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A rómaiak rossz hódítók voltak, mert csak győzelemben tudtak gondolkozni. A
"pax romana" azt jelentette, hogy mindenki átment a iugum, a szégyeniga alatt, s
most már lehetett tárgyalni a leigázottal, aki ezután akár győztesnek is tekint
hette magát, mert a lehetséges világbirodalom védelmébe került, s II civis roma
nus felsőbbrendűségévelszemben egyszerűen nevetséges volt legyőzött istenek
segítségében bízni vagy új istenek védelmét remélni.

Közben népek tűntek el. Liviustól tudjuk; hogy milyen buzgalommal kaszabol
ták a sabinusokat, rutulusokat, volseusokat - felesleges valamennyit felsorolni.
Illyés egyik öregkori versében Persiust idézi, etiam ruinae ... - még a romok
is elpusztulnak. A romok azért mégiscsak megmaradnak, legfeljebb a győztes

dölyf bizakodik abban, hogy elég, ha mindent a földdel tesz egyenlővé. Valami
akkor is megmarad - mint az umber érctáblák, amiket Gubbióban láttunk -,
vagy ha az sem, hát cserépdarabok, amelyekből össze lehet ragasztani a hajdani
köcsögöt, kultikus edényt, tálat. A régész szorgoskodik, a buta idegen pedig áll a
múzeumi tárlók előtt, s ábrándozva gondol a múltra, ami néhány tárgy csupán,
ahogya századok szeszélye válogatás nélkül sodorta egymás mellé őket. Az idő

nek most már csak mint befejezett múltnak van jelentősége, mert az egykori
szereplők úgy utaznak a halál bárkáján, mint azon az egyiptomi szobron, amit itt
Cortonában láttunk, ahol ezeket a sorokat írom. A terrakotta szobor a XII. di
nasztia idejéből való, tehát valamikor i. e. 200Ó és 1788 között készítette meste
re, miként a feliraton olvasható, s négyezer év távolából a több mint kétszáz éves
időbeli bizonytalanság igazán elhanyagolható, a halhatatlansághoz mérve pedig
a szót is Kár vesztegetni rá.

De közben az időt is egyre nagyobb gyanakvással nézzük. Még a belátható
múlt is tréfás meglepetéseket tartogat, ha ugyan van időnk ügyelni rá. Julius
Caesar naptárreformja két hónappal futott a múló idő után, s a 46. esztendő, az
annus confusionis, 445 napból állt. De ez sem volt elég, mert a gregorianus nap
tár is megcsalta a számokat, midőn 1582. október 4-e reggelén lS-ére ébredtek
az emberek.

Aurea prima sata est aetas, de Ovidius sem tudta, mikor volt ez a boldog
aranykor. S ha volt egyáltalán, csak akkor lehetett, amikor, Káinnak még meg
sem fordult a fejében, hogy a bunkósbottal agyoncsaphatja Abelt. A népek min
dig jelenűk elől menekülnek a múltba, mert mégiscsak jó hinni abban, hogy volt
idő, amikor a bárány bölcsen elbeszélgetett az oroszlánnal - feltéve természete
sen, hogy az állatok királya szerényen legelészett a végtelen mezőkön -, s a róka
is beérte a sajttal, amit a hiú holló ejtett ki a csőréből.

Káin bunkója akár az emberi történelem jelképe is lehet: az írásba foglalt
múlt öldöklések története, űldözéssel, megaláztatással, láncra fűzött rabszolgák-
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kal, Auschwitz jóvátehetetlen bűnével, a megválthatóság és a megváltatlanság
drámai dilemmájával.

