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néhányévig,samaiKacsohPongrácut-
caiházbankészítetteelaJánosvitézdal-
játékot. Keszthely város nagyjai sorozat
keretében Képíró Zoltán készített emlék-
érmetKacsohPongrácról.
Svégülemlítsükmeg,hogyaXII.Ke-

rületi ÖrményNemzetiségi Önkormány-
zat2017augusztusábanaBéresKamara-
együttes előadásában bemutatta a János
vitézdaljátékrövidítettváltozatát.Afenti
időpontban a Keresztszülők a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesület, valamint
aKovászEgyesületszervezésébenmold-
vai csángó gyerekek táboroztak Buda-
pesten.Nekikkívántunk–atámogatáson
felül–kedveskedniadarabelőadásával.

Mintmár fent említettük, azOrszágos
Széchényi Könyvtár kiállítást rendezett
Kacsoh Pongrác emlékére. A könyvtár
honlapjánakövetkezőketolvashattuk:
„Óriásokköztisnagyésdicsőlégyen”

címmel Kacsoh Pongrác (1873–1923)

pályáját felidéző kiállítás nyílik a ze-
neszerző születésének 145. évfordulója
alkalmából 2018. november 28-án 15
órakor a Zeneműtárban. Az életmű ke-
resztmetszetét nyújtó tárlaton a nagykö-
zönségelső ízben tekinthetimegazenei
gyűjteményben őrzött gazdag szerzői
hagyatékszámos,eddigismeretlendoku-
mentumát,közteKacsohnéhánymatema-
tikaiészeneitárgyúírását.AJánosvitéz
népszerű komponistájának zeneművészi,
zeneírói és zenepedagógiai munkásságát
bemutató vitrinekben néhány személyes
vonatkozású különlegesség is helyet ka-
pott:ígyazatollis,melyetaszájhagyo-
mányszerintazeneszerzőegykoraJános
vitéz megírásakor használt. A megnyitó
előadástKelemen Éva,akiállításkurátora
tartotta.
A kiállítást február végén, lapzárta

után tekintettükmeg.Atárlatrólkövet-
kező számunkban tájékoztatjuk az Ol-
vasókat.

  

Szenkovits Marci mókái, avagy egy furfangos 
örmény kalandozásai Erdélyben

A Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint a Romanika Kiadó gondozásá-
ban jelent meg Pálffy Gyula Szenkovits Marci mókái című művének reprintje.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, könnyed hangvételű 
és hiánypótló alkotás által az olvasó bepillantást nyerhet az erdélyi örménység 
magyar társadalomba való beilleszkedésébe.

Akötetbena főhőséletén,bohókáskarak-
terénkeresztül23szituációstörténettolmá-
csoljaakorabeliErdélytelepüléseinekhét-
köznapjait,bemutatvaazokmagyar-székely
társadalmátésbennükazörményeket.

Kali Kinga, a megjelent könyv szer-
kesztője,fontosnaktartja,hogyaművet

jellemző aprólékos társadalmimegfigye-
lésből kiderül,milyen kihívásoknak vol-
tak kitéve a betelepülő örmény cso-
portok az asszimilációs úton; ez a mai
erdélyi örmény közösség tagjai számára
segít feldolgozni az elmagyarosodást,
a nyelvvesztést, az örmény tradíciók

lemorzsolódását,egyszóvalmindazt,ami-
velabeolvadásjárt.
A szerkesztő így ír bevezető tanul-

mányában: „Pálffy Gyulának műfajilag
kapóra jön műve megalkotásában a kor
divatja szerinti, a századforduló magyar
irodalmában francia mintára létrejött és
elterjedt flâneur-irodalom, melynek fő-
hősei egészműveken keresztül flangáló,
céltalanul lődörgő, szemlélődő nagyvá-
rosikarakterek–ámSzenkovits Marciban  
a vidéki flâneur, a székely metropolisz,
Marosvásárhely vonzáskörzetének kó-
borlófigurájátlátjukmegtestesülni;azíró
ígyújszerűtalkotaműfajhatárainbelül.
Akószálóirodalmialakjaaszázadforduló
irodalmábanáltalában isapolgáriélettel
szembenálló figura, kinek nincsen stabil
társadalmihelye,nemhasznostagjaatársa-
dalomnak–ésakikóborlásaisoráncsakis
azélvezeteketkutatja,sodródikahelyze-
tekkel, és,miként az Pálffy főhősénél is
bizonyítást nyer, minden órának méltó-
képpen leszakasztja virágát. Különösen
érvényesezamodusvivendiaflangírozó
(avagy erdélyiesen szólva: falángérozó)
Szenkovits Marcira, akit írója felruház 
amegbízhatatlanjöttmentekösszesrossz
tulajdonságával –mindamellett, hogy jó
tulajdonságainak sorozatát, vidám tem-
peramentumát, agyafúrtságát, szemfüles 
helyzetfelismerő képességét, életrevaló-
ságátiscsodáltatjaolvasójával.
A kötet történetei a 19. század utolsó

