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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.
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Budapesten 2009. április 19-én. Búcsúzta-
tása uo. Örmény katolikus Kápolna, 2009. 
április 25. Tem. Kolozsvár, Házsongárdi 
temető, 2009. ápr. 30.Kossuth-díjas erdé-
lyi magyar költő, író, mű-
fordító, szerkesztő.) Írt re-
gényt, verset, esszét, iro-
dalomtörténeti munkákat, 
jelentős fordítói életműve 
is. Több mint harminc kö-
tete jelent meg, élete utó-
jára minden valamire való 
kitűntetés megtalálta, a 
Bethlen- és a Kossuth-dí-
jig és a Digitális Akadé-
mia tagságáig.

Az ars poétikájának lé-
nyegéről faggatókat egy 
kései interjúban első ösz-
szegyűjtött kötetének cí-
méhez irányította: „… 
hogy kitudódjék a világ”. 
A nemzetközi avantgard 
törekvéseitől elzárva ma-
gának kellett felfedeznie 
– miként legmodernebb elkötelezettségű 
pályatársainak – sok mindent és éppen ez 
a művészi útkeresés teszi oly különleges-
sé pályakezdését, azután meg annak a fo-
lyamata, ahogy ezek a kezdetek klasszi-
cizálódnak az idők során. Egyszerre volt 
annak tudatában, hogy ő Kolozsváron az 
Európai lírai egyetemesség küldöttje és 
megbízottja, és megszállott őrizője a múlt 
minden fellelhető darabjának. (E sorok 
írójának felejthetetlen emlékei azok a ko-
lozsvári órák a régi Nyírő-ház manzárd-
jában a hetvenes években, amikor Bolyai 
Farkas íróasztalára könyökölve, Arany 
János szalontai jegyző passzusa alatt, régi 
erdélyi fejedelmi pénzérméket morzsol-
gatva folyt a tilalmas, de ironikusan ke-
délyes beszéd. Meg azok majd később, 

amiket itthon meg köztereken folytattunk, 
s amiből soha el nem maradt részéről a 
„közös örménységünket” provokáló tré-
fálkozás.) Ha megszületnék egy nagymo-

nográfia Lászlóffy Ala-
dárról (amit Széles Klá-
rától várjuk, aki író és mű 
legjobb ismerője itthon), 
annak éppen azt a sokszo-
ros kettősséget kellene ér-
zékeltetnie, ami újítás és 
megőrzés, felfedezés és 
integráció címszavaival 
írható le. Amire nézve – 
és a legújabb idők kritikai 
közbeszédének ajánlva 
– emlékeztessünk egyet-
len Lászlóffy-leleményre, 
a legendássá vált „szöve-
gek szövetsége” felisme-
résre, ami jóval koráb-
bi, mint arról a nyugati 
és – persze késésben – az 
itthoni teoretikusok be-
szélni kezdtek. Hogy mi 

is ez? – néz vissza a költő a maga hatva-
nas-hetvenes-nyolcvanas évekbeli mű-
ködésre egy 2002-es kolozsvári beszél-
getés során: „Ennek jó magyar neve ma-
napság – amikor már nemcsak a szöve-
get előállítók, hanem a trénerek is elme-
rülnek ebben a hipermangán fürdőben 
– intertextualitás… éreztem, hogy a szö-
vegek nem egészen jelentik egymás ki-
egészítését, a szövegek szövetében, szö-
vődményében van ott az a valami, ami a 
kezdet óta önmagát folytatja…”

(A.K.)
 (Megjelent: Távol az Araráttól… A ma-

gyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa 
Károly, Erdélyi Örmény Múzeum 20., Ki-
adó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, Budapest, 2014) 

