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Krajcsir Piroska

Örökké zúgó harangtorony
Anlreli zangakatun – Örökké zúgó 

harangtorony a címe annak a Pa-

rujr Szevak írta költeménynek, mely 

az örmények legnagyobb 20. századi 

tragédiájáról, az 1915-ös törökországi 

népirtásról szól.

Minden év április 24-én, az örmé-

nyek nemzeti gyásznapján az 1915–

1922 között Törökország területén 

lemészárolt nemzettársaikra emléke-

zik a világ örménysége. Ezen a napon 

emlékeznek azokra az áldozatokra is, 

akik örmény nemzetiségük miatt az 

azóta eltelt id�szakban szenvedtek 

mártírhalált.

Az örmény a világ egyik leg�sibb 

népe. Gazdag és tragédiáktól súlyos 

történelme, hatalmas anyagi és szel-

lemi kultúrája van. Egyes számítá-

sok szerint – ha a háborúk, éhínség, 

járványok pusztításait is fi gyelembe 

vesszük –, az egykori adatok alap-

ján az örménynek ma negyvenmilliós 

nagyságrend� népnek kellene lennie. 

A  statisztikai adatok szerint viszont 

a tizedrésznyire zsugorodott anyaor-

szágban mintegy 3,5 millió örmény 

él, a világ többi részén pedig – Ame-

rikától Ausztráliáig – közel hatmil-

lió. Népességük szempontjából leg-

jelent�sebbek az Egyesült Államok, 

Franciaország, Libanon, Argentína, 

Dél-Amerika, Olaszország, Irán, Szí-

ria, Egyiptom és India területén lév� 

örmény kolóniák.

A genocídium 100. évfordulója el-

gondolkodtat, vizsgálódásra késztet: 

mi volt az oka, hogy e hajdan hatal-

mas népnek napjainkra csak töredéke 

maradt, ennek egy része is hazájától 

távol kénytelen élni?

Örményekr�l – dióhéjban. Az 

örmények �shazája a Szevan–Van–Ur-

mia tavak háromszöge által közrefo-

gott területen volt. Az Örmény-fenn-

síkon szervez�dött els� jelent�s ál-

lamalakulat, Urartu (Kr.  e. 9–6.  sz.) 

bukása után azonnal új államalakulat 

szervez�dött a helyén: Armina-ország. 

Ez azt bizonyítja, hogy a Kr. e. 6. szá-

zadra a fennsík olvasztókohójában 

egy nyelvi-etnikai és kulturális szem-

pontból is egységes nép született s 

lépett a történelem színpadára: az 

örmény. A  Kr.  e. 5. században a gö-

rögök és a perzsák Armenoi, Armina 

névvel jelölték �ket, amely nevek az 

örmény nép egyik etnikai alkotóele-

mének, az arme-törzsszövetségnek 

emlékét �rzik.

Az örmények magukat hajnak, 

országukat Hajasztannak hívják. Az 

elnevezés az Örmény-fennsík északi 

részén, a  Kr.  e. 15–14. században 

szervez�dött Hajasza-törzsszövetség 

nevéb�l eredeztethet�. A legendák és 

a szájhagyomány szerint az örmények 

Hajk nev� �satyjuktól származtatják 

magukat.

Armenia földrajzi helyzete miatt a 

kés�bbi századokban a t�le keleten, 

illetve nyugaton szervez�dött biro-

dalmak (római-pártus, római-perzsa, 

bizánci-perzsa, bizánci-arab, osz-

mán-perzsa, orosz-török) ütköz�zó-

nájába került, és hódító törekvéseik 

színterévé vált. A térség földrajzi-gaz-

dasági szempontból kulcsfontosságú 

volt: itt haladtak keresztül a kelet–

nyugati és észak–déli keresked�-út-

vonalak, illetve a selyemút másod-

vonalai.
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301-ben az Arsakida III. Trdat ki-

rály és Grigor Partev, a  kés�bbi egy-

házalapító Grigor Luszavorics (Világo-

sító Szt. Gergely) a korábban üldözött 

keresztény vallást államvallássá tette. 

Örményország ezzel a lépéssel kap-

csolódott igazán Európához: kultú-

rája, irodalma a 4. századtól kezdve 

jellemz�en keresztény mentalitásban 

fogant.

A  bels� széthúzás és a küls� tá-

madások az évszázadok során fel-

morzsolták az ország politikai erejét; 

Örményország 387-ben – mint füg-

getlen állam – megsz�nt létezni. A ki-

rályság intézményének megsz�nése 

után (428) az apostoli örmény egyház 

vette át az állam bizonyos funkcióit, 

meg�rizve az örménység nemzeti és 

vallási identitástudatát. Az örmények 

nyelvi és kulturális összetartozásának 

másik záloga és jelképe a 4. század 

végén keletkezett, Meszrop Mastoc 

által alkotott örmény ábécé volt.

Az államiság megsz�nését követ� 

mintegy ezer esztend� alatt, idegen 

hódítók igája alatt sínyl�dve is csodá-

latra méltó kulturális értékeket tudott 

teremteni az örmény nép. Az állami 

függetlenséget csak részlegesen és 

rövid id�re nyerték vissza; a  9–11. 

században a Bagratida, és a 11–14. 

században a kilikiai örmény királyok 

uralkodása alatt.

Örményország területét az ezt 

követ� századokban nomád hordák: 

a  szeldzsukok (1064), a  mongolok 

(1236) és Timur Lenk (1387–1405) 

csapatai dúlták. Az el�bbieknél nem 

kevésbé kegyetlen, de hosszabb távra 

berendezked� lovas nomád törzsek, 

az oszmán-törökök uralma végképp 

megpecsételte az örmények sorsát. 

Törökország és Perzsia rivalizálása 

következtében a 17. században Ör-

ményország ismét hadszíntérré vált. 

Az ország kisebb, keleti része perzsa 

fennhatóság alá került (nahicseváni, 

jereváni, karabaghi kánság), a  na-

gyobbik, nyugati fele a török vilajetek 

számát szaporította (erzerumi, karszi, 

szebsztiai, diarbekiri, váni vilajetek).

Az örménység helyzete az Osz-

mán Birodalomban és az örmény-

kérdés. Az örmény történelem leg-

szomorúbb lapjai az oszmán-török 

hódítással kezd�dtek. Az addig virág-

zó örmény középkori kultúra megre-

kedt a középkori színvonalon, majd 

hanyatlásnak indult. A századok folya-

mán a függetlenségi harcokban fel-

morzsolódott és elt�nt az a f�úri-ne-

mesi réteg, amely a nép szellemi ve-

zet�je és az örmény kultúra mecénása 

lehetett volna.

Az örménylakta nagyvárosokban a 

századok folyamán olyan városi pol-

gárság alakult ki, mely els�sorban 

kézm�ves és iparos – rézm�ves, la-

katos, fegyverm�ves, ötvös, selyem-

szöv�, szabó, sz�cs, tímár, sz�nyeg-

készít� –, keresked� vagy értelmiségi 

– orvos, ügyvéd, mérnök – volt. A fal-

vakban él� örmény lakosság legna-

gyobb része földm�vel� volt, de m�-

velték azokat az iparágakat is, melyek 

a mindennapi életben önellátásukhoz 

szükségesek voltak.

Törökország keleti részén az ör-

mények európai ember számára el-

képzelhetetlen erkölcsi, anyagi és fi zi-

kai kiszolgáltatottságban és létbizony-

talanságban éltek. „Az örményekt�l 

behajtott adók mértéktelenül na-

gyok; az adószed� zaptijék emellett 

saját részükre baksist követelnek… 

Megesik, hogy néhány nap múlva 

visszatérnek ugyanezért az adóért. Az 

örmények kétségbeesetten mutatják 

fel az adóbefi zetési nyugtát. A zapti-

jék vigyorogva jelentik ki, hogy amit 

�k nyugtának hisznek, az valami tö-

rök könyv kitépett lapja. A  falusiak-
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nak nincs több pénzük, halasztásért 

könyörögnek. Ez esetben a zaptijék 

fi atal lányokat és n�ket követelnek, 

hogy durva vágyaikat kielégíthes-

sék. A  kívánság megtagadása olyan 

büntetés- és kínzásformákat von ma-

ga után, amilyeneket az erkölcs és 

emberiesség tilt papírra vetni. Én 

láttam ilyen megkínzott embereket, 

és beszéltem is velük…” (E. Dillon: 

A  török-örményországi állapotok és 

a szaszuni török vérengzések, 1896).

Az orosz-perzsa háború (1804–

1827) következtében Örményország 

keleti része felszabadult a perzsa el-

nyomás alól. A perzsák elleni harcok-

ban elért sikerek további hódításokra 

sarkallták Oroszországot, s alig ért vé-

get az orosz–perzsa háború, megindí-

tották az offenzívát Törökország ellen 

(1828). A háború a kaukázusi és krími 

frontokon zajlott, a  század közepéig 

orosz sikerekkel.

A  nagyhatalmak, f�leg Anglia és 

Németország, látszólag Törökország 

szövetségeseként, valójában Orosz-

ország ellenfeleként avatkozott be a 

krími háborúba (1853). Törökország 

nemcsak a keleti vilajetekben szen-

vedett érzékeny veszteségeket, nyu-

gati határain is megindultak a felsza-

badító mozgalmak. A  San Stefanó-i 

békeszerz�désben (1875) a gy�ztes 

Oroszország a nagyhatalmak nyomá-

sának engedve kénytelen volt vissza-

adni a meghódított örmény területek 

egy részét; viszont szorgalmazta, hogy 

a békeszerz�désben feltétlenül ga-

rantálják a visszaadott területen él� 

örménység fi zikai-anyagi biztonságát.

A  nagyhatalmak azonban presz-

tízsveszteségnek érezték, ha részvéte-

lük nélkül döntenek határkérdésekr�l, 

ezért a San Stefanó-i szerz�dést hatá-

lyon kívül helyezve, az érdekelt felek-

kel együtt Berlinben újra tárgyalóasz-

talhoz ült Anglia, Németország, Fran-

ciaország, Itália és Ausztria (1878). 

A nagyhatalmak szempontjából az ör-

mények ügye tizedrangú kérdés volt, 

orosz nyomásra mégis helyet kapott a 

békeszerz�désben, de most már az � 

szájuk íze szerint fogalmazva: „A Ma-

gas Porta kötelezi magát arra, hogy 

az örménylakta vilajetekben késede-

lem nélkül reformokat léptet életbe… 

A Magas Porta id�nként jelentést tesz 

a nagyhatalmaknak ezen reformok 

megvalósításáról” (A berlini kongresz-

szus határozata, 1878, 61. cikkely).

A  politikai köztudatba a berlini 

békeszerz�dés 61. cikkelye örmény-

kérdés néven került be. Ez a cikkely 

tragikusan sorsdönt�en befolyásolta a 

továbbiakban a Törökország területén 

él� örmények sorsát. Az „örménykér-

dés” a gyakorlatban azt jelentette, 

hogy ezzel az ürüggyel a nagyhatal-

mak bármikor beavatkozhatnak Tö-

rökország belügyeibe.

A  Törökországban él� örmények 

helyzete a 19. század során némileg 

differenciálódott. A  század els� har-

madára Konstantinápoly (Isztambul) 

és a többi, örménylakta vilajet között 

jelent�s különbség alakult ki, melyet a 

„bolis – jerkir” (város – vidék) kifejezés 

érzékeltet.

