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STEINACH-MþT°T

1

L¢pj Àt

Nedvkering¢s a hÀncs alÂl,
manÂszakÀll a vÁzes¢sben,
kisuvickolt csizmÀd elûl
felszÂl az ¢n elfelejtett l¢ptem.

Egyetlen k´rzû k¢t szÀra: jÀrunk
a k¢kbe burkolt falt´vek k´z´tt.
Minden szÁnt leolvaszt a tüz.
KÀlyhÀnak feszÁtj¡k a hÀtunk.

Azt mondod: àElroncsolt Âlomkatona.Ê
Azt mondom: àBûr¢t vesztett konvertita.Ê
A kÁn a pÀrkÀny fel¢ lendÁt.
AztÀn mÀr a hold sem jelent semmit.

°g fel¢ n¢zve kottÀztunk egykoron.
LÀbnyomunk Pompeji volt, nem Hollywood.
L¢pj Àt feny¢ren, rajtam, a falon.
Bennem nincs ¢let. Sem igazsÀg. Csak Ãt.

2

OrgonaszÂ

Ha a vilÀgot v¢gk¢pp Àtrendezik,
s a talapzatrÂl nem tudjuk, ki szÂl,
ha a vilÀgot hÀromsz´gbe rendezik,
Àt kell majd t´rni az orgonaszÂn,

egy jellel, Àt a hÀrtyÀs ¡vegen,
inteni, hogy mindent hallottam itt,
az orgonÀt magasba hordÂ ¡vegen,
a l¢pteket magasba felkongÂ boltÁveken,
hogy eny¢m a hang: nincs, csak halottam itt.
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3

Aggok hÀza

HÂhatÀr, sÁbakancs, alpesi hÀz.
A lÀtvÀny megid¢zhetetlen.
Az utcÀn magukban besz¢lnek.
Pad sz¢l¢n ¡lnek a sz¡rk¡letben.

Egyszer csak odal¢p. àGlockner. MülesiklÀs.
KilencszÀznegyven. PorhÂ. Tüz a nap.
La Conga! A padlÂig a sz¢d¡letben...Ê
°s akkor egyet elszÂlÁtanak.

4

A pr¢ri t¢len

MÁnusz tizenn¢gy Celsius.
FÀzik a f¢ny, fÀzik az Àrny¢k.
Mathilde mezt¢llÀb l¢p a hÂra,
hogy kinn az indiÀn ne fÀzz¢k.

àKultÃrantropolÂgiaÊ ä szÂl a professzor.
àViktimolÂgiaÊ ä szÂl a mÀsik.
S¡ndisznÂ h´mp´ly´g a hÂban.
K´zben mindenki tovÀbb fÀzik.

5

Egyre messzebb

Egyre messzebb, megfoghatatlan,
f¢nyk¢p sem ¢ri el,
gleccser, meteor, szikla´sv¢ny,
sehol tÃristajel,

szigony se (k´tni), ostor (¡tni),
ÀrvÁz (lefojtani) ä
de itt egy sÁrÂ ´regember.
ý is volt valaki.
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6

Ez m¢g csak

Ez csak kiesett müt¢ti idû.
Ez m¢g csak hordÀgy. çllathang h´r´g.
Rezgû szavak, csettintû nyelveken.
Feh¢r k´peny a l¢gcs´ved f´l´tt.

7

F´nt ¢s lent

De m¢gis: szÀrnyak.
Kar n¢lk¡l lengeni.
çtker¡lni egy felsûbb n¢masÀgba.
ValÂra tÀmadt
mÃltjÀt tengeti
a szerelem korall kisplasztikÀja.

Megt´rt¢nt? Mindegy.
Levonul a sz¢ps¢g.
F´ntrûl is lÀtni, hallani.
A m¢lytengeri müteremnek
izomszorÁtÂ l¡ktet¢s¢t
idûtlens¢g sem oltja ki.

8

A testek ¢s az ÂrÀk

Hanyatt, egyed¡l, szemben ablak,
lazul a pÀnt.
Mennek a testek ¢s az ÂrÀk,
csillag irÀnt.

De hiszen ezt akarta lÀtni,
nem a halÀlt.
Az Idû testt¢ lûn: ki elj´n,
hazatalÀlt.
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9

A pÀrna

Seneca hogyan boldogult?
A kÀd k´r¢je tÀntorult.
Egyre sürübben fogta be
hatalma, teste, v¢gzete,
mÁgnem egyetlen pont a kÀd
a v¢gsû geometriÀt
alÀja feszÁteni mind
a pÀrna t´rv¢nye szerint.

10

Az ¢bred¢s

Tehets¢g a pr¢sbe:
¢g alÀ fut az ûszi csatornÀk
hÀromsz´gel¢se.

àAzelûttÊ, àazÂtaÊ.
A villanyf¢nyes ablakbÂl elszÀll
a k¢k tavirÂzsa.

A rÀcson Àtivel,
k¢nyszeredetten imbolyog a vers.
Ne ¢rd be ennyivel.

11

Ne ¢rd be ennyivel

Kegyetlens¢g gyermekkorÀban,
felnûttk¢nt k¢t-hÀrom csoda,
az, hogy a F´ld g´mb alakÃ,
hogy nincs valÂdi gyÂgyulÀs,
de kitÀrt kar a sivatag
ä ennyi kellett, hogy meg¢rtse,
Knut Hamsun hogy ker¡lt oda.
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CsalÂdÀsok

Azt hittem, a Szfinksz¢ a fejed.
S most lÀtom, hÀrom
retekkel eszed
a vajas kenyeret.

