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ñegyiptomi dialÂgus ¢letrûl ¢s
halÀlrÂl

Az Âkori Egyiptom irodalmÀnak egyik leg¢rdekesebb dokumentuma, tartalmÀt, c¢l-
zatossÀgÀt ¢s szerkezet¢t tekintve pedig egyed¡lÀllÂ alkotÀsa az a sz´veg, mely egy ber-
lini papiruszon maradt fenn (Pap. Berlin 3024), ¢s amely elsû publikÀlÂjÀtÂl AZ °LET-
UNT BESZ°LGET°SE LELK°VEL cÁmet kapta. (A. Erman: DAS GESPRAECH EINES LEBENS-
MºDEN MIT SEINER SEELE. APAW 1896.) Egyiptomi cÁme term¢szetesen nincs. Az ele-
j¢n t´red¢kes, eg¢sz¢t tekintve igen neh¢z, lacunÀkkal megszakÁtott, sok hely¡tt ho-
mÀlyos ¢s nehezen ¢rtelmezhetû sz´veget teljes eg¢sz¢ben vagy r¢szben t´bbsz´r le-
fordÁtottÀk, m¢g t´bbsz´r interpretÀltÀk ¢ppen a sz´veg kiv¢teles, az egyiptomi iro-
dalmi hagyomÀnytÂl ¢s tÀrsadalmi normÀktÂl idegen, azokkal szembefordulÂ tartal-
ma miatt.1 A mü a XII. dinasztia (i. e. 1990ä1785) korÀbÂl maradt fenn egyetlen p¢l-
dÀnyban, de keletkez¢se az I. çtmeneti kor (i. e. 2140ä2040 k.) idej¢re tehetû. A sz´-
veget a szokÀsoktÂl elt¢rûen nem mÀsoltÀk az ÁrnokiskolÀkban vagy a templomi ar-
chÁvumokban, jÂllehet ¢vezredes tradÁciÂ volt a legk¡l´nb´zûbb müfajÃ sz´vegek
megismertet¢s¢nek ¢s az utÂkorra valÂ hagyomÀnyozÀsÀnak a mÀsolÀs Àltal v¢gzett
gyakorlata. Az °LETUNT azonban nem vÀlt olyan müv¢ ä klasszikussÀ ä, melyet tanÁ-
tottak ¢s ism¢teltettek. Az ok t´bb mint valÂszÁnü az volt, hogy a szÂban forgÂ dialÂgust
nem tekintett¢k jÂ p¢ldÀnak ¢s tovÀbbÁtÀsra ¢rdemes hagyomÀnynak, mely a k¢sûbbi
generÀciÂk szÀmÀra becs¡lni valÂ gondolatokat k´zvetÁthetett volna.

Az egyiptomi irodalom szerzûi sok ¢s vÀltozatos müfajban dolgoztak. A kultÃra jel-
leg¢bûl adÂdott, hogy legnagyobb t´megben a vallÀsos müvek, himnuszok, halotti sz´-
vegek (piramis- ¢s koporsÂsz´vegek, Halottak K´nyve, alvilÀgi k´nyvek), rituÀl¢k, mi-
tikus ¢s mÀgikus sz´vegek k¢sz¡ltek ¢s maradtak fenn a sÁrokban ¢s a templomokban,
de ezek mellett, ha kisebb mennyis¢gben is, a profÀn irodalom szÀmos müfaja ¢lt ¢s
virÀgzott: intelmek, mes¢k, reg¢nyes elbesz¢l¢sek, szatÁrÀk, hÀrfÀs dalok, szerelmes
versek, ¢letrajzok, b´lcs mondÀsok, melyek a f´ldi l¢t h¢tk´znapi vagy ¡nnep¢lyes ese-
m¢nyeit, tapasztalatait ¢s tanulsÀgait fogalmaztÀk meg. Minden müfajnak megvolt a
sajÀt tradÁciÂja, tematikÀja ¢s stÁlusa. A szerzûk, papok ¢s tanult udvari emberek el-
eny¢szû kiv¢tellel ¢ppÃgy n¢vtelenek maradtak, mint a k¢pzûmüv¢szet müfajaiban
dolgozÂ mesterek. Az intelemirodalom legbecsesebb müveinek alkotÂik¢nt megneve-
zett kivÀlÂ szem¢lyis¢gek (mint pl. Ptahhotep, Kagemni, Dzsedefhor, Kheti vagy Ame-
nemhat fÀraÂ) ugyanis nem tekinthetûk teljes biztonsÀggal szerzûknek, ¢s nem lehe-
tetlen, hogy m´g´tt¡k egy-egy n¢vtelen ÁrÂ rejtûzik. Az irodalom inspirÀciÂs forrÀsai
k´z¡l a legfontosabbak az elûd´k müvei, a fÀraÂ vagy a kl¢rus utasÁtÀsai (t´rt¢neti ¢s
vallÀsi sz´vegekn¢l) ¢s a szerzûk sajÀt tapasztalatai voltak; egyben kollektÁv tapasz-
talatok: a tÀrsadalom¢, amelyben ¢ltek. A tradÁciÂk meghatÀrozÂ ereje folytÀn ritkÀn
ker¡ltek konfliktusba a fennÀllÂ renddel vagy az istenvilÀggal; müveik a hagyomÀ-
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nyok Àltal sugallt ¢s az Àllameszm¢vel, valamint a civil morÀllal egybehangzÂ monda-
nivalÂt fejezt¢k ki.

AkÀr a hivatalosan hirdetett, akÀr a tÀrsadalmi erk´lcs szÀmÀra elfogadhatÂ t¢mÀ-
kat dolgoztÀk fel, akÀr k´z´ss¢gi indÁttatÀsÃ cselekm¢nyt, akÀr a k´z´ss¢g egyik tag-
jÀnak ¢lm¢nyeit ¢s kalandjait ÁrtÀk meg, a t´rt¢netek (versek, biogrÀfiÀk, b´lcs mon-
dÀsok stb.) megnyugtatÂ ¢s boldog v¢get Ág¢rnek, beilleszkednek az Àllam ¢s a tÀrsa-
dalom ¢rt¢krendj¢nek megfelelû eszmevilÀgba. HabÀr bûven szerepelnek benn¡k
rendkÁv¡li ¢s csodÀs elemek, ezek megmaradnak a valÂszÁnüsÁthetû realitÀs talajÀn.