Aki letekint Cortona falairól, a szelíd Val di Chiana derűs hajlatait látja, a
mélyben a Lago Trasimeno égszínkék tükrével. ami múlt századi utazókra, a sze
retetre méltó Wesselényi Polixénára úgy hatott, "mint egy vértől füstölgő mé
szárszék", "hol Hannibal Róma fiai csonthalmain aratta a halhatatlanság dicső

ségét". De a rómaiak is népek csonthalmain csörtettek a dicsőség felé, s milyen
is volt ez a dicsőség? "Róma ledűl s rabigába görbed?" De még ez is túl ünnepé
lyesen hangzik. A büszke várost előbb Alarich gótjai fosztják ki, s Szent Jeromos
szava századokon át hangzik: "Elcsuklik a hangom és miközben ezt tollba mon
dom, zokogásba fullad szavam. Elfoglalják a Várost, amely az egész világot ma
gába foglalta."Még ezzel sincs vége. Mert Romulus Augustulusban már pátosz
sincs, abban sem hisz, hogy vele egy világ omlik össze, legföljebb arra gondol,
hogy utána valami új kezdődik. Vagy nem is új, csak valami más.

Ez is a történelem logikája: Káin bunkósbotja óta csak az eszközök változnak,
s a győztes és legyőzött viszonyán az sem változtat, ha végül a győző szívébe dö-
fik a tört. .

De közben népek hullnak el. Etiamruinae? - épp a romok vallanak a múlt
ról, vagy ha azok sem, hát a szó, akár a győző ajkáról is hangozzék el, mint Flo
rusnál, aki azt írja, "csak az évkönyvek tanúsága késztet rá, hogyelhiggyük: lé
tezett egyszer Veii".

Néha a szó is hamis, máskor az évkönyvek ~esznek el. Az etruszkok történeté
ről például évkönyvek sem maradtak fenn. A történelem cselvetéseivel is szá
molnunk kell, mert a múlt, amire mindig a jelen foglyaként gondolunk - eseten
ként egy cserépdarabnak is jelentőséget tulajdonítva -, végtére szemléleti forma,
ha szabad Kant terminológiáját módosítanunk. Hiú képzelgés, hogy a múltat él
jük át, mert csak a jelenünkbe vetített történeti emlékeket regisztráljuk, miköz
ben saját múltunk is emlék, s bűneink és esetleges erényeink ténye, elkeveredve
önnön mulandóságunkkal, felborítja az időhatárokat; s nemcsak azt jelenti, ami
voltunk, hanem azt is, ami lehettünk volna, mert minden a valóság és a virtuális
lehetőség hálójában vergődik, s a saját-időnek ebben a konok következetességé-
ben csak emlékezni tudunk és reménykedni. .

Az idő, a negyedik dimenzió, ha nem a folyamat kényszerűségében nézzük,
tulajdonképpen szerkezeti elem, nemcsak benne-levés, hanem vele-levés is, a va
lahol-lenni ténye, amelynek kilátópontjáról mindig messze látni. Például az et
ruszkokig; s itt Cortonában, amikor rogyadozó lábbal járjuk a dombokat és lejtő

ket, folyton arra kell gondolnunk; hogy a múlt mindig személyes múltunk, valaki
közülünk mindig ott volt valamikor, ha másként nem, hát azzal, hogy egy követ
tett a falba, például itt a Porta Montaninánál, ahol annyi idő után is - mennyi
idő után? - szilárdan állnak az etruszk falak. Persze hogy szilárdan állnak, épí
tőik a történelemre gondoltak és nem a jelenre. Mert a rómaiak, akik értettek
ahhoz, hogy "vértől füstölgő mészárszékké" változtassanak egy várost, a falakon
is áthatoltak, természetesen a győztes jogán, csak éppen arra nem gondoltak,
hogy majd a fal árulja el hódító kíméletlenségüket.

Mert valami mindig megmarad, ha más nem, a fal, amelynek iszonytató kő

tömbjei a jelen örökkévalóságát sugallták építőinek. De vajon nem sugallja-e
minden a jelen maradandóságának mániákus képzetét? Megmaradni mindig
csak a jelenben lehet, a múlt a jelen folyamatából szemlélve egységes egész,
mozdíthatatlan tömb, amihez képest az állhatatlan jelen, a saját-idő kényszerű

rögeszméjében, ki nem hunyó lidércfény, a jelenlevés állandóan megújuló örö
me. Nekünk pedig ezt kellene behelyettesítenünk a saját tengelye körül forgó
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örökkévalóságba, de az időnek, a negyedik dimenziónak ilyen érzékelésére leg-
följebb a szentek képesek. .