A bolis, Konstantinápoly, a hajda-

ni keresztény Bizánc, a  félig európai, 

félig ázsiai török f�város els�sorban 

a városlakó, gazdag keresked�- és 

iparos-, illetve kés�bb az értelmiségi 

réteg lakóhelye volt. Ezek az örmény 

rétegek a város geopolitikai helyzeté-

nek, azaz európai közelségének kö-

szönhet�en viszonylagos biztonság-

ban éltek. 1860 és 1880 között az itt 

él� örmény lakosság lélekszáma kb. 

300 000 f�, a város lakosságának 20 

százalékát jelentette.

A  jerkir a történelmi Örményor-

szág területét foglalta magában. Van, 

Erzerum, Mus, Szaszun, Diarbekir, 
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Keszarije, Bitlisz és Karsz vidékét, 

az egész nyugat-örményországi ré-

giót. A jerkir templomai, hegyei, vizei, 

városai – a vidék minden elmara-

dottsága, az itt él� örmény lakosság 

kiszolgáltatottsága dacára az örmény 

�shazát jelentették minden örmény 

számára. A  jerkir-mítoszt  Mkrtics 

Khri mian (Hajrik) pátriárka teremtette 

meg, tudatosan a Van-tó partjára té-

ve székhelyét, s ez a tény is szerepet 

játszhatott a zejtuni és Van környéki 

önvédelmi jelleg� szabadságmozgal-

mak kimenetelében.

A  19. század második felében 

mind a keleti – orosz fennhatóság 

alatt lév� –, mind a nyugati örmény 

városokban a polgárosodással kar-

öltve az irodalom és más m�vészeti 

ágak reneszánszának lehetünk tanúi. 

A  19. századi örmény kulturális re-

neszánsz, a  veracnund nem egyet-

len központból sugárzott. Elementáris 

er�vel jelent meg mind a törökországi 

örménység nagyvárosaiban (Konstan-

tinápoly, Szmirna, Erzerum), mind 

az örmény diaszpóra (Velence, Bécs, 

Kalkutta, Moszkva), mind a kaukázusi 

örmények (Tbiliszi, Baku) kulturális 

központjaiban. 1890 körül megalakul-

tak az els� örmény polgári értelmiségi 

pártok (Armenakan, Hncsak, Dasnak-

cutjun).

A  nagyhatalmak 1878 után köte-

lességüknek tartották, hogy felemel-

jék szavukat az örményellenes akciók 

és pogromok miatt; III. Napóleon sze-

mélyesen is közbenjárt a zejtuni fel-

kel�kért. A nagyhatalmak diplomáciai 

beavatkozása, az örmény városi értel-

miség politikai szervez�dése és auto-

nómiára irányuló törekvései, a  jerkir 

fegyveres önvédelmi harcai arra ösz-

tönözték a szultánt, hogy ne elégedjen 

meg az örmények ellen alkalmazott 

módszerek kétes eredményeivel. Az 

állandó üldöztetés, elnyomás és létbi-

zonytalanság ellenére is 1875-ben két 

és fél millió örmény élt Törökország 

területén. Abdul Hamid, a „véreskez�” 

szultán a 19. század utolsó évtizede-

iben kész volt arra, hogy véglegesen 

rendezze az „örménykérdést”, és a 

hatékonyság érdekében a nyílt, felül-

r�l szervezett, államilag támogatott 

népirtás gyakorlatához folyamodjék.

1891-ben „a  Fényességes Porta 

még mindig késlekedett a megígért 

reformok bevezetésével Török-Ör-

ményország területén, ugyanakkor 

tartott az Oroszországgal szomszé-

dos keresztény lakosság ellenséges 

érzületeinek következményeit�l (…) 

Megszervezte a csak kurdokból ál-

ló lovascsapatokat (…) Magas rangú 

tisztvisel�k benyújtottak egy olyan 

tervezetet, amely szerint az örmény 

lakosságot ki kell telepíteni az Orosz-

országgal határos területekr�l (Alas-

kert), s  a helyükbe muzulmánokat 

kell költöztetni. Ezt a gyakorlatot 

mindaddig alkalmazni kell az ör-

ménylakta vilajetben, míg az örmény 

lakosság száma oly elenyész� lesz, 

hogy már nem szükséges bevezetni a 

61. cikkely reformjait” (E. Dillon).

A  hamidie-egységek sorozatos 

kegyetlenkedései, visszaélései az ör-

mény lakosság tiltakozását, s�t he-

lyenként fegyveres ellenállását vál-

tották ki. A  szaszuni és musi tragi-

kus eseményeket a kurd csapatok 

garázdálkodása és a török kormány 

örményellenes álhírei váltották ki 

(1894). Miután a Szaszun közelében 

folyó akcióknak több tízezer áldozata 

volt, a  nagyhatalmak ismét tárgyaló-

asztalhoz ültették Törökországot, 

hogy a szultánt a reformintézkedé-

sek életbe léptetésére kényszerítsék. 

A szultán 1895. június 6-án elfogadta 

a javaslatot, és úgy látszott, kész gya-

korlati lépéseket is tenni a reformok 

megvalósításáért. Ez azonban csak 
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id�húzás volt, miután a török veze-

tés elszánta magát az örménykérdés 

végleges megoldására.

Az újabb tömeges mészárlás ez-

úttal Konstantinápolyban kezd�dött 

1895.szeptember 3-án. Egyetlen éjsza-

ka alatt háromezer embert öltek meg. 

1895 szeptemberében Trapezundban, 

októberben Jerzandzsakban és Ma-

rasban, ezt követ�en Szebasztiában, 

Erzerumban, Vanban, Bajazetben, 

Charberdben, Diarbekirben, végül 

1896-ban az ország egész területén 

központilag szervezett hamidie-egy-

ségek, és a kirendelt katonaság a leg-

brutálisabb módon tömegmészárlást 

végeztek az örménylakta negyedek-

ben, városokban és településeken.

Hasztalan tiltakoztak az örmények 

képvisel�i, hiába protestáltak a nagy-

hatalmak külképviseleti orgánumai, 

a mészárlás az ország egész területén 

tovább folytatódott.

Az 1895–96-os években 2493 te-

lepülés örmény lakossága ellen haj-

tottak végre szervezett fegyveres tá-

madást. Ezeknek 300 000 örmény ál-

dozata volt. Két év alatt orosz-örmény 

területre 32 ezer, Grúziába 14 ezer, 

Bulgáriába 12 ezer örmény menekült. 

Ekkor növekedett meg ugrásszer�en 

a Törökországgal határos országok 

örmény kolóniáinak lakossága.

A  török kormány 1896-ban hiva-

talosan elrendelte ugyan a szervezett 

mészárlások beszüntetését, ugyanak-

kor adminisztratív intézkedései azt 

a célt is szolgálták, hogy az elnépte-

lenedett területekre semmiképp se 

térhessenek vissza a korábban elme-

nekült örmények. „Megszüntették a 

külföldi örmények visszahonosítását. 

Az emigráltak – azonnali vissza nem 

térésük esetén – elveszítették török 

állampolgárságukat. Örményeket 

külföldi útlevéllel sem bocsátottak be 

Törökországba. A  jöv�ben az emig-

rálókat már soha többé nem engedik 

vissza az országba” (Korbuly Domo-

kos: Az örmény kérdés a magyar 

közvéleményben, 1942).

Az ifjútörökök és az örmény-

kérdés. 1891-ben genfi  emigráció-

ban megalakult a magát ifjútöröknek 

nevez� Ittihat ve terakki (Egység és 

haladás) párt. A  Törökországban él� 

nemzetiségek – els�sorban az örmé-

nyek – tragédiája az volt, hogy pártja-

ik akkor alakultak, szabadságmozgal-

maik akkor céloztak autonómiát, ami-

kor felébredt a török nacionalizmus, 

és a nemzetállam eszméje eleve ki-

zárta az ország etnikai sokszín�ségét.

Az ifjútörökök politikai célkit�zése 

egy etnikailag egységes, nagy Tö-

rökország megteremtése volt. Els�-

sorban er�s katonai államot akartak 

létrehozni, a gazdasági és jogi, illetve 

adminisztratív kérdések kevéssé fog-

lalkoztatták �ket. Az Ittihat els�sorban 

a török kispolgárságra – katonák, köz-

alkalmazottak, hivatalnokok – támasz-

kodott, mindazokra, akik elégedetle-

nek voltak saját helyzetükkel.

1908-ban az ifjútörökök nem tör-

vényes vagy alkotmányos módon, ha-

nem puccsal ragadták magukhoz a 

hatalmat. A puccsisták viszont nem az 

Ittihat korábbi vezéregyéniségei, ha-

nem azok a németbarát tisztek, akik 

gátlástalanul törtek a hatalomra: En-

ver, Dzsemal és Talaat pasák. A párt-

vezetésnek alapvet� érdeke f�z�dött 

hozzá, hogy a nemzet nagy részét ma-

ga mellé állítsa. „A puccs után Enver, 

Talaat és mások látogatásokat tettek 

örmény iskolákban, templomokban, 

temet�kben, megemlékeztek a szul-

tán pogromjai következtében elesett 

örményekr�l, könnyeztek(!) is, s nem 

fukarkodtak az ígéretekkel. Ez nem 

volt véletlen. Az örmények szerepe 

a birodalomban és a Kaukázuson túl 
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egyre jelent�sebbé vált” (John Kira-

kosian: Az ifjútörökök és az örmény 

kérdés). Arsak Csobanjan 1908-ban 

Párizsban ezt írta: „Azon a napon, 

mikor az örmény er�feszítéseknek 

is köszönhet�en a mostani rezsimet 

megdöntik, s új alkotmány lép életbe, 

a törökök egyetlen nemzeti kisebbség 

létjogosultságát sem fogják elismerni 

Törökország területén – ott csak törö-

kök élhetnek. Az örmény véráldozat-

tal is szerzett alkotmányt pedig arra 

fogják használni, hogy véglegesen 

elintézzék az örménykérdést.”

Az Ittihat egyel�re kereste az ör-

mények barátságát, és az örmény 

Dasnakcutjun párttal sikerült is az 

együttm�ködés a nagy oszmán biro-

dalom megteremtéséért. „Szinte hihe-

tetlen, hogy milyen szoros kapcsola-

tok szöv�dtek az örmény és ifjútörök 

klubok között” (Johannes Lepsius: Az 

örmény nép halálmenete, 1919).

Az 1909-es adanai vérengzés kijó-

zaníthatta volna még a dasnakokat is; 

de mivel a pogromok csak Kilikia te-

rületére korlátozódtak, a kormánykö-

rök sikeres porhintése következtében 

az adanai vérfürd� a szultáni rezsim 

egy elkésett akciójának látszott. Bár 

Enver pasa 1914-ben megsemmisí-

tette az adanai vérengzésre vonat-

kozó iratokat, nem kétséges, hogy a 

Kilikia egész területére kiterjed� ör-

ménymészárlás a kormány tudatosan 

megszervezett és el�készített akciója 

volt, melynek során 19  000 embert 

mészároltak le, és a gyújtogatások 

és rombolások következtében 30 000 

örmény vált hajléktalanná.