Az °LETUNT dialÂgusa a morÀlis egyensÃlyt, a vallÀsi-tÀrsadalmi ¢rt¢krendet alap-
k¢nt elfogadÂ irodalomban k¡l´nleges, az egyiptomi szeml¢lettûl merûben idegen ¢s
elutasÁtÀsra Át¢lt helyet foglalt el, vagyis inkÀbb kÁv¡l helyezte magÀt az elfogadott tÀr-
sadalmi normÀkon. Alapvetû t¢mÀja az ´ngyilkossÀg gondolatÀval viaskodÂ ember,
aki pÀrbesz¢det folytat halhatatlan lelk¢vel ä BÀjÀval ä, azaz sajÀt magÀval, a halÀlrÂl
¢s az ¢letben maradÀsrÂl. MÀr maga a t¢ma is szents¢gt´r¢snek szÀmÁtott. Az egyip-
tomi tÃlvilÀgeszme l¢nyege a k´z´s megegyez¢sen alapulÂ doktrÁna szerint ä leg-
alÀbbis a tÃlvilÀgi jogok ÀltalÀnossÀ vÀlÀsÀt k´vetûen, az I. çtmeneti kor kezdet¢tûl ä
a halÀl utÀni ´r´k ¢letben valÂ hit volt, mely megfelelû rÁtusok ¢s szertartÀsok Àltal
minden igaz ¢letet ¢lt egyiptomit megilletett. Erûszakos beavatkozÀsrÂl, a sajÀt ¢let
´nk¢ntes megszakÁtÀsÀrÂl jÂformÀn szÂ sincs a sz´vegekben, sem a gondolat, sem a
gyakorlat nem vert gy´keret a NÁlus-v´lgyi kultÃrÀban, mint ahogy p¢ldÀul jelen volt
az Âkori RÂmÀban vagy JapÀnban. Az egyiptomi tÀrsadalom egyik normÀja az ¢let
szeretete volt. A hosszÃ ¢letet ¢s a b¢k¢s ́ regs¢get az istenek ajÀnd¢kÀnak tekintett¢k.
Annak ellen¢re azonban, hogy a kultÃra fû ÀramÀban a boldog ´r´kk¢valÂsÀg rem¢-
nye dominÀlt, ¢s a sÁrok falk¢pei ä a f´ldi l¢t ´r´meit transzponÀlva ä a tÃlvilÀgi ¢let
idilli sz¢ps¢g¢t hirdett¢k, a sz´vegekben megbÃvÂ utalÀsok arra vallanak, hogy a halÀlt
gyül´letesnek tartottÀk, ¢s min¢l k¢sûbb kÁvÀntÀk el¢rni a àSz¢p NyugatotÊ, mely a
napnyugtÀt, a halÀlt ¢s a temetût nemcsak szimbolikusan, hanem valÂsÀgosan is je-
lentette. Ez a f¢lelem annyira term¢szetes emberi magatartÀs, hogy a hiÀnya lenne
inkÀbb meglepû. A f¢lelem, a k¢tely ¢s a hÀrÁtÀs azonban csak az ¢letet dicsûÁtû iroda-
lom vonulatÀnak mell¢kÀgaiban nyilvÀnult meg (hÀrfÀs dalok, intelmek, siratÂ¢ne-
kek); diadalt a tÃlvilÀg abszolÃt szilÀrdsÀgÀba vetett hit sz´vegei arattak. ä Az °LETUNT
halÀlvÀgya sÃlyos ¢s megd´bbentû eltÀvolodÀs ettûl a normÀtÂl. Az egyiptomiak rend-
hagyÂnak ¢s elhallgattatÀsra Át¢lendûnek tartottÀk a DIALñGUS-t, s valÂszÁnüleg csak
egy kis elit becs¡lte meg, amelynek szÀmÀra a k¢zirat k¢sz¡lt. AnnÀl nagyobb revelÀ-
ciÂt keltett a modern tudÂsok k´r¢ben. Az egyiptolÂgusok ugyan a mü t¢mÀjÀra rÀ-
nyomtÀk ä k¢ts¢gkÁv¡l joggal ä az àun¤gyptischÊ b¢lyegzût, de magÀt a sz´veget ànagy
t¢mÀnakÊ tekintett¢k, egyetemes emberi probl¢mÀnak, amelyben kifejezûdik a halÀl,
a halÀl vonzereje ¢s taszÁtÀsa k´z´tti k¡zdelem. Volt, aki a sz´veg fûszereplûj¢ben ma-
gÀt a szerzût lÀtta (A. Scharff), mÀs Ãgy v¢lte, hogy a f¢rfi halÀlos beteg vagy olyan
gazdag ember, aki elvesztette vagyonÀt (A. Hermann), ism¢t mÀsok metaforÀkat v¢ltek
felismerni az °LETUNT dialÂgusÀban; a BÀ-l¢lek ¢s a F¢rfi k´z´tti k¡zdelemben az
ortodoxia ¢s a szabad gondolat harcÀt (A. Scharff), a R¢-(Nap)kultusz ¢s az oziriÀnus
szkepticizmus megnyilvÀnulÀsÀt (G. Lanczkowski), az idealizmus ¢s a materializmus
harcÀt (J. Francev) vagy ¢ppen a privilegizÀlt elit ¢s a nyomorÃsÀgos n¢p szembeÀllÁ-
tÀsÀt (R. Weill), ¢s mindannyian kiemelt¢k vonzÂ hermetizmusÀt.

A sz´vegmagyarÀzÂk sajÀt ¢rzelmeik, ideolÂgiÀik ¢s elidegenedetts¢g¡k befolyÀsa
alapjÀn ¢rtelmezt¢k a DIALñGUS-t, ¢s a sz´veg egyetemes emberi mondanivalÂjÀt mi
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sem bizonyÁtja jobban, mint hogy a modern interpretÀciÂk mindegyike t´bb¢-kev¢sb¢
igazolhatÂ is a sz´vegben. °rdemes azonban rÀmutatni arra, hogy a t´rt¢net egy jÂl
meghatÀrozhatÂ korban, elûd ¢s kortÀrs forrÀsok rokon irÀnyultsÀgÃ k´rnyezet¢ben
sz¡letett, az I. çtmeneti kor pesszimista irodalmi hagyomÀnyÀnak vonulatÀban, ahol
a szem¢lyes szenved¢s ¢s a szociÀlis elkeseredetts¢g (Ipu-wer, Neferti intelmei), a he-
donizmussal pÀrosult szkepszis (az Antef-sÁr felirataibÂl sarjadÂ hÀrfÀs dalok) megrÀzÂ
lÀtomÀsokat ´r´kÁtett meg. MÁg azonban a rokon müvek az ¢lethelyzeteknek a natu-
ralizmustÂl sem mentes drÀmai k¢peit id¢zik fel (mint pl. Ipu-wer: àBizony, a fûrangÃak
sz¡l´tteit a falakhoz vÀgjÀk. A kÁvÀnt gyermekeket kiteszik a pusztÀba... Az ember meg´li anyjÀtÂl
valÂ testv¢r¢t...Ê),2 az Antef-sz´vegre rÁmelû hÀrfÀs dalok gyeng¢d melankÂliÀval szÂl-
nak az ¢let sz¢ps¢g¢rûl ¢s a tÃlvilÀgi l¢tben valÂ k¢telyrûl (mint pl. a Pap. Harris sz´-
veg¢ben: àEz¢rt hÀt ¡nnepelj meg egy sz¢p napot... LÀsd, senki nem vitte magÀval a javait.
LÀsd, senki nem j´tt vissza, aki elmentÊ),3 az °LETUNT dialÂgusÀban az ¢let ́ nk¢ntes meg-
szakÁtÀsÀrÂl van szÂ, ¢s a konfliktus a fûszereplû tudatÀban, ´nmagÀval valÂ vÁvÂdÀ-
sÀban zajlik. A F¢rfi (û a fûszereplû) az ´nmarcangolÀsban ¢s panaszkodÀsÀban tÀrsat
keres ¢s talÀl sajÀt lelk¢ben, a megszem¢lyesÁtett BÀ-l¢lekben.

