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Beszámoló a Fővárosi Örmény Klub 
2018. július – augusztusi klubdélutánjairól

Ady Endresokakszemébenmaisa„leg-
vallásosabb”magyarköltő,amiért–úgy-
mond – istenes költemé-
nyeiben a „bűnbánat” ér-
zéseuralkodik.Avalóság
ellenbenaz,hogyzömük-
ben három, a keresztény
Isten-fogalommal gyöke-
resen ellentétes szemlélet 
válik egyeduralkodóvá: a
panteizmus,adeizmusés
azagnoszticizmus.
„Az Isten: az Én és a

kín,/Aterv,acsók,min-
denazIsten”–fogalmaz,
míg máskor kijelenti: Is-
ten van „valamiképpen
minden gondolatok al-
ján”.AzonosítjaaTerem-
tőtateremtménnyel,azaz
panteista.
Tengernyi költeménye

igazolja továbbá, hogy
a panteizmussal nála is

Tapsvihart kiváltó előadás az EÖGYKE-klubon

jegyben jár a deizmus. E felfogás sze-
rint Istenmegteremtetteugyanavilágot,

de„magárahagyta”,nem
visel gondot rá, habár ő,
a teremtmény, vágyik te-
remtői beavatkozására –
amint „Hiszek hitetlenül
Istenben” című verse er-
ről különösen is hűen ta-
núskodik.
A„felvilágosodás”har-

madik eszméje, a kanti
agnoszticizmus is domi-
nánsAdynál:Isten,Krisz-
tus, vallás, Egyház meg-
ismerhetetlenek. Krisztus
megtestesülése, istenem-
berimivolta,megváltósze-
mélye csupán mítosz. Az
embernek nincsen szük-
sége hitigazságokra (dog-
mákra), vallástanítói te-
kintélyre(Egyházra),elég
– pelagánius szemlélettel

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zajlott a 2018. 
júliusi klub. A szervezők ifj. Tompó László irodalomtörténészt kérték fel előadás 
tartására. 

Tavaly méltón emlékezett a média Arany Jánosra, születésének 200. évfordulója 
alkalmából. A jeles költő mellett kicsit kevesebb figyelem jutott Ady Endre születé-
sének szintén kerek, 140. évfordulójára. Az önkormányzat szeretett volna kirándu-
lással emlékezni az örmény gyökerű költőre, ám az igen hosszú út, s az emiatt ma-
gas költségek kicsit visszatartották az érdeklődést. Az önkormányzat idén július-
ban előadással kívánt adózni a költő emlékének. 

A rendezvényről az előadó, ifj. Tompó László készített összefoglalót.

Ady Endre „istenes” költészete

Ady-emlékmű Kalotaszentkirályon
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–apusztaemberiértelem
isIstenkövetéséhez.Időn-
ként fel-fellángol ugyan 
nála gyermekkora szá-
mos ezzel ellentétes emlé-
ke (főlega„HavasKrisz-
tus-keresztazerdőn”című
versében), de e megnyil-
vánulásai ritkák. S e há-
rom irány kiegészítése-
ként az indifferentizmus
is része vallásról alkotott
fogalmainak: csak szere-
tetlegyen,olymindegy,kimilyenvallás-
banhisz.

Ady nem keresztény,
hanem szubjektív képet
rajzolt költészetében Is-
tenről.Eképmagánviseli
az Isten fogalmának egyé-
nifelfogását,azáltala„Is-
ten”-nektekintettszemély
elfogadását, elutasítását,
keresését és a vele való tu-
sakodást.Mindezekmiatt
tévedéstehátőt„legvallá-
sosabb”költőnknektekin-
teni,sőtesetébenegyálta-

lán„istenes”költészetrőlbeszélni.
Ifj. Tompó László

A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat karöltve aXV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkor-
mányzattal újra bebizonyí-
totta, hogy az örmények 
minden szempontból külö-
nösen értékes teremtményei
a Jóistennek.Gopcsa Paula 
Isten kegyelméből vidáman
éli 90. életévének minden-
napjait. Családja szeretettel
övezi. Szellemessége ma is
lebilincseli a hallgatóságát,
akár évtizedeken keresztül
a Szinyei-Merse Pál Gim-
náziumdiákjait.Mi,aKlub
közönsége titkok elárulását
vártuk, ehelyett élethelyze-
tekrőlmeséltnekünkazidén
kilencven éves pedagógus-
művész.

Paula! Boldog, boldog születésnapot!
Gopcsa Paula festőművésznő 90. születésnapját ünnepelte az örmény közösség. Az 
uborka-szezonnak számító augusztusi Fővárosi Örmény Klub nagy sikert aratott, 
rácáfolva a kánikulára.

Igenjócsaládbaszületett,csakapolitika
változottmegaII.világháborúután.Mégis,

Középen Gopcsa Paula, jobbról Hegedüs Annamária, Várady 
Mária, Kabdebó János, Nuridsány Zoltánné és Vörösváry Márton


