt a másik nevét, amin emlegették: a Tűz Völgye. Le
vegője - többé-kevésbé csak éppen a téli évszakot kivéve - olyan
volt, rnint maga az élő tűz. Ez volt az, amit nem birt meg tartósan
semmiféle emberi település, és ezért volt, hogy építésébe belepusztul
tak azok a rabszolgaseregek. amelyek annak idején épületein munkál
kodtak. A HaJott Kormányzó Háza körül ősi, megrongálódott apró pi
rámisok állottak, lekopott, szétnattogzott terraszokkal. s újabb építmé
nyek is, de félig már szétporladva, mert nem építették őket olyan időt

álló anvagokból, mint a gránit és obszidián. - s a völgy meredek végé
nek szíklafalában, mint a vedméhek lépjeinek sejtjei sorakózott egymás
mellé tízezer és tízezer sírüreg. Azoké a raboké, akik a Holtak Völgyét
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építették és belehaltak itt. Holttestüket éppen csak a legegyszerűbb

módon felvágva. kitisztítva és mézgába mártott szalagokkal körülkötve
beletolták ezekbe az egymás mellé sebtében vágott lyukakba. A nyílá
sukat lezáró kövek ezerévek óta szertekorhadtak, a mézgát, szikkadt
húst, csontokat széthordták a fenevadak, a kígyók; a sírüregek időtlen

idők óta üresek voltak már egészen, csak mézgaillat és hullaszag ma
radt utánuk ott, meg a skorpiótanyák rnéregbűze, testük feloszlásának
s a mézgakeneteknek ugyanama szaga, ami a memfiszi menekültet a
Halott Kormányzó Házában is fogadta, amikor beköltözött s amikor az
addig ott lakó kígyók és skorpiók elmenekültek előle. Ez a dolog egyike
volt a legérdekesebbeknek. Chnum előre figyelmeztette, hogy a többször
.kírabolt sírpalota nagy skorpíófészek, s valóban, a már teljesen üres
szarkofágból még mindig ömlő mézgaíllaton kívül metsző skorpiószag is
állongott a nagy sírcsarnokban és mellékszobáiban. De még csak tüzet
sem kellett raknia; megjelenésére azonnal elmenekültek a skorpíók és
a sivatagi rézkígyók. És ebből is tudta, hogy itt a helye most, és Isten
akarata vezette ide.

II.

Antoniosznak hivták és Memfiszben született, azaz mívelhogy ez tu
lajdonképpen óriási hely: annak egészen külső, tanya-birtok részén, amit
még tápláltak a csatornák, de már egészen közel volt a sivataghoz. A
csatornák magasra emelt sáncai s a zsilípek: egyiptomi viszonylatban
óriásinak mondható birtoktestet öntöttek körül vízzel, háromszáz egyip
tomi holdat, s árasztottak vizet a tanya fő-tavába, amelynek két keske
nyebb végén, egymással szemben két palota állott, az egyik a téli, a
másik a nyári; ezekben lakott, mióta csak az eszét tudta, Antoniosz.

Mint Egyiptomban mindenki, ő is ismerte családja történetét. ezred
évekre visszamenőleg!

Öseí főpapok voltak, Hathornak, a nyájasnak és az édesnek, a szere
lem és a házasság istennőjének papjai s az ő memfiszi főtemplomának

hűbéréből birtokolták ezt a gazdaságukat s rajta a két palotát, a dísz
és zöldségkerteket. a gyümölcsösöket, gabonamezőket, a föld alatt és
föld fölött és csűrőket, magtárak agyagkúpjait, a nemzedékről nemze
dékre átöröklődő rabszolga- és irnokcsaládokat. Pentunak, a főirnoknak,

afféle udvarmesternek volt a dolga, hogy a korán árván maradt ifjú
Antonioszt tájékoztassa családja történetéről. amint az meg volt irva a
családi levéltár papirusztekercsein, fatábláin és cseréplemezein, és meg
volt festve a palotáknak és a nilusontúli ősi családi sírházaknak freskóin.