Az egyiptomi szem¢lyis¢get alkotÂ princÁpiumok k´z¡l, melyeknek meghatÀrozott
szerep¡k ¢s jelentûs¢g¡k volt az ember f´ldi vagy tÃlvilÀgi l¢tez¢s¢ben, hÀrom l¢lek-
forma alkotott egys¢get; a KÀ, a vitÀlis energia ¢s az elhatÀrozÂk¢pess¢g kifejezûje,
melyet felemelt k¢t karral ÀbrÀzoltak leggyakrabban, az çkh, az ÀllÂ, tollkoronÀs Ábisz-
madÀrk¢nt megjelenÁtett, de lÀthatatlannak tartott f¢nyl¢lek, mely az ¢ghez tartozott,
¢s k´zvetÁtett az istenek ¢s az ember k´z´tt, valamint a BÀ, melyet a sÁrokban ¢s a sÁr-
mell¢kleteken madÀrtesttel ¢s emberfejjel illusztrÀltak, s amely (aki?) a szem¢lyis¢g
szellemi r¢sze volt, s a halÀl utÀn, megszabadulva a fizikai test b¢klyÂitÂl, elûj´hetett
a sÁrbÂl, ¢s tetsz¢s szerint elmehetett azokra a helyekre, ahol ¢lû àtÀrsaÊ idûzni szere-
tett. Egys¢get alkotott a fizikai l¢nnyel, mint test ¢s l¢lek, ¢s egyikûj¡k sem boldogul-
hatott a mÀsik akaratÀtÂl f¡ggetlen¡l. Az ¢lû ember term¢szetes vÀgya ¢s akarata volt,
hogy BÀ lelke a halÀl utÀn, ût reprezentÀlva kij´jj´n a napvilÀgra, a BÀnak pedig el
kellett kÁs¢rnie ember¢t a halÀlba, a temetûbe, a sÁrkamrÀba, ahol gyakran ÀbrÀzoltÀk
a mÃmia k´zel¢ben.

Ez a tradÁciÂ m¢lyen gy´kerezett az egyiptomi tÃlvilÀghitben, a l¢lekformÀk szere-
p¢rûl kialakult elk¢pzel¢sekben, ¢s betartÀsa a halotti rÁtusokkal ´sszhangban az ́ r´k
¢let elnyer¢s¢nek egyik alapvetû felt¢tel¢t jelentette, melytûl m¢g a pesszimista sz´-
vegek sem kÁvÀntak elt¢rni. Az °LETUNT dialÂgusÀban nemcsak az a botrÀny, hogy a
fûszereplû f¢rfi meg akarja ´lni magÀt, s ehhez meg akarja nyerni BÀ lelk¢nek bele-
egyez¢s¢t, hanem az is, hogy a BÀ ellentmond neki, nem akarja elkÁs¢rni olyan halÀlba,
mely elt¢r a hagyomÀnyos folyamattÂl, a term¢szetes elmÃlÀs v¢gpontjÀtÂl. A BÀ ́ r´k
pusztulÀssal fenyegeti meg ember¢t, mely a legsz´rnyübb Àtok volt: az egyszeri ¢s v¢g-
leges megsemmis¡l¢s. Az egyiptomi tradicionÀlis halÀl ugyanis szelÁd ¢s ¡nnep¢lyes
Àtmenetet jelentett a f´ldi l¢tbûl a tÃlvilÀgi, ´r´k l¢tez¢sbe, mÁg a szabÀlyokat meg-
szegve, a vilÀgban mük´dû igazsÀgeszm¢tûl elt¢rve (a szÁvm¢rlegel¢skor a szÁv ¢s az
igazsÀg egyensÃlya volt a boldogulÀs felt¢tele), az egy¢nt elnyelte a pusztÁtÂ v¢gzetet
jelk¢pezû sz´rnyeteg. Ettûl a szerencs¢tlens¢gtûl minden egyiptomi rettegett, ezt a
pusztulÀst az °LETUNT hûse is el akarta ker¡lni, s ez¢rt hÁvta lelk¢t segÁts¢g¡l.

Amikor az egyiptomi ember bajba vagy vÀlsÀgba ker¡lt, legt´bbsz´r a szÁv¢hez for-
dult segÁts¢g¢rt. A szÁvet az ¢rtelem ¢s az akarat k´zpontjÀnak tekintett¢k, amely az
¢letben ¢s a tÃlvilÀgi megm¢rettet¢sben magÀt az embert jelentette. Olykor a KÀ-l¢lek
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is adott tanÀcsokat neh¢z helyzetekben. A DIALñGUS-ban azonban rendkÁv¡li, nem
mindennapi vagy ¢ppen ¡nnepi aktusrÂl van szÂ. Ellenkezûleg: az ¢let ́ nk¢ntes meg-
szakÁtÀsÀrÂl ¢s az ´r´kk¢valÂsÀgba valÂ menek¡l¢srûl. A tÃlvilÀgi boldog l¢t azonban
csak a BÀ-l¢lekkel egy¡tt, vele egys¢gben ¢rhetû el. Ezt a segÁts¢get utasÁtja el a BÀ,
mintha azt mondanÀ: ä Halj meg hÀt, ha az ¢let annyira a terhedre van, de ne szÀmÁts
rÀ, hogy elkÁs¢rlek ä s ezzel tÀrsÀt (s egyben sajÀt magÀt is) a megsemmis¡l¢sbe taszÁtja.
A F¢rfi nem meghatÀrozott szem¢ly, sem neve, sem cÁme nem der¡l ki, de ez itt nem
is fontos. Szem¢lyis¢g, akinek szavaiban c¢lzÀsok, fÀtyolos utalÀsok ¢s ellentmondÀsok
formÀjÀban gy´trelmes titkok tÀrulnak fel àpartnereÊ elûtt. Kettûj¡k vitÀja, vagyis egy
¢s ugyanazon szem¢ly tudatÀban lezajlÂ belsû viaskodÀs, a halÀlba menek¡lni akarÂ
¢s retteg¢s¢re, k¢ts¢gbeesett vÀdaskodÀsaira vÀlaszt vÀrÂ individuum lelkiÀllapotÀnak
drÀmai k¡zdelme zajlik a DIALñGUS-ban. A F¢rfi sz´vege elkeseredett ¢s szÁvbemar-
kolÂan szomorÃ, panaszait n¢gy lÁrai k´ltem¢ny bet¢t¢vel teszi m¢g sÃlyosabbÀ. A BÀ-
l¢lek azonban nem lÀgyul el az ¢rvek hallatÀn, vÀlasza mindannyiszor szÀraz, kioktatÂ,
n¢ha durvÀn zsarolÂ. °rvel¢s¢ben odÀig mer¢szkedik, hogy ä p¢ldÀtlan mÂdon ä a
fizikai halÀl r¢ms¢geirûl besz¢l (leÁrva a tetemek pusztulÀsÀt ¢s a temetetlen halottak
lÀtvÀnyÀt), megs¢rtve a halÀlt jÂt¢kony fÀtyolba burkolÂ egyiptomi normÀkat. Csak a
sz´veg v¢g¢n enyh¡l meg ¢s vÀlt Àt barÀti hangra, megb¢k¢l¢st ajÀnl, hogy bÀtorÁtsa
àtÀrsÀtÊ az ¢let folytatÀsÀra ¢s szabÀlyos befejez¢s¢re. (Egyes kommentÀtorok szerint
a BÀ v¢g¡l beleegyezik az ´ngyilkossÀgba.) A k¡zdelem tehÀt ¢letre-halÀlra szÂl, s ha
nagyon szenved is az egyik f¢l, a mÀsik nem kÁm¢li. Az ¢rzelmek egyik oldalon izzÂan
elkeseredettek vagy melankolikusan lÀgyak, mÁg a mÀsikon cinikusan szenvtelenek
vagy s¢rtûn durvÀk. JÂllehet a dialÂgus müfaja mind a vallÀsos, mind a profÀn iroda-
lomban ismert volt, a tudatban zajlÂ pÀrbesz¢des vÁvÂdÀs, mik¢nt az az °LETUNT sz´-
veg¢ben megjelenik, egyed¡lÀllÂ az egyiptomi irodalomban. A pÀrbesz¢des forma ki-
¢lezi az ¢rvek ¢s az ellen¢rvek harcÀt.