Az örmény Dasnakcutjun párt egy 

része továbbra is támogatta a kor-

mányt (1912–13-ban jelent�s anya-

gi segítséget nyújtott a török kor-

mánynak a balkáni háborúhoz), bár 

a provinciákból olyan visszajelzések 

érkeztek, hogy az ország belsejében 

semmiféle pozitív változás nem ész-

lelhet�. A  Hncsak párt viszont meg 

volt gy�z�dve róla, hogy az ifjútörö-

kök nem fognak reformokat életbe 

léptetni, mivel homogén török nem-

zetállamot akarnak létrehozni. 1914 

júliusában Talaat elfogatta a Hncsak 

vezet�it, börtönbe vetette, s több hó-

napos vallatás, kínzás után felakasz-

tatta a sztambuli, adabazari, kajszeri, 

amasziai és vani pártképvisel�ket.

1914-ben az els� világháború ki-

robbanása új területszerzési lehet�-

ségeket jelentett Törökország szá-

mára. A  lehet�ségekt�l még jobban 

fellángoló török sovinizmusnak újabb 

elméletek adtak tápot. Az új �shaza-

elmélet szerint már nem Turkesztán, 

hanem Turán volt a törökök bölcs�je. 

�seik közé számolták a hun Attilát és 

a tatár Dzsingisz kánt is. Fajelméletük 

szerint a török faj „minden nemzetek 

feletti”, és a pániszlám elképzelések 

átadták helyüket a pántörök, pántur-

kista elméleteknek. Céljuk nemcsak 

egy olyan török birodalom létrehozása 

volt, amelynek határai a Boszporusz-

tól Kínáig terjednek, hanem egy olyan 

török birodalomé, mely nyelvileg, kul-

turálisan és etnikailag is egységes. 

Azok a török vezet�k, akik komolyan 

foglalkoztak Irán és Jemen eltörökö-

sítésének lehet�ségével, els�sorban 

saját országuk nemzeti kisebbségeit�l 

akartak megszabadulni.

A  nemzetiségek anyagi sikerei 

nemcsak irigységet, s�t gy�löletet éb-

resztettek még a kormánykörökben 

is, hanem els�sorban bennük látták 

az akadályt, hogy nem tudják meg-

valósítani azon célkit�zésüket, mely-

nek értelmében a nemzeti vagyonnak, 

iparnak és kereskedelemnek muzul-

mán kézben kell összpontosulnia.

1910-ben Szalonikiben az ifjútö-

rök vezet�k titkos határozatban dön-

tötték el a birodalom maradéktalan 
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eltörökösítését és a keresztény és 

nem török etnikai elemek likvidálását. 

Pántörök elképzeléseik megvalósu-

lását els�sorban az örmények füg-

getlenségre és autonómiára irányuló 

törekvései keresztezték. A turáni álom 

megvalósításának útjában a keleti ör-

mény vilajetek álltak.

Az ifjútörök kormány felismerte, 

hogy a háborús körülmények között 

a török egység kérdését gyorsan és 

tökéletesen, a  nagyhatalmak beavat-

kozásának veszélye nélkül megold-

hatja. Az 1914-es összeírások alap-

ján az alábbi táblázat szemlélteti az 

örmények törökországi lélekszámát. 

Az összesítés a konstantinápolyi ka-

tolikoszi összeírásokat veszi alapul, 

mivel a korabeli török statisztikák 

bizonyíthatóan manipulált adatokat 

tettek közzé, hiszen érdekükben állt 

az örmény kisebbség lélekszámának 

statisztikai csökkentése.

A  Törökországban él� örmények 

száma 1914-ben:

Nyugat-Örményország: 1 403 000

Törökország ázsiai része: 440 000

Konstantinápoly és környéke: 

183 000

Összesen: 2 026 000

Az örménykérdés végleges 

meg oldása. Az Ittihat vezet�i már 

1910-ben eldöntötték a birodalom 

nem török elemeinek er�szakos be-

olvasztását vagy likvidálását. A  kép 

teljességéhez hozzátartozik az is, 

hogy míg 1908-ban az Itti hat tag-

jainak száma háromszáz, 1914-ben 

már 350 000 f� volt. Szervezeteik az 

egész országot behálózták. Az örmé-

nyek tömeges kiirtásához már csak a 

megfelel� ürügyet keresték. A háború 

kirobbanása után ügynökeik megkísé-

relték fellázítani az örmény lakosságot 

a törökök ellen, ám a provokációk 

nem jártak sikerrel.

A  genocídium közvetlen kiváltó 

oka a szarighamisi török vereség volt.

A  török hadvezetés megnyitotta a 

kaukázusi frontot, hogy Tbiliszi és Ba-

ku irányában elkezdje megvalósítani 

turáni álmait. Az orosz sereg, melyben 

négy, önkéntesekb�l álló örmény ez-

red is harcolt Dro, Hamazaszp, And-

ranik és mások vezetésével, fényes 

gy�zelmet aratott a törökök felett. 

A III. török hadtest teljesen megsem-

misült: 90 000 halott maradt a csata-

téren, 12 000 katona pedig fogságba 

esett. A törökök visszavonulásra kény-

szerültek, az oroszok pedig Erzeru-

mig nyomultak el�re. Annak ellenére, 

hogy a kudarc nagyrészt a török kato-

nai vezetés és els�sorban Enver pasa 

hadvezetési dilettantizmusából fakadt 

(a hadsereget nem szerelték fel a téli 

hadjáratnak megfelel�en), a kormány 

az orosz határ közelében él� törökor-

szági örmények szabotázsának tulaj-

donította a vereséget.

Bár az er�szakos örményellenes 

cselekmények soha nem szüneteltek 

teljesen a birodalom területén, 1915 

elején szinte vihar el�tti volt a csend, 

különösen Isztambulban. 1915. feb-

ruár 15-én már megszületett a Talaat 

pasa által kidolgozott titkos határo-

zat az örmények teljes és végleges 

megsemmisítésér�l, mely az alábbi 

pontokban rajzolta meg a népirtás 

állomásait:

1. A  társasági törvény 3. és 4. 

cikkelye alapján minden örmény tár-

saságot megszüntetni, a  tagokat le-

tartóztatni, a  kormányellenes eleme-

ket a bagdadi és moszuli vilajetekbe 

irányítani, ott likvidálni.

2. Az örményekt�l be kell gy�jteni 

a fegyvereket.

3. Örményellenes hangulatot kell 

szítani a muzulmánok körében. Kü-

lönösen Adanában, Erzerumban és 
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Vanban – mindazokon a helyeken, 

ahol volt már mészárlás.

4. Az erzerumi, vani, bitliszi, Ma-

müret-el Aziz-i kerületekben a dolgot 

a lakosság fogja végezni, a  katona-

ságot csak azért rendeljük ki, hogy a 

rend látszatát fenntartsa.

5. Az ötvenévesnél fi atalabb fér-

fi akat és tanítókat agyonl�ni, a  leá-

nyokat és gyermekeket áttéríteni az 

iszlámra.

6. Azon örmények családtagjait, 

akiknek sikerült elmenekülni, teljesen 

ki kell irtani, hogy a menekülteknek 

ne lehessen egykori hazájukkal sem-

milyen kapcsolatuk.

7. Az örményeket kémkedés vád-

jával el kell távolítani az állami szol-

gálatból.

8. A  hadseregben szolgáló örmé-

nyeket megfelel� katonai módszerek-

kel megsemmisíteni.

9. Az örménymészárlást minde-

nütt azonos id�ben kell végrehajtani, 

hogy az örményeknek ne maradjon 

idejük a védekezésre.

10. Jelen utasítást szigorúan tit-

kosan kell kezelni, s  mindent el kell 

követni, hogy csak néhány kiválasztott 

személy tudjon róla.

Enver pasa 1915. február 27-én 

meger�sítette Talaat tervét: az örmé-

nyeket el kell pusztítani korra és nem-

re való tekintet nélkül. A megsemmi-

sítés módjaiban akár a legkegyetle-

nebb eszközöket is alkalmazhatják.

A  genocídium elméleti szerz�i és 

szervez�i a kormány, a  parlament 

és magas rangú állami hivatalnokok 

voltak. A  végrehajtók a katonaság, 

csend�rség, a  kurd csapatok, s  nem 

utolsósorban az Ibrahim bej által sza-

badon bocsátott, speciálisan kiképzett 

börtöntöltelékek, rablógyilkosok, sok 

helyütt a muzulmán lakosság is, mely 

anyagilag érdekeltté volt téve az ör-

mények megsemmisítésében.

Bár a török kormányok azóta is 

tagadják a népirtás tényét, de ami 

megtörtént, eltagadni nem lehet. 

A  szerencsétlen túlél�kön kívül sok 

külföldi személyiség is tanúja volt az 

örmények deportációjának, a mészár-

lásoknak és azok következményeinek, 

s nemcsak feljegyzéseikben vagy em-
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lékirataikban örökítették meg az ese-

ményeket, de a tilalom ellenére fény-

képeken is. Johannes Lepsius, Hen-

ri Morgenthau, Jacques de Morgan, 

Joseph Marquart, Fridtjof Nansen és 

mások beszámolói egybehangzóak.

Morgenthau feljegyzései szerint 

a népirtás a következ� forgatókönyv 

szerint ment végbe: a  katonaköteles 

örmény férfi akat behívták, majd mun-

kaszolgálatra irányították az ország 

belsejébe, és ott végeztek velük. Az 

örmény kulturális központokat be-

zárták, az örmények vagyonát zár alá 

helyezték vagy elkobozták. A lakosság 

fegyverfogásra képtelen maradékát 

lakóhely-változtatás címén áttelepí-

tették. A deportáció közben el�ször az 

öregembereket és a fi atal fi úkat ölték 

meg, a  n�ket csak akkor, ha nem 

kellettek a muzulmánoknak. A  n�k 

egy részét eladták (már öt frankért is 

lehetett vásárolni), török bordélyokba 

zárták, vagy egyéb módon kegyetlen-

kedtek velük. A sivatagban egyébként 

is olyan körülmények közé vitték a de-

portáltak maradékát, hogy okvetlenül 

el kellett pusztulniuk.

Az örmény nép átgondolt és vég-

leges megsemmisítése már 1915 

februárjában megkezd�dött. Az ör-

mény állami tisztvisel�ket elbocsá-

tották, a tiszteket letartóztatták, a ka-

tonaköteleseket munkaszolgálatra 

irányították.

Április 24-én Konstantinápolyban 

letartóztatták az örménység szellemi 

vezet�it, írókat, költ�ket, orvosokat, 

ügyvédeket, országgy�lési képvisel�-

ket, m�vészeket. Ezen a napon még 

csak 235 személyt, de számuk hama-

rosan 600-ra n�tt. Csend�ri kísérettel 

Anatólia belsejébe irányították �ket, 

s  útközben szadista kegyetlenséggel 

lemészárolták a menetel�ket. Hiva-

talos közlemény szerint „banditák” 

támadtak rájuk és végeztek velük. 

Ekkor halt meg Grigor Zohrab, Da-

niel Varuzsan, Ruben Szevak, Szia-

mant is. Komitasz, a híres zeneszerz� 

ugyan túlélte a deportációt, de elméje 

megbomlott az átélt borzalmaktól. 

A  konstantinápolyi örmény pátriárka 

tiltakozott Szadi Halim f�vezérnél, aki 

ezt válaszolta: „Ami most az örmé-

nyekkel történik, nem más, mint egy 

végrehajtandó program része.”