évtizedeiben, legfeljebb a századforduló
körüliévekbenjátszódhatnak–atörténe-
tektörténelmi-társadalmihátteréttekintve
nagyjából akkor, amikor az Erdélybe
1672-ben betelepített örmények körében
immár tömegesen megindulnak, sőt ki-
teljesednek az 1776-os jogi integrációt
követő foglalkozásváltási folyamatok. 
Ajövevényörményekbetelepedésükután

társadalmi rést töltöttekki amagyar tár-
sadalomban, köztes pozíciót foglaltak
el a feudális urak és a parasztok között;
idegenként kezelte őket eleinte nemcsak 
amagyartörvényhozás,deamagyartársa-
dalomis,századokonát–lassacskánépül-
tekbeamagyarnemzettestbe:mindennek
láthatónyoma,követhetőívevanamagyar
szépirodalomban is. Idegenségük kirívó,
olykorakárgyanúsvolt–máséletfelfogás
vezérelte őket, más, a magyartól sokban
idegen temperamentummal rendelkeztek;
mindezek a különbségek Pálffyművében
isszépenkirajzolódnak.
A századfordulóra az örmények iden-

titásának integritása azonban már meg-
bomlott,azintegrációelkezdődött,egyre
inkább a magyar néphez tartozókként
kezdtékdefiniálniönmagukat,etnikaisa-
játosságaikat elkezdték feladni, az elma-
gyarosodásútjáraléptek;büszkénhirdet-
ték magyarságukat, sőt magyar neveket
vettekfel.(AkönyvbéliSzenkovitsMarci
isprímántáncoljaamagyarcsárdásokat,
magyar ropogóscsizmában.Ugyanakkor
azörményekjellegzetesvonásait ishűen
viseli–akik,Pálffyszavaivalszólva,jók
a „kártyázás művészetének fejtörő tu-
dományában”.) A kötet keletkezésének
időszakában amagyar közéletben az ör-
ményekmárnemcsupánkereskedők,bol-
tosok, postamesterek, uzsorások voltak, 
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hanemállamihivatalokat is betölthettek,
amagyarokhozhasonlóan.Megindultegy
vertikális társadalmi fluktuáció, felemel-
kedés:azörményekugyanúgylehettekor-
vosok,állatorvosok,bankárok,ügyvédek,
jogtudósok, politikusok, akárcsak a ma-
gyarok.ÁmPálffy hőse e könyv lapjain
még nem emancipálódott – Szenkovits
Marci kereskedőcsaládból származik,
akitbecsületesésszorgalmasboltos-pos-
tamester apja a családi tradíciónakmeg-
felelőenszinténkereskedővékívánnaké-
pezni;ámdetervenemsikerül:Marcifia
haszontalanalak,himpellérlesz,akiegész
életében csak csaklizik-paklizik, hamis-
kártyázik és pumpol, lumpol, léha életet
él,kóklerkedik,dorbézol,csalésmókázik
–nomegtáncol,defergetegesen!
Ebben a kettősségben, amellyel Pálffy

megalkotjaszereplőjét,tettenérhetőegy-
benazakonfliktusis,amelyazagrártár-
sadalom és a kereskedők társadalmának
értékrendje között feszül.Az agrártársa-
dalomszemléletéttükrözőmagyarember
mentalitása szerint amunkában illik de-
rekasan elfáradni – ez a szemlélet a ke-
reskedőketélősködőknek,rafináltcsalók-
nak tartja, akik túljárvamindenki eszén,

kihasználják,megzsuppoljákabecsületes
magyar embereket.Meg perszeminden-
kit,akiútjukbakerül.
AjogégiszealattműködőPálffymind-

végig gondosan ügyel szövegében arra,
hogy ne lépjen át személyiségjogi hatá-
rokat – ezért feltehető, hogy Szenkovits
Marcifigurájavégülisnemteljesenvalós,
feltételezhető, hogy nem egyetlen ember
tulajdonságait tömöríti az író főszereplő-
jébe,inkábbáltalánosmegfigyeléseivelru-
házfelegytalánkapórajöttvalósfigurát.
Annálisinkábberremutatazértelmezés,
mivel néhány ismertebb erdélyi, székely
tréfás anekdotát is fellelhetünk a szöveg-
ben,amelyeketazíróMarciszámlájáraír.”
Akönyvkiadóierősítenikívánjákazer-

délyi örmények identitását, lehetőséget
adva, hogy olvasása által régi és leendő
tagjaink újra és újra reprodukálhassák 
a korabeli közösségimúltat: ezáltal akár
családjuktörténetét.
A könyvről, amelyet rendezvényeinken

Horváth Zoltánnál ismegvásárolhatnak, 
az alábbi linken olvashatnak bővebben: 
https://www.prae.hu/article/10723-egy-
furfangos-ormeny-kalandozasai-erdelyben/

