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Tóth Ida 
KIÁLLÍTÁS – Ady Endre

halálának századik évfordulójára
A föltámadás szomorúsága

MindenintimitástnélkülözöttAdy Endre 
1919. január 27-i halála. Esemény lett:
beáramlottakazújságírókésaművészba-
rátokakórháziszobába,azÉrdekesÚjság
fotóriportere,Szőnyi Lajos lefényképezte 
a halottas ágyon fekvő Adyt, Ferenczy 
Bénirajzaacsukottszemű,felkötöttállú
költőtábrázolja,Beck Ö. Fülöp és Vedres 
Márk halotti maszkot készített. Közben
Móricz Zsigmond ceruzát ragadott, és
megörökítette, milyen érzéseket és gon-
dolatokat vált ki belőle barátja halála:
„Egy merev test a puszta ágyon, mélyen  
a vaságyon, fekete szegény tetem, egy 
lepedővel betakarva...” Ady Endre az
otthoni,családikörnyezethelyettaLiget
Szanatóriumbanhaltmeg,ésazonnalírá-
sok,fényképek,rajzokésszobrokpróbál-
tákátmentenilényétazörökkévalóságba.
APetőfiIrodalmiMúzeumemlékkiállítá-
sán is tárgyiemlékek, írásbelidokumen-
tumok, filmfelvételek és versek vezetik 
a látogatót a halál pillanatától az út vé-
géig, amikorAdy Endre alakja szoborrá
merevültaNemzetiSírkertben.
Azédesanyát,Ady Lőrincnétfájdalma-

sanérintette,hogynemszállíttathatjafia
testétÉrmindszentre,deaztánmegértette,
hogy nem Csinszka ennek az akadálya.
Ahalálhírfutótűzkéntterjedt,akormány
mégaznapanemzethalottjánaknyilvání-
tottaaköltőt,éshatározatothozott,hogy 
atemetésrőlazállamgondoskodik.Móricz 
Zsigmond és Babits Mihály díszsírhelyet

választottaKerepesiútitemetőben,Jókai 
Mórsírhelyévelszemben.ANemzetiMú-
zeum gyászdrapériával borított előcsar-
nokábanravataloztákfölahalottatjanuár
29-én,atemetésnapjáratanításiszünetet
rendeltekelaközépiskolákban.Hatalmas
tömeggyűltössze-mintkorábbanKossuth 
Lajos vagy Jókai Mór temetésén-,deez
a tömeg nem a fegyelmezett, gyászoló
közönségképét nyújtotta: 1919 zűrzava-
ros esztendő volt, a zaklatott életű költő
temetésénhasonlóanzűrzavaruralkodott.
AfelbolydulttömegazArany János-szo-
borcsoportot emberpiramissá változtatta
-mondtaelHegyi Katalinirodalomtörté-
nész a tárlatvezetésen.
A kiállítás középpontjában az a debre-

cenicsónakosfejfaáll,amelyrégi,protes-
tánstemetkezésiszimbólumkénteredetileg
asírhelyetjelölte.Aköltővégremegpihent.
Móricz Zsigmondtól tudjuk: „Ady maga
szakadatlan munkában élte az életét. 
Azagyvelejesohaegypillanatranemszü-
netelt.Apihenésrőlhalványfogalmasem
volt.” A pályatársak már a temetés után 
szorgalmazni kezdték a költő szobrának
felállítását. Megmozdult a művészvilág:
81alkotó113művelvettrésztamegmé-
retésen.Aválasztásnemvoltkönnyű,de
végül Csorba Géza Ady-szobra nyerte
el a bírálóbizottság tetszését. Az avató
ünnepséget filmhíradó is megörökítette
1930 március 23-án, melyből kiderült,
sem a nyugatosok, sem pedig Boncza 

Berta nem vett részt az ese-
ményen. Ők az életet vá-
lasztották: Csinszka, mint
Márffy Ödönné, a barátok 
pedig épp nyugat-matinén
voltakGyőrbenésSopron-
ban,aholalapotnépszerű-
sítő, előfizetőket toborzó
műsortmárnemtudtákle-
mondaniasietveszervezett
szoboravató kedvéért. Ha
a látogató is így döntene,
agyászoshangulatúkiállí-
tás után érdemes átsétálni
a szomszédosAdy Emlékmúzeumba, és
meggyőződni arról, milyen otthonos, 
élhető környezetet alakított ki a költő 
SzámáraCsinszkaaVeresPálnéutcában.