Az ősök sorának kezdete az istenfáraók uralkodásának időtlen időibe

veszett bete s főpapok voltak már azelőtt, hogy Ména, a Hatalmas,
önnön fejére tette volna Felső- és Alsó-Egyiptom koronáját, a főpapok

voltak, amikor Ramzesznek, a Rettenetesnek bronzvértű csataszekerei
majdnem az Ararátig s a Tigris és az Eufrát folyókig vitték Egyiptom
határait. Atélték a Hikszoszok idejét s utána, mint az egyik legősibb

egyiptomi nemzetség, több fáraónak adtak mellék- sőt főfeleségeket s
viszonzásul másod- és harmadvérű fáraóhercegnőket kaptak ők maguk
feleségekül. Ettől kezdve - hogy tisztán maradjon az isteni vér .
lábrakapott a családban a testvérházasság. Az ősök képein és szobrain
látni lehetett, hogyan válnak a házasságra lépő testvérpárok nemzedék
ről-nemzedékreegyre jobban törékennyé, csontjaik egyre vékonyabbakká.
arcoeskátk egyre kisebbé. S ez tartott mindaddig, míg nem akadt többé
férfísar], a főpapi család utolsó két gyermeke egy leányka ikerpár volt,
négyszáz évvel ezelőtt, amikor a Ptolemaioszok leánysarja, Kleopátra
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uralkodott mindkét Egyiptom trónján s mert országát ugyanolyan naggyá
akarta tenni, mint amilyen a legdicsőségesebb fáraók korában volt, sze
relmével kívánta maga és Egyiptom mellé vonni Antoniust, a rómait,
annak a hadseregét és legjelentékenyebb embereit. Ezek között a római
hadvezérnek katonai-tribunusí - tehát úgy körülbelül mintegy alezre
desí - rangban szolgáló egyik testőrtisztje volt. Rabszolgának eladott
szarnníumi parasztfiú volt, szökevényként állt be a keleti hadseregbe,
karddal törte útját urának testőr-csapatáig, s mikor az szabadosává és
főtisztjévé tette: a szokás szerint felvette annak nevét, azonban - itt
Keleten - elgörögösített formában, mint Antoniosz.

Ehhez az Antonioszhoz adta feleségül Kleopátra kegye a férfiágon
kiveszett főpapi család két ikerleányát, egyiptomi módon mínd a ket
tőt, s adta neki ajándékul a feleségek hozományaként a birtokot is,
elvéve azt a memfiszi Hathor-templom hűbérbirtokai közül, Antonioszt
birtokán, gyermekei születésekor érte urának bukása s Caesar diadala;
bölcsen meghúzta magát s anélkül, hogy elárulva azt, aki felemelte volt
őt, átment volna a győztes oldalára, ottmaradt birtokán s mivel kitört
belőle szamniumi vére, szenvedélyesen és jól gazdálkodott. Háromszáz
hold föld Egyiptomban legalább húszszorta többet jelent, mint a világ
nak bármely más táján, ontotta a termést s Antoníosz dúzgazdag egyip
tomi mágnás lett. Vére felfrissítette a fáradt családét, amelyben ettől

kezdve nem volt testvérházasság (noha a római uralom kényszeredetten
bár, de eltűrte ezt az ősi szokást). S a családot továbbvivő és a birtokot
öröklő legidősebb fiúk mindig Antoniosz nevet viselték, ami politikai
állásfoglalást is jelentett; azt, hogy a család ahhoz az egyiptomi főnemes

séghez húzott, amely visszavágyta és visszavárta a fáraókat s az utolsó
törvényes fáraócsaládnak Kleopátra és Antonius sarjait tekintette. így
örökölte számos más Antonioszori át nevét ez a mienk is, akinek a szü
lei azonban korán elhaltak s egyedül maradt kicsimy hugával együtt,
Erkinek női változatban, ugyanaz volt a neve, ami az övé. Ez Diolele
tiánosz császár uralkodása idején történt.

