
KÉZAI BÉLA:

A PIRAMIS

Száznyolcvanöt harcias elődje trónján békességgel uralkodott
esztendők óta Amon Ra Path, Egyiptom fényes fáraója, akit
Sólyomszemnek neveztek alattvalói, mivelhogy bölcs és éles
eszű úr volt. Országlása idején immár tizedszer öntötte el a
parti-földeket a termékenyítő Nílus anélkül, hogy háború vagy
dögvész ritkította volna meg a lakosság sorait. Ellenkezőleg:

gazdagság, jólét és boldog egészség terjesztette ki áldón szár
nyait a birodalom legkisebb falujára is. Adáz szomszédjai
hiába mesterkedtek, hogy felkeltsék haragját. Szeliden eluta
sított magától minden kalandot, ami szerencsétlenséget vagy
inséget idézett volna elő. A jelek tehát azt mutatták, hogy
Amon Ra Path uralkodása különösebb esemény nélkül mú
lik el s hogy emlékezetét egyetlen harci tett vagy hősi csele
kedet sem fogja megörökíteni az utókor számára.

- Igy van ez jól, - mondta bölcsen a fáraó. Inkább alatt
valóim hálás szíve őrizze s áldja emlékemet, mínt a hideg kő,

amibe vassal vésik a királyok hőstetteit, - Uram, - válaszolt
térdreborulva legfőbb marsallja, Guru, a rettenthetetlen 
vedd eszedbe, hogy az alattvalók szive halandó, a hála pedig
füstként illan el s holnap már senki se tudja, éltél-e igazán és
senki sem emlékszik arra majd, hogy te voltál a legbölcsebb
fáraó. Kötelességed önmagaddal szemben is, hogy olyant cse
lekedj, amit megemleget a világ, olyant, amitől visszhangzik
a föld minden szeglete az idők végezetéig.

Amon elborult arccal küldte el derék marsallját, de nyom
ban maga köré gyűjtötte országa írástudóit, a költőket, a kró
nikásokat, a festőket és a szobrászokat. Szép társaság volt ez
együtt, fényes és alázatos.

- Feleljetek kérdéseimre, bölcs urak, kik ismeritek a lé
lek belső rúgóit, a szavak izeit, a formák és szinek örökké
való titkait, cselekedtem-e uralkodásom alatt valami emlé
kezetre méltó dolgot, amely egymagában elegendő ahhoz, hogy
halhatatlanná tegye a nevem? - fordult feléjük kíváncslan.

. - Ó, számtalant! - válaszolta mindjárt a beszédes mem
fiszi Tafra, aki a költők akadémiájának volt tisztes elnöke.
Igaz, uram, - s tán jobb neked - hogy egyetlen verset sem
írtál még s mondják, hogy szirom ujjaid közt rosszul áll a
véső is. De utakat építettél, csatornákat és kórházakat. Lecsa
poltattad a mocsarakat és hasznos kereskedelmi szerződéseket

kötöttél sóvár szomszédainkkal.
A fáraó barna arcán mosoly lobbant el, tűnődő és alá

zatos.
Mit tettem még? - kérdezte újból és elfulladt a hangja.
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- Megvidámítottad a boldogtalanokat és meghizlaltad az
éheseket - zengték kórusban a bölcsek.

- Semmi többet?
- Számtalan jót cselekedtél még az emberekkel, kegyes-

szívű és gyámolító voltál! - felelték mindnyájan az írástu
dók.

- Mutassátok tehát tekercseiteket, feljegyeztétek-e mind
ezt az utókor számára?

Az írástudók megdöbbenve néztek össze, zajongani kezd
tek és összedugták a fejüket. Látszott, hogy vonakodnak egye
nes választ adni. Végre is a bátor Tafra a fáraó trónusa elé
lépett és imígy válaszolt:

- Uram, be kell vallanunk őszintén, - e tetteid közül
semmit sem jegyeztünk fel. Hiszen mindaz amit cselekedtél
a népért, bármily fáradozással is, a fáraó tisztével járó csele
kedetek voltak, amelyeket joggal elvárt mindenki tőled. Ám
nem jegyeztük fel azért sem, mert a gyanakvó utókor, ha dí
csérö feljegyzéseinket olvasná, azzal gyanusítana meg bennün
ket, hogy megvesztegettél minket. Elégedj meg alattvalóid el
ismerésével s ne bízd híredet az idegen és a kétes jövőre.

