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Ayhan Gökhan                                                                                                                         
Madártávlati szemle kiegészítésekkel

„Ahhoz, hogy a legjobb helyre kerülje-
nekaversek,azegészéletművetújrakel-
lett gondolnom”–mondjaSzéles Klára 
irodalomtörténész, a tíz éve elhunyt

a szabadságharcba és Bem mellett vett 
részt a csatákban.Acsatákközti szünet-
benrajzolt,festett.Nemkisérdeme,hogy
többtábornoklegélethűbbportréjátMezei
műveként ismerjük.Továbbáaz is,hogy
Bem táborában harcolta végig a szabad-
ságharcot és utána megírta emlékiratait,
melyeketateljesértékűMezeialbumban
olvashatunk.
Festészete a szabadságharc után bon-

takozott ki. Felhagyott
mérnöki munkájával és
Budapesten tanult Lotz 
Károllyal egy időben.
Képei szerepeltek 1850-
től a pestiműtárlatokon.
Jókai Mór és Lyka Ká-
roly is dicsérik Mezei
tájképeit.
A világosi fegyverleté-

telutánbujdosásrakény-
szerül egy bányavidéki
településen talált mene-
déket.Azoroszfalusigö-
rögkatolikuskistemplom
ikonosztázát festimeg,melyma is teljes
szépségében látható! Majd következnek
nagyobb templomok, székesegyházak ol-
tárésmellékoltárképei.Csomaköztemplo-
mában, Munkácson, Máramarosszigeten,
Nagybányánéstöbbkisebbvárosban,te-
lepülésen.
Feltételezhetően (szemideg sorvadása)

ma is gyógyíthatatlan szembetegségét
a leghíresebb professzorok sem tudták
gyógyítani, talán fel sem ismerték, sem
Budapesten, sem Bécsben. Lélekben fo-
lyamatosankészül a sötétségre, vakságra.
(IsmerjükBeethoven váteszi kínjait a sü-
ketséggel...)MitérezhetettMezeiaszínek
világábanélőfestőazöröksötétségben?
Már viszonylag gyenge látással sze-

gődikOrbán BalázsmelléaSzékelyföld

végig járásában,a festészetmellettmeg-
tanultfényképezéssel,hogysegítsedoku-
mentum fotózásban barátját a nagy Szé-
kelyföld kutatót. Hihetetlen megerőltető
munka volt.
A nagybányai Székesegyház főoltára

festésénélmáraliglátott.1864-benmind-
két szemére elvesztette látását. Életmű-
vének legnagyobb és legjelentősebb ré-
szét egyházművészeti alkotásai képezik. 

Fantasztikus munkabí-
rása és szorgalma, tehet-
sége, hatalmas szakrális
életművet hagyott hátra. 
Az életműve mégis szé-
les skálájú és sokrétű,
mert jobbnál-jobb és 
szebbnélszebbképeitőr-
zik jelentős múzeumok:
a Nemzeti Galéria nem
csak festményeket, táj és 
zsáner képeket, de érzé-
keny, gyönyörűkrétaraj-
zokat, portrékat és fény-
képeket is. Féltve őrzött

kincsként.
Alkotásaimegtalálhatókmegannyi ne-

veskülföldimúzeumban,képtárbanis,pl.
Pozsonyban, Leningrádban az Ermitázs-
banéstöbbmáshelyen.
Vaksága éveiben hű társa, felesége

Guzmann Paula segítségére szorul és ek-
korkezdversírásbaismét,aközépiskolai
évek után.
Három kiadást ér meg verseskötete,

amelynek első sorozata bőrkötésben je-
lentmegésebbőlőrizGyöngyvéréscsa-
ládjaegyszéppéldányt.
Együttérzőéstámogatóisokanvannak.

Neves személyiségek, barátok, művész
egyesületek. A feleség postatiszti állást
vállal Promontoron, ma Budafok. Ebből
biztosítjamindennapiéletüket.