RÂlad k¢rdezte Babits:
àLehet-e forrÂ a j¢gÊ?
Izeg-mozog a sapkÀban a fejed,
mint a meny¢t.

K´r¡lcsavar a por, a hÀzipor.
Talpig atkÀban fekszel.
Sivatagi rÂzsa! ne szÀmÁts rÀm,
ha egyszer meg´regszel.

13

Summa

Csillag fia voltÀl, az is maradsz.
Csak a denev¢r a tanÃd.
Az ür sistergi: àCome, you BruteÊ,
a feket¢llû ´reg Àrok az,
az ´reg Àrok kitÀrt karja az.
T´bbet a seb¢szk¢s se tud.

14

Az elbesz¢l¢s

S egy feh¢r csapat l¢p a hegygerincre.
Zsindely alatt a n¢ma orgona.
Alpesi hÀz. F¡vek lehorgadt tincse.
K¢ssel jel´lt fÀn bûrszÁjak nyoma.

Pr¢ri. Gleccser. Szakad¢k. ImasÀlba
tekergûzve a kiesett idû.
Egy ablakbÂl a felsûbb n¢masÀgba
leskel tÁz f¢rfi s ugyanannyi nû.
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Minden¡tt ablak. °s szemben is ablak.
Ez lesz a v¢gsû geometria.
Meghasadt rÀcs. Ott lenn a sivatagnak

forrÂ j¢gg¢ kell majd vÀltoznia.
S az ´reg Àrok magÀra maradhat.
SzÀrnyak sem ¢rik el mÀr. ý is ablak.

J¡rgen Habermas

TANULNI A T¹RT°NELEMBýL?
Ra‚man Katalin fordÁtÀsa

Michael St¡rmer a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1993. 12. 27-i szÀmÀnak vez¢rcikk¢-
ben megism¢telt egy k¢rd¢st, amely a hatvanas ¢vek Âta foglalkoztatta a r¢gi Sz´vet-
s¢gi K´ztÀrsasÀgot, ¢s amely az Ãj N¢metorszÀg nacionalista elitj¢t ä Sch¤ubl¢tûl
Heitmannig ä 1989-tûl indulatba hozza: àA vÀdak fokozÂdÂ bizonytalansÀga miatt azonban
felmer¡l a k¢rd¢s, meddig engedtess¢k meg m¢g a mÃltbÂl visszajÀrÂ kûvend¢gnek, hogy az eg¢sz
j´vûre ¢s az eg¢sz mÃltra vonatkoztatva megv¢tÂzza a polgÀri er¢nyt ¢s a hazaszeretetet.Ê A kû-
vend¢g mene tekelj¢t tehÀt Ágy kell ¢rteni: Hogy ism¢t normÀlis nemzett¢ vÀljunk,
meg kellene szabadulnunk az Auschwitzcal kapcsolatos ´nkritikus eml¢kektûl. A his-
torikus, aki pedig maga is a t´rt¢n¢szpedagÂgus szerep¢ben l¢p fel, nyilvÀnvalÂan
Àtoknak ¢rzi azt a k¢sztet¢st, hogy tanuljunk a t´rt¢nelembûl.

Ez a szÀnd¢k azonban nem is olyan egyszerü, mint amilyennek lÀtszik. Lehet-e
egyÀltalÀn tanulni a t´rt¢nelembûl? Mielûtt megprÂbÀlok erre vÀlaszolni, visszapillan-
tÀsra van sz¡ks¢gem, mert nem mi vagyunk az elsûk, akik ezt a k¢rd¢st felteszik ma-
guknak.

Reinhardt Koselleck huszon´t ¢vvel ezelûtt tanulsÀgos t´rt¢nelmi kritikÀnak vetet-
te alÀ a histÂriÀt àtanÁtÂmesterÊ-k¢nt beÀllÁtÂ felfogÀst. A àt´rt¢nelemnekÊ, amely a àhis-
toria est magistra vitaeÊ r¢gi formulÀjÀban l¢pett fel, a r¢giek szÀmÀra nem volt az a
jelent¢se, amit mi ma tulajdonÁtunk neki; m¢g nem a t´rt¢nelmi alakok ¢let¢nek
´sszess¢g¢t ¢rtett¢k rajta, tehÀt a t´rt¢nelmet egyes szÀmban, hanem annak a sok egy-
mÀstÂl f¡ggetlen esem¢nynek fel-alÀ hullÀmzÀsÀt, amelyek k´z¡l az egyik vagy a mÀsik
a k¢sûbb sz¡letettek szÀmÀra esetleg sajÀt cselekv¢s¡k mintÀjÀul szolgÀlhat. A latin for-
mula CicerÂtÂl szÀrmazik, ¢s a t´rt¢nelmet m¢g Machiavelli vagy Montaigne is a p¢l-
damutatÂ esetek forrÀsÀnak tekintette. Csak az antropolÂgiai szeml¢let szÀmÀra,
amely szerint a mÃlt ¢s a jelen generÀciÂi l¢nyegileg egyformÀn viselkednek, jelenhet
meg a t´rt¢nelem mint megûrzendû ¢s utÀnzÀsra m¢ltÂ p¢ldÀk kincseshÀza. Tanulni
csak egy olyan t´rt¢netbûl lehet, amely megism¢tlûdik; ¢s csak azok tanulhatnak be-
lûle, akik a maguk term¢szet¢ben hasonlÂk maradnak. Historia est magistra vitae ä
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