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Várady Mária  
Ani felől, Szépvíz felé … A költő élete                   

hagyományait.A tárlat utolsó részénpe-
dig az erdélyi örmények vallásosságát
mutatjákbeaszervezők,részbenszemé-
lyihagyatékokon,részbenazErdélyiÖr-
ményGyökerekKulturálisEgyesületáltal
biztosítotttárgyakon,részbenabudapesti
Orlay utcai Örmény Múzeum anyagán
keresztül…
A kiállítás együttműködő partnerei:

Örmény Nemzeti Könyvtár, Berlini Ál-
lami Könyvtár, a Gyulafehérvári Római

Katolikus Érsekség, a Houshamadyan
Projekt,SzamosújváriÖrményKatolikus
Egyházközség, Budapesti ÖrményKatoli-
kusEgyházközség.
Támogatók: Gulbenkian Alapítvány,

GWZOLeipzig
Fővárosi Örmény Önkormányzat

Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő. Míg velünk volt, köztünk járt-kelt, érzékeltük 
különlegességét, szerettük nyelvi tréfáit és tudtuk: nagy dolgokról csak ő tud méltón 
nyilatkozni.

Ali tíz éve itt hagyott minket a „szakadékban”, ahonnan mi is gyakran kiáltunk föl: 
„Uram, …nem boldogok az emberek,  de engedd még e szenvedést…” 2019.  április 
18-án a Fővárosi  Örmény Klubdélutánt Lászlóffy Aladár emlékének szenteltük.

Veleemlékeztünkaz1915-ös 
Örmény Népirtásra, a Hajr
MerésaGenocídiumciklus
verseivel.
Különös szerencsénk,

hogy Dr. Kabdebó Lóránd 
egyetemi professzor emlé-
kezését hallgathattuk, aki
a XX. század magyar és
egyben Erdély történelmét
példabeszédben mondta el.
Vannak szavak, gesztusok,
melyek kitörölhetetlenül
belénk ivódnak, melyekre
egész életünkben emlékezünk. Felidézve
az első kolozsvári találkozást már én is
látom,amintLászlóffyAladárkolozsvári
lakásábanatelefonbabeépítettlehallgató
készüléket, a „poloskát” párnával hang-
szigetelik,hogyakörnyezetébenelhangzó
beszédetnerög-
zítse.Egydikta-
túra, ahol „Rab
Úr, rab teremt-
mény, rab sá-
tán” él. Mégis,
a magyaror-
szági rendszám-
mal közlekedő
KabdebóLóránt
gépkocsijátSza-
mosújvár felé 

követia„securitate”autója.
Alimegjegyzi: „–Te, ezek
tudják,hogymijövünk!?”
Ezért, meg mindenért

„kényszerzubbonyában fél-
jen”mégiséljenŐ,korának,
a kommunizmus börtönei-
nek „rab szóvivője”, adjon
hírt rólunk, vívódásainkról,
nyomorunkról,álmainkról.
Az irodalmi emlékezés

gerincétDr. Széles Klára ra-
gyogó,komolyértéketképvi-
selőUtószócíműtanulmánya

adta.AMagyarTudományosAkadémiaIro-
dalomtudományi Intézeténekmunkatársa
példátadóprecizitással,empátiával,érez-
hető szellemi gyönyörködéssel válogatta
LászlóffyAladárverseit.AzelőadókJeges 
Krisztián és Várady Mária színművészek

márvánnyal  
kövezett úton
haladtak, míg
egy-egy, eddig
kötetben meg
nem jelent vers-
ben mutatták
beaköltőiuni-
verzumot. Értő
és értelmet 
közvetítő elő-
adásuk a költő

Balról: Dr. Kabdebo Lóránt, Jeges Krisztián,
Várady Mária, dr Issekutz Sarolta

Egység és sokszínűség – az örmény biblia és a vallásos 
hagyomány című kiállítás anyagából
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szellemének szökelléseit, bizarr asszoci-
ációitésféktelenjátékosságátszolgálták.
Ígyaközönségegyüttszáguldott,zuhant
és repült, állt, ült, töprengett, kétségbe-
esett,reménykedettaKöltővel.
A megemlékezés  során megidéz-

tük filmbejátszással, képek vetítésével
LászlóffyAladár„élő”személyét.
Lászlóffy Aladár test-