Az örmény népirtás fed�neve la-

kosság-áttelepítés volt; a  török kor-

mány azzal akarta megokolni a depor-

tációt, hogy az orosz fronthoz közel 

él� örmények folyamatosan segítik az 

orosz hadsereget, ezért el kell �ket 

költöztetni a frontvonalból. Ennek az 

indoknak ellentmond az a tény, hogy a 

deportációt Zejtunban, Kilikiához kö-

zel, az ország szívében kezdték meg 

1915 márciusában. A  nagyarányú és 

államilag szervezett deportáció ápri-

lis 24-e után kezd�dött el. Erzerum, 

Harberd, Sapin-Karahiszár, Szam-

szun, Szebasztia, Trapezund örmény 

lakosságát júniusban deportálták. Jú-

liusban folytatódott az  antiochiai és 

kilikiai partvidék – Ajntab, Szuedi-

je – továbbá Bitlisz, Malatia és Mus 

környékének kiürítése. Augusztusban 

szám�zték a nyugati részek – Konia, 

Maras –, továbbá az edesszai vidék 

(Urfa) örménységének likvidálását.

A szemtanúk a halálmeneteket lát-

va szadista kegyetlenséggel végrehaj-

tott tömeggyilkosságokról vallanak.

„1915. június 28-án Trapezund ör-

mény lakossága öt napot kapott a ki-

telepítés el�tti el�készületekre. Ezzel 

egy id�ben a török karhatalom letar-

tóztatta a város örmény el�kel�ségeit 

és az értelmiséget – vagy hatszáz fér-

fi t. A letartóztatottakat hajóra rakták, 

és közölték velük, hogy Szamszunba 

szállítják �ket. Néhány óra múlva 

azonban üresen tértek vissza a hajók; 

felfegyverzett egységek várták �ket 
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a nyílt tengeren, és az örményeket 

belel�tték a tengerbe… Dzsevezlik 

falu mellett, a  városkapunál rettene-

tes jelenetek következtek. A férfi akat 

elkülönítették a n�kt�l és gyerme-

kekt�l. Ez utóbbiak sírásától, kiáltá-

saitól hangos volt a környék. Utána 

a csend�rök és a katonaság kardok-

kal, késekkel, l�fegyverekkel végez-

tek a  fegyvertelen férfi akkal. (…) ez-

után a n�k csoportjához közeledtek. 

A  szerencsétlenek szinte fél�rültek 

az eddigi látványtól. Szenvedésüknek 

még nincs vége. A tet�t�l talpig véres 

gyilkosok röhögve, gúnyolódva té-

pik ki karjaikból a gyermekeket, s a 

szikláról a tengerbe hajigálják �ket, 

lábuknál fogva szétcsapják a gye-

rekek fejét a sziklán, vagy egyetlen 

kardcsapással szelik ketté �ket. Né-

melyik anya saját kezével fojtja meg 

gyermekét. (…) Amikor minden gyer-

mekkel végeztek, a n�ket is lemészá-

rolják… Más esetekben kiválogatták 

a legszebb n�ket és leányokat, és 

nyilvánosházba zárták…” – írta Hen-

ry Barby 1917-ben Párizsban kiadott 

könyvében.

A n�ket kivégzésük el�tt általában 

megbecstelenítették – sokan közü-

lük öngyilkosságot követtek el, hogy 

a rájuk váró borzalomtól megme-

neküljenek. A  deportáltak csoportjait 

útközben vagy fegyverrel mészárol-

ták le, vagy beterelték egy épületbe, 

a  bezárt ajtó elé szalmát halmoztak, 

s  rájuk gyújtották. A  dokumentumok 

a legszadistább kínzási és emberölési 

módokról vallanak – jelen cikk szer-

z�je nem vállalkozik ezek részletes 

ismertetésére.

René Pinon 1916-ban megjelent 

könyvében azt állítja, hogy a népirtás 

megszervezésének kidolgozásában 

német katonai szakért�k segédkez-

tek, a megvalósítás módja viszont tipi-

kusan török módszereken alapult („La 

suppression de Arméniens. Méthode 

allemand – travail turc”). „Az örmé-

nyek mészárlásából a török orvosok 

is kivették részüket. Némelyek saját 

– örmény nemzetiség� – kollégájukat 

gyilkolták meg, a  meggyilkoltak va-

gyonát megkapták; mások örmény 

sorkatonákat oltottak be „véd�oltás” 

címen kiütéses tífusz-injekcióval. (…) 

A  török orvosi etikai szabályzat en-

gedélyezte a halálraítélteken végzett 

orvosi kísérleteket. A kísérleti szemé-

lyek minden esetben örmények vol-

tak… Nagy részük néhány nap múlva 

meghalt. (…) 1915 decemberében 

a III. hadtest f�orvosa, Tevfi k Sza-

lim parancsára kiütéses tífuszbetegek 

vérét fecskendezték a kitelepítend� 

örményekbe »véd�oltás« címen. (…) 

Jerzinkában 1915-ben felkutatták a 

városban rejt�zköd� örményeket, 

s kórházban helyezték el �ket azzal a 

céllal, hogy bakterológiai kísérleteket 

végezzenek rajtuk. Így pusztult el na-

gyon sok örmény” (Turkdje Stambul, 

1918).

Deir-ez-Zorba, az állítólagos de-

portáció célállomására a kitelepítet-

teknek csak a töredéke ért el. Fridtjof 

Nansen beszámolója szerint a Char-

berdb�l és Szebasztiából deportált 

18  000 f�b�l 350 örmény jutott el 

Aleppóba; az erzerumi 19 ezres cso-

portból mindössze húsz f�. „Lehe-

tetlen leírni azokat a szörny�séges 

állapotokat, amelyekkel Mezkene és 

Deir-ez-Zor között találkozunk – ír-

ja egy amerikai segélybizottság be-

számolója.– Még táborhelynek sem 

nevezhetjük azokat a településeket, 

ahol a ruhátlan, éhez� menekültek él-

nek, összever�dve a szabad ég alatt, 

mint az állatok. A  széls�séges siva-

tagi éghajlat csak fokozza szenvedé-

seiket. Csak azok tudnak maguknak 

az Eufrátesz mentén a földben odút 

vájni, akiket a nélkülözés még nem 
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gyengített el egészen, s azok tudnak 

sátorfélét eszkábálni, akiknek ma-

radtak némi rongyaik. Mind éheznek. 

Csontsoványak, él� csontvázaknak 

t�nnek, s  a legszörny�bb betegsé-

gekt�l szenvednek.” A  dokumentum 

megemlíti, hogy a tábor kizárólag 

n�kb�l, gyermekekb�l és öregekb�l 

állt. A  tábor körül állandóan lovas 

csend�rök cirkáltak. A szökési kísérle-

teket leírhatatlan kínzásokkal torolták 

meg. A tábor lakóit vérhas és tífusz ti-

zedelte, száznál is többen haltak meg 

naponta. Csak azokat élelmezték, akik 

áttértek az iszlámra. A gyermekek kö-

zül sokakat elvittek muzulmán árva-

házakba.

A menekültek száma a dokumen-

tumok alapján 200-500 ezer f�re te-

het�. Egyes dokumentumok mindösz-

sze 200 ezer menekültr�l beszélnek, 

míg más dokumentumok szerint csak 

a Kaukázusba 350 ezer ember me-

nekült. A  menekülteket éhínség, jár-

vány, nélkülözés tizedelte. A tömeges 

menekülés eredményeképpen 1915–

1922 között ugrásszer�en megn�tt a 

közel-keleti, egyiptomi, franciaorszá-

gi, közép-európai és amerikai koló-

niák népessége.

A menekültek különleges csoport-

ja volt az örmény gyermek túlél�ké; 

Henry Barby így emlékszik rájuk: „Ör-

mény gyermekek! Sorsuk iszonyú 

volt; szüleik a török hóhérok kezében, 

�ket a törökök szétosztották a mu-

zulmánoknak, törököknek vagy kur-

doknak… Sok gyermeknek sikerült 

megszöknie az idegen környezetb�l, 

s anélkül, hogy számot vetettek volna 

a rájuk leselked� veszéllyel, vissza-

tértek oda, ahol szül�házuk volt. Ki 

tudja, hányan pusztultak el útközben 

közülük? Azok, akik visszatértek, csak 

romokat, hamut, szétszórt csontokat 

találtak. Mégis ott folytatták az életet 

a romok között; hulladékkal, f�vel, 

gyökerekkel, bogarakkal táplálkoz-

tak… Én láttam ilyen gyerekeket… 

A  Mus környékén felderítést végz� 

kozákok szeme elé hirtelen szörny� 

látvány tárult: négy teljesen mezte-

len, csontig lesoványodott gyerek 

egy már oszlásnak indult lótetemb�l 

táplálkozott. Észrevették a kozáko-

kat, hárman azonnal elfutottak, olyan 

gyorsan, hogy nem sikerült megtalál-

ni �ket. Csak egy tíz év körüli kislány 

maradt ott, �t gond jainkba vettük.” 

Henry Barby beszámol arról a lelki 

sokkról is, amelynek sokkal súlyosabb 

következményei voltak e gyermekek 

kés�bbi életében, mint az átélt fi zikai 

megpróbáltatásoknak.

A  dokumentumok ismeretében 

felmerül a kérdés: hogyan történhe-

tett, hogy ilyen nagyszámú polgári 

lakosságot sikerült arányaiban kevés 

számú katonai er�vel megsemmisí-

teni?

Egyrészt Talaatéknak valóban si-

került titokban tartani a népirtás prog-

ramját. Az örmény lakosság, amellyel 

szemben századokon át annyi jogta-

lanságot és er�szakos cselekményt 

követtek el – ennek ellenére túlélt 

mindent, újra és újra talpra állt  –, 

most is úgy érezte, ez egy újabb pró-

batétel, melyet el kell viselnie. Az ör-

mény lakosság ekkor már f�ként öre-

gekb�l, gyermekekb�l és n�kb�l állt, 

mert a fegyverfogható férfi akat és a 

közösség vezetésére, akár ellenállásra 

képes szellemi elitet semmisítették 

meg el�ször.

A  kísér� katonák megtámadása 

ezért lett volna kilátástalan cselekedet; 

a válasz a biztos halál, míg így abban 

bíztak, hogy túl fogják élni a kitelepí-

tést. A  deportáció idején mindenütt 

igyekeztek a törvényesség látszatát 

kelteni (falragaszokon, megjelölve a 

deportálás ideje, szabályozva az elvi-

het� ingóság mennyisége, s�t, egyes 
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helyeken még szekeret is bérelhettek 

a szállításhoz, amelyet a helység hatá-

rában aztán elvettek t�lük).

Egyes helyeken, ahol a fegyveres 

ellenállásnak voltak hagyományai, az 

örmények nem adták meg magukat 

harc nélkül. Marzvan, Sapin-Karahi-

szar, Urfa környékén az örmény h�-

siesség szép példáival lehetett talál-

kozni. Szaszun vidékén Sztepan apát 

vezetésével négyezer örmény másfél 

hónapig tudott ellenállni a törökök-

nek. Zejtun h�sies véd�i több hónapig 

ellenálltak, míg a török túler� legy�zte 

�ket. Gomsz faluban ezer örmény 

védte magát az Arakeloc kolostor-

ban. Kilikiában, az Antiochiai-öbölben 

hat örmény falu lakossága vonult fel 

a Musza Daghra, s  ötvenhárom na-

pig sikeresen ellenálltak a török túl-

er�nek. H�siességüket, csodás meg-

menekülésüket Franz Werfel osztrák 

író írta meg világhír� regényében, 

a  Musza Dagh negyven napjában. 