III.

Már szüleik keresztények voltak s a testvérpár is az volt. Sőt daj
kájának buzgósága folytán Antoniosz nagyon is jó, sőt szeritéletű ke
reszténynek nevelkedett. Ez a csodálatosan egyszerű asszony a föld egyik
legrendkívülíbb teremtménye volt, később öregkorában is gyönyörű, s
amellett a testet öltött szerétet és alázat; a már ifjú Antoniosz által fel
szabadítva a rabszolgaságból. régi kérőjéhez. egy Chnum nevű gyermek
telen 'özvegy férfihez, afféle éppen csak megkeresztelt félkeresztényhez,
egyébként meglehetősen vad természetű emberhez ment feleségül, akit
a maga édes és finom derűjével és bölcsességével kezdett az igazi ke
resztény élet felé terelni, ugyanúgy, ahogy annak idején, mintegy saját
gyermekéül, Antonioszt nevelte.

Ennek a dajkájának köszönhette, hogy ízig-vérig egyiptomi maradt:
Merua ama a kemény, de nekik maguknak édes, sziszegő és csattanó
hangokból álló kopt nyelvre tanította őt, ami a saját anyanyelve volt.
Ezen a nyelven beszéltek a fellahok, koldúsok, apró iparosok, a hajók
rakományát ki- és berakó teherhordók, hajóslegények. s asszonyaik és
gyermekeik, akiknek lakónegyedei (itt született maga Merua is) tíz- és
tíz- meg száz- és százezer élettel, akiket most már soha nem számlált sen
kisem, húzódtak végig a Nilus míndkét partján: a folyó szürke iszapjá
ból vett tengernyi alacsony kunyhó szerongott itt egymáson, utcák nél-
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kül, áttekinthetetlen sikátorokká egymásba átfolyó udvarokkal. amelyek
ben legyeknek miriádszor miriárdjai zümmögtek mocskos gyermekeken,
-ételen, s ahol azért nem élt meg a patkány, mert felfalták éhségükben.
A tudósok, uralkodók és nagyurak hajdani büszke nyelve a templom
falak, sírvárosok és píramísok Szent Jeleinek nyelve itt, ezeken a szegény
ajkakon élt csak tovább, Egyiptomban már mindenki más görögül beszélt
s mindenkinek, aki csak kicsit több volt a legnyomorultabb fellahnál.
már' görög volt az anyanyelve, Antoniosz azonban, a dúsgazdag mágnás,
sohasem tanult meg igazában görögül, noha persze neki is tanulnia kel
lett s görög oktatói is voltak udvarában. De görög tudása míndíg kez
detleges maradt s csak törte, mint idegen nyelvet és az iskolásfiúk job
ban ismerték a görög írókat, mint ő (s ezt később még életírói is fel
rótták neki). Ö azonban dajkája által egyiptomi lett, ugyanama nyelven
gondolt Istenre, mint a folyóparti szegények (s később, százéves aggas
tyán korában azért, mert a saját nyelvükön tudott szólni az alexandriai
fellahok százezreihez, azok leborultak elébe és sírtak, olyan hatalommal
tudta megvédeni a Szentháromságot Arius ellen - dajkája nyelvén !).

Ez volt az a nyelv, amely szentté lett azáltal is, hogy Antoniosz ezen
a nyelven gondolt Istenre s ezen a nyelven imádta és szerette öt, ahogyan
egy egyszerű 'asszony tanította. Később már tanítgatta őt Baziliosz, a
város püspöke, egy Alexandriából odakerült ragyogó görög, aki - noha
színtén nagyon elégedetlenkedve a nagyúri ifjú hiányos görög tudásá
val - mégis elhatározta, hogy rövid idő mulva azok közé fogadja őt,

akiket egykor majd papokká szentel. Itt csak Antoniosz hugának dol
gát kellett volna még eligazítaní: férjhez adni őt.