Az egyiptomi ÁrÀs nem jel´lte a magÀnhangzÂkat, s Ágy sem a prÂza, sem a k´lte-
m¢ny ritmusa nem àhallhatÂÊ. A kettû k´z´tti k¡l´nbs¢gre a mondatok szerkezet¢bûl
¢s kiemelt tartalmi sajÀtossÀgaibÂl lehet k´vetkeztetni. Az °LETUNT sz´veg¢ben vÀl-
takozik a prÂza (a F¢rfi ¢s a BÀ elbesz¢l¢s¢ben) ¢s a k´ltem¢ny (I, II, III, IV), utÂbbi
ritmikusan ism¢tlûdû hÀromsorosokban ¢s k¢tsorosokban jelenik meg.

Sz´veg:*
à[1]... [2]... [3]... nyelv¡k nem r¢szrehajlÂ.
[F¢rfi:] ... ä Kinyitottam [4] a szÀmat a BÀmnak, hogy feleljek arra, amit mondott: [5]
ä TÃl sok ez nekem ma, hogy a BÀm nem Àll szÂba [6] velem. TÃlsÀgosan is nagy tÃlzÀs,
mintha nem venne tudomÀst [7] rÂlam. (BÀrcsak) ne tÀvozna el a BÀm, hogy figyel-
hessen rÀm! [8]... [9]... testemben, mint egy k´t¢lcsomÂ.4 [10] BÀrcsak ne siker¡lne
elmenek¡lnie a szerencs¢tlens¢g napjÀn! [11] LÀssÀtok, a BÀm f¢lrevezet engem, de
¢n nem hallgatok [12] rÀ, elvonszol a halÀl fel¢, mielûtt oda menn¢k, [13] tüzre vet
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* A t´red¢kess¢gbûl szÀrmazÂ hiÀnyokat pontok..., az Árnok Àltal elfelejtett, de a sz´vegbûl pontosan re-
konstruÀlhatÂ szavakat ferde zÀrÂjelek / /, az ¢rtelemszerü kieg¢szÁt¢seket kerek zÀrÂjelek ( ) jelzik. A sz´-
vegsorok szÀma sz´gletes zÀrÂjelben [ ] Àll. A pÀrbesz¢des tagolÀs elk¡l´nÁt¢se az eredeti sz´vegben nem
lÀthatÂ, az ÁrÀs folyamatos, de a dialÂgus hangsÃlyainak kiemel¢se ¢rdek¢ben ezek a r¢szek itt Ãj bekezd¢sbe
ker¡ltek. A szereplûk szem¢ly¢nek sz´gletes zÀrÂjelben [ ] valÂ megjelenÁt¢se csak a fordÁtÀsban szerepel,
¢s a sz´veg meg¢rt¢s¢t szolgÀlja.



(engem), hogy el¢gessen... [14]... [15]... K´zelemben lesz a szerencs¢tlens¢g napjÀn,
¢s [16] azon az oldalon fog Àllni...5 [17] ý az, aki elûj´n, aki elûhozza sajÀt magÀt.6
Oh, ¢n BÀm, [18] tÃl ostoba vagy, hogy csillapÁtsd a fÀjdalmat az ¢letben, elvezetsz
engem [19] a halÀl fel¢, mielûtt oda menn¢k. Tedd szÀmomra ¢dess¢ [20] a Nyugatot!
Neh¢z ez? Az ¢let [21] Àtmenet, a fÀk kidûlnek. Tipord [22] el a Rosszat, m¢rs¢keld
nyomorÃsÀgomat! [23] ít¢ljen meg engem Thot,7 aki megb¢kÁti az isteneket! [24]
Khonszu v¢djen meg engem, [25] û, aki az igazsÀgot Árja!8 Hallgassa meg R¢ a pana-
szomat, [26] û, aki irÀnyÁtja a napbÀrkÀt!9 [27] V¢djen meg engem Iszdesz (istens¢g)
a Szent Csarnokban... [28] ...mert a szenved¢s (tÃlsÀgosan) neh¢z teher, [29] melyet
rÀm helyezett.10 [30] íme, ezt mondta nekem a BÀm: [31]

[A BÀ elsû vÀlasza:] ä Nem vagy talÀn ember? °lû vagy, [32] nem? Mire m¢sz azzal,
ha gy´trûdsz az ¢let miatt, [33] mint az az ember, aki a gazdagsÀg (miatt panaszkodik)?!