A vani mintegy negyvenezer f�nyi ör-

mény lakosság sikerrel verte vissza a 

meg-megújuló török támadást, míg 

1915. május 6-án az orosz csapatok 

felszabadították a várost, és a törökö-

ket visszavonulásra kényszerítették. 

A  nagyhatalmak képvisel�inek több-

szöri beavatkozása miatt Törökország 

európai részér�l nem deportálták az 

örményeket; bár addig is egymást 

érték az er�szakos cselekmények, lik-

vidálásuk 1922-ben, a görögök geno-

cídiumával egy id�ben történt.

Az ifjútörök kormány népirtó prog-

ramja szerint sikerült megsemmisíte-

ni és �si földjér�l el�zni Törökország 

egyik legnagyobb számú nemzeti ki-

sebbségét. Az els� világháború után 

kevés utazó járhatott Törökországban. 

A harmincas években Fehértájy Tibor 

vasútépít� mérnök feljegyzéseiben ez 

olvasható: „Kájzeri déli negyede nagy 

meglepetést tartogatott számomra. 

Bámulva jártam az utcákon: hát en-

nek az öreg romvárosnak ilyen szép 

részei is vannak? Terjedelmes, ár-

nyas kertek közepén villák, csinos 

lakóházak sorakoztak egymás mellé, 

némelyik utcának két oldalát eme-

letes paloták töltötték be. Hanem a 

legtöbbnek ablaka betörve, eresze 

lemállva, ajtaja helyén pedig söté-

ten ásító �r. Ezek a pompás házak 

üresen, lakatlanul állottak. Egyiknek 

kapuján tétován beléptem. A kétszár-

nyú, remekbe faragott diófa lépcs�n 

felmerészkedtem az emeletre, és ott 

a pókháló, por és piszok lepte szo-

báknak és termeknek során mentem 

végig. Ez a palota beillett volna Pá-

rizsba is, mert az épít�m�vészetnek 

remeke volt. De a pompás, falba épí-

tett szekrények faragott ajta jait fej-

szecsapások rombolták össze, a  fa-

lak freskóit sárral, emberpiszokkal 

mocskolták be barbár kezek. Egy 

helyütt a széles ajtóbélés feketéllett 

az üszökt�l. Itt ez az utolsó lehetett 

a hálószoba. Egyik falában egy kis 

fali fülke. Alatta az örökmécsesnek 

kovácsolt, cirádás falikarja eltorzulva 

lógott lefelé, a fülke felett pedig szé-

les, vastagon aranyból festett kereszt 

– valami sötétvörös lével bemázol-

va. Vér… Embervér… Uramisten, hol 

járok? Hiszen ez a kéjszeri örmény 

városrész!… Tomárdze jegyz�i szék-

hely… Földig lerombolt házak… Most 

mindössze tíz család él itt. Mi lett az 

egykor itt lakó négyezer örménnyel? 

Talán itt, a  házaikban mészárolták 

le �ket, talán odalenn, a  lapálynak 

valamelyik tarlóján, vagy még mesz-

szebb, odafenn a magas hegyek-

ben?… Azóta idegen még nem tette 

be ide a lábát, hiszen idegeneknek 

Anatólia belsejében kóborolni nem 

szabad, különösen nem ilyen helyen. 

Az például, hogy a XX. században 

ilyen radikálisan »megoldották« az 
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örménykérdést, nem tartozik másra, 

csak a törökökre és az örményekre. 

Panaszkodnak-e az örmények? Ugye, 

hogy nem! Az a féktelen szenvedély, 

amely nem elégedett meg a gy�lölt 

örmények lemészárlásával, hanem 

az egész várost el akarta seperni a 

föld színér�l, csak félmunkát végzett. 

Így maradt meg a város másik fele. 

A  többit rábízták az id�re, a  termé-

szetre, s  ez évr�l évre lassan, de 

szívósan el is végzi a munkát. Egyik 

évben a faragott lépcs�zet zuhan 

alá, a  másikban a mennyezet temet 

maga alá mindent, egy szép napon 

a tet�zet hull alá nagy robajlással, és 

így hamar egy szintre kerül az egész 

város…”

„Betrogenes Volk” – az elárult 

nemzet. Az ifjútörök kormány 1918 

novemberében elmenekült az ország-

ból. Távollétükben lefolytatták a pert, 

s  számos vezet�re kimondták a ha-

lálos ítéletet. Az ország új vezet�je 

Musztafa Kemal pasa, a kés�bbi Ata-

türk lett. A kormány összetétele meg-

változott, ám az örményellenesség és 

a kisebbségekkel szembeni ellensé-

gesség változatlan maradt.

1918-ban Orosz-Örményország 

területén létrejött a független Örmény 

Köztársaság. Lenin visszarendelte az 

orosz hadsereget az örmény terü-

letekr�l, amelyeket azonnal megtá-

madtak a kemáli csapatok. Andranik, 

Dro, Nazarbekov hadvezetésének és 

az örmény csapatok elszántságának 

köszönhet�en az örmények 1918. 

május 22–24. között fényes gy�zel-

met arattak a Jerevánt fenyeget� tö-

rök sereg fölött.

Ekkor három er�: a nagyhatalmak, 

a török soviniszta hadvezetés és a bol-

sevik orosz hatalom küzdött Örmény-

ország területének birtoklásáért. Ör-

ményország ugyanekkor  Boghos Nu-

bar pasa, Johannes Lepsius és Fridtjof 

Nansen közbenjárásának segítségével 

kívánta magát felvétetni a Népszövet-

ségbe. Ez amiatt hiúsult meg, mert az 

adott helyzetben Örményországnak 

nem voltak „politikailag elfogadott ha-

tárai”. Bár Wilson elnök a történelmi 

Örményország magját fi gyelembe vé-

ve tervezte meg egy jövend� örmény 

állam határait, mégsem került elfoga-

dásra, mert a határok kijelölésének 

feltétele az ott él� örmény népesség 

lett volna, amely a deportációnak ne-

vezett népirtás óta teljesen elt�nt err�l 

a területr�l.

A  késlekedés másik oka az volt, 

hogy a nagyhatalmak szerették volna 

tudni: gazdag-e ásványokban, s els�-

sorban k�olajban az Örmény-fennsík? 

1919 júliusában Harbord tábornok 

vezetésével gazdasági különbizottság 

érkezett Örményországba, azzal az 

üzenettel, hogy a nagyhatalmak ké-

szek érvényesíteni politikai befolyásu-

kat a térségben, amennyiben gazda-

ságilag jövedelmez� lenne számukra. 

(A  geológiai mérések nem jeleztek 

k�olajat ezen a területen.)

Eközben Oroszországban kitört a 

polgárháború. A  Dasnakcutjun párt 

vezette fi atal örmény köztársaságot 

északról a Vörös Hadsereg, délr�l 

a kemalista csapatok szorongatták. 

A két t�z közé szorult örmény vezetés 

választhatott a totális fi zikai megsem-

misülés vagy a Szovjetunióba törté-

n� betagozódás között. 1921-ben ez 

utóbbit választotta.

Kemál atatürk 1920-ban örmény 

területi engedmények fejében szo-

cialista fordulatot ígért a bolsevik 

vezetésnek. Az örmények kényszer-

csatlakozása amúgy sem nyerte meg 

Moszkva szimpátiáját, s  ezért a kar-

szi békét Csicserin népbiztos 1921. 

október 13-án a török elvárásoknak 

megfelel�en kötötte meg. Nemcsak az 
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orosz hadsereg által korábban (1916) 

elfoglalt vani és erzerumi területet, te-

hát Nyugat-Örményország nagy részét 

adták ismét török kézre, hanem Ani 

és Karsz vidékét is. Török kívánságra 

Azerbajdzsánhoz csatolták Nahicseván 

tartományt, mondván: ne legyen olyan 

hosszú a török–örmény határ…

Fridtjof Nansen Betrogenes Volk 

(Elárult nemzet) címmel könyvet írt 

az örményekr�l (1928), sorra véve az 

eseményeket, amikor a nagyhatal-

mak saját politikai-gazdasági érdekei-

ket érvényesítették az igazságosság 

szempontjai helyett.

Az árulás utolsó felvonása Kilikiá-

ban játszódott le. Törökország világ-

háborús veresége után angol csapa-

tok foglalták el Kilikiát. 1919 novem-

berében a francia szövetségesek vál-

tották fel az angolokat. Az örmények-

nek autonómiát ígértek, ezért 1921-ig 

mintegy 150 000 (más forrás alapján: 

200 000) örmény vándorolt vissza szü-

l�földjére. 1921 novemberében Fran-

ciaország gazdasági és kereskedelmi 

el�nyök fejében különbékét kötött Tö-

rökországgal, és hozzájárultak Kilikia 

katonai kiürítéséhez. Hadianyagukat 

jelképes áron adták el a törököknek. 

Miután az ott él� örmények katonai 

védelem nélkül maradtak, a területen 

újrakezd�dött a mészárlás és az ör-

mények fejvesztett menekülése.

A genocídium utolsó jelenetei Tö-

rökország európai részén játszódtak 

le. 1922 szeptemberében a törökök 

dönt� csapást mértek a görög hadse-

regre. Kemál szeptember 15-én fel-

gyújtatta Szmirna (Izmir) görög és ör-

mény városnegyedét. A katonák több 

ezer embert megöltek, és leírhatatlan 

módon kegyetlenkedtek velük.

A  világháború utáni békeszer-

z�dést 1923. július 24-én írták alá 

Lausanne- ban, amely megsemmisí-

tette a korábbi sèvres-i békeszerz�dés 

örményekre vonatkozó részét is.

Az örmény népirtást nem követ-

te azóta sem erkölcsi, sem anyagi 

jóvátétel. Hitler nemcsak ötleteket 

szerzett a törökökt�l az európai zsi-

dóság kiirtására, hanem példát arra, 

hogyan lehet egy népet következmé-

nyek nélkül, büntetlenül megsem-

misíteni. „Ki emlékszik ma már az 

örményekre?” – kérdezte cinikusan 

1939. augusztus 22-én, huszonöt 

évvel a genocídium után.

Úgy t�nik, az emberiség emléke-

zete valóban rövid, néha egy ember-

ölt�nyit sem képes átfogni. Az évfor-

duló arra késztet minden örményt és 

minden jóérzés� embert, hogy tartsuk 

ébren ezt a közös emlékezetet, s min-

den t�lünk telhet�t tegyünk meg, 

hogy hasonló szörny�ségek a jöv�ben 

soha sehol ne történhessenek.



 

2828

Az ifjútörök kormány pere 
és az örménykérdés 

(1918–1920)
Az 1915-ös örmény genocídiumként számon tartott népirtás kétarcú jelenség 

a történelemben. Örményországon kívül a világ számos államában történelmi 

tényként ismerik el, más országok viszont – élükön Törökországgal – tagadják 

a világ els� holokausztját, illetve társadalmi-politikai-történelmi jelent�ségét 

igyekeznek minimalizálni. Törökország nemcsak tagadja a népirtás hitelessé-

gét, hanem a világ els� holokausztjából politikai kérdést kovácsolva, gazdasági 

és diplomáciai módszerek alkalmazásával igyekszik meggátolni ennek nemzet-

közi elismertetését is.

