
LÀszlÂffy AladÀr

A MöLTAM°RT

Mell¢kvÀgÀnyon mell¢kÀlmok,
Àllnak a marhavagonok.
Rossz Àlmaimban felkiÀltok,
akad reÀ egy vagon ok.

Hajnalban hideg alkonyokkal
¢r minden szerelv¢nyem c¢lt.
K¢sz lakossÀgcsere a v¢rem,
vÀmvizsgÀlnak a mÃltam¢rt.

A tudat-transzszib¢riÀkon,
m¢g jÂval Stephenson elûtt,
megsz´k´tt egyik kiskabÀtom,
s majd nagykabÀtk¢nt visszaj´tt.

Ez a kiesett kor, a f¢lt¢s,
a tehetetlen fÀjdalom
napk´zben n¢ha fel¡v´lt ¢s
¢n Àlmaimban hallgatom.

MINDEN SZ°P SZñ

SegÁtsetek, ha meg kell halni,
mondjÀtok ti is, hogy a kor
¢rdektelen, banÀlis, talmi,
befejezûd´tt valahol,

hogy nem tr¢fÀlt JÂzsef Attila,
mikor k¢t sorba fogta be
a szük´l¢st, mely Ágy lett trilla,
a reccsen¢st, mely Ágy zene.

A vilÀg K¢kszakÀllÃ vÀra:
szellemes szenny, lapos titok.
...°s m¢gis, mit keresnek arra
meg sem sz¡letett Juditok?

164



HORIZONTOK FELETT, ALATT

De jÂ, de jÂ, Liliputban
m¢lys¢g helyett mini kÃt van,
s nekik, kik mÀshonnan m¢rik,
m¢lys¢gesnek szÀmÁt m¢gis.

De jÂ, bel¢ptem a PEN-be,
t¢rdig tinta-Antwerpenben
Londonokig kelek ott Àt
vonszolvÀn az eg¢sz flottÀt.

De jÂ, de jÂ papÁrhajÂ,
admirÀlis-l¢gynek valÂ ä
fed¢lzetre l¢p egy ´k´r,
s behorpad a tengert¡k´r.

De jÂ ott a tenger alatt:
felett¡nk a felleg halad,
de a tengerfelszÁnjelleg
bÁrja, ha neh¢z a felleg.

UngvÀry Rudolf

A SZñKINCS BþV¹LET°BEN
 

Bartos Tibor: EGYMçST °RTELMEZý MAGYAR SZAVAK
°S FORDULATOK TçRA ä Holmi, 1996/11.

A XVIII. szÀzadban fel kellett fedezni az ¢lû magyar nyelvet, a XIX. szÀzad elej¢n
pedig meg kellett ÃjÁtani. Mindez szavak felfedez¢s¢vel ¢s Ãj szavak megteremt¢s¢vel
jÀrt. MondhatnÀnk azt is, hogy azokban a szÀzadokban irodalmi ¢s intellektuÀlis sze-
mantikai forradalom zajlott le a magyar kultÃrÀban. AzÂta garmadÀnyi szavunk tünt
(avult?) el, ¢s ä k¡l´n´sen ami a szaknyelvet illeti ä m¢g t´bb Ãj keletkezett. K¢rd¢s,
ma ugyanazt a magyar nyelvet besz¢lj¡k-e, mint k¢tszÀz ¢vvel ezelûtt? Ami a szÂkincset
illeti, aligha.

Bartos Tibor a felejt¢ssel szeg¡l szembe. °vtizedek alatt ¢rlelt szÂtÀrÀval olyan, akÀr
egy szemantikai erûmüv¢sz: egy¢ni teljesÁtm¢ny formÀjÀban emeli az aktualitÀs magas-
sÀgÀba az Àltala ´sszegyüjt´tt, kieg¢szÁtett ¢s elrendezett irdatlan mennyis¢gü szÂkincset.
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