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Mintha bennem btírmely
SZÓ h./om1'll haJna -

Úg)' O7ölget apró .

Dolgok lomha malmai

Recseg-ropog mintkn:
Ossutört öröklét!

Nyögöm k-ksújtó
IJ6Ie-tömör öklét!

Küszleödöks hiáJM -

SzótagszÁmrnaJ, nmmel:

Dicshxetnek ugyan.
De csak ámmal-ImmeL..

Dúlt dadogás vmem -
Nem jó, csak arányos!
Nem geniál, CSaIegöm -
VélnJ A1'lInyJános.u

Hol túl hideg, hol túl
Hewny érzeménnyel

lÁztÍry.Rmf SJnJm:laS!. szeptember17-énszü1~ ~ Latinésfrancia~s
tanár volt, lúvá1oromamsta lúrében mott, de ez nem bizooy{tott, miaden esetre hosszabb ideig
hivatalnokként is m1Uödön. 1890-tcSlfcSlegMarosvásárhelyen élt. A várossal szomszédos Maros-
sárpatakón hunyt el 1927okt6berében. Negyven verse még 1992 augusztusában került elcSa ma-
rosvásárhelyi Molter-hagyatékb61 A hinelen,. sc$t:hihetetlen fölfedezést követo filol6giai kuta-
t6munka, illetve a nehéz és szövevényes életrajzi nyomozú eredményeképpen jónéhány ~
Lázáry-Icvélre és elegyes följegyzésre bukkantunk a költo életúrsának. kés6bbi özvegyének, Vaj-
daréthy Júliáoak mindeddiglappangó~.. Ám ugyanott további száznyolc költe-
ményre, valamint MaruUo Pazzi (késóreneszánsz költO és zeneszerzo) tizenh& versének Lázáry
általi fordítására avagy átköltésére akadtunk... A Lázúy-oeuvre már-már teljesnek látszon, ami.
kor is 1995júliusában (a marosvásárhelyi Teleki Téka és dr. Vajdaréthy Rabán fáradhatatlan köz-
rem6ködésének köszönhetoen) a Vajdarétpy Júlia-féle kéz.iratköteg fijóan hiányzó, elveszettnek
hin részeire is rátalálhattunk... Egy szürke notesz és újabb 131vers! Zömükben fiatalkori próbál-
kozások, rögtönzések, úti képek, zsengéit; iUet1gegmár kiforronabb kései költemények, poémák,
megkeseredett tréfák, szomorú töredékek: egy felemás életmt'itönnelékei... Közöttük néhány ál-
talunk eleddig ismeretlen átköltés avagy fordítás: Sir Andrew Blacksmith (XVIII. századi angol)
és Fu An-kung (VIII. századi kínai) költcSktcSl...Az immáron egésznek mutatkozó szövegkorpusz
földolgozása roppant idoigényes, ám folyamatban van. (K.özzheszi:,KovÁcs ANDRÁsFERENC)
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Lelkesü/get lyrám:
Zengón vérzem én eL

Híg tudósságokkal
Stílem teletömvén:

Túlterjengóz benne
Fokhagymasu.g, tömjén!

Mun/t4m sem mívesség -
Poros tétel, míJvi/
Peczéribb jövendó
Soronként elnyúvi!

Tüsszentés, égzengés

Egyre mennek nékem:
Bennem semmi s minden

Egymást tartja féken.

Álom és valóság,
Vásott két testvérek.

lAkják lelkem-elmém,
Ha költésre térek..

Például bús daczczal,
Majdnem divatképpen.
Modernü/ mit mondjak,
Hogy hazudjak szépen!

"Pamasszus határán,
Vad hellén vidéken

Béhorpadt görögpajzs.
Hold gurul az égen. "

Maros-Vúár~elyt. 1900deczemberébec

Egy kritikushoz
Ridegfinomkodás csak
Ítészi nyegle stíled!
Kihult szuzlány az elméd:
CsókoktólfOl nem éled..
Bölcsészi nyáladzásod
Sötétlo, síri, szittyós:
Dehát Sully.Prudhomme.ból
Sosem lesz Zrinyi Miklós!