Pedig kevés történelmi esemény rendelkezik ilyen szomorúan gazdag 

dokumentációval. Kortárs örmény és más nemzethez tartozó szemtanúk val-

lomásai, diplomáciai feljegyzések, tiltakozások, fotók, fi lmek és más dokumen-

tumok tanúsítják, hogy a hat keleti vilajet, kés�bb Törökország örmény lakos-

sága 1915–1922 között majdnem teljes egészében elt�nt lakóhelyér�l. S hogy 

milyen körülmények között történt ennek az Örmény-fennsíkon �shonos 

nemzetnek az adott területen történ� teljes megsemmisítése, arról nemcsak 

a fenti források vallanak, hanem az a török katonai bíróság által hivatalosan 

lefolytatott per is, amely 1919-ben törvény elé állította a népirtás f�b�nöseit.

A  XX. század második felében egyre több archívum tette kutathatóvá a 

századforduló és az els� világháború idejére vonatkozó anyagait, csupán a tö-

rökországi intézmények kapui maradtak zárva a tudományos érdekl�dés el�tt. 

Részben ez is oka annak, hogy a genocídium hivatalos bizonyításában eddig 

egyedülálló bizonyíték, az ifjútörök kormány pere Magyarországon mindeddig 

nem kapott kell� nyilvánosságot. A  tanulmány célja e per menetének, bizo-

nyítékainak, valamint történelmi jelent�ségének és részben utóéletének be-

mutatása. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a genocídium és az azt 

megel�z�-kiváltó okok és események leglényegesebb vonulatának felvázolása.

Az 1878-as berlini békeszerz�dés a törökországi örmények helyzetének 

megoldását nemzetközi jelent�ség�vé tette. Az „örménykérdés” a nemzetközi 

politikában azt jelentette, hogy a nagyhatalmak állandó beavatkozási lehe-

t�séget kaptak Törökország belügyeibe az örmények sorsát javító reformok 

ellen�rzését illet�en. Az „örménykérdés” a török belpolitikában, Kamil pasa 

nagyvezír szavait idézve, azt jelentette, hogy „vallásháborút hirdetünk az ör-

mények ellen, akiknek nincs fegyverük és katonaságuk, nekünk viszont van. 

És amikor a keresztény Európa hitsorsosait fogja keresni a török Ázsiában, 

és nem találja, akkor békét hagy nekünk, és végre elkezdhetjük a bels� rend 

megszilárdítását.”

Nemcsak er�söd� nemzetiségi és vallási represszió, hanem az 1890-es 

évek közepén felülr�l szervezett, államilag irányított pogromok fémjelezték 

a török belpolitikát az örmények vonatkozásában. Az örményellenes politika a 

véreskez�nek is nevezett Abdul Hamid uralmát puccsal felváltó ifjútörök kor-
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mány gyakorlatában sem változott. Bár hivatalos megnyilvánulásaikban a tör-

vény el�tti egyenl�séget és a nemzetiségi diszkrimináció megszüntetését mint 

az egységes nemzetállam megteremtésének feltételeit hirdették, az adanai és 

kilikiai mészárlások (1909), amelyeknek 30 000 örmény polgári lakos esett ál-

dozatul, az ifjútörökök nemzetiség- és örményellenes politikájának gyakorlati 

bizonyítékai voltak. Az Ittihat ve terakki (Egység és haladás) pártjának 1910-es 

szaloniki ülésén elhangzott egy cinikus megjegyzés, miszerint az alkotmány 

biztosítja ugyan az egyenl�séget, de a mohamedánok és a keresztények kö-

zötti ellentét feloldhatatlan, egyenl�ségr�l „nem is lehet szó, míg céljainkat 

meg nem valósítottuk”. Ez a mondat nemcsak a pánturkizmusra mint politikai 

programra utalt, de felsejlett benne az örmények és a Törökországban él� más 

keresztény nemzetiségek kiirtásának gondolata is.

Az ifjútörök kormány az els� világháború kirobbantotta helyzetben egy-

szerre igyekezett megvalósítani úgy nagyhatalmi törekvéseit, mint pántörök 

elképzeléseit, s  a fenti körülményt használta fel, hogy kelet felé terjeszked� 

politikájának fi zikailag útjában álló, egy más vallású, más nemzetiség�, auto-

nómiára törekv� �shonos népet teljesen megsemmisítsen, az „örménykérdést” 

véglegesen megoldja.

Az örmények deportációnak álcázott kiirtása 1915. április elején vette kez-

detét. A tömeges mészárlások és kegyetlenkedések miatt Anglia, Franciaország 

és Oroszország diplomáciai testületei már májusban tiltakozó jegyzéket nyúj-

tottak be a Magas Portához. Törökország viszont tagadta a mészárlások tényét, 

és a deportációt mint az örmény lakosság érdekében alkalmazott szükséges 

óvintézkedést tüntette fel a nyugati közvélemény el�tt. Ez a „lakosságáttelepí-

tésnek” álcázott deportáció a kormány hivatalos tájékoztatása szerint a keleti, 

orosz–török frontról, a katonai megszállt övezetb�l költözteti el az örményeket. 

A hivatalos verzióval ellentétben nem a keleti határvidékr�l, hanem az ország 

belsejéb�l indultak az els� halálmenetek a szíriai Der-ez-Zor sivatagba. Nayim 

bej emlékirataiban is olvasható, hogy el�ször Zejtun, Kajszeri, Rodostó, Ada-

bazar, Dzsezira vidékér�l deportálták az örményeket. Hivatalos közlés szerint 

az örmények vagyonát visszatérésükig az állami szervek hivatalosan átveszik 

meg�rzésre, majd visszatérésük után hiánytalanul visszaadják jogos tulajdo-

nosaiknak. Henry Morgenthau amerikai nagykövet emlékirataiban jegyzi meg, 

hogy alig költöztek ki az örmények házaikból, helyüket máris mohamedánok 

foglalták el, hátrahagyott értékeiket pedig széthordták.

Bár az örmények mészárlása török területen 1915 és 1922 között folyama-

tosnak volt mondható, az �shonos lakosság kiirtása – másfél milliónyi török-

országi örmény likvidálása – gyakorlatilag az 1915- és 1916-os években nagy-

részt befejezetté vált. Törökország azonban nem elégedett meg a területén él� 

örmények megsemmisítésével. Az 1917-es októberi (nov. 7-i) szovjet fordulat 

utáni breszt-litovszki béketárgyalások és a decemberi t�zszünet ellenére a ke-

leti fronton hatalmas offenzívát indított. Ez az offenzíva bizonyítja, hogy a gya-

korlatban is meg akarta valósítani pántörök nagyhatalmi elképzeléseit, s  az 

örmények kiirtását az általa elfoglalt, korábban az Orosz Birodalomhoz tartozó 

örmény területeken – és els�sorban ott – folytatta. A békeszerz�dés értelmében 

a visszavont orosz csapatok kivonulása után a térség katonai védelem nélkül 

maradt. Az itt zajló török hadm�veleteknek nem katonai, hanem népirtó-meg-
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semmisít� jellege volt. Az örmények elleni er�szakos cselekmények színtere 

1918-ban Azerbajdzsánba is áttev�dött.

A Kaukázusontúli Független Föderációt, melyet grúz, örmény és azeri mi-

niköztársaságok alkottak, Törökország formálisan elismerte ugyan, de a má-

jusban megkötött t�zszünet ellenére ismét támadást indított, els�sorban az 

örmények ellen, hiszen felvonulási területe Szarikamis, Batum, Karsz után Ka-

raklisz és Jereván volt. Az örmények kétségbeesetten védekezetek a technikai 

és katonai túler�vel szemben, s sikerült visszaverniük a törököket a május 24–

28. között zajló ütközetekben (szardarapati gy�zelem). A föderáció felbomlása 

(1918. május 26.) és a független Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. május 

28.) után Törökország súlyos feltételeket szabva külön tárgyalt az örményekkel 

(Batum, 1918. június 4.), és totális gy�zelemmel zárta a béketárgyalásokat. 

Örményország kiterjedését egy rezervátumnyi területre, 10 000 négyzetkilomé-

terre korlátozta. A terület a jelenlegi Örmény Köztársaság kiterjedésének mind-

össze egyharmada volt; a szurmalui, alekszandropoli, daralagjazi, ecsmiadzini 

és jereváni járásokat (gavar) foglalta magában. Ezenkívül Törökország a szer-

z�désben biztosította magának a vasúthasználat jogát is úgy teher-, mint sze-

mélyfuvarozáshoz. Nyitva állt tehát az út a nagy török álom megvalósításához: 

az örményeket a területr�l kisöpörve Azerbajdzsánnal egyesülni, kés�bb pedig 

Törökországhoz kapcsolni a közép-ázsiai török fajú muzulmán országokat is.

Törökországnak az örményekkel szembeni abszolút nyertes pozícióját vi-

lágháborús veresége rendítette meg. Ennek következtében 1918 �szén ki kel-

lett vonnia csapatait a keleti megszállt területekr�l. A batumi békeszerz�dést 

semmisnek nyilvánították, s  a nemzetközi közvélemény egyre sürget�bben 

követelte az örmény genocídium elrendel�inek és kivitelez�inek felel�sségre 

vonását.

Az ifjútörök kormány a korábbi nemzetközi tiltakozásokra adott válaszaiban 

nem tagadta, nem is tagadhatta a mészárlások tényét; viszont az atrocitások 

felel�seiként az örményeket jelölte meg. Eszerint az örmények a török nemzeti 

létet fenyegették; a keleti fronton összejátszottak az oroszokkal, és segítették 

a muzulmán lakossággal bestiálisan kegyetlenked� ellenséges katonaságot. 

Az örmények önvédelmi partizánakciói és a kormány parancsára végrehajtott 

népirtás közé egyenl�ségjelet 

téve, úgy tüntették fel az ese-

ményeket, mint a törökök és 

örmények közötti etnikai vil-

longások sajnálatos következ-

ményét, amelyért egyaránt fe-

lel�sek mind a törökök, mind 

az örmények, s ezt az egyen-

l�sdit számokban is kifejez-

ték (300 000 áldozat mindkét 

oldalon).

A  dokumentumokat kuta-

tóknak arra a meggy�z�désre 

kell jutniuk, hogy míg egyfel�l 

1915 és 1922 között semmi- Mészárlás után
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lyen beavatkozás nem állíthatta meg az örmények szervezett és tudatos mé-

szárlását, Törökország a nemzetközi közvélemény felé igyekezett szalonképes 

arcát mutatni azért, hogy párhuzamosan zavartalanul megvalósíthassa az ör-

mények totális likvidálását. A diplomácia vonalán elhangzottak ugyan magya-

rázatok, önigazolások és ígéretek a mészárlások megszüntetésével kapcsolato-

san, de a valóságban minden az el�re eltervezett forgatókönyv szerint történt. 

Ennek ellenére a genocídium elhallgatásáról vagy totális tagadásáról 1915 és 

1922 között nem beszélhetünk. 1916-ban még az Ittihat szaloniki gy�lésén 

is felmerült az örményekkel szemben alkalmazott repressziók kérdése. Talât 

javaslatára határozat született arról, hogy a jelzett területekre azonnali hatállyal 

vizsgálóbizottságokat küldjenek.