Hány népet falt fel a történelem? Atlantiszt - miért ne hinnénk Platón szép
legendájában? - a tenger nyelte el, a többit az erősebb semmisítette meg, mert
háborúra. és hódításra mindig volt ok. Néha a romok is eltűntek, ki beszél pél
dául a faliscusokról, máskor fény jelek villannak fel a múltból, cserepek, falak,'
síremlékek sejtetik, hogy egy nép élt itt, szeretett, dolgozott, bízott isteneiben.
Mint az etruszkok. Cortonában, de másutt is, olyan falakat húztak a város köré,
mintha az örökkévalóságnak építették volna őket. Ne is csodálkozzunk ezen,
minden nép fenn akar maradni egészen az idők végezetéig. Elni mindig annyit
jelent, mint megmaradni, s az etruszkok értettek is ehhez. Síre~lékeikenis a to
vábbélés örömét hirdetik, a házaspárok egymás mellett hevernek a szarkofágo
kon, s derűs mosollyal szemlélik örök jelenüket. Mert élni jó, csak meg kell ta
lálni a feladatot - vagy az sem fontos? Weöres Sándor verse szerint ..nem kell
ismernem célomat, mert célom ismer engem". De legalább ennek a reményét ne
~~M .

És közben népek tűntek el, mint az etruszkok is. Elbukni is lehet hősiesen,
bár a győző jogán ez sem változtat. Bizánc utolsó császára, XI. Konstantin, kezé
ben karddal rogyott a földre, mint a' mi Lajos királyunk is, de a királyok azóta
leszoktak arról, hogy csatára vezessék seregeiket abban a háborúban, amit ők

robbantottak ki. Az etruszkokról még a bukás pátoszának emelkedettsége sem
maradt ránk: a római történetírás nem ismerte az ellenfél hősiességét, legföl
jebb makacsságukon csodálkozott. L e. 285-ben megadták. magukat az etruszk
városok, húsz évvel később pedig, Volsinii bevételével befejeződött Itália meg
hódítása. Róma a világ ura lett, s most már azzal sem törődött senki, hogy buzgó ,
tudósok majd egyszer kinyomozzák a szó eredetét; mert Róma az etruszk ruma
szóból származik, s eredetileg vizet jelentett.

De a nyelvészek buzgalma is véges: az etruszk nyelvből ma is nagyon keveset
tudunk. Az is, amit türelmük megfejtett, telve. bizonytalansággal, mint ebben a
mondatban is: add a bort, szólítsd Neptunus istent, teljesítsd(?). a fogadalmat,
áldozz egy zusleve felajánlásával. A kérdőjelet a nyelvészek iktatták a mon
datba, a zusleve pedig egyelőre megfejthetetlen, feltehetően valaminő állatot
jelent, mondjuk vaddisznót, amit itt Cortonában piacnapokon egészben sütve
árusítanak (szívesen vettem is volna egy szeletet, ha útitársnöm nem aggodal
maskodik annyira).

Egy másik feliratot etruszkul írok ide, természetesen tudós könyvből másol
tam kí, s így hangzik: Mini mulvanice Mamarce Velchanas - tehát: Engem fel
ajánlott Mamarce Velchanas.