Fővárosi Örmény Önkormányzat

Bereczki Fodor Enikő   
Keresztre feszítve, kardélre hányva (részletek)

Aurora Mardiganian az örmény népirtás
Anne Frankja, bár ő túlélte a borzalmakat.
Visszaemlékezéseiben leírja, hogymegerő-
szakolták, és hárembe kényszerítették. Sok
ezerörménynőosztozott sorsában, többsé-
güketvégülmegölték.Malatiábanlátta,hogy
16lánytkeresztrefeszítenek,ésatestüketke-
selyűkfaljákfel.Azőkönyvealapjánkészült
az1918-asRavished Armeniac.film…
Visszatérve a 101 évvel ezelőtti tragikus

eseményekre, fontos megjegyezni, hogy 
a főként ifjútörökök által elkövetett népir-
tásról tudott az akkori világ, az első világ-
háborúban ott állomásozó nyugat-európai
katonák,amerikai,skandinávésnémetmisz-
szionáriusokbeszámolóinak és látleleteinek
köszönhetően.Winston Churchilladminiszt-
ratív holokausztnak nevezte a mészárlást:
„Ezt a bűncselekményt politikai okokból 
tervezték meg és hajtották végre. Lehetőség 
adódott arra, hogy a török földet megtisztít-
sák a keresztény népcsoporttól”.Ahíradások 
amásodikvilágháborúbanpedignemmás-
nak,mintmagánakHitlernek adtak ihletett 
aLebensraum téveszméjéhez, és akülönös
kegyetlenséggel megtervezett zsidó holo-
kauszthoz. A legismertebb beszéd, amely-
benHitler az örményeket említi, 1939-ben
hangzottel, ittutaltarra,hogyazAnatóliá-
ban évezredek óta szétszórva élő örmény
kereszténykisebbségbőlnéhányévleforgása
alatt körülbelül másfél millióval kevesebb
lett, a maradék nemzeti és vallási identitá-
sát megtagadva az állam vallását felvéve
teljesen asszimilálódott a muszlim világba
vagyszétszóródottadiaszpórába:„Kiadtam  

Brutálisan megkínzott nők és gyerekek, koncentrációs táborok, levágott fejek, 
megpatkolt, és halálra táncoltatott áldozatok. 101 éve kezdődött az örmény népirtás.

a parancsot − és bárkit, aki csak egy szóval 
is bírálni mer ezért, a kivégzőosztag elé ál-
líttatok − hogy háborús céljaink nem csak 
bizonyos vonalak elérését, hanem az ellenség 
fizikai megsemmisítését is magukban foglal-
ják. Ennek megfelelően halálfejes alakulato-
mat riadókészültségbe helyeztem − egyelőre 
csak keleten − azzal a paranccsal, hogy küld-
jenek halálba irgalmatlanul és könyörület 
nélkül minden lengyel származású és nyelvű 
férfit, nőt és gyereket. Csak így szerezhetjük 
meg azt az életteret (Lebensraum), amelyre 
szükségünk van. Végül is, ki beszél ma már  
az örmények megsemmisítéséről?” 

–Mindannyianazörménynépirtástúlélő-
inekleszármazottaivagyunk.Nagyszüleink
hihetetlen, gyakran visszatérő történeteket
meséltek nekünk arról, hogyan élték túl 
a szörnyűségeket. Kisgyerekek vagy még
csak csecsemők voltak, amikor az történt.
Azénnagyszüleiméletét egykisváros tö-
rök polgármestere mentette meg, amikor
Szíria,asivatagfelémenekültek–mondta
Serj Tankian, a System of a Dawn nevű
együttes örmény származású frontembere
korábbanaRollingStonemagazinnakadott
interjúban.Ateljesképhezazishozzátarto-
zik,hogyajerevánigenocídiumközpontban
nem találunk az előbbihez hasonló, török
életmentőkre szóló utalást. Fodor Gábor 
turkológus szerint is olyan történelmi ese-
ményrőlvanszó,amelynekamainapigvan
egytörökésegyörményértelmezése...
Az örmény kérdés nem csak a geo-

politikában, a társadalmi párbeszédben, 
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AzErdélyiÖrményGyökerekáltalkiadottkonferenciakötetek:
Azörménykatolikusegyháztörténeteésművészetekonf.1997.november20-22.
Azerdélyimagyarörményektársadalmiszerepe,azörmény-katolikusegyházaés

identitástudatarégenésma,Konferencia,Szamosújvár1999.november20-21.
Örménymagyarok,akikhatottak,alkottak,gyarapítottak,hogyahazafényrederül-

jön,skincseslegyen,Konferencia,Kolozsvár-Szamosújvár,2001.szeptember14-16.
A300évesörményszertartásúrómaikatolikusegyházésközösségeiMagyarhonban

régenésma,Konferencia,Budapest2000szeptember29–október01.

A magyarörmény tudástár tartalmából – 1. rész