  

A címet rejtvénynek is szán-
hatnánk,ámeláruljuk:Kacsoh 
Pongrácról emlékezünkmeg 
azOrszágosSzéchényiKönyv-
táridőszakoskiállításakapcsán.
Marossélyei Kacsoh Lajos

(1849–1911), főtisztviselő,
és az örmény gyökerű, gyer-
gyószentmiklósiLukácsRóza
gyermekeként születettBuda-
pesten,1873.december15-én.
MivelazédesapátKolozsvárrahelyez-

tékát,KacsohPongrácisakincsesváros-
ban kezdte tanulmányait. A református
líceum mellett a kolozsvári konzervató-
riumban zongorázni és fuvolázni tanult,

Hegedüs Annamária 
Magyar zeneszerző, zenepedagógus,

főreáliskolai igazgató-tanár
zeneelméletre Farkas Ödön, 
a konzervatórium igazgatója,
ismert zeneszerző oktatta.
Környezetéből hamar kitűnt
szervezőkészségével, iskolai
zenekartalapított,amitmaga
vezetett. Bár tehetséges ze-
nésznek,sőtkarmesternekbi-
zonyult,mégisatanáripályára
készült.A kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetemen

abölcsészetifakultásrairatkozott,bölcsé-
szetdoktorioklevelétatermészettudomá-
nyiszakon–summacumlaude–1896-ban 
szerezte. Kisbarnaki Farkas Gyulánál 
doktoráltfizikából.

A tárlat 2020. január 5-ig látogatható 
aPetőfiIrodalmiMúzeumban.

(Forrás: Magyar Idők Lugas melléklete, 
2019.02.02.

A régi csónakos fejfa
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Kacsoh Pongráclelkeatörténelmiem-
lékekkelbőségesenbüszkélkedővárosban
teltmegamagyarságizzóérzésével.
Budapestre költözött, és 1898-tól ma-

tematika–fizika szakos gimnáziumi ta-
nárként főlegmatematikai cikkeket pub-
likált.Érdeklődéseazonbanegyreinkább
a zene felé fordult, később komponálni
kezdett, elmélyedt a zeneelmélet tudo-

mányában.Diákjainakírtaaháromfelvo-
násosCsipkerózsikát, az iskolaibemuta-
tóra elhívta barátait:Bakonyi Károlyt és 
Huszka Jenőt.BakonyiKárolyfelkérésére
komponálta (öt hónap alatt!)János vitéz 
címűdalművét.Huszka Jenő zongorázta
először a darabot, s őt nagyon megha-
tották az ízig-vérig magyaros melódiák. 
Abemutatóra1904.november18-ánke-
rült sor aKirálySzínházban.Nevezetes,
ám szomorúnapvolt ez a politikai élet-
ben:aznapbukottmegaTisza-kormány.
Jancsi szerepét Fedák Sári játszotta ga-
tyában, cifraszűrben, karikás ostorral 
akezében.Aszerepetőmagaválasztotta,
annak ellenére, hogy hallani sem akart
egyismeretlenzeneszerzőművébenvaló
közreműködésről. Iluskát Medgyaszay 
Vilma alakította. A darabnak nem várt,
óriásisikerevolt.„Feltámadtkörülöttünk

azegészgyönyö-
rűséges regevi-
lág, a pipacsvi-
rágos rét, ahol 
Kukoricza Jancsi
nyáját legelteti, 
asöprűnlovagoló
gonosz mostoha, 
a szerelmes fran-
cia királylány, 
a piros dolmá-
nyoshuszárseregésaszépségesTündér-
ország,aholJánosvitézviszontlátjaszíve
Iluskáját.Beszépisezamese...Sokédes
poézisésbűbájosnaivitás.Olyan,aminő
csak a nép lelkéből és a nép költőjének
fantáziájából fakadhat...KacsohPongrác
csodálatos szép muzsikája magyarságá-
val, őszinte népies hangvételével élesen
különbözik minden eddigi operettzené-
től” – fogalmazottPáriss Pál Az Újság 
című lapban. Csak a Király Színházban
689alkalommalaJánosvitézelőadására
gördültekfelafüggönyök.
1905és1907közöttaZenevilágcímű

szaklapot szerkesztette, amelyben elsők
közöttméltattaazifjúzeneszerző,Bartók 

Béla jelentőségét.
Publikált az Új
Élet, a Magyar
Figyelő lapokba
is. Jelentős sze-
repet töltött be 
az Új Magyar Ze-
neegyesület meg-
alakulásában. 
Kecskemétena