Közel20évvakságután59éveskorá-
banelhunyt.Kortársiméltatásokígyem-
lékeznekMezeiJózsefről:
„A nagyságot, mellyel Mezey József

csodálatunkat méltán kiérdemelte, egyé-
niségében tüntette föl.Tiszta, feledhetet-
len jellem,mélyenésnemesenérzőszív
ékesítették a csöndes elvonultságában is
kimagaslóférfiút.(...)MezeyJózsefélete
a lelkierőolymagasztospéldáját tünteti
elénk, minőt emberi természetünk gyar-
lóságamellettcsakritkáncsodálhatunk”.
„Alakja,élete,sorsapéldamindenkiszá-

mára,küzdelmeierőtadnakacsüggedőnek

és reményt nyújtanak az elesetteknek, ké-
peiszínt,verseiszépségetvarázsolnaklel-
künkbe.” Bartos Mihály
KöszönetilletiNagyGyöngyvért,hogy

egy újra megtalált nemzeti értéket adott
azországnak,avilágnakésnekünk.Innét
üzenem nyomatékosan, hogy várom egy 
harmadikalbummegjelenését,mertittlé-
tedalattisgazdagodottazéletműegyszép
alkotássaléskitudjamennyimásművel?
Köszönöm, hogy lelki-szellemi mun-

katársad lehettem a kutatás folyamán és
néhatevőlegesis.

Nuridsány Mimi

Lászlóffy Aladár kötetben publikálatlan
verseibőlösszeállított,A végtelen készen-
lét címűkiadványszerkesztője.Akönyv
koncepciójárólésújdonságairólisbeszél-

gettünk vele.
Régóta foglalkozik Lászlóffy 

Aladár költészetével. Emlék-
szik, mikor fedezte fel?
Egyetemistakorombanfigyel-

tem fel a kolozsvári irodalmi
lapokban megjelent verseire,
majdvettemabátorságot,ésle-
veletírtamneki.Ezzelvettekez-
detét a szakmai kapcsolatunk,
amelyaztánahaláláigkitartott.
Voltaképpen mindig is követ-
tem ezt a páratlan életművet,
Lászlóffyról több tucat tanul-
mányt és két könyvet is írtam,
az egyik egy monográfia volt.
Amikor1998-banKossuth-díjas
költőként a Digitális Irodalmi

  

Lászlóffy Aladár
Fotó forrása: PIM
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Akadémia egyik alapítótagja lett, engem
javasolt,mintszakértőt,hogygondozzam
aműveit. Talán ezért sem véletlen, hogy
Lászlóffy Gyöngyi, azözvegyeengembí-
zottmegazzalafelelősségteljesfeladattal,
hogy a publikálatlan szövegekből állítsak
összeegykötetet.

Szerkesztéskor követtek valamilyen 
koncepciót?
Nagyonizgalmasmunkavanmögöttünk.

Több száz oldalnyi kéziratból kellett dol-
goznom,folyamatosankerültekelőazújabb
ésújabbszövegek.Haddmondjamel,hogy
Lászlóffy felesége a férje
mellett különösen érzékeny
olvasóvávált,ővoltaversek
első olvasója és kritikusa,
Lászlóffy Aladár nagyon
adottavéleményére.Ritka,
hogy olyan ember kezeli 
a hagyatékot, aki többet
tesz,mint amit kötelezett-
ségneklehetnevezni.
Nemkisfejtörésekköze-

pette szerkesztettem meg 
a kötetet. Lászlóffy utolsó
verseskötete óta egy válo-
gatott kötete jelent meg,
majdahalálautánKántor 
Lajos készített egy váloga-
tást,deamostanibanfellel-
hetőverseklegnagyobbré-
szeegyikbensemszerepel.

A könyvekből kimaradt verseknél jól
megalapozott mérlegelésre volt szükség 
megítélni, hogy vajon nem szándékosan
maradtak-eki.Hogyvéletlenülseérhessen
azavád,hogyönkéntesenbántamakéz-
irattal, egyik,Lászlóffymunkásságával is
foglalkozó irodalomtörténész kollégám,
Bertha Zoltánátnézteakéziratot,ésrend-
kívülhelytállónaktaláltaazösszeállítást.