Ekkor Amon még szomorúbb szívvel berendelte trónja
elé a birodalom építészeit is.

- Nevemben számos palotát építettek, olyant, amelyek
dacolnak az idő vasfogával. Kérdem, bevéstétek-e a falakra
nevemet és tetteimet, ó derék mesterek?

- Nevedet bevéstük uram, de a külső falak és a termek
síma kockáít üresen hagytuk abban a reményben, hogy ural
kodásod bővelkedik majd olyan cselekedetekkel, amelyek le
bírhatatlan hatalmadat és híredet öregbítik az utódok előtt.

- Valóban jó uram, cselekedned kellene végre valami
nagyszerűt, ami hősköltemény írására ihletné a hármas biro
dalom tétlen tollforgatóít, - szólt közbe Mena, az udvari köl
tő, aki már torkig volt a vízilóvadászatok unalmas dicsőítésé

vel. Legalább ha tigrisről. oroszlánról énekelhetne, de mindig
és szüntelenül ez... Megborzongott. Fellobbant benne a gőg,

-most itt a pillanat, hogy megmondja véleményét:
- Uram, kezedben életem, de az igazat meg kell mon-

nom: uralkodásod alatt felvirágzott az ország, de elsorvadtak
a művészetek, mert tétlenségre kényszerítetted a szellemet.

- Akkor inkább írjatok vígjátékot rólam, vagy gúnydalt
s a falakra fessetek le bárgyú bolondnak, asszonyruhában, 
de semmi kedvem, hogy másként tegyem emlékezetessé
nevem! - Kiáltotta a fáraó és haraggal elküldvén őket, be
zárkózott palotájának legbelső termébe. Bús szívének azonban
itt sem volt nyugodalma, mert felesége Sosfri, aki becsvágyó
volt, mint minden szépasszony, hevesen tüzelt ellene.

- Hallom Amonom, hogy vígjátékot és gúnydalt akarsz
íratni magadról, ahelyett, hogy igazi férfihez illő hőstetteket

vinnél véghez, mint Tiglat, az ifjú asszuri király s a többiek.
önző vagy és gyáva. Pénzzel és kenyérrel törnöd a népet, de
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magad nem adod oda költőidnek. Hagyod, hogyelepedjenek
a munkátlanságban. Azt kell mondanom, hogy teljesen elvesz
tetted méltöságérzeted, vagy azt akarod tán, hogy kineves
senek s végül is elkergessenek a trónról, mint egy kifestett,
ostoba bohócot?

Amon szomorúan ingatta fejét és megértvén, milyen dícs
telen sors várhat reá, ha ily makacs marad, felesége hosszas
unszolására már hajlott a tervre, hogy háborút indít az abo
miták ádáz királya ellen. Gyászruhát öltött s üzent az akadé
miának, hogy átadja magát a költők s a művészek becsvágyá
nak is. Hadd virágozzék fel a művészet is I

Ijedelemmel értesült azonban a fáraó terveiről az agg
Sethele, a birodalom legbölcsebb férfia, aki egykoron Amon
Ra Path tánitómestere volt. Felövezte magát és útrakelvén,
ahogy Memphisbe érkezett, ura lábai elé vetette magát:

- Amon Ra Path, értesültem szerencsétlen terveidről,

amelyeket csak azért akarsz keresztülvinni, hogy merő jó
akaratból kielégítsd királynőnk becsvágyat s hogy híreddel
fényt vess unatkozó marsalljaidra, építészeidre és költőidre.'

Kegyes és áldozatos szívedre vall ez a szándék, de tudnod kell
azt is, mennyi szerencsétlenség árán szerézheted meg szá
munkra ezt az ajándékot. Ó, ne csábíttasd el magad a hiuság
alvilági kísérteteitől, hanem inkább, - mert pompás ötletem
támadt, - hallgasd meg im, vén mestered tervét.