[F¢rfi:] ä Azt mondtam, nem megyek el, [34] amÁg ez itt van.11 Ha m¢gis elsz´ksz
(tûlem), nem leszel [35] v¢dett.12 BÀrmely ÃtonÀllÂ azt mondja: ä megfoglak! [36] ä
de te halott vagy, (csak) a neved [37] ¢l. OdaÀt13 mened¢k van, kedves [38] a szÁvnek.
A Nyugat ä bÃvÂhely, az evez¢s...14 [39] Ha a BÀm figyel rÀm, [40] û, aki büntelen, ¢s
a szÁve egyet¢rt velem, szerencs¢s lesz. [41] ögy int¢zem, hogy el¢rje a Nyugatot, mint
[42] az, aki a piramisÀban van, akinek a temet¢s¢rûl egy tÃl¢lû gondoskodott. [43]
(Mened¢ket) csinÀlok a holttesteden,15 [44] /Ãgy, hogy/ f¢lt¢kenny¢ tehetsz egy mÀsik
BÀt [45] a fÀradtsÀgban.16 (Mened¢ket) csinÀlok neked, hogy ne fÀzzÀl, Ãgy, hogy f¢l-
t¢kenny¢ tehetsz egy mÀsik BÀt, [47] aki forrÂ.17 Inni fogok a tÂ viz¢bûl, [48] Àrny¢kot
vetek neked [49] Ãgy, hogy f¢lt¢kenny¢ tehetsz egy mÀsik BÀt, aki ¢hezik. /çm/ ha [50]
te ily mÂdon taszÁtasz a halÀl fel¢ engem, [51] sehol nem fogsz talÀlni egy helyet Nyu-
gaton, hogy megpihenj. L¢gy t¡relmes, [52] ¢n BÀm, fiv¢rem, amÁg elj´n az utÂdom,
[53] aki Àldozati (ajÀnd¢kokat) tesz, ¢s a sÁrnÀl Àll [54] a temet¢s napjÀn, miutÀn elk¢-
szÁtette a koporsÂt [55] a temetûnek.

A BÀm kinyitotta a szÀjÀt nekem, [56] hogy vÀlaszoljon arra, amit mondtam:
[A BÀ mÀsodik vÀlasza:] ä Ha te a temet¢sre gondolsz, [57] (ez bizony) szomorÃ

dolog, ez k´nnyekig elkeserÁti az embert. [58] (Ez olyan, mint) elragadni egy embert
a hÀzÀbÂl, hogy a halomra vess¢k. [59] Soha t´bb¢ nem emelkedsz (onnan) fel, hogy
meglÀsd [60] a napot. Azok, akik grÀnitbÂl [61] ¢pÁtkeztek, akik csarnokokat emeltek
finom mÁvü, kivÀlÂ piramisokban, [62] midûn az ¢pÁtûk istenekk¢ [63] vÀltak,18 sÁrk´-
veik (¢ppÃgy) elpusztultak, mint (azok¢) az elfÀradtak¢, [64] akik a folyÂparton haltak
meg utÂd n¢lk¡l. [65] Az ÀradÀs elveszi a maga r¢sz¢t, a nap Ãgyszint¢n, [66] a halak
szÂlnak (csak) hozzÀjuk [67] a vÁzparton.19 Hallgass rÀm! LÀsd, jÂ az az embereknek,
ha figyelnek! [68] K´vesd a sz¢p napot, felejtsd el a bÀnatot!

(Volt egyszer) egy ember, [69] a f´ldecsk¢j¢t szÀntotta. Megrakott a term¢s¢vel [70]
egy hajÂt, vontatva azt. [71] Midûn az û ¡nnepnapja k´zeledett, lÀtta, hogy feltÀmad
[72] az ¢szaki sz¢l s´t¢ts¢ge. Virrasztott a hajÂban, [73] amÁg leszÀllt a nap. Kij´tt a
feles¢g¢vel [74] ¢s a gyermekeivel, de els¡llyedt a tÂban, melyet elÀrasztottak [75] ¢jjel
a krokodilok.20 ºlve t¢rt magÀhoz, [76] s megt´rve a (csendet) Ágy szÂlt: ä Nem sÁrok
[77] e miatt az anya miatt, aki nem j´het ki t´bb¢ a NyugatrÂl21 [78]... inkÀbb bÀnkÂ-
dom a gyermekei miatt, [79] akik ´sszet´rtek a tojÀsban, akik meglÀttÀk a Krokodil
arcÀt, [80] mielûtt m¢g ¢ltek volna.22

Egy f¢rfi ennivalÂt k¢rt. [81] A feles¢ge azt mondta neki: ä Ez itt vacsorÀra van. [82]
(Akkor) kiment... egy idûre. [83] Amikor visszaj´tt a hÀzba, mintha mÀsmilyen lett
volna. Feles¢ge [84] nyugtatgatta, de û nem hallgatott rÀ... [85]... d¡h´ng´tt...
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[F¢rfi:] ä Kinyitottam a szÀmat a BÀmnak, hogy vÀlaszoljak arra, amit mondott:
[I.]   LÀsd, [87] utÀlatos az ¢n nevem,

LÀsd, m¢g inkÀbb, mint a keselyük szaga
[88] egy nyÀri napon, amikor forrÂ az ¢g.

LÀsd, [89] utÀlatos az ¢n nevem,
LÀsd, /m¢g inkÀbb, mint/ a halzsÀkmÀny¢
[90] a halÀszat napjÀn, amikor forrÂ az ¢g.

LÀsd, [91] utÀlatos az ¢n nevem,
LÀsd, m¢g inkÀbb, mint a kacsÀk szaga, [92]
m¢g inkÀbb, mint a vÁzimadarakkal teli nÀdas¢. [93]

LÀsd, utÀlatos az ¢n nevem,
[94] LÀsd, m¢g inkÀbb, mint a halÀszok szaga,
m¢g inkÀbb, mint a mocsarak tÂcsÀi¢, [95] ahol halÀsznak.

LÀsd, [96] utÀlatos az ¢n nevem,
LÀsd, m¢g inkÀbb, mint a krokodilok szaga,
[97] m¢g inkÀbb, mint a homokzÀtony¢, tele krokodillal.

LÀsd, [98] utÀlatos az ¢n nevem,
LÀsd, m¢g inkÀbb, mint egy asszony¢ (= feles¢g¢),
[akirûl] hazugsÀgokat mondtak [99] egy f¢rfinak.

LÀsd, [100] utÀlatos az ¢n nevem,
LÀsd, m¢g inkÀbb, mint egy der¢k gyermek¢,
akirûl azt mondtÀk, [101] ahhoz tartozik, aki megtagadja.23

LÀsd, utÀlatos az ¢n nevem,
[102] LÀsd, /m¢g inkÀbb, mint/ a kirÀly vÀrosÀ¢,
mely zend¡l¢st forral [103] (urÀnak) hÀta m´g´tt.

[II.]  Kihez besz¢lhetek ma?
A fiv¢rek gonoszak,
[104] a mai barÀtok nem szeretik egymÀst.

Kihez besz¢lhetek [105] ma?
A szÁvek mohÂk,
mindenki elveszi [106] rokonai javait.

/Kihez besz¢lhetek ma?/24

[107] A szelÁds¢g elveszett,
erûszak sÃjt le [108] mindenkire.

Kihez besz¢lhetek ma?
A GonoszsÀg arca el¢gedett,
[109] a JÂsÀgot f´ldre tepert¢k minden¡tt.



Kihez besz¢lhetek [110] ma?
Az, aki felbûszÁt egy embert a büneivel, [111]
megnevettet mindenkit a gonoszsÀgÀ(val).25

Kihez besz¢lhetek [112] ma?
Az emberek rabolnak,
mindenki kifosztja a rokonÀt.