Maros-Vwhelyt. 1901szeptemberében
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Bolond Istók versikéje
Nem trón%k kortárs kegye/etnek po/ez4n!
Párisban, Misko/czon, ~etkg Tapo/ez4n
K ritizálhattyátok eleven, fJIIIiorczÁm/
Mindegy Pest 'Ptl~ Mucsai Majd az utókor szán!
Mitugrász divatfik. bölcse//ó bo/háCskák,
Szökdöshettek.bátran: már nem urgatmord szám!
Mindegynekem sántajambus, lazasorszám!
Osztoz/eodhattok a közös gatya korczán!

Maros:Vúárhelyt, 1903szeptemberében

Magyaross, tizenegyess, nóta
Elhagyott a kokárdás kis angyalom:
Honfibúval kiköpöle az ablálum...
Megy a csaljá, nem is nézek utána:
Fölnyalja majd a Ku/ányi kutyája!

Elbugatta, szedtevette Kulányi:
Nem hagy engem nyugton, ej, a Ku/ányü
Feszt nyomomban siindörög a kutyája:
Ebadtának ki/ódörög a nyelve...

A rva/ányhaj, árvamagyar kalapom
Viszi a szél, de sarkában szaJadom!
Mégse /épek víg babámnak utána:
Nem vagyok. hej, a Kulányi kutyJja!

Mondok egyet kokárdás kis angyalom:
Temetóben dól szívemre 14ngy halom!
Húzd rá cigány, hutlen Ión a puttána:
Térden futnék szittya földön uttána,
Mert a magyar nem kulán'}; kMtyJja...

Maros-V:W.rhelyt(Corse Kávéház), 1911augusztusában

Magyar vázlat
Kezdetben Széchenyi.

Késóbbá FesztJ-.körkip.
Legvégül szépsemmi:
Szét5Ü7gÓgeszti törpék.

Maros-Vásárhdyt, 1915 okt6berében



1996. június 35

No, vén legenda!
ADY ENDRÉNEK KÜLDÖM

Nem voltam úr. Vmem se szittya szolgám.

Én' sziiltem ót.. És olykor újraszültÓo..

TIlnódhettem világunk czyffra volt4n:

Beh' vad danáktól viszket. zsong aa fültól

Vátesz se volt, se sámán haza-szolga,
Ki szájánál nagyobbra tátja markát.'
Vmem csupán en-lábán araszolga,
S csahoskuvaszkint sem csóválta farkát!

Nem volt lakájom, csicskásom, cse/idem
A vers... De romlott vmmmel kepenen
Szétlüktetett... Messzin bomolt eMbem,

Mint reszketeg lidércfény régi kertben.

Maros:Vásárhelyt(a Transsylvániában), 1916.január 27.

Profán látomás

, Énfölkelek szép rügyropogásra,
Bemosdódom buntelen szelekbe,

Törülózöm tündér ragyogásba,
Felöltözöm tüzes patyolatba.

Lobog ingem hajnalozó fényben,
Fehérlik, mint angyaloknak szárnya.

, Föltekintek hasadozott égre:
Diadémmal dörriülnek afelhok.

Hozsannázó seregeim szállnak:
Villámokkal koszorúzott semmik.

Vérzó nappal kifakad az alkony:
Jeget szór6 zápor szegi szélét,

S felkötözi, mint fekete kendot,

Virághadak tágrany,1t szemére...

. S én vetkezem hazug patyolatból,
Kimosdódom hlltlenült sze!ekbo'1,

Törülózöm /Oldi harmarokba -
Fölszületek feszülo rügyekbe.

Maros-Vásirhelyt, 1918 nyarán