A leánykának - tizenhárom éves volt már, tehát eladó koru 
akadt is kérője egy fiatal, de becsvágyó és nagyjövőjű császári hivatalnok
személyében. Tulajdonképpen egész Egyiptom császári magánbirtoknak
számított s az ifjú Quintus Pollio, a memfiszi adózási kerület quaestora.
előkelő, de sokgyermekes és nem gazdag család sarja, teljes súlyával föl
mérte, mit jelentene pályáján egy olyan dúsgazdag birtok, mint az Anto
nioszoké. Kereszténység iránt is hajlamot mutatva közeledett a testvé
rekhez, ugyanakkor-azonban (éppen akkor, amikor Diokletianosz kiadta
a kereszténységet üldöző rendeleteit) elhatározta magát arra, hogy nem
csak Antonlát veszi el, de a magáévá teszi az ősi birtokot is, feljelenti
sógorát, mint aki nemcsak keresztény volta által ellensége a Császárnak,
de neve hivalkodásával is megmutatja, hogy az Egyiptomban még mín
dig lappangva ugyan, de továbbélő fáraópárthoz tartozik!

Ez a terve tudomására jutitt Antoniosznak, aki felkereste Baziliosz
püspököt. megkérdeni, mít tegyen. Ö ezt válaszolta: - Nagy dolog len
ne, ha vértanú lennél, de ezáltal gyilkosoddá tennéd leendő sógorodat.
aki így egyébként már nem méltó arra, hogy sógorod legyen. Jobb lenne,
ha elmenekülnél a gyilkosság elől s ime, én mint püspök, megengedem
neked, hogy kimenj a sivatagba s egyedül élj ott, míg arra szükség lesz,
utána pappá lehetsz. Addig pedig készülj föl erre a teljes magányban.

Antonioszt először meghökkentette az, amit hallott, de ezután egyre
jobban megtetszett neki. Akkoriban már az egész keresztény Egyiptom
telve volt egyes férfiak hírével, akik kimentek a sivatagba a világ elől

s ott küzdeni meg a gonosz lelkekkel, akik Krisztus papjai által kiúzet
ve az emberekből: először ott künn ezeken a "száraz és víztelen helye
ken"gyúlnek össze s onnét térnek vissza. Kimenni oda s magára vonni
a démonok rohamát, hogy ezáltal az itt élőket mentesítse: ez annyira
megfogta, hogy azonnal elmondta terveit húgának s birtokának egy ré
szét titokban eladva, egész élete végéig való eltartására szükséges pénz-
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zel ellátva a város apácaéletet élő közösségebe adta, a többi részét pedig:
odaadta a birtok eddigi rabszolgáinak, a szükséges telekkönyvi átutalá
sokkal, s ugyanakkor gondoskodott arról, hogy egészen észrevétlenül a
sivatagba menekülhessen, ami nem is volt nehéz, mert Merua férje va
lamikor karavánvezető volt s feleségének többször emlegette a Holtak
Völgyét, amelyet egyszer - amikor még nem volt keresztény - fölke
resett, mégpedig sírrablókkal. Ismerte ott a Halott Kormányzó Házát is;
nyilván résztvett kifosztásában is, mert (még rníndig babonaival telten)
félt oda visszamenni, nyilván az ott megháborított halott átkától és bosz
szújától félt. Viszont magától értetődően hajlandó volt arra, hogy az
álöltözetben menekülő Antonioszt elkíséri hajóúton a Zuhatagig, onnét
a Véres Tenger indiai kikötőjéhez vezető úton a Szep-Szu oázisig, on
nét pedig a Holtak Völgyébe vezető vádiíg,

IV.