[113] Kihez besz¢lhetek ma?
A gazember [114] a bizalmas barÀt,
a fiv¢r (pedig), akivel egy¡tt dolgozott (az ember), [115] ellens¢gg¢ vÀlt.

Kihez besz¢lhetek ma?
Nem eml¢keznek a tegnapra.
[116] Senki nem segÁt most annak, aki (egykor) segÁtett.

Kihez besz¢lhetek ma?
[117] A fiv¢rek gonoszak,
az emberek idegenekhez fordulnak [118] gyeng¢ds¢g¢rt.

Kihez besz¢lhetek ma?
Az arcok [119] elfordultak,
mindenki lehajtja arcÀt [120] fiv¢rei elûtt.

Kihez besz¢lhetek ma?
A szÁvek mohÂk.
[121] Nincs emberi szÁv, amelyben bÁzni lehet.

Kihez besz¢lhetek [122] ma?
Nincsenek igazak.
Az orszÀg [123] kiszolgÀltatott a gonosztevûknek.

Kihez besz¢lhetek ma?
HiÀnyzik [124] a szÁvb¢li barÀt,
ismeretlenhez fordul az ember, [125] hogy neki panaszkodjon.

Kihez besz¢lhetek ma?
Nincs [126] el¢gedett ember.
Akivel hajdan egy¡tt s¢tÀltunk, nincs [127] t´bb¢.

Kihez besz¢lhetek ma?
Meg vagyok terhelve [128] nyomorÃsÀggal,
nincs bizalmasom.

[129] Kihez besz¢lhetek ma?
A GonoszsÀg, mely elÀrasztja a f´ldet,
[130] nem ¢r v¢get.
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[III.]26  Olyan elûttem ma a halÀl,
mint midûn [131] meggyÂgyul egy beteg,
mint kimenni Ãjra baleset utÀn.
[132] Olyan elûttem ma a halÀl,
mint a balzsam illata, [133]
mint vitorla alatt ¡lni [134] szeles napon.
Olyan elûttem ma a halÀl, [135]
mint a lÂtusz illata,
mint ¡lni [136] a r¢szegs¢g partjain.
Olyan elûttem ma a halÀl,
mint [137] az Ãt esûben [?],
mint midûn [138] katonÀskodÀsbÂl hÀzÀba t¢r meg az ember.
*Olyan elûttem ma a halÀl,
mint [139] amikor megvilÀgosodik az ¢g,
mint amikor egy f¢rfi [140] (felfedez) valamit, amit nem tudott.*
Olyan elûttem ma a halÀl,
[141] mintha vÀgyik Ãjra lÀtni hÀzÀt az ember,
ki fogsÀgban t´lt´tt el sok-sok ¢vet. [142]

    [IV.]  ValÂban, aki OdaÀt van, ¢lû isten lesz,
[143] megb¡nteti a bünt annÀl, aki elk´veti.

ValÂban, [144] aki OdaÀt van, egy lesz azok k´z´tt,
ValÂban, [144] aki akik a NapbÀrkÀban Àllnak,
¢s adomÀnyokat juttat [145] a templomoknak.

ValÂban, aki OdaÀt van, b´lcs lesz,
[146] (¢s) nem lesz akadÀlyoztatva, hogy [147] R¢hez folyamodjon,
[146] (¢s) nem lesz amikor az szÂl.

Ezt mondta nekem a BÀm:
[A BÀ harmadik vÀlasza:] [148] ä Akaszd hÀt karÂra a panaszod, ¢n tÀrsam, [149]

¢n fiv¢rem! T¢gy Àldozatot a tüzre, [150] ragaszkodj az ¢lethez, (akkor is, ha olyan)
ahogy mondtad! Szeress itt engem, [151] tedd f¢lre a Nyugatot! De, ha kÁvÀnatos, hogy
[152] el¢rd a Nyugatot, ¢s tested talÀlkozik a f´lddel, [153] ¢n leszÀllok, midûn te el-
fÀradsz, [154] ¢s egy¡tt alkotunk egy lakÂhelyet.

Befejezûd´tt, [155] elej¢tûl a v¢g¢ig, ahogy leÁrva talÀltÀk.Ê

Az °LETUNT sz´vege az I. çtmeneti korban, az ñbirodalom ́ sszeomlÀsa utÀn ÁrÂdott.
Az ñbirodalom az egyiptomi kultÃra elsû virÀgkora volt, az abszolÃt monarchia kitel-
jesed¢s¢nek korszaka, mely a k¢sûbbi ¢vezredek nemzed¢kei elûtt mindig p¢ldak¢nt
Àllt, de amelynek t´k¢letess¢g¢t soha t´bb¢ nem tudtÀk el¢rni. A szilÀrd Àllam, az erûs
int¢zm¢nyek, a biztonsÀg ¢s az intellektuÀlis alkotÂerû sokoldalÃ kibontakozÀsa a mü-
v¢szetekben ¢s az irodalomban az erûs kirÀlyi hatalom v¢delm¢t ¢lvezte. F¢l ¢vezreden
Àt az orszÀg lakÂiba m¢lyen beivÂdott, hogy az Àllam politikai, tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi
stabilitÀsÀnak zÀloga az istenkirÀlysÀg, mely a fennÀllÂ rend(szer), a tradÁciÂk¢nt meg-
szilÀrdult etikai ¢s vallÀsos ¢rt¢kek ´r´kk¢valÂsÀgÀt sugallta. Az ´sszeomlÀs meglehe-
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tûsen hosszÃ agÂnia utÀn a VI. dinasztia utolsÂ kirÀlyÀnak kilencvenesztendûs ural-
kodÀsa v¢g¢n k´vetkezett be. A r¢szekre szakadt orszÀg ´njel´lt kirÀlyai sz¢dÁtû iram-
ban vÀltottÀk egymÀst, ¢s gyenge vagy ¢ppen kegyetlen uralmuk alatt m¢g sajÀt k´r-
zet¡kben sem voltak k¢pesek fenntartani a rendet. A DeltÀba idegen behatolÂk, be-
duin t´rzsek szivÀrogtak be, fokozva az ÀltalÀnos zürzavart. PolgÀrhÀborÃ dÃlt az or-
szÀgban, minden¡tt anarchia uralkodott. A fellÀzadt n¢p elrabolta a kirÀlyt, feldÃlta
a palotÀt ¢s a bÁrÂsÀgot, kifosztotta a gazdagokat, bandÀk garÀzdÀlkodtak az utakon,
testv¢r testv¢re ellen tÀmadt, ¢hs¢g ¢s fosztogatÀs volt minden¡tt. A gyermekeket ki-
tett¢k a sivatagba meghalni, s az emberek ´nk¢nt vÀllaltÀk a halÀlt a krokodiloktÂl
hemzsegû folyÂban, mely v¢res temetûv¢ vÀlt a belevetett halottaktÂl. A szeg¢nyek bir-
tokba vett¢k a gazdagok vagyonÀt, a szolgÀk ¢lvezt¢k a luxust, a nincstelenek vÀltak
nagy vagyonok birtokosaivÀ, s akik ¢heztek, most teli kamrÀval rendelkeztek.