Meghatódva gondolok rád, Mamarce Velchanas, legalább a neved fennmaradt,
s mellette két szó, ha ugyan legalább ezt sikerült pontosan megfejteni. De mit
kezdjünk egy néppel, amelynek nem ismerjük nyelvét, nem tudjuk róluk, hogyan
imádkoztak, hogyan vallottak szerelmet. Az etruszk házaspár időtlenül hever
szarkofágján, de közben fogalmunk sincs arról, hogyan mondták egymásnak et
ruszkul: gyöngyöm, gyönyörűm, gyönyöröm, tnert költőik szavát elfújta a törté
nelem szele, s ami maradt, tudósok dolga, tények szerény halmaza. 0, Mamarce
Velchanas, annyi lenne az élet? Még isteneid is elhagytak, s ami maradt, elmosó
dott mosoly, mint a viterbói Palazzo Municipale udvarán látható szarkofágokon,
már amelyiken látható, mert többnek leütötték a fejét, de ez is a történelem
kíméletlenségéhez tartozik. Az etruszk házaspár pedig, a végső idő foglyaként, a
pillanat örökkévalóságába kövülve néz a tőle most már független mulandóságba,
csontjuk is szétporladt, de az arcukra fagyott mosoly azt mutatja, hogy2:endület-
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lenül hisznek valamiben, mert egyszer nagyon régen úgy rendezték be az életü
ket, hogy ebből a hitből haláluk után is maradjon valami. Legalább egy mosoly.
Szarkofágokon, múzeumok csendjében vagv-kint-a szabadban, ahol évszázadok
óta állják az idő rontását, tűző nyári napot, hűvös szelet, s azt se bánják, ha az
őszi eső végigcsorog arcukon.
Derűs nép lehetett, a nevezetes cortonai lampadario szakrális-obszcén ábrá

zolatai is mindenképp erre vallanak, s talán görög földről hozták magukkal az
életszeretetet, ahová sok szál fűzte őket. Tarquinius Priscusról a már idézett
Florus jegyezte fel: quippe qui oriundus Corintho Graecum ingenium Italicis
artibus miscuisset, vagyis: Corinthusban született, és az itáliai mesterségeket
görög szellemmel keverte. Ritka tanúskodás, mert a rómaiaknak az etruszkok
ról alig volt szavuk: a hódító legtöbbször irigyen néz a meghódítottra, még akkor
is, ha műveltsége őt gazdagítja. Vagy leginkább akkor, mert ha elhallgatott a
fegyvercsörgés, valahogy be kell rendezkedni. Róma csak Siracusa bevétele után
ismerte fel igazán a görög szépséget, s Livius legalább nem hallgatja el a hódító
álnokságát: Marcellus hadvezér, midón a falakról letekintett a szépséges és hí
res városra, "könnyekre fakadt", mert tudta, hogy "egy órán belül a lángok mar
talékává, hamuvá válik". De a meghatódáson rögtön felülkerekedik a kapzsiság,
s nem sokkal később gályák sora viszi Rómába.a rablott kincseket.

Az etruszkokat ekkor már végleg leigázták, de közben, amit lehetett, átvettek
tőlük, pontosabban sajátjuknak tudták, a győző jogán. A magyarázat pedig min
dig kéznél van, a hódító érve mindig megfellebbezhetetlen, miként már Phaed
rus megírta: superior stabat· lupus. .. Mindig a farkas van felül, de a patak
vizét mindig a bárány kavarja fel, s oly mindegy, hogy hol áll, mert az erősebb

.szándékán nem fog a józan érv, s a történelem azt mutatja, hogy népeket is el
lehet pusztítani, nemcsak városokat. Auschwitz sebe soha nem fog behegedni,
de minden század hordja a maga szégyenét. Rómát is kifosztották, nem is egy
szer, a Mohácsot követő évben Frundsberg harmincezer rabló zsoldosa dúlta a
várost kilenc hónapon át, a kereszténység szégyenére.

A történelemmel nincs mit dicsekednünk, s aki ma útnak indul a befejezett
múltba, akár az etruszkok nyomát keresve, legjobb, ha alázatosan lehajtja fejét.
Mert népek tűntek el, kultúrák süllyedtek a feledésbe, s ami vigasznak maradt,
legföljebb egy mosoly, amit a szárnyas idő sem tüntethetett el a kőbe vésett et
ruszk házaspár arcáról.