így történt, hogy egyik napról a másikra, birtoka egyik részét elad
va, másikat ajándékként hátrahagyva s húgát is mint apácát elhelyezve,
Antoniosz elhagyta Memfiszt, Chnummal együtt, Chnum szelgájának ál
öltözetében s nem vitt magával semmi mást, mint apró betűs folyóírással
a Szentírásnak mindama könyveit, amelyek le voltak fordítva egyiptomi
nyelvre s néhány tömlő bort és csekély élelmet az első időkre.

Ha valakí így akart eltűnni, sehol sem tehette síkeresebben, mint
ha alámerül Egyiptom névtelen milllóinak árjában. A hajón, amely
Anubisz sakálfejét viselte orrán, ugyan senkisem ismerhette volna fel
Antonioszt, az ifjú nagyurat, Chnum karavánvezető ágyékkötős rabszel
gájának képében. S a hajó, északi széllel vitorláiban, elindult szemben a
Nilus árjával, Dél felé. Mert ez Egyiptom élete s nincs könnyebb, mint
a hajózás a Niluson: a folyó mindig észak felé folyik, a hajónak tehát
csak rá kell hagyatkoznia a víz árjára; viszont a szél mindig a tenger
felől, mindig északról fúj, s minden vitorlás bárkát mozgatní tud a víz
ellenében, persze nem valami gyorsan. Dehát ez így természetes, és két
szer változott el teljesen a Hold, míg a Zuhatagokhoz eljutottak. Ott
beálltak egy nagy karavánba, mint akik a Vörös Tengernek India felé
indító kikötőjébe akarnak eljutni. A karaván lassan összeállt és nekivá
gott a sivatagnak. - Antoniosz kíváncsían szemlélte az elébetáruló vörös
tájat: ez lesz tehát, ahol ezután élni fog. Először nem is tetszett olyan
borzalmasnak. hiszen a sivatag is bizonyos mértékben él, sőt majdnem
hogy élőlény. De ezután egyre szörnyűbb és szörnyűbb lett: a vakító
tűz, a hőség, a homok ... s a rettenetes két nap, amelyek egyikén meg
kellett küzdeniök a charnszinnal is, a homokviharral. amely feketévé
teszi a levegőt, a napot, izzó port fuvall a bőrre, a tüdőbe ... az ember
azt hiszi, hogy a lélegzete összeégeti amellét... De szíklák mőgé rej
tőzve kiállották ezt is.

A chamszín után való napon már majdnem este volt, amikor a
Szep-Szu oázisra érkeztek. Antoniosz számára ámulat volt, hogy a si
vatag mérhetetlen homok- és kőtengeréból, izzásától körülvéve ilyen hely
is akadhat: kék, nedves és vízpáráktól illatos levegőbe értek. Néked,
bárki légy, áh Idegen, aki olvasod ezt az írást, alig lehet szavakkal elmon
dani, mit jelent a sivatagban: oázis! Forrásokat, pálrnaföldeket, kerte
ket, mezőket, vízárkokat s a nedvesség zöldes és kékes ködét. Minthogy
minden négyzethüvelyknyi termőfölddel takarékoskodníok kell, az oázis
lakói nem bent a pálmafák között, hanem künn, a homokon és a si
vatagban építik föl vályogkunyhóíkat. Igy tehát a falu is künn a ho-
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mokon volt, a falu sivatagi oldalán húzódtak a karavánszerályok, s míg
ezeken és innen, már majdnem mélyen a sivatagban emelkedtek agyag
méhkasokhoz hasonló lakásai azoknak a szerencsétlen teremtéseknek.
akik testüket bocsájtották áruba az utasoknak, hogy azok, amint vélik,
kielégüljenek, mielőtt nekivágnak a további, még többnapos nagy uta
zásnak. Az ő útjuknak másnap reggel itt kellett elválnia a karavánétól,
hogy azon a bizonyos, ma már csak kevesektől ismert, elhagyatott és a
sivatag porától befújt ösvényen a Holtak Völgye felé immár csak ketten
folytassák vándorlásukat. Chnum tehát kifizette a fogadósnak Antoniosz
vacsoráját, a többiek pedig szétszívárogtak s az ifjú egymagára maradt
a karavánszerály egyik kis agyagodújában a tűznél (mert akkor már
hirtelen leszállt az éjszaka s künn roppant hideg lett). Irtózatosan éhes
volt, a fiatalság mindig [óétvágyú, s nem tudott ellenállni annak, hogy
még egyszer utoljára ne lakjék jól meleg emberi étellel és zsíros-juh
húsos köleskását kért és kapott - még majdnem hogy elsírta magát,
amint arcába áradt az étel jóillatú gőze és gyorsan kanalazta (ekkor gon
dolt először a reá váró mérhetetlen megpróbáltatásokra), Fel sem tünt
neki, hogy a többiek mind - számára váratlanul és megokolhatatlanul
- eltávoztak. Sakkor egyszerre, kezében ugyancsak cserépcsuporral és
köleskásával, belépett a Névnélküli Asszony.

