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Megemlékeztünk a 80 
éve született Lászlóffy 
Aladár költő, íróra, aki 
8 évvel ezelőtt, éppen 
e napra virradóan ha-
gyott itt bennünket. A 
sors keze volt, hogy a 
Zuglói Örmény Önkor-
mányzat által szervezett 
klubdélután vendégei, 
a XVI. kerületi Cor-
vin Kórus és a Toborzó 
Citera Együttes, Vikol 
Kálmán vezényletével 
csak 18 órára tudta vál-
lalni a fellépését, így lehetőség nyílt arra, 
hogy az EÖGYKE, a Klub háziasszo-
nya felelevenítse a közösség elhunyt ne-
ves személyiségét, a közvetlenségéről, és 
kitűnő humoráról ismert és szeretett Alit, 
az EÖGYKE tiszteletbeli elnökét. Vissza-
emlékezések, filmbejátszások – az Aradi 
Vértanúk emlékünnepségen a Városháza 

Fővárosi Örmény Klub – 2017. április 20.

dísztermében 2004-ben, a Genocídium 
emlékünnepi riportja 2008-ben, majd a 
halotti búcsúztatója 2009. április 25-én 
örmény ritus szerint az Orlay u-i örmény 
katolikus templomban, amikor a hazai 
írók, költők, barátai megtöltötték a temp-
lomot, hogy búcsút vegyenek Tőle. Ver-
sek hangzottak el az EÖGYKE 2005-ben 

kiadott Emléknaptára 
– a Genocídium 90. év-
fordulójára – 12 ver-
séből, amelyeket a fel-
kérésemre alkotott, bár 
megjegyezte, hogy so-
hasem írt verset „meg-
rendelésre”, de az erdé-
lyi örmény közösségé-
ért elvállalja. Jó volt lát-
ni, hallani megnyugta-
tó hangját, gondolatait, 
emlékezni Rá. Éreztem, 
hogy velünk van.

A szünet után a XVI. 
kerületi Corvin Kórus 
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énekszóval vonult be a terem-
be a Toborzó Citera Együttes-
sel együtt Vikol Kálmán ve-
zetésével. Egyházzenei, vi-
lági és népi jellegű énekek, 
Bárdos népdalfeldolgozá-
sok, népdalcsokrok hang-
zottak fel, sőt még a hallga-
tóságot is megénekeltették. 
Kálmán nagyszerűen szó-
laltatta meg kórusát, érezhe-
tő volt, hogy rendszeresen 

Ha megíródik valaha az a XX. századi 
magyar irodalomtörténet, amely az 1918 
(és 1945) után szétszakított, majd az 1989 
után (úgy ahogy) egymásra találó nemzet-
testek irodalmainak egymáshoz való vi-
szonyát is fel óhajtja tárni, annak fontos 
fejezete lesz az erdélyi irodalom magyar-
országi befogadása a hat-
vanas-hetvenes évek for-
dulójától. Az az örvende-
tes folyamat, amikor a po-
litikai aggályok illetve til-
tások ellenére az anyaor-
szág is ráébred arra, hogy 
milyen jelentős művek szü-
lettek odaát a szigorú elszigeteltségben. 
Ám a jelek szerint az itthoni kritika ér-
deklődése és hatóköre, valamint az olva-
sói figyelem is szűkösnek bizonyult. Mert 
igaz, hogy Sütő András, Páskándi Géza, 
Szilágyi Domokos és Szilágyi István, meg 
páran mások Magyarországon is elis-
mert írók lesznek, nagyon sokan viszont 

találkoznak és valamennyi-
en szeretnek együtténekelni. 
A fiatal, 3 tagú citerazenekar 
szépen, összehangoltan ját-
szott, egyik fiatal még tánc-
ra is perdült. A hangulat a te-
tőfokára hágott, a klub tagjai 
nem akarták elengedni a fel-
lépő művészeket. Utána kis 
fogadás és beszélgetés tette 
teljessé az estet.

dr. Issekutz Sarolta

Kerek évfordulók
80 éve született és 8. éve hunyt el 

Lászlóffy Aladár (1937-2009)

kimaradtak, vagy csak méltánytalanul las-
san jutottak az illő elismeréshez. Közé-
jük tartozik Lászlóffy Aladár is, aki otthon 
nemzedékének, az ún. első Forrás-nemze-
déknek vezérszelleme volt. Hallatlan gaz-
dag és hallatlan sok irányba ágazó életmű-
vét még ma sem ismerjük igazán. Életút-

jának az alapos feltárásá-
ra is szükség volna, mint 
egyikére azokénak, akik 
akkor sem települtek át 
Magyarországra, amikor 
erre mód nyílt, ám hang-
súlyosan jelen tudtak len-
ni a rendszerváltozás utá-

ni irodalmi mozgalmakban. 
Tordai születésű volt, kolozsvári honos 

lett, de erőteljesen számon tartotta nagy 
múltú örmény famíliáját. (Örménységére 
nézve l. Gudenus János József: Örmény 
eredetű magyar nemesi családok genea-
lógiája. Javított és bővített kiadása, 2010, 
485-501. Itt áll ez is: L. Aladár, meghalt 

Fátum

Atlasz helyén az eget tartom.
Én voltam az az égő karton, 
melyről az Úr rajzolta rátok 
nagy hátterét, az Arrarátot.