Tudom, hogy nincsen mibe hinnem -. dalolta kétségbeesve Kosztolányi a
halál szorításában, de a sorok között úgy érezzük, talán csak egyetlen biztató
szót várt, bár hinni sem olyan. könnyű, mint a hiszékenyek gondolják, közben
pedig mindig megmarad valami, az önkény falán is átüt a valóság vízjele. A törté
nelemhamisítás is mulandó kalmárkodás, bár erre is van példa bőven, de még
Rómának sem sikerült, pedig majdnem másfél ezer évvel gazdálkodhatott. Min
dent beépített a birodalomba, használta az etruszkok csatornáit, átvette építé
szeti formáit, kultikus szokásait, mindent sajátjának tudott, amit felhasználha
tott; de ami hosszú évszázadokon át lappangott a föld mélyében, egyszer csak
csodát művelt, mert az etruszk házaspár mosolya túlélt háborúkat, szégyenigát,
megaláztatást, s az egyszeri lét nem mérhető boldogságával üzen, akkor is re
ményt keltve, ha nyelvéből csak néhány szót tudunk megérteni.

De ebben a bizonytalan dadogásban mégis van valami megható. Add hát a
bort, Mamarce Velchanas, egy zusleve felajánlásától sem idegenkedem, bár nem
tudom, milyen állatot akarsz feláldozni, maradjunk abban, amit feltehetően nem
értünk félre titokzatos nyelvedből, add tehát a bort, amiről a mi Babitsunk azt
írta, hogy "a feltámadás drága titka".
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Azért mégse adjuk fei a reményt, Mamarce Velchanas, bár a folyamat logikája
iszonyatos. En neveden kívül mit sem tudok rólad, pedig lehet, hogy téged látta
lak valamelyik szarkofág tetején. Te még ennyit sem tudsz rólam, aki most már
egy sienai szállodában rovom ezeket a sorokat, egy üveg egészen tisztességes
vörösbor mellett. Kapcsolatunk egyenlőtlen, majdnem nevetséges, de így va
gyunk az egész múlttal. Megfizetjük a múzeumi belépőt, ezzel jegyet váltottunk a
történelembe, s hajlamunk és a múlt gazdagságához képest mindig nagyon sze
rény ismeretünk határozza meg, hogy fontoskodó áhítattal vagy tudós alázattal
állunk-e egy váza, urna vagy kőb~ vésett üzenet előtt. Vagy buta fölénnyel. Mert
a cortonai Porta Montanina mellett könnyú azt mondani, lám, ezek az etruszkok
micsoda falakat tudtak emelni, de mindig a falakon kívül állunk, okoskodó szem
lélőként, akit az élő fölénye vezet útjain, Cortonában éppúgy, mint Viterbóban
vagy a szép. Sienában.

A történelemből természetesen lehetett volna tanulni, lett is volna mit, de
közben arról is megfeledkeztünk, hogy térbelileg kimérhető világban élünk, s
ami birodalmunk, az egyben sorsunk is. Az arányok talán elhanyagolhatók; a
Herkules oszlopain túli. világ a görögök számára sokkal titokzatosabb volt, mint
számunkra a csillagrendszerek. Annyira azért vagyunk, hogy mai adataink töb
bé-kevésbé megbízhatóak. El is lehet játszani térrel és idővel, azt sem feledve,
hogy a kettő szorosan egybefonódik; de semmi nem önmagában való, az ember is
csak a világmindenség díszlete előtt képzelhető el, naprendszerekkel, galaktikák
százezreivel.

Figyelj csak, Dumuzi, kedves, bár nem tudok semmi újat mondani, de talán
nem baj, ha elismételjük, amit táguló világunkról tudunk, Galaktikánk átmérője

nyolcvanezer, vastagsága hatezer fényév, tömege százmilliárd naptömeggel
egyenlő, mipedig körülbelül harmincezer fényévre vagyunk ennek a szépséges
korongnak a középpontjától. Ne rettenj meg, Dumuzi, ettől a bejárhatatlan ott
hontól, mert a nagyegységhez képest tulajdonképpen elhanyagolható távolságok
ezek, az Androméda-köd például, ami a szomszédságban van, kétmillió fényévre
van tőlünk. Még egy adatot írok ide, a csillagászok azt mondják, komolyan lehet
benne hinni: Univerzumunk életkora húszmilÍiárd évre tehető, amit ugyan nem
tudunk felfogni, de 'saját-időnk csekélységének is csak a nagy egység keretében
van értelme. Az etruszkok is ebben a valóságban éltek, jóllehet mit sem tudtak
róla, de történelmük éppúgy e körülhatárolt végtelenségben zajlott le, mint a
miénk, ahogya rómaiaké is. Az arányok változhattak az idővel, de a lét és létezés
harmóniáját ők is éppúgy élték át, mint mi. Ez lenne a titok? - nem tudom. Mert
közben mégiscsak népeket nyelt el a történelem, vagy ami még ennél is
rosszabb, maradandónak szánt műveketpusztított el.
Később is. Ghiberti ír egy titokzatos szobrászról, Gusmin volt a neve, 1420