1918 �szén, a világháborús vereség után azonban min�ségileg új helyzet 

állt el�. Az Ittihat kormányát 1918. október 7-én lemondásra kényszerítették, 

s a visszatér� VI. Mehmed Vahideddin szultán (1918–1922) és az újraszerve-

z�d� török politikai elit egyetlen törekvése az volt, hogy Törökország a lehet� 

legkevesebb veszteséggel zárja világháborús kalandjának mérlegét. A  török 

sajtóban (Sabakh, Alemdar, Aksam, Jeni Gün, Istiklal) ett�l kezdve jelentek 

meg egyre gyakrabban olyan cikkek, amelyek – keleties, túlzó retorikával – tár-

gyalták és megbélyegezték az ifjútörök kormány öngyilkos politikáját, valamint 

az örmények elleni atrocitásokat. Nemzetközileg ismert, a  közélet, illetve a 

kulturális élet prominens személyiségei korábban – 1915-t�l fyolyamatosan – is 

követelték az örményekkel szemben alkalmazott atrocitások, illetve a mészár-

lások beszüntetését és a b�nösök felel�sségre vonását, de teljesen eredmény-

telenül. Amikor azonban 1918. november 12-én Wright angol képvisel� a bé-

kekötés egyik feltételeként jelölte meg a genocídium felel�seinek büntet�jogi 

felel�sségre vonását, Törökország hivatalosan is kénytelen volt szembenézni a 

népirtás tényével és a kollektív felel�sség kérdéseivel.

Az Ittihat és vezet�i – egyesek a szó szoros értelmében – menekültek a süly-

lyed� hajóról. 1918. november végén, az utolsó pártgy�lésen Talât is elismerte 

az örményekkel szembeni atrocitásokat, s hogy saját felel�sségét részben má-

sokra hárítsa, a genocídium f�b�nösévé kikiáltott s szökésben lév� Enver pasát 

távollétében kizárta a pártból. November 30-án azonban az Ittihat és a kormány 

más vezet�ivel együtt maga is szökött Sztambulból; hajón Odesszába távoztak, 

onnan a szövetséges Németországba, Berlinbe utaztak. A szökés el�segítésével 

és fedezésével, továbbá az összerabolt örmény értékek külföldre csempészé-

sével Fethi bejt, a kés�bbi belügyminisztert vádolta meg a török sajtó. Damad 

Ferid pasa miniszterelnök Rifat pasát, a berlini nagykövetet bízta meg Talât és a 

többi f�vádlott letartóztatásával és kiadatásával. A sikertelenség nemcsak Rifat 

pasa b�ne volt, akit viszonzásul leváltottak; a német külügyminiszter szintén 

vonakodott cselekedni: „megalapozott vádakat” követelt az ifjútörök miniszte-

rek letartóztatásához.

1918. december 2-án, a régi parlament feloszlatása után az Ahmed Izzet 

pasa vezetésével megalakult új kabinet vádat emelt az ifjútörök kormány és az 

Ittihat központi bizottsága ellen. A vádnak két sarkalatos pontja volt. Az egyik 
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az, hogy az ifjútörök kormány a parlament, a medzslisz döntését megkerülve, 

önhatalmúlag lépett be a világháborúba. A  másik vádpont az örmények de-

portációja és lemészárlása volt. „A világháborúba történt belépésünkt�l kezdve 

(1914. 12. 30. ) Talât pasa kormányának bukásáig (1918. 10. 07.) a kormány 

minden b�néért és tévedéséért… az ingatlanok jogtalan eltulajdonításáért… a 

pogromokért követelem, hogy a f�ügyészség minél el�bb nevezze meg a tet-

teseket, és adja át �ket az igazságszolgáltatásnak.”

H. G.  Incsikjan adatai szerint 1915–1918 között 66 város, 2500 település 

örmény lakosságát deportálták, 2000 templomot és 1500 iskolát romboltak le. 

A konstantinápolyi katolikoszi összeírások szerint a Törökországban él� mint-

egy 2 100 000 (más adatok szerint 1 800 000) örmény lakosból a mészárlások 

áldozatául esett másfél millió polgári személy. A maradék félmillió-hatszázezer 

részben az oroszországi, részben a közel-keleti államokban keresett menedé-

ket. Nemzetközi bizottság becslései szerint 1919-es árfolyamon számítva az ör-

ményeket 15 milliárd frank anyagi veszteség érte. Ez a magas szám érthet�vé 

válik, ha fi gyelembe vesszük Dzselal bej közlését, mely szerint a török nemzeti 

vagyon majdnem egynegyede örmény kézen volt, és az ország kereskedelmé-

nek és gazdaságának fele szintén örmények tulajdonát képezte.

1918. december 16-án a török parlament határozatban kijelölte és az an-

karai váli, Mazhar bej elnökletével létrehozta a pert lefolytató rendkívüli katonai 

bíróságot, s kezdetét vette a hivatalos nyomozás, a terhel� adatok összegy�j-

tése, valamint a felel�sök felkutatása, letartóztatása. A szövetséges hatalmakat 

a tárgyaláson Anglia képviselte. „Méltók vagyunk a büntetésre, de hadd büntes-

sen meg bennünket régi barátunk, Anglia” – olvashatjuk Churchill idevonatkozó 

memoárjában.

Az Örmény Nemzeti Tanács azonnal tiltakozását jelentette be, s egy objek-

tív nemzetközi bíróság összehívását követelte, miután eleve kétségbe vonta a 

török hadbíróságnak a második vádpontot illet� objektivitását. A Csakatamart 

örmény újság (1919.  02.  01.) szintén kétségeinek adott hangot a tárgyalás 

eredményeit illet�en, miután január 31-én 120 volt ittihatista szabadon elha-

józhatott az országból: „Ostobaság lenne a török bíróságtól százszázalékos 

igazságos ítéletet várni.”

A per teljes anyaga egyel�re hozzáférhetetlen. A részleges peranyag, a jegy-

z�könyvek és dokumentumok a hivatalos török állami lap, a Takvim-i vekayi 

(Események kalendáriuma) évfolyamainak hasábjain láttak napvilágot. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy a lap kis példányszámban és arab bet�kkel publi-

kálódott, tehát nem ért el a széles olvasóközönséghez. A Takvim-i vekayi perre 

vonatkozó példányait Roger Karpis Djrbashian francia közéleti személyiség 

ajándékozta az Örmény Állami Levéltárnak (fond 450, No52). A per részleges 

szövege – vádiratok, ítéletek, dokumentumok – különböz� kiadványokban jelent 

meg francia, orosz és örmény nyelvre fordítva. Jean-Marie Carzou Un génocide 

exemplaire. Arménie, 1915 cím�, 1975-ben megjelent könyve els�sorban a 

jozgati, kharberdi, trapezundi mészárlás dokumentumait tartalmazza. A vádirat 

és egy deportációs hirdetmény francia nyelven a Gérard Chaliand�–�Yves Ternon 
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Le génocide des Arméniens (Seuil, 1984) cím� munkájában olvasható. A geno-

cídium egyik azóta is legteljesebb dokumentumkötetében M. G. Nersziszjan és 

R. G. Szahakjan szerkesztésében a per dokumentumainak egy részét franciából 

fordította oroszra (Genocid armjan v oszmanszkoj imperii, Jerevan, 1982, 685 

oldal). Griker (Grigor Kerkerjan) könyve els�sorban a jozgati anyagot tartal-

mazza (Eozghati hajaszpanutjan vavergrakan patmutjune, New York, 1980). 

Dzson Kirakoszjan (Mladoturki pered szudom isztorii) monográfi ája a  tár-

gyalási anyagok 293-as mappáját rögzíti rezümészer�en, törökb�l örményre 

(illetve oroszra) fordítva. A legteljesebb peranyag A. H. Papazjan fordításában, 

szerkesztésében és el�szavával látott napvilágot (Hajeri ceghaszpanutjune eszt 

jerittukeri datavorutjan pasztatghterov), mely a jereváni Akadémiai Kiadó gon-

dozásában jelent meg 1988-ban.

A  per a törvényesség keretei között zajlott. A  legf�bb ügyész utasítására 

elkezdték összegy�jteni a genocídium els�sorban írásos bizonyítékait, doku-

mentumokat, utasításokat, táviratokat, szemtanúk elbeszéléseit. A  bíróság a 

tárgyalások ideje alatt is folyamatosan gy�jtette a vonatkozó bizonyítékokat. Az 

Oszmán Birodalmat 10 bírósági kerületre osztották, mindenhová bírákat, ügyé-

szeket és titkárokat ne-

veztek ki, akik felel�sek 

voltak a dokumentu-

mok összegy�jtéséért. 

Letartóztatták az ifjú-

török kormány minisz-

tereit, az Ittihat párt-

funkcionáriusait, a  terv 

végrehajtóit, a  vilajetek 

elöljáróit, katonai sze-

mélyeket. Mindenkit, 

kivéve a genocídium 

már korábban megszö-

kött legf�bb kitervel�it 

és végrehajtóit. Március 

8-án VI.  Mehmed szul-

tán utasítására – bár a 

törvény el�írásai szerint 

a tett elkövetésének 

színhelyén kell elítélni a 

b�nösöket – az ifjútörök 

kormány minisztereinek 

s a pártfunkcionáriu-

so knak a perét átadták 

az isztambuli rendkívüli 

katonai bíróságnak.

A  bíróság öt f�b�l 

állt: Musztafa Nazim tá-

bornok, a  bíróság el-

Ítélet a Trabzon környéki mészárlások vádlottjai fölött

(Takvim-i-vekayi No. 3616, 1919. 05. 22.)
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nöke, vele együtt még három tábornok, illetve egy �rnagy vettek részt a tár-

gyalásokon s hozták meg az ítéleteket. Az ifjútörökök pere 1919. február 5-én 

kezd�dött, s kisebb-nagyobb szünetekkel fél esztendeig tartott. A többi vádlott 

ügyét is folyamatosan tárgyalták, az utolsó ítélet 1920. január 8-án hangzott el.

Május 28-án angol utasításra 77 vádlottat Málta szigetére szállítottak, az 

ellenük indított eljárást azonnali hatállyal felfüggesztették. A  Máltára irányí-

tott török rabok sorsa azért érdemel fi gyelmet, mert az örmény genocídium 

kérdése körül kialakult nagyhatalmi rivalizálás és diplomáciai taktikázás egyik 

bizonyítéka. A hivatalos vélemény szerint a vádakat megvizsgálva nem találtak 

ellenük elég megalapozott bizonyítékot (holott az USA archívumaiban már 

nagyszámú dokumentum gy�lt össze a genocídiumról), ezért nem vádolhatták 

meg határozott b�nökkel, tehát szabadon bocsátották �ket. Az igazság az, 

hogy a Máltára irányított foglyokat illet�en mind ez idáig semmilyen tárgyalási 

jegyz�könyv nem került el�: a szövetségeseknek nem állt érdekükben kihall-

gatásokat kezdeményezni, mint ahogy nem állt érdekükben az sem, hogy az 

emberiség elleni b�ntett jogi fogalmát megalkossák. A máltai foglyokat való-

szín�leg politikai alku keretében brit rabokra cserélték. Lord Curzon brit kül-

ügyminiszter ezt a megállapodást kés�bb politikai ballépésnek tartotta. „Meg 

kell magyaráznom, miért engedtük el a Máltába deportált törököket, bár minél 

kevesebbet beszélünk err�l, annál jobb. A parlament akkori álláspontja az volt, 

hogy egy brit állampolgár megér egy hajórakomány törököt.”