A polgÀrhÀborÃ sokkolÂ borzalmait ¢s az addig ´r´kk¢valÂnak hitt rendben valÂ
csalÂdottsÀgot, a pusztulÀs nyomÀn kit´rû k¢ts¢gbees¢st ¢s lelkiismeret-furdalÀst az I.
çtmeneti korban keletkezett irodalmi müvek k´zvetÁtett¢k. A szerzûk az Àt¢lt sz´rnyü-
s¢geket (Ipu-wer), a tÃlvilÀgi l¢t helyett a f´ldi ´r´m´k fontossÀgÀt (Antef), a szenve-
d¢sek enyhÁt¢s¢t ¢s a humÀnus magatartÀs dics¢ret¢t (Merikar¢) ´r´kÁtett¢k meg. A
fûrangÃ Ipu-wer szavaibÂl felhÀborodÀs ¢s gyül´let Àrad a r¢gi rend felforgatÂival
szemben, ¢s magÀt a kirÀlyt is felelûss¢ teszi az anarchiÀ¢rt.

Amikor vilÀgossÀ vÀlt, hogy a kirÀlysÀg stabilitÀsa nem ́ r´kk¢valÂ, ¢s minden ¢rt¢k,
mely addig megingathatatlannak lÀtszott, mostanra romba dûlt, feltÀmadt a k¢tely a
tÃlvilÀgi eszm¢k ¢rv¢nyess¢ge irÀnt. Voltak, akik az ´ngyilkossÀgot vÀlasztottÀk, mint
v¢gsû megoldÀst, mÀsok az ¢let ́ r´meinek ¢lvezeteibe mer¡ltek el. Melankolikus me-
ditÀciÂk arra eml¢keztettek, hogy minden mulandÂ, ¢s a kirÀlysÁrok ¢ppÃgy romok-
kÀ vÀltak, mint a legegyszerübbek¢, hiszen nem siker¡lt tartÂssÀ tenni a halotti kul-
tuszokat ¢s ezÀltal biztosÁtani az ´r´kk¢valÂsÀgot. Az illÃziÂveszt¢s ¢s a szkepszis azt
sugallta, hogy ha nem lehet befolyÀsolni a megismerhetetlen tÃlvilÀgi l¢tet, a f´ldi ¢le-
tet kell min¢l szebb¢ ¢s ¢lvezetesebb¢ tenni. A pillanat gy´ny´rüs¢g¢t kell megragad-
ni, mert a halÀl utÀn a sikolyok soha nem mentettek ki egyetlen emberi szÁvet sem a
temetûbûl.

Az Àt¢lt szenved¢sek azonban nemcsak elkesered¢st, hanem Ãj felismer¢seket is
sz¡ltek. A kirÀly isteni ¢s mindenhatÂ l¢ny¢nek megk¢rdûjelez¢se nyomÀn k´vetel-
m¢nyeket tÀmasztottak az uralkodÂval szemben: legyen igazsÀgos, felelûss¢gteljes, n¢-
p¢nek v¢delmezû àjÂ pÀsztoraÊ, aki megb¡nteti a gonoszokat, ¢s megûrzi n¢p¢t a csa-
pÀsoktÂl. A fÀraÂ leszÀllt az ¢gbûl, emberk´zelbe ker¡lt. I. e. 2050 k´r¡l a hadakozÂ
kiskirÀlysÀgokbÂl k¢t hatalmi csoport formÀlÂdott az ¢szaki (H¢rakleopolisz) ¢s a d¢li
(Th¢ba) orszÀgr¢szben, s az egymÀssal vÁvott hosszÃ csatÀrozÀsbÂl v¢g¡l a th¢bai her-
cegi csalÀd ker¡lt ki gyûztesen. A XI. dinasztia mÀr egy nagyjÀbÂl egyesÁtett orszÀgot
mondhatott magÀ¢nak. Gyûzelme brutÀlis volt, de hatÀsos, mert a sz¢tszabdalt orszÀg
egyesÁt¢se ¢s a vid¢ki fejedelmekkel valÂ megegyez¢s lassan meghozta a b¢k¢t. A K´-
z¢pbirodalom Àllama (i. e. 2050ä1800 k.) magÀn viselte keletkez¢s¢nek b¢lyeg¢t; egy-
s¢ge m´g´tt sz¢thÃzÂ erûk mük´dtek, ¢s a kirÀlyi hatalom soha t´bb¢ nem nyerte
vissza az ñbirodalomban ¢lvezett presztÁzs¢t. A th¢bai kirÀlyportr¢k nem istenkirÀ-
lyokat, hanem halandÂ, megrendÁtûen magÀnyos, olykor a brutalitÀsig szigorÃ ural-
kodÂkat ÀbrÀzoltak. M¢ly rÀncaikban keserüs¢g, szÀjuk sz´glet¢ben nemritkÀn meg-
vet¢s hÃzÂdik meg, szem¡k k´rny¢k¢t beÀrny¢kolja az ´regs¢g. HovÀ tüntek az ñbi-
rodalom kortalan, fens¢get sugÀrzÂ fÀraÂk¢pmÀsai? °gi kivÀltsÀgukat elveszÁtve, halÀl
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utÀni sorsuk is alattvalÂik¢val volt k´z´s, tetteiket ugyanaz a tÃlvilÀgi bÁrÂsÀg Át¢lte
meg Ozirisz elûtt, mint a legszeg¢nyebb egyiptomi¢t.

Az I. çtmeneti kor forrongÀsai elt´r´lt¢k a fÀraÂ kizÀrÂlagos jogÀt a halÀl utÀni ¢let-
re. E kortÂl kezdve minden egyiptomi, ¢let¢nek kedvezû megÁt¢l¢se utÀn jogot nyert
a halhatatlansÀgra. Ez a szÀmunkra bizarrnak tünû àdemokratizÀlÂdÀsÊ azzal a szem-
l¢lettel jÀrt egy¡tt, mely elÁt¢lte az ́ nk¢nyt, az alattvalÂkat sÃjtÂ jogtalansÀgot, ¢s nagy
fontossÀgot tulajdonÁtott az etikai ¢rt¢keknek. A kor irodalma addig nem tapasztalt
bûs¢gben a csalÂdottsÀg ¢s a szenved¢sek mellett az igazsÀgrÂl, a jÂcselekedetekrûl ¢s
az er¢nyekrûl szÂl. Ezt ûrizt¢k ¢s teljesÁtett¢k ki a k¢sûbbi korok irodalmi müfajai, be-
illeszkedve abba a morÀlis Àramlatba, mely az ¢let szeretet¢t, sz¢ps¢g¢t ¢s a tÃlvilÀgi
l¢t boldogsÀgÀt hirdette. Ettûl a normÀtÂl t¢rt el a f´ldi ¢let gy´ny´rüs¢geit dicsûÁtû
¢s a halÀl utÀni l¢tben k¢telkedû szkeptikus irÀnyzat, melyet elûsz´r, drÀmai erûvel az
°LETUNT sz´veg¢ben fogalmaztak meg, s amely a hÀrfÀs dalokban, a keserü intelmek-
ben ¢s b´lcs mondÀsokban ¢lt tovÀbb.

