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Marczinka Csaba

Ehnáton elmélkedései
Nemes Nagy Ágnes emlékének

I.

Február 21-én – a Nap kedvez�
konjunkciója alatt – kivonultam
az út felére, Menfer és Vászet közt
félúton egy Nílus menti völgybe!
Itt kezdtük embereimmel építni
az Új Igazi Istennek templomát…
Nem egy újabb sötét k�kalickát
akartunk építeni elképzelt
istenkéknek, hanem az Igaz Isten
Fényének valódi szálláshelyet!
Terasszal, ablakokkal és fénnyel:
sötét odú helyett egy fénypalotát!…

II.

Ámon-Ré, Ptah, Széth, Ozirisz s Ízisz
– nevek-névhalmok, mitológiák!…
Az összes név mögött: az Egyetlen?
De hol az igazi név, névdzsungelben?

III.

Legtisztább forma a Korong és a
legtisztább név az Égi Korong neve!
Áldott legyen Áton áldott jele!
(Föntr�l sugárzik m�napok romjára.)
Sugárkez� korongisten, hozz nekem
elég fényt és er�t a nagy harchoz!…
A legtisztábbra sz�rt sörömet teszem
le az oltárodra, ó, én Uram!

IV.

Az idegenek? Mintha �k állnának
legközelebb hozzám és istenemhez…
Az egyiptomiaknak ott a „spájzban”
a sok régi isten! – Nekik: csak új van!…
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Etióp, líbiai s hebreus1 mind:
h�ek s hittel imádják az Egyetlent!
Lehetséges, hogy az egyiptomi
eredet� isten övék lesz, végleg?

V.

Röpülj, röpülj az égi mez�kön
tovább, sugárkez� korongisten!
Istenként világra szültelek… Maradj
örökkön-örökké az Ég Ura!
S ha szül�földemen halálom után
hanyatlóra fordulsz: terjedj tovább
a négy égtáj felé szerteszéjjel
új neveken, a kapukon kívül!…

VI.

Dögvész dúl Kemet2 egykor virágzó
földjén!… Nofertiti és a kislányok
haldokolnak. Nem mehetek hozzájuk
közel… Az Ámon-papok mindenért
engem és az új hitet tesznek meg
b�nbakká!… „Régi istenek” bosszúja?
Vagy inkább az � méregkeverésük?!

VII.

Talán utoljára állok eléd,
Uram… N�vér-feleségem halott,
lányaim is meghaltak, áruló
fiam a papokkal egyezkedik!
Pedig belefoglaltam nevébe
a Te Nevedet3 is, reménykedve,
hogy lesz folytatás s kiteljesedés!…
Szent városunkat elhagyják a népek,
templom-palotánk kísértetkastély lesz!
Kortyolok, s leteszem söráldozatom.
Csak 17 év volt új korszakom mindössze,
de míg Nap lesz az égen – ott leszek benne!

1  hebreus: héber törzsbeli, zsidó
2  Kemet: Egyiptom óegyiptomi neve
3  L. Tutanháton: Ehnáton fi ának, Tutanhámonnak az eredeti neve