körül látta is több munkáját, s meg is dicsérte "igen nemes kifejezésüket". Nem
sokkal később a bronzból ágyúkat öntöttek; ez sem új a történelemben. Gusmin
ból pedig csak a neve maradt fenn, és semmivel sem tudunk róla többet, mint
Mamarce Velchanasról. Szívesen gondolok arra, hogy a világmindenség lett
szegényebb ezzel, mert az ember nemcsak létével van jelen a végtelenben, ha
nem munkájával is, s minden mű, bármily szerény is, legyen akár egy jól meg
művelt kert, az egészet gazdagítja. Figyelsz, Dumuzi? A boldog tevékenységről

beszélek, ami mindig szolgálat, akkor is, ha csak arról van szó, mint Radnóti ver
sében, hogy a bakter piros zászlót lenget háza előtt. De vajon nem ezt tesszük-e
valamennyien? Lengetjük kicsi zászlónkat a rohanó idő előtt, abban bízva, hogy
valaki talán kinéz a vonat ablakán, s megőrzi emlékezetében gyorsan tovatűnő

alakunkat. Goethe azt írja valahol, hogy ha versek helyett fazekakat csinált vol-
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na, azok éppen olyan jók lennének, mint a versei. Látod, Dumuzi, kedves, van
azért miben hinnünk, ugyan legtöbbször a történelem véres szándékai ellené
ben; de akkor is érdemes hinnünk, ha sokakat elnyelt a történelem, Mamarce
Velehanast vagy Gusmint; s ebből a szempontból teljesen közömbös, hogy kit
vágott le a"római légionárius kardja vagy Auschwitz pribékje: mindegyiket az
Endlösung megfontolt gonoszsága vezette.

Valami azért mindig megmarad, ebben érdemes hinnünk, Dumuzi, kedves.
Tudom, Auschwitz után közös a túlélők szégyene, de ha visszafelé megyünk az
időben, mindig volt szégyenkezésre ok. Nekünk is, mert voltak, akik 19-et árul
ták el, mások 48-at, de Európa se büszkélkedhet: Napóleon Moszkva üszkein ül
diadalt, kapzsi Landsknechtek Róma utcáin kurjongatnak, török katonák magyar
foglyokat tereinek a rabszolgapiacokra - de minek is folytatni? Es népek tűntek

el, köztük az etruszkok, akikről csak annyit tudunk, amennyi a történelem kí
méletlenségének is ellenállt. Vigasznak azért ez kevés, még akkor is, ha nyolc
vanezer fényévnyi térben szemleljük illékony mulandóságunkat.

De azért mégiscsak megmarad valami, ha más nem, egy név Ghiberti feljegy
zéseiben vagy egy mosoly az etruszk házaspár időtlenségéből; könnyelműség

lenne erről megfeledkeznünk. Közben minden a folyamat megszakítatlansá
gára figyelmeztet, mert a múlt egymásra rakódó köveiből épül a jelen, ami jövő

is, tehát jelenünk múltja. Amikor átsétáltunk a cortonai Porta Montaninán, a
legalább két és fél ezer éves falak már nem a várost óvták, erre régen nincs
szükség; inkább a maradandóságot példázták, nem az idővel szemben, hanem
szövetségben az idővel, a mi időnket helyettesítve be mulandóságunk kénysze
rébe. A múzeumok tárlóiban rendetlenül sorakozik minden, amít az idő türelme
megőrzött számunkra, s valljuk be, végtére nem is .megyünk vele sokra. De a
.múlt nem is mögöttünk van, inkább bennünk és alattunk, valahol a mélyben, s a
föld és az idő rétegei alól kell szólítanunk. De ami a folyamat, az egymásutániság
szenvtelensége, tulajdonképpen logikus rend, az emberi tevékenység megszaki
tatlan öröme; s a Mindenség lesz gazdagabb, ha köveket rakunk egymásra, hogy
fal és otthon épüljön, vagy- mint én is teszem - sort sorra rovunk, hogy vallhas
sunk múltról és jelenről, tanúként jelentkezve az időben.