A DIALñGUS szerzûje nem foglalt ÀllÀst a gyül´lt ¢let folytatÀsa ¢s a tÃlvilÀgi ¢let
irÀnti k¢tely tekintet¢ben, nem Át¢lte meg a pÀrbesz¢d amorÀlis elemeit. Mesteri mÂ-
don k¢t pesszimista t¢mÀt jÀtszott ki egymÀs ellen, Àm a sz´veg v¢g¢n nincs gyûztes
vagy legyûz´tt. A feloldÀs ¢ppÃgy lehet az ́ ngyilkossÀg, mint a f´ldi sorssal valÂ meg-
b¢k¢l¢s. A k¢rd¢s, mely ´r´k, emberi ä nyitott maradt. A vÀlaszt minden ember maga
keresi, aki az ¢let¢re ¢s a halÀlÀra gondol, ¢s vergûdik a k¢ts¢gek ¢s a rem¢nyek k´z´tt.
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4. ValÂszÁnüleg a szorongÀsra utal.
5. W. Barta kieg¢szÁt¢se szerint: àmint Nehe-
puÊ: alvilÀgi istens¢g.
6. A BÀ a halÀl utÀn elûj´het a sÁrbÂl, ¢s jÀrhat
mindazon helyeken, hol egykor teste jÂl ¢rez-
te magÀt.
7. Az ÁrÀs ¢s a b´lcsess¢g istene, aki a tÃlvilÀgi
Át¢letn¢l is jelen van, ¢s felÁrja a m¢rlegel¢s
eredm¢ny¢t.
8. Holdistens¢g, a th¢bai istentriÀsz gyerme-
ke. Itt minden bizonnyal az ít¢let CsarnokÀrÂl
van szÂ, ahol Ozirisz elûtt a bÁrÀk eld´ntik, hogy
a halott szÁve ä ¢let¢nek foglalata ä megfelelt-e a
vilÀgban mük´dû igazsÀg eszm¢j¢nek.
9. A sÂlyomfejü R¢ napistent emlÁti, akinek ¢gi
hajÂjÀba akart a halott beszÀllni, hogy a Nap-
pal egy¡tt sz¡lessen meg hajnalban.
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10. ValÂszÁnüleg a BÀra c¢loz, mert az elûzû
sorokban a lelk¢t hibÀztatja szenved¢sei¢rt.
11. Vagyis, amÁg ez a probl¢ma meg nem ol-
dÂdik.
12. A BÀ-l¢lek ugyanis ¢ppolyan v¢dtelen ¢s
kiszolgÀltatott a teste n¢lk¡l, mint a test a BÀ-
l¢lek n¢lk¡l.
13. Vagyis a halÀl utÀn az alvilÀgban vagy a tÃl-
vilÀgon.
14. T́ red¢kes. Az evez¢s minden bizonnyal az
¢gi ÂceÀnon hajÂzÂ isteni napbÀrkÀra utal.
15. A BÀ teste az ember teste. A F¢rfi itt a sajÀt
test¢rûl, mint lelk¢nek a holttest¢rûl besz¢l.
16. A fÀradtsÀg a halÀl jel´l¢s¢re szolgÀl. Ozi-
risz, a halottak uralkodÂja is viseli a àFÀradt
szÁvüÊ jelzût.
17. C¢lzÀs arra, hogy sem a hideg, sem a for-
rÂsÀg nem jÂ a l¢leknek.
18. Azaz: meghaltak.
19. MÀr az ñbirodalom idej¢n szokÀsos volt,
hogy akinek nem volt temet¢se, mert vÁzbe fÃlt,
vagy napszÃrÀs ´lte meg, tetem¢t a folyÂba ve-
tett¢k, a halak k´z¢. Itt àa vÁzpart halaiÊ a part
m¢ly ¡regeiben megbÃvÂ halakat jelentik.
20. Nehezen ¢rthetû sz´vegr¢sz, amelyben ar-

rÂl van szÂ, hogy a vihar idej¢n a F¢rfi kime-
nek¡lt a hajÂbÂl a feles¢g¢vel ¢s a gyerme-
keivel, amikor a katasztrÂfa bek´vetkezett. A
tovÀbbiakban kider¡l, hogy rem¢nybeli gyer-
mekeirûl besz¢l.
21. SzÂ szerint: àakinek nincs t´bb¢ kij´vetele
a NyugatbÂlÊ, azaz, aki nem kelhet mÀr ¢letre.
22. Vagyis azok¢rt a gyermekek¢rt bÀnkÂdik,
akiket a feles¢ge sz¡lhetett volna, s akik Ãgy
pusztultak el, hogy meg sem sz¡lettek. A tojÀs
Egyiptomban is a sz¡let¢s szimbÂluma volt.
23. HÀzassÀgt´r¢sbûl szÀrmazÂ gyermekrûl
van szÂ.
24. Az Árnok feled¢kenys¢gbûl kihagyta a k¢r-
d¢st. A t´bbi strÂfÀbÂl kieg¢szÁthetû.
25. C¢lzÀs arra, hogy az emberek a hamissÀ-
got inkÀbb szÂrakoztatÂnak tartjÀk, mintsem
felhÀborodjanak miatta.
26. Ezt a sz´vegr¢szt a leghitelesebben ¢s egy-
ben a leglÁraibban is Dobrovits AladÀr fordÁ-
totta: AZ ñKORI-KELET IRODALMAI, Budapest,
1944. 54ä55. o. ¢s V ILçGIRODALMI ANTOLñ-
GIA I., Budapest, 1952. 37. o. Ez olvashatÂ itt,
kiv¢ve a *-gal jelzett strÂfÀt, mely ott nem sze-
repel.

Schein GÀbor

AZ ANGYALOKNAK TçRSAI...

ä Csak szÀrnyam ne nûj´n, csak Ãszni
ne tanulj meg. ä Az se lenne mÀs
besz¢d, ha kitalÀlnÀnk angyalneveket,
¢s belev¢sn¢nk ûket asztalunkba:

Sztrichnin, VeronÀl, CiÀn. ä °s mondanÀk
az angyalok: àHiszen ¢lû fiatok van, Ãsszatok
¢s szÀlljatok.Ê ä °s kezdûdik ott a karok
verdes¢se. ä Mintha benn¡nket is csak

rajzolt volna valaki. ä Alul a vÁz, aztÀn asztal,
aztÀn levegû, s mi a vÁzben feloldÂdva: arz¢n,
morfium, foszfor. ä De a fiunkat az asztalra
rajzold. ä N¢zd, mindjÀrt megtanul mÀszni.