Régi állomáson

Ó kedves századforduló, 
fakult fényképen barna hó,
a sok esernyő és kalap 
és visszasütött még a nap —

azóta robog a vonat, 
időnként kiszállna a kor 
kicsit sétálni valahol, 
egy hűs fasor, egy ódon tér —

de meg nem állunk semmiért, 
tavaszon, őszön át robog, 
a tetőn golyózáporok, 
valami csipkét ráz a szél, 
még mindig lánykori fehér, 
az ablak odacsípte, és 
most lobog, mint a hóesés.
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Balogh Jenő
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület? – 2. rész
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei

… hmmm. Ügyes…

Mindenek előtt azt kell megmagyaráz-
nom, hogy miért is kerül a képbe az 
EÖGYKE vonatkozásában mindenhol 
Avanesian Alex, vagy csak egyszerűen 
Alex neve. Az ok, mert úgy éreztem, az el-
múlt 20 év szinte minden mozzanatában, 
eseményében benne volt az Alexszel való 
összehasonlítás, az Alexszel való küzde-
lem. Talán még úgy is, hogy no lám, mi 
mennyivel jobban, ügyesebben, haszno-
sabban csináljuk, vagy az, hogy azért nem 
sikerülhetett úgy, ahogy szerettük volna, 
mert a pénzt Alexék kapták…

E részben folytatom a dr. Issekutz Sa-
rolta és Alex közötti alapvető különbsé-
gekkel: a pénzkezelés és a törvényköve-
tés, valamint a megcélzott közösség és an-
nak kultúrája vonatkozásában. 

Először tehát a kulturális irányvonalbe-
li különbségekkel folytatom.

A választási törvény, amely szerint bár-
ki szavazhatott bármely kisebbségre, bizo-
nyos mértékig megmagyarázza Avanesián 
Alex kultúrpolitikáját. Elmélete szerint 
akkor kapnak az örmények sok szavaza-
tot, ha a társadalom szép, látványos kul-
turális élményekben részesül. Ezt a kira-
kat kultúrpolitikát tehát a választási tör-
vénnyel is igazolhatnánk, ha teljesen nem 
is. Meghatározóbb a két személy köz-
ti különbség a tömegekhez való hozzáál-
lása vonatkozásában. Sarolta a közösség 
tagjainak megkeresésével, nevük alapján 
örménynek valószínűsíthető személyek 

felhívásával igen széles örmény bázist ta-
lált, köztük sok művészt, művészetek után 
érdeklődő személyt. Több száz személy-
lyel épített ki közvetlen, élő kapcsolatot. 
E kapcsolatok életre keltek, nemcsak Sa-
rolta irányába, hanem egymás között is, 
és kialakult Saroltában az a meggyőző-
dés, hogy létezik Magyarországon egy 
olyan örmény gyökerű közösség, ame-
lyet nem csak az örmény nyelvű filmek, 
az örmény rendezvények érdeklik, hanem 
van saját kulturális értéke is. E kultúra le-
het egy kicsit már része a magyar kultú-
rának, de azt ápolni kívánja. Kiderült, 
hogy e közösség nem Jerevánt, hanem Er-
délyt tekinti gyökereinek, mint ahogyan ő 
maga is ezt a tudatot hozta a szülői ház-
ból. Őseik nem a Kaukázusban vannak, 
hanem pl. a szamosújvári, erzsébetváro-
si temetőben, stb. Az is kiderült, hogy na-
gyon sokan megtalálták közös gyökerei-
ket, közös történelmük van és a legfonto-
sabb, hogy ez a közös történelem nem va-
lami elvont kategória, hanem családi kap-
csolatokban jelenik meg. Szinte mindenki 
mindenkivel családi kapcsolatba hozható. 
Az is kiderült, hogy az elmúlt 40 évben 
a családok nem nagyon beszéltek, beszél-
hettek a származásukról, kulturális örök-
ségükről és így sok minden elhalványo-
dott, mégis hajlandóak az örmény kultu-
rális gyökereikkel foglalkozni. Ezek a ha-
tások oda vezették Saroltát, hogy ellent-
mondva Avanesian Alex és Moldován 