vére, rokona könyvtárnyi
költő – idő és tér nem
akadály.Az ezer év előtti
Nareki Szent Gergely 
vagy József Attila, Dante 
vagy Weöres Sándor, Ady 
Endre meg Reményik 
Sándor, Pilinszky János 
ésbizonyArany János is.
Ugyanazon szavak, csak 
asorrend,azene,aritmusésrímolyez-
redfordulósésolykristálytiszta.
Akijelenvolt,ígyír:„Köszönömateg-

nap délutáni élményt. Annyira átszelle-
mülten érkeztemhaza, hogymegkérdez-
tékmi történtvelem?Fantasztikus lelki

mélységeket,magas-
ságokat, nyelvi já-
tékokat és tréfás, 
szellemes, sajátos 
rímeket élveztem vé-
gig,hogyaszellemi
és lelki átéléstől le-
fáradtam. Lászlóffy
Aladárhalálaelőttírt
verseit katarzisként
éltem meg előadá-
sotokban… Gratulá-
lok az intellektuális
délutánhoz és még
egyszer köszönöm 
a megjelenítés él-
ményét.” Nuridsány
Mimielnökasszony.

Békés AttilaAranytollal kitüntetett új-
ságíró ezúttal mandolin játékával brillí-
rozott, - népdalaivalErdélybekalauzolta
gondolatainkat,majdasúlyosköltőigon-
dolatokat a világ borzalmai előtti idők
dalaival szívhez szólóan vigasztalva ol-
dottafel.Aszellemiutazástnápolyidalok
zárták,elsimítvahomlokunkonazemberi

gondokokoztaráncokat.
Nagycsütörtökön tar-

tott Klubdélutánunk Jézus
Krisztus szenvedésének
és  az Őérette kínhalált
szenvedett örmény  áldo-
zatoknak szakrális ösz-
szeolvadása jellemezte.
Fontos, hogy ne felejtsük 
el a vértanúhalál, az alázat, 
a hitvallás keresztényeit,

mártírjait.
Dr. Issekutz Sarolta az EÖGYKE el-

nöke, aLászlóffyAladár emlékest  kita-
lálója, rendezője és anyagi támogatója – 
aBp.Főv.II.ker.ÖrményÖnkormány-
zattalegyütt -melegszavakkalköszönte

megmindazalkotók,mindaközön-
ségrészvételét.AzANI–Budavári
Örmény Színház nívós előadással
lepte meg az irodalmi csemegéhez
szoktatott közönségét. Kitüntetett
helyzetben, Elsőközlésben hall-
hatta a magyar - örmény közösség
Lászlóffy Aladár utolsó,  „vissza-
pillantó, összegező művészi, em-
beritestamentum”verseit,(Utószó / 
Lászlóffy Aladár: A végtelen készen-
lét / kötetben meg nem jelent versek 
című versgyűjteményéhez – Széles
Klára)vallomásait.

Várady Mária és Jeges Krisztián színművészek

Békés Attila

Jobbról: Dr. Kabdebo Lóránt, Dr. Széles Klára,
Kopacz Mária festőművész, Alföldi László

Országmaradványvagyokútlevéllel.
Kétlábonjárónyelvmégmeddigélel.
Pillantsfelém,szemedsarkábóllátod
stulajdonBudámonsehagyszbarátot?
Hategnap,holnapbármitvisznek,hoznak,
éntégedlobogtatlak,zsoltározlak.
Mintrégiszögesdrótbanbennedhálok,
mintaknamezőben,csakbennedállok.
Nembontjákrólamsohaöntőformád.
Ígylátkiengemvalahaisjóllát.
Nincsirgalom,sejobbulásmögöttem,
masekegyelmetkönyörögnijöttem,
mégitt,amenetelejérelökve
amibenélsz,azigevelemjöttbe
svelemvettetikodamindörökre.

1994

Lászlóffy Aladár
TÖREDÉK

Ittheverek–fogságbaesten
ehálátlanfölöslegesben,
amiaszürkeállományon
függőcsont-mirigy-húskabátom.

Valakimárazanyaméhben
kívülrőlrámgombolta:éljen
éskényszerzubbonyábanféljen,
delegalábbnehaljonéhen.

Azótalátésfájatestem,
örömökbenfetrengis,resten,
légszomjaszorongatjamellem:
a szürkeállományom ellen.

Megteszmindent,mintbörtönőre,
hogyneörülhessenekelőre:
valahavégelesz,leültem–
innennincsmásút,csakkihűlten.

*

CIRCUMDEDERUNT 