- Meghallgatom, bőlcs Sethele! - kiáltott megenyhülve
a fáraó. Űlj jobbomra és szél]. Ám ne vesd meg a hűs italt
sem, ha beszéd közben szomjúság esíklandozná ínyedet. S
bölcs Sethele, mindjárt, hogy elhelyezkedett, jót húzott a hab
zó kupából és tüstént imigyen kezdte a beszédet:

- Uram, ha magas hegyre hágsz és csúcsárólletekintesz
a vad sivatagra, meglátod-e a zöld tenyérnyi oázist, amit bel
ső forrás heve táplál a homoktengerben ?

- Nem bizony, pedig Sólyom szem a nevem - felelte
Amon és úgy érezte magát, mint hajdani kisgyermek, mikor
bölcs tanítója vizsgáztatta még.

- Lám, jól feleltél, uram, mert száznyolcvanöt kegyet
len elődöd és még számos harcias utódod sivatagján te vagy
és te leszel az a bizonyos oázis, amit szíved jóságának nedvei
táplálnak. Ezért vagy te különb a többieknél, mert te vagy az
élet, míg körülötted az időben minden a zord halállal oszto
zik. Alattvalóid számára tehát meg kell maradnod az oázis
tápláló frissességében, hogy szemját és éhségét oltsa véle
mindaz aki él. Ettől eltekintve azonban igazuk van írástudó
idnak is. Mert az utókor öt-hatezer év magasságából nem veszi
észre a te életed zöld oázisát az idő sivatagjában s nem hiszi
el, hogy eleven csodája voltál e homoktengernek. Az utókor
számára tehát hasonlatossá kell tenned magad harcias előde

idhez.
Milyen módon tegyem ezt, bölcs tanítómesterem ?

- Ime így: építtes piramist, magasabbat és lenyügözőb-
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bet, mint Ramses és Kheopsz! A piramis belső termeit pedig
díszittesd soha véghez nem vitt harci tetteid fantáziaképeivel.
Az egyik falra festesd például, amint harci szekéren ellensé
geid sűrű seregébe vágtatsz és kaszabolod őket, a másik fal
ra rajzoltasd le az abomiták ádáz királyát, amint éppen nyárs
ra húzod őt saját sziromujjaiddal. A következőkre pedig üstö
ket pingáltass, amikben az elfogott abomitákat főzeted szurok
ban és így tovább ...

Amon Irtózva takarta el arcát, amint ezeket a szörnyű

képeket maga elé képzelte, de undorát legyőzte szelídségével.
- Alattvalóid úgysem hiszik el rólad - folytatta a bölcs

öreg - hogy életedben ilyen kegyetlenségeket hajtottál végre.
Kivált nem, ha ezt az utókor számára épített piramist, annak
elkészülése után gondosan lezáratod. Az utókor pedig nem
állapithatja meg rólad az ellenkezőt. Építészeid, festőid vidá
man dolgoznak majd, hogy jó pénzért elkápráztassák a tudat
lan jövendőt dicsőséged és híred érdekében. Költőid pedig
hőskölteményekkel vésik teli a piramis falait s a költemé
nyek minden időre harciasságod hírét keltik, marsalljaid nevé
vel együtt. Amon, te [óságos, e hazug piramis árnyékában
aztán zavartalanul folytathatod békés művedet, de nyugodtan
tekinthetsz a jövőbe is, mert különbnek érezheted magad elő

deidnél, akiket megátkoztak az élők. Téged azonban magasz
talnak ők és dicsőíteni fognak a békés nemzedékek, ha meg
pillantják a piramisod festményeit. Inkább vállald tehát e
kegyes hazugságot, mint az élők átkát és az elhulltak ki
ontott vérét I

Amon Ra Pathnak tetszett a terv s gazdagon megaján
dékozván bölcs mesterét, parancsot adott a piramis megépíté
sére. Tüstént pedig, hogy három év mulva elkészült a mű, le
záratta annak bejáratát, mondván: "Ez pedig az utókoré l"
Aztán mosolyogva boldog népe felé fordult s így kiáltott:
"Ti pedig a jelenkor vagytok testvéreim I" "Éljünk tehát béké
ben boldogul,mIg Ra isten fénye éltet mindnyájunkat!"

A piramis óriás arányaiban pedig boldog szívvel gyö
nyörködött még napestig s midőn betelt vele, jókedvében ezt
a feliratot vésette annak homlokzatára: Én vagyok Amon Ra
Path, a fáraók fáraója. Aki olyan hatalmas akar lenni, mint
én, nézze meg e piramist és múlja felül alkotásomat".

