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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, 

Könyvek: 
Szongott KristóftólaSzamosújvármonográfiájasorozat1,2,3és4.kötetei,valamint
AmagyarhoniörménycsaládokGeneológiája.

Ávedik LukácstólSzabadkirályiErzsébetvárosmonográfiája,1896.
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A300évesörményszertartásúrómaikatolikusegyházésközösségeiMagyarhonban

régenésma,Konferencia,Budapest2000szeptember29–október01.

A magyarörmény tudástár tartalmából – 1. rész
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akatasztrófaértelmezésben,hanemasze-
mélyesésacsaládiéletekbenissoktabut
renget.Számosiszlamizált,mártörök,kurd
neveketviselőörménytúlélősarjamosta-
nábanszembesülgyökereivel.Amáremlí-
tett Hrant Dinkújságírópolitikaidemonst-
rációvá alakult temetésén kétszázezer
gyászolóaztkiabálta:„mindörményekva-
gyunk!”Ayse Gül Altinaykulturálisantro-
pológus szerint újonnan öntudatra ébredő
iszlamizáltörménytúlélőkleszármazottjai
alkothattákafelvonulókat.Sokpéldavan

arra is,hogy törökcsaládokasajátéletü-
ketisveszélybesodortákazörménynőkés
árvákmegmentésével,másokpedigkény-
szerházasságokra kényszerítettek örmény
lányokat. Ezek a sokgyermekes muzulmán 
családokcsaládanyaiváválvamélyenhall-
gattakazőketérttraumákról–magyarázta
azantropológus.Azunokákegyrészeígy
identitásválságbakerült, amint rájött arra,
hogynagyszüleik,dédszüleikgenerációjá-
valmitörtént.

(Forrás: Kultúrpark, 2016. 04. 24.)

  

Franciaországban bevezetik
az örmény népirtás emléknapját

2019. 02.06.

Április 24. Az oszmán birodalomban élő 
örmények elleni népirtás emléknapja 
lesz Franciaországban. – Jelentette be 
aTwitterenEmmanuel Macronfranciael-
nökkeddéjjel,miutántalálkozottafran-
ciaországi örmény közösség képviselői-
vel.Franciaországbanegyébként2016óta
45ezereuróvalésegyéviszabadságvesz-
tésselbüntethetőaz,akitagadjaamásfél
millióáldozattaljárónépirtástényét.
Azörményközösségáprilis24-éttartja

az örmény népirtás kezdőnapjának,mert
1915-benezenanapon,a„vörösvasárna-
pon”vettekőrizetbeMehmed Talat akkor 
belügyminiszter utasítására Konstantiná-
polybanmintegy250örményértelmiségit
ésközösségivezetőt, akiketAnkarakör-
nyékérehurcoltak,éstöbbségüketkésőbb
megisgyilkolták.

Száz éve kezdődött az örmény népirtás
Afőbűnösöksohanemálltakbíróságelé. 

Az1923-banmegalakultTörökKöztársa-
ság azóta sem ismerte el, hogy az örmé-
nyek tudatos, kitervelt népirtás áldozatai
lettek volna.
Az örmény népirtás legvehemensebb

tagadójatermészetesenmagaazelkövető
Törökország (mely ugyan jelenlegi for-
májában1915-benmégnemlétezett,de 
a népirtást a modern államot később
megalapító ifjútörök mozgalom kezde-
ményezte).A törökökugyanis „csupán”
200-300 ezerre teszik az áldozatok szá-
mát, akik az áttelepítés során haltak
meg; történészek szerint 600-800 ezer
áldozat lehetett; és a tudományos kon-
szenzussal szemben nem tekintik szisz-
tematikus népirtásnak a történteket. 
Atörökkormányminden,azörménynép-
irtás népirtás-jellegére vonatkozó nem-
zetközilépésredühödtenszokottreagálni,
ezért Emmanuel Macron hangsúlyozta, 
szeretnéfenntartaniapárbeszédetTörök-
országgal, és előre értesítették Ankarát 
azemléknappalkapcsolatosdöntésről.

Hangverseny és bemutató az Orlay utcában
A Fővárosi Örmény Klub 2019. febru-
ári programját a Zuglói ÖrményÖnkor-
mányzat rendezte, amelyhezcsatlakozott
a Budapest Főváros II. kerületi Örmény
ÖnkormányzatazáltalaszervezettMagya-
rörmény Tudástár bemutató- és oktató
programmal.

Tied a dicsőség címmel nagyon szép 
kórusbemutatót tartottakaSzentMargit
Gimnáziumnövendékeigitár,fuvola,he-
gedűészongorakísérettel.Főlegegyházi
zenéthallhattunk,deklasszikusdarabokis

előfordultak.AkellemeshangulatotHege-
düs Szabolcs kórusvezető fokozta vidám
szövegbetétekkel, a kórusmegalakulásá-
val ésmindennapiműködésével kapcso-
latos szösszenetekkel. Mint elmondták,
rendszeresen fellépnek a Szent Margit
Gimnáziumkápolnájábanrendezetthang-

versenyeken, szentmiséken a Szent Imre
templomban,ésaGazdagrétiSzentAn-
gyalok Plébánián.KifaggattukHegedüs
Szabolcsot az örmény felmenőiről is. 
Kiderült,hogyaXII.kerületiörményel-

nök, Hegedüs Annamária család-
jábatartozik.AzOrlayutcaiközös-
ségi térbeaközel50 főskórusból
15-enjöttekelnagyörömmel.
Avidámés kellemes hangulatú

zenei rendezvény után Balogh 
Jenő egy vetítettképes bemutatót
ésoktatásttartottaMagyarörmény
Tudástárról. A bemutató során
a Tudástár kezelését ismertette
élőben, a keresési lehetőségeket
a különböző fajta dokumentu-
mok között (könyvek, tanulmá-
nyok,magyarörmény hírességek,

Zárugné Tancsin Katalin, zuglói elnök Hegedüs Szabolcs


