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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.

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

Hólyagésmájegyszótseszólnak,
vese,dobhártyahaldokolhat.
Atörvényekisleépülnek–
ÉN-mártírjainktovábbülnek.

Amiótacsapdábaestem
smintrostély-rácsonki-kilestem
sebbenafélrabeszméletben
lassanörökreszabadlettem.

*

Gorove család – II. rész                                                            
Szongott Kristóf: Geneológia: L Gorove. Örményül „gorovi” = erőst jelent. 
Egyik ága nemességet kapott.

Gorove család (Gattájai)
AGorove család ré-
giebb története azon
törökésperzsaüldö-
zésekkorábanszakad
meg, midőn keletről
több keresztény nép
kiszorittatva, kény-
telenült menhelyet 

nyugoton keresztény testvérei közt ke-
resni.IgytelepültmegaGorovecsaládis
aXVII.századvégénErdélyben.
AXVIII.századelejénGoroveAndrás,

éskésőbbennekfiaI.LászlóBékesme-
gyében nagyobb gazdaságot vezetnek.
I.LászlósennekfiaKristófMária Teré-
zia királynétól1760-banczimeresnemes
leveletnyertek,és1763-bannemességük
Békesvármegyébeniskihirdettetett*.

Czimerök –mint itt ametszvénymu-
tatja–avértkékudvarábankétkeresztbe
helyezett,hegyeikkel lefelényulónyil, s
körülöttöknégyfelőlnégycsillagragyog.
Avértfölöttikoronánférfi-karkönyököl,
kétnyilattartva.Avértettelamonokgya-
nántkéthím-oroszlántartja.

Acsaládfakövetkező:
Gorove András; I. László Szamos-
Ujvárotttanácsos.1760.ns.;Kristófszül.
1752.†1801.1790.követ.(Beodrai Ka-
rácsonyi Veronika);II.Lászlószül.1780.
†1839.Gattájaszerzője,tudósiró.(Rácz 
Mária-Magdolna); Lajos szül. 1784. †
1840.; Károly szül. 1785.; Mária;Anna
(Noszlopy Antal); István szül. 1819.;
Konstanczia

Abörtönökrabszóvivője
Noéótatudjaelőre:
az Úr lelkét a végtelenség
özönvizeikörülvették.

Közvetlenklastrom,cella,zárka–
vagyvégtelenbelégybezárva–
fogvatartanak s ez a lényeg,
hogytestnekérezdazegészet.

Akármi:-körülvettekengem,
smintDániel,belőlemzengem,
soroszlán-önmagamvigyázrám…
RabÚr,rabteremtmény,rabsátán.

1997

  
I. László Erdélyben Belső-Szolnok vár-

megyében Szamos-Ujvárott viselt hiva-
talokat, tanácsnok és népszószólló volt.
Fia, Kristóf született 1752-ben. Iskoláit 
a kolosvári Lyceumban végzé, utóbb
Szamos-Ujvártanácsosa,majdfőbirájavolt.
Az1790-kierdélyinevezetesországgyülésen
mint követet találjuk, később ugyanez év
végefeléaHevesmegyeiBanderiumközött
mint őrvitézt (al-hadnagyot),midőnBécs-
bőlvisszahozatvánBudáraaszentkorona,
annak őrzésére minden megye felváltva
küldé fiait.A Hora világban első volt, ki 
a felkelő oláhok ellen fegyvert fogva,
aBelső-Szolnokmegyeinemesekegyne-
vezetes részét mint kapitányuk vezénylé.
Végre az erdélyi bánya-városokban nyert
kiküldetéstmintkirályibiztos,ésekikül-
detésnek számos munkái között megbe-
tegedvén, 1801-ben meghalt. Gazdaságot
folytatott Heves Külső-Szolnok várme-
gyében Tisza-Varsányon, mely azután
székhelyelőnaGorovecsaládnak.Nejétől
beodrai Karácsonyi Veronikától gyerme-
kei:II.László,Lajos,KárolyésMária.

Lajos született 1784-ben. A franczia
háborúalattifelkelőnemesiseregbenfő-
hadnagy,többmegyetáblabirája;meghalt
1840-ben.
Károly szül. 1785-ben, több megyei

táblabiró,Hevesmegyénél viselt hivata-
lokat.
II.Lászlóalegöregebbtestvér1780-ban 

született Szamos-Ujvárt. Jó nevelésben
részesülvén, és iskoláit Kolosvárt és
Pesten végezvén, már gyermekkorában
kitünőhajlamot tanusitott a tudományok
ésmagyar nyelv és irodalom iránt. Szü-
lőihalálautánteljes-korúványilatkoztat-
ván,gazdálkodásraadtamagát, se téren
egyike vala legszorgalmasb, legkitünőbb
gazdáinknak. 1810-ben Magyarországra
költözött lakni, és az apáról megrongált
állapotban reá szállott vagyont nem-
csak rövid időn helyre állitotta, de e te-
kintetben a Gorove család őt ismeri és
tiszteli mint uj alapitót. Gattája helységet
Temesvár megyében 1823-ban nyerte
királyi adománylevél mellett. Mint iró 
azirodalomterénakkorfáradozott,midőn