Főreáliskolaigaz-
gatójává1909-benneveztékki,epozíciót
1912-ig, Budapestre való visszaköltözé-
séig töltötte be. Tanári munkája mellett
SzabadLyceumcímenzenetörténeti elő-
adássorozatot indított az Iparos Otthon

épületében.Agondosanfelépítettelőadá-
sokonkortársainakzenéjét ispropagálta,
részleteket bemutatva zongorán.
Számosmagastisztséggelismegbízták:

1912-től a székesfőváros zenei szakelő-
adója,aközép-és
felsőfokú zene-
tanfolyamok fő-
igazgatója,hosszú
ideig a Székes-
fővárosi Énekkar
vezetője, az Or-
szágos Dalosszö-
vetség igazgatója,
valamint az Or-
szágosZenészszö-
vetségelnökevolt.
Legismertebb művén, a János vitézen

kívül több daljáték is kötődik nevéhez:
Csipkerózsika, Rákóczi, Mary-Anne,
Dorottya.Kísérőzenét írtMolnár Ferenc 
Liliom, Aranyásó és Fehér felhő, Pász-
tor Árpád: A harang, valamint Maurice 
MaeterlinckKékmadárdarabjához.Pub-
likációi közül a Prolegomena (hosszabb
mű szakértői bevezetője, előszó – HA) 
azenepozitívaesthetikájához,Azenefej-

lődéstörténete,
A pataki énekes
kódex,Azelemi
iskolaiénektaní-
tás pedagógiája
írásokat kell ki-
emelni.AzÉne-
keskönyvek az
eleminépiskolák
számára címmel 
könyvsorozatot
adott közre,me-

lyet a közoktatásügyi miniszter 1912-ben
tankönyvülengedélyezett.Asorozatsikerét
mutatja, hogy 1927-ben Klebelsberg kul-
tuszminiszterségealattkiírtének-tankönyv

pályázatotaKacsoh-féletankönyveknyer-
tékposztumusz.Ugyancsak1912-benje-
lentettemegKacsohsegédkönyvétazon-
goratanításhoz.
Kacsoh Pongrác ének szakfelügyelő-

ként és énektankönyv íróként Kodály 
Zoltán -,zongoraszakfelügyelőkéntpedig
BartókBélaelőfutáránaktekinthető.
Koraihalála(1923.december16.–50

évesen) következménye, hogy életműve
nemteljesedhetettki.
Tiszteletéreszobrotállítottakakecske-

métiKatona József parkban; dombormű
látható róla a Keszthelyi Pantheonban;
emléktábla lát-
hatóazegykori
Zrínyi Miklós 
reálgimnázium
falán. (Buda-
pestVIII. ker.,
Szűz utca 2.),
Kecskeméten,
Keszthelyen
(erremégvisz-
szatérünk); ut-
cát neveztek el 
róla Budapest
XIV. kerüle-
tében, Csömörön, Dunakeszin, Gödön,
Gyálon, Gyomaendrődön, Kecskeméten,
Keszthelyen, Maglódon, Miskolcon, Pé-
csett, Siófokon; sírja aKerepesi temető-
bentalálható.
AfentihelyekközülemeljükkiKeszt-

helyt. A város honlapján sajnos semmit
nemtalálunkKacsohPongrácról.Ámha
valaki körültekintően sétál a városban,
a fő utca (Kossuth Lajos) egy kapualjá-
ban rátalál a Keszthelyi Pantheonra. …
Simándy József, Básti Lajos, Raksányi 
Gellért stb. domborműveimellett láthat-
jukKacsohPongrácétis.Ennekoka:bár
életrajzaibanaligemlítik,Keszthelyenélt

Keszthely, Kacsoh Pongrác utca,
ahol a János Vitéz megszületett
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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, 


