
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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