Ahhoz, hogy a legjobb helyre kerülje-
nekaversek,azegészéletművetújrakel-
lettgondolnom.Ezértaversekettizenegy
ciklusbarendeztem,ésazonbelülidőren-
detállítottamfel.Avégeredményegészen
elképesztő:648oldal.Akönyvavalami-
korikritikaikiadásalapjaislehet.

Az olvasó a mostani kötettel egy nagyon 
más Lászlóffy Aladárt ismerhet meg?
Nem,semmiképpennemkapunk„más”

képet,mint az eddigmegismerhetőt. In-
kább azzal jellemezhető A végtelen ké-
szenlét,hogyáttekintéstadLászlóffyköl-
tészetéről, a kezdetektől a lezárulásáig.

Madártávlati szemle, többféle kiegészí-
téssel.Amáremlítettciklusokalíraleg-
főbb,meghatározó ihletforrásainakmeg-
felelően alakultak ki.A köreikbe tartozó
művekszületésiideje,mennyisége,minő-
sége vallhat az életműben játszott szere-
pükről,súlyukról.
A költő egyéni történetfilozófiai szem-

léletevégigérvényesül,de főkéntazelső
kétésahetedikciklusbanjelenikmegköz-
vetlenül.Azemberiségkultúrtörténetének
erőforrásai szintén állandó szereplők, de 
a III. – IV. ciklusban kerülnek előtérbe.
Kiemelkedőhelyrekívánkozikkét,„iker”-
ciklus:V.Abőralatti én ésVI.Avárkö-
zel. A költő önmagával és Istennel való
számvetése.Ilyenaránybanésmélységben 
az életmű egészében is új. „Itt heverek–
fogságbaesten /ehálátlan fölöslegesben,
/ ami a szürkeállományon / függő csont-
mirigy-húskabátom.”Borzongatóérzékle-
tességgelhozzaközelazéterikusélményt.

A Lászlóffy-költé-
szetre mindig jel-
lemző volt, hogy 
a legemelkedet-
tebb, legelvontabb 
tapasztalat, kife-
jezésmód váratla-
nul asszociálódik 
a legprofánabb, 
legnyersebb képze-
tekkel. Különösen
akkor,haszó-vagy
rím-játék kínálko-
zik, nyelvi humor.
Ebben a kötetben,
minden gondolat-
körben fokozottan
lehetünk tanúi en-
nek. „Szokrátész 
tanár úr üzeni Ti-
rolból, / mikulás 

istenek szállnak ki diókból”.Külön,népes
ciklussásokasodtakaLiterator ludens ide-
tartozódarabjai(XI.).

Mit gondol, Lászlóffy Aladár halála 
óta mennyire kezelik a helyén az élet-
művet Magyarországon és Erdélyben?
SemErdélyben,semnálunknemlenne

könnyűfelmérni,hányan,kikismerik,ol-
vassákaköltőt.Deazok,akikmegismer-
ték, megszerették, túlnyomó többségük-
benanagyok,sőt,alegnagyobbakközött
tartják számon.Úgyvélem,hogyaköz-
vélemény–havanilyen,hogy„irodalmi
közvélemény” – ítéletében még semmi-
képpennincsahelyén.Befogadásaintel-
lektuálisfelkészültségetigényel.Nemal-
kalmasakönnyűnépszerűsödésre.Mégis,
vagypontezért,azokközétartozik,akik
tartós örökséget őriznek, amely kivárja
felfedezéseidejét.

megjelent: www.kultura.hu honlapon

Kányádi Sándor, Széles Klára, Grendel Lajos, Lászlóffy Aladár, Csoóri Sándor
Fotó: PIM

Széles Klára, Stekovics Gáspár felvétele

Lászlóffy Aladár, Sulyok Vince, Kányádi Sándor mellett Sulyok 
Vince felesége a Maros völgyében (1974)