Egyetlen öltözéke ágyékkötője s hogy néger vér is vegyül ereibe, azt
azonnal megmutatta egyébként egész csupasz sötétbőrű, szlkár teste,
amely azonban arányos volt, egyenes tartású, noha már semmiképen sem
lehetett fiatal, sőt bizonyára már öregedett s keblei mint üres, lapos
bőrtömlők lógtak alá. Megállt s a sivatagi vadgaz tüze felvilágított rá
sőt megvilágította arcát is. Széles pofacsontú négerarc volt, vízszintes
szemek fölé emelkedő lapos ívű, vékony szemöldökkel, s alól és felül
egyformán durván vastagoknak és keményeknek látszottak ajkai. Szemei
vízszinteseknek és sárgáknak tetszően meredtek a gyermekifjú felé (An
toniosz ekkor még nem volt egészen tizenhat éves).

- Jó estét, és az én ifjú Uralkodómnak még jobb éjszakát kíván
a Sivatagi Asszony! Ah, milyen gyönyörű az én még majdnem gyermek
Uralkodóm, bizonyára én lennék az - s a hang itt őszintének tetszően

megremegett -, aki utoljára látom arcán gyermekifjúsága hamvát, mi
előtt férfiúvá tenném őt, amire nyilván születtem. Eljön velem ő, aki
rol látom, hogy csak álöltözetét viseli a rabfiúnek. holott valójában ó a
szelgájának Ura s a szívemnek úra. Nem kérek Tőle pénzt az éjszakáért,
amit nem én adok neki, hanem ő ád nekem azáltal, hogy mindent én
adhatok neki. Jójjön az én Umm az én nyomorult kis kunyhómba,
amely méltatlan az ő hozzám jöttéhez, de az ő belépése méltóvá fogja
tenni! Umm, ime kész a te szolgálóleányod,

Antoniosz, míntha nem hallotta volna, tovább evett. Olyan éhes volt,
hogy a keze reszketett. Vagy talán érzékei reszkettek volna? Amit ész
revéve a Névnélküli Asszony, tovább beszélt (és egészen különös, de a
durva, kemény, vastag ajkak közül mint a zene törtek fel hangjai):
- Eliött hozzám és bevilágítja kunyh6mat és életemet. Soha többé nem
fogom feledni őt!

Antoniosz reszketve evett tovább. Amitől kívül-belül megremegett.
az nem a vágy volt, hanem a megrendülés, hogy van valaki, aki éjről

éjre bűnbe rögződik az Igaz Isten ellen. A Névnélküli Asszony pedig
zengve hízelkedett tovább:

- Mint kis gyermeket dédelgetem őt, olyan gyengéden s mint fér
jemnek leszek szolaálatára és mint szerelmesemnek. ci sem fog sohasem
elfelejteni és mindig az ó szolgálóleányára gondol majd, amikor más

2116



asszony ágyához közelít, hisz én voltam először asszonya. Jőjjön az én
Uram!