A szelid fáraó, midőn elolvasta a feliratot, úgy érezte szí
vében, hogy igazat vésetett a homlokzatra: valóban a fáraók
fáraója volt, mert jóságban és bölcsességben túlszárnyalta
valamennyit, a piramis arányai pedig valóban felülmúlták a
virágos Nílus-part minden eddigi piramisát. Végül igazat íra
tott, mert békében uralkodván, annyi kincset gyűjtött, .hogy
egyetlen király sem múlhatta felül bőkezűségét az építkezé
sekben. Megnyugodott lélekkel tért tehát pihenőre, mert úgy
érezte, hogy külsö felirat igazságával kiegyensúlyozta a pira
mis belsejének hazugságát.

Valami ostoba indiszkréció folytán azonban csakhamar
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híre terjedt, hogy Amon Ra Path, a világszerte tisztelt fáraó,
milyen hazug módon akarja félrevezetni az utókort. Babilon,
Atlantisz, Kréta diplomáciai köreiben megvető gúnnyal kezd
tek beszélni róla és joggal megbotránkoztak azon, hogy Amon
Ra Path ilyen lovagiatlan és becstelen módon akarja megörö
kíttetni nevét az ókor történetében. Az abomiták királya pedig
tombolt haragjában. - "Ilyen galád módon még nem sértet
tek meg uralkodót I - kiáltotta. Természetesen azonnal moz
gosított és hadüzenet nélkül - mert így volt szokás az ókor
ban - berontott Egyiptom boldog földjére, hogy megtorolja
a becsületén esett sérelmet.

Amon Ra Path megrendült szívvel mindenre kész volt,
hogy szomszédját megengesztelje. Követeket küldött az aOO
míták királyához és mesés kincsekkel próbálta visszatérésre
bírni hadseregét. Az abomiták bősz királya azonban megölet
te a követeket s azt üzente, hogy hallani sem akar a hazug és
a gyáva fáraóról, míg fejét lándzsáiára nem tűzte. Amon Ra
Pathnak nem volt mit tennie, minthogy haddal támadjon a
dühödt betörőkre, akik széltében-hosszában pusztították a bi
rodalmat. Elbúcsúzott Sosfritól és elvágtatott seregei élén.

Azt mondják váltakozó szerencsével folyt a harc hóna
pokon keresztül, míg végre a rettenthetetlen Guru marsallnak
egy merész hadmozdulattal sikerült bekerítenie az abomiták
hadseregét. Az acélgyűrűből senki sem menekült élve.

A fényes győzelemnek azonban nagy ára volt: a döntő

ütközetben Amon Ra Path mellébe szakállas nyílvessző fúró
dott s ereje csak annyira futotta még, hogy megírja a győzelmi

hírt szép királynéjának, akit sohasem láthat többé. Aztán pa
rancsot adott, hogy vezessék eléje az abomiták királyát s véle
mind a véresarcú foglyokat.

- úgy kell ezeknek most meghalniok - nyögte lázban 
mint ahogy festőim és költőírn elképzelték azt, midőn a pira
mis falait ékesítették. Csak így hirdetheti piramisom belülről

is az igazságot.
Nosza előhozták csakhamar a karókat s a forró szurok

kal telt üstöket. A kin üvöltő harsogása, mi a foglyok meg
kinzott testéből tört elő, utoljára még öntudatra rebbentette
a fáraót.

- Elismered-e hát, te abomita - szólt ágyáról felemel
kedve - hogy a hazugság piramisa e perctől kezdve igazat
hírdet s hogy... kőbe vésett hírnevem túléli halálomat? ..

Az abomita kínnal vert testének minden erejét össze
szedve ám dacosan így kiáltott a haldokló felé.

- Tévedsz Amon Ra Path I Tudd meg tőlem, ha udvaron
caid eltitkolták előled: piramisodat elpusztították katonáim s
e perctől fogva egyetlen kőhalmaz borítja hitvány hírneved-l

Ezt azonban Amon Ra Path nem hallotta már, fejét mellé
re ejtette és tűnő mosollyal némult szája szélén, hódolattal
fogadta a sólyomarcú istent: a Halált ...

Kézai tuu:
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