Persze a szót is meg lehet hamisítani, elnémítani is lehet - ez történt az et
ruszkokkal is; s vargabetűkkel tűzdelt utazásunk során, éjszakák csendjében,
sírboltok vagy városfalak kövét kopogtatva hívtam a hangot, legalább annyi vá
laszt remélve, mint a csillagász, aki felismeri az őskezdet háttérsugárzását.

Ennyit azért mégiscsak fel lehet ismerni. Mert a múlt soha nem befejezett
egész, hanema jelenig és azon is túl érő folyamat; s ami egyszer elkészült, soha
nem lehet hiábavaló. A hűtlen bódító megsemmisíthef egy népet, de képtelen
nélküle élni. Róma lebírja az etruszkokat, a hitszegőnek polgárjogot kínál, a
többi pedig viselje sorsát, jogfosztottként és kiszolgáltatva. Nemcsak ekkor, ké
sőbb is. Tudjuk.

Közben a történelem átcsap résztvevői felett, magával sodorva valamit abból
is, amit az idő hord magával. Megmarad Mátyás szülóháza, Batthyány vérfoltos
inge, fakuló kép a nagyapáról, aki kitántorgott Amerikába vagy vöröskatona volt,
s az unokák, dédunokák már csak annyit tudnak rója, hogy egyszer megállt a fo
tográfus masinája előtt. Az emlék mindig személyes jelenlét is, s az egykori ame
rikás magyar kései utóda, ha megáll egy falusi templom előtt, ahol a kivándor- .
(ásra kényszerült ős kőműveskedett,a falba zárt sóhajt is hallja.

Az etruszkok sem némák, bár néhány szavukat értjük csupán, s a múzeumi
tárlókban összegyűjtött tárgyak is szerény hordalékai egy nép életének. De még
is jelen vannak: Róma-nevében, a nemes boltívekben, ma is megingathatatlan
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városfalakban s abban is, amit Róma, majd a keresztény századok építettek a
régi romokra. Még ránk is maradt tőlük szerény örökség. A római naptár az első

hónapot Mars istenről nevezte el, a másodikat az etruszk Venusról, vagyis Apru
ról, aki a görög Aphroditével rokon, s a mi áprilisunk is őt idézi. S jelen vannak
a megnyugtató mosolyban, amit bizakodva hagytak ránk, szarkofágok fedelén.
Maradjunk is ennyiben, Mamarce Velchanas. Orökkévalóság a mulandóságban.
Akár az emberiség reményét is belegondolhatjuk ebbe az időtlen mosolyba.

Cortona, Viterbo, Siena, 1985. november.

TATÁR SÁNDOR

Ételem, italom, "napjaim" ...

Egyedül ő vagyok és senki más
Mert ö mindenki nem lehet
Ö-lenni: így lesz minden csakmaga
s erösit ott már minden rettenet

Ö nemcsak én vagyok hiszen
legyöztem magamban a dölyfőt

Hogy fogyhatna a végtelen
mert egyne hány parányt betöltött?

Elötte nincsen is parány
Csak kotta megnemszólalt hanghoz
Csak aki él vagy élni képzel nélküle 
és vágy mely hozzá hontalant hoz

Megtörtént minden s semmi sem
Aki övé az örök kezdet foglya
és tűr talán apró megérkezéseket
: nem rév és esély már neki

arasznyi léte pokla

És mégis egyedül van ö
És "én is" egyedül vagyok
A megszünni készülö téridö
átad Neki s - csak ö? -

ragyog Ragyog
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