O akkor letette az agyagcsészét és nem evett tovább. Azon gondol
kodott, mit tegyen. Nyilván el kell tűnnie, ha azt akarja, hogy a szeren
csétlen ne csábítsa őt tovább. S a félelem és utálat olyan erősek voltak
benne, hogy tetőtől talpig ellepte a verejték. Látta magát, amint vastag
izzadságrétegtől ellepve, verejtékén ólmosan fénylik a tűz vörössége, S
ugyanaz a vörösség bokájatól fel egészen koromfekete hajáig megvilá
gította az asszonyt, - amint nézte őt. O pedig nem tudott mozdulni sem.
Nemet szeretett volna mondani, de a torkán mintha ólom ült volna s nem
tudta a görcsöt feloldani. Ekkor mintha csak csoda történt volna, az
asszony egyszerre nem volt ott; később megértette, míért küldte el akkor
előle a Sivatag valamelyik Dérnona.

V.

Akkor azonban még egy pillanatig látta a tűz voros derengésében
csupasz talpát és haja minden csigáját, De azután valóban nem: volt ott, ő
pedig félrelökve az ételes csészét, ráfeküdt már előre kibontott alvó
szőnyegére, beleburkolódzott a Kereszt Jelébe és a következő pillanat
ban már aludt is, egészen hajnalig, amikor Chnum felkeltette őt szinte
egy állat gyengédségével: Mennie kell Uramnak... el kell
kísérnem őt ... Felkészítettem a a sivatagjáró öszvéreket.

Mert az út errefelé olyan kemény volt, hogy tevék helyett jobban
megfeleltek az öszvérek. Chnum azt állította, hogy ez a hely valamikor
- őseik így tudták - sziklás dombsor volt, a hőség tüze tette porrá,
de a rajta átvándorló láb leginkább még mindig köveken járt. Olyannak
tetszett, mint ami sohasem látott még csepp vizet sem ama naptól,
amelyen Isten elválasztotta a vizeket a földtől, míndíg ugyanaz a gonosz
napsütés veri s felette nappal is fekete az ég, feketeségben izzóvörös
ólomgolyó úszik, a Nap. Igy értek el ahhoz a helyhez, ahol a sziklák
tövében megéjszakázva hajnalban így szólt hozzá Chnum: - Uram, ez
az a vádi, amelyen estig a Holtak Völgyébe érsz, ha nem is sietsz
nagyon! És letérdelek előtted és kérlek, áldj meg, mert te szent vagy,
és én nem látlak többé, mert nem jövök ide, te pedig nagyon sokáig
akarsz itt maradni, mert halálos és hosszú a veszély, amely fejed után
leselkedik. De életben maradsz, ha megtartod a tanácsokat, amelyeket
adtam. Aldj meg, Uram!

Megtette. noha különös volt, mert nem volt pap s nem volt öreg
sem, sőt neki kellett egy öreget megáldania. Kiterjesztette kezét az öreg
szürke fő fölé, és engedte, hogy szavak nélkül ömöljön át szívén a hála,
szeretet és jókívánság --:.. szavak nélkül: a néma évek már ekkor, ide
előreküldték: üdvözletüket. Chnum utoljára még míndíg aggódott: - A ház
tele van skorpiókkal - intette őt. - Ne menj bele lakni anélkül, hogy
el ne űzd őket, rakj tüzet a ház minden zugában!

Azonban ezt (érintettük már) nem kellett tennie. A skorpiók a kí
gyókkal együtt eszeveszett elköltözésbe fogtak. Kivonultak a nagy épü
let középső főcsarnokából, ahol az obszidián szarkofág állt s kivonultak
azokból az apró fülkékből is.

Ezek a fülkék egy parányi keskeny bejárattal nyiltak a nagy kö
zépponti szarkofág-teremből s míndegyík a Hajdani Élő palotájának va
lamelyik szobáját, sőt lakosztályát ábrázolta falfestményeivel. Igen, a

287



halhatatlan égyiptomi freskók olyan frissen ábrázolták a halott Nagyúr
életét, minthacsak ma festették volna őket!

Ott volt gyermekkorának otthona, szülőível ábrázolva őt, hatalmas,
parókás, nagyúri szülőkkel, amint már gyermekkorában hódolnak neki,
a Fáraó leendő helyettesének. A képek megmutatták őt, amint Atyja
felügyeletével a Szent Betűkre tanítja a vörösbőrű, majdnem egészen
csupasz kisfiút Nagy Házuk főirnoka. Megmutatták, hogy viszi pompázó
tarka bárkán, vérszínű vitorlák alatt, hogyan kíséri atyja a thébai nagy
internátusba, ahol Khém-földjének legelőkelőbb fiai tanultak a papok
vezette állampolitikai főiskolán. Az ifjú ott ült mestereí előtt s leendő

nagyságát az jelezte, hogy kétszerte nagyobb volt társainál. Egy har
madik szoba freskói már úgy mutatták őt, mint a Folyó egyik ifjú mér
nökét s a tartomány fő-fő adószedőjét, minden ilyen munkája közben.
A tartomány erősen néger-lakta lehetett, mert az egyik képen néger
törzsfők hódolnak neki. Karrierje hamar emelhette őt a Delta központi
tartományában a Fáraó képévé. mert egészen ifjú férfiként fogta kezén
az egyik fáraó s ültette a magáé melletti kisebb trónra, s egy másik
képen a sajátja után következő harckocsiba és emelte őt mindenki más
fölé a tartományban, olyan fiatalon, hogy ekkor még mindig majdnem
gyermekifjút mutatott arca, feketére lakkozott ál-szakálkájával l S
ugyancsak a fáraó volt, aki a főúri és főpapi családok valamelyikétől

feleséget választott neki: tojásfejű gyermekleánykát, aki letérdelt ura
előtt, majd gyermekeket adott neki. Bőséges és gazdag gyermekáldás
származhatott tőlük, mert ágyasok sötétebb színnel jelzett gyermekein
kívül, alig megszámlálható számú gyermekek nyüzsögtek 'házukban. S a
képek megmutatták őt a Tartományt kormányozva, képe-viselői, főir

nokai és irnokai közt, Megmutatták, amint vadászni indul a Zöld Nilus
aranysárga nádasaiba vörősszőrű vadászmacskáíval, csónakon és helyette
testőrei feszítik íjját. Megmutatták őt a képek ujra. egy hadjáratban;
itt is néger földeket hódíthatott meg. Abrázolták a képek életét a. halá
láig; bebalzsamozását s utját az Alvilágban, vallomását a Negyven Bíró
előtt, szívének mérlegretételét s a jót és rosszat szívében! Megmutat
ták tulajdon eme sírpalotát, amelyet még életében ő maga építtetett s
amelybe most Antoniosz költözött bele, a memfiszi !

(Folytatjuk.)

DÉLELÖTT A PARKBAN

Látod, ez lesz belőled is.
Egy kissé meggörbül a hátad,
reszketős lesz a lépted is,
kis unokád tipeg utánad;
köszönsz szomszédnak, nagymamának,
eZüldögélsz a kis padon:
időnként megborzol a bánat,
és e szelíditett vadon,
a Múzeumkert zsivaluában,
vénasszonypletyka és gyerek
csacsogás közepett hiában
kutatsz fák közt bokrok felett;
magadnak méo-~em engeded,
hogy meobékélí léha 1,iaasztól,
s túnődsz: a minden mily szörnyű lehet,
ha a semmi is ily nyomasztó. S u r á n y i 1 s t v á Tr
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