A per a nyilvánosság el�tt, törvényes keretek között folyt, s az ülések jegy-

z�könyveit a hivatalos török újság, a Takvim-i vekayi közölte. A vádirat a terhel� 

dokumentumok alapján készült el. Ezeknek a dokumentumoknak a lényeges 

részét els�sorban utasítások, táviratok, a deportációra vonatkozó egyéb paran-

csok képezték. A másik csoportját a levelek és más dokumentumok, végül a 

szemtanúk közlései alkották.

Az ifjútörökök pere azért is nagyon fontos az örmény genocídium hite-

lességének bizonyítása szempontjából, mert a vádirat alapját képez� doku-

mentumokat a török belügyminisztérium hitelesítette. Ezeket az érintettek 

jelenlétében részben vagy teljes egészében nyilvánosan felolvasták, s miután 

valóságértékükr�l meggy�z�dtek, csatolták a jegyz�könyvekhez. A titkosírással 

szövegezett táviratok desifrírizását is a belügyminisztérium végeztette el.

Az Ittihat vezet�inek még kimenekülésük el�tt számos dokumentumot 

sikerült megsemmisíteniük. A  belügyminisztérium tezkeréinek számozása és 

más közvetett adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a legfontosabb 

iratokat és leveleket tartalmazó mappákat Talât lemondása el�tt néhány nap-

pal ismeretlen helyre vitte Aziz bej, a  b�nügyi nyomozási osztály vezet�je. 

Decemberben házkutatást rendeztek az Ittihat pártközpontjában és Behaeddin 

Şakir vejének házában, s mindössze két aláírt dokumentumot találtak. Kiderült, 

hogy mind az Ittihat, mind a Teşkilat-i mahsuse fontos dokumentumait meg-

semmisítették, s ez Nazim bej határozott utasítására történt. Az Ittihat vezet�i 

és a miniszterek egyébként is ügyeltek arra, hogy utasításaiknak kevés írásos 

nyoma maradjon. A  titkosírással készült táviratokon ott állt az utasítás: meg-
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semmisítend�. Sok parancs él�szóban hangzott el. Abdul Ahmed Nuri vallomá-

sában ezt mondta: „Kapcsolatban voltam Talât bejjel. A mészárlásra vonatkozó 

utasításokat t�le magától személyesen kaptam meg. Ett�l függött az ország 

sorsa.” Ennek ellenére a bíróság kezébe mind a vádemeléshez, mind a kés�bbi 

ítélethozatalhoz elegend� írásos dokumentum érkezett.

A dokumentumok azt bizonyították, hogy az ifjútörök párt és kormány még 

a háborúba lépés (1914. július) el�tt eltervezte az örmény lakosság megsem-

misítését. Az is bizonyítást nyert, hogy a deportációt és az örmények kiirtását a 

párt ülésein nagy többséggel megszavazták. Az örmények ellen elkövetett b�n-

tettek nem izolált jelenségek voltak, hanem központilag, a vádiratban feltünte-

tett személyekb�l álló testület el�re átgondolt terve alapján, titkos utasítások 

és szóbeli parancsok útján végrehajtott népirtás. Ezt igazolja Talât titkosírással 

írt távirata (1915. július 11.), melyet a diarbekiri, kharputi, urfai vilajetek válijai, 

illetve muteszarrifjai számára küldött. Ebben el�írja, hogy az utakon hever� 

holttesteket el kell temetni, és nem szakadékokba, gödrökbe, esetleg folyókba 

vagy tavakba dobálni.

Az Ittihat központi bizottsága létrehozta a Teşkilat-i mahsuse (Speciális 

Szervezet) nev� egységeit. A No. 50. sz jelentésb�l – melyet Halil, Nazim, Atif és 

Aziz bej küldött Midhat Şukri bejnek, meger�sítve, hogy Enver pasa nagybátyja, 

Halil is tagja a Teşkilat-i mahsuse szervezetének – kiderül, hogy a két szervezet 

összehangoltan m�ködött. A Teşkilatnak két alszervezete volt. Az egyik szerve-

zet Szulejman Aszkeri vezetésével a hadügy-minisztérium utasítására jött létre. 

Feladatuk az volt, hogy a határon átszivárogva az Oroszország területén él� mu-

zulmán lakosságot felkelésre buzdítsák. A másik titkos szervezet közvetlenül a 

hadügy-minisztérium fennhatósága alá tartozott, és Behaeddin Şakir vezetésével 

megszervezte és végrehajtotta az örmények deportálását és lemészárlását. Be-

haeddin Şakir, a Teşkilat elnöke még 1914-ben kiosztotta a titkosírás megfejté-

séhez való kulcsokat, továbbá a Teşkilat egységeinek autókat, pénzt és fegyvert 

juttatott. Ezek az er�szakszervezetek nagyrészt börtönökb�l kiengedett köztör-

vényes b�nöz�kb�l álltak, mint azt a No. 67. sz. Halil bejnek küldött távirat bizo-

nyítja. Ugyanez a Halil bej 1914. nov. 16-án küldött választáviratában (No. 68.) 

nyugtázza, hogy megkapták a fegyvert és egyéb harci eszközöket. A szebasztiai 

(Szivaz) börtönb�l 2 év és 9 hónap után kiengedték az 1912. június 29-én 15 

évre elítélt rablógyilkos Mahirt. A b�nöz� 123 köztörvényes társával együtt az-

zal az ürüggyel szabadult, hogy a frontra irányítják mindnyájukat. Valójában a 

szebasztiai Teşkilat szervezetébe épültek be. Mahir els� áldozata az erzindzsáni 

menetoszlop papja, Mkrtics Szahak Odabasjan volt 1915. december 18-án.

A dokumentumok töredékessége ellenére a népirtás szervezett kegyetlen-

sége és ugyanakkor keletiesen hanyag átgondolatlansága világosan látszik az 

alábbi táviratokból:

„Kharput vilajet kormányzója arról értesít, hogy nem gy�zi eltemetni az uta-

kat elborító n�i és gyermekholttesteket” (Zor kormányzója Talâtnak)

„Likvidálták-e a hajókon deportált örményeket? És azokat a közveszé-

lyes egyedeket, akiknek kitelepítésér�l értesítettelek, likvidálták-e �ket, vagy 
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csupán deportálták? Testvé-

rem, értesíts err�l pontosan” 

(Behaeddin Şakir bej Szabit 

bejnek, Kharput kormányzó-

jának)

„Többszöri utasításaink 

ellenére is arról értesülünk, 

hogy számtalan holttest borít-

ja az utakat. Azok a kellemet-

lenségek, amelyek ilyen álla-

potokból fakadnak, semmivel 

nem igazolhatók és menthe-

t�k, és a belügyminiszter úr 

általam közli, hogy mindazo-

kat, akik nem engedelmes-

kednek az utasításoknak, szi-

gorúan megbünteti. Az önök 

kerületében lév� holttestek 

eltakarításához megfelel� számú csend�rt és hivatalnokot kell mozgósítania.” 

(Kharput kormányzója Malatia kajmakámjának).

„A volt f�kormányzó, Taszhin-bej utasítása ellenére az Erzerumból Kigába 

irányított gazdag örmények menetoszlopát Derszima lakosai és a Behaeddin 

Şakir által szervezett bandák kifosztották és lemészárolták” (Talât pasának, 

1915. 09. 15.).

A dokumentumok alapján fény derült más b�ntettekre is, melyek a depor-

táció, illetve a népirtás programjához kapcsolódtak. A Der-ez-Zor sivatagban, 

illetve az Eufrátesz mentén teljesen szervezetlen, a létezés alapfeltételeit sem 

garantáló koncentrációs táborok voltak. Az ott él�k embertelen szenvedéseit 

korabeli fényképek is rögzítik. A német fasizmus Mengele doktorának el�képe 

az az Ali Szahib orvos, aki örmény gyermekeken hajtott végre kísérleteket, 

vagy Tevfi k Szalim doktor, aki 

tífuszos betegek vérét fecs-

kendezte örmény katonákba 

és menekültekbe.

A  tárgyaláson a vádlottak 

véd�i nemegyszer tiltakoztak 

a vádak ellen, s  követelték a 

tárgyalások legfels�bb bíróság 

el�tti folytatását. Musztafa Na-

zim pasa, a bíróság elnöke vá-

laszában hangsúlyozta, hogy 

a vádlottak nem hivatásuk 

teljesítése közben vétkeztek, 

hanem b�nrészesei lettek az 

Ittihat ve terakki párt népirtó 

b�ncselekmény-láncolatának.

Behaeddin Şakir távirata Szabit bejnek Mamuret-el-Aziz 

f�kormányzójának: információt kér 

a Mamuret-el-Azizból deportált örmények 

megsemmisítésér�l (1915. április 21., Erzerum)

Orosz katonák Erzerum bevétele után (1915) 

örmény holttestekre bukkannak
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A  vádlottak a kihallgatások során gyakran vallották ártatlannak magukat, 

vagy a felel�sséget igyekeztek másokra – gyakran távollev�kre – hárítani. 

El�fordult, hogy a kihallgatást más irányba igyekeztek terelni. Sokszor alkal-

mazták a „nem tudom”, „nem emlékszem pontosan”, „kés�n jutott tudomá-

somra”, „nem voltam ott”, „tudtom nélkül történt” fordulatokat. A  vádlottak 

azzal is védekeztek, hogy a kitelepítés törvényes alapokon, törvényes keretek 

között zajlott. A deportációt maga a minisztertanács hagyta jóvá. A vádlottak 

gyakran hozták fel védelmükre azt, hogy olyan parancsot teljesítettek, mely a 

belügyminisztériumtól érkezett, s hogy a parancs teljesítésének megtagadása 

hivatalvesztést, esetleg életük elvesztését is jelenthette volna. A  bíróság ezt 

az érvelést nem fogadta el. Szami bej f�ügyész megjegyezte, hogy minden 

parancsteljesítésnél meg kell vizsgálni, hogy nem ellenkezik-e az emberiesség 

törvényével, s az igazságossággal. Példának hozta fel Mazhar bejt, az ankarai 

válit, aki lemondott tisztségér�l, mert nem volt hajlandó deportálni az örmény 

lakosságot.

A sejk ül-iszlam, Musza Kazim efendi nemcsak nem ismerte el, hogy vallási 

tekintélyénél fogva lehet�sége lett volna közbelépni, ellenkez�leg, azt mondta, 

hogy neki mint egyházi személynek semmi köze katonai-politikai események-

hez, melyekért egyedül a belügyminisztérium tehet� felel�ssé. Ugyanakkor azt 

hangoztatta, hogy az iszlám hit és az Ittihat szerves egységet alkot, „kilépni a 

pártból annyi, mint megtagadni az iszlámot”.

A második, ötödik, hatodik tárgyaláson bizonyítást nyert, hogy az örmények 

kiirtását gyakorlatilag a Teşkilat-i mahsuse szervezete – melyet az Ittihat köz-

ponti bizottsága hívott életre – hajtotta végre, s a népirtás szervez�i: Talât pasa, 

Midhat Şukri bej, Behaeddin Şakir, doktor Nazim, Riza bej, Atif bej, Şukri bej, 

Halil bej, Aziz bej és Dzsevad bej voltak.

A bíróságnak nem volt könny� dolga az ítélethozatalnál. Az ifjútörök lobbi 

mindent megtett azért, hogy a történelmi rémtett jelent�ségét kisebbítse, és a 

b�nösökre a lehet� legenyhébb ítéletet szabják ki. A katonai bíróság tevékeny-

ségében a per egész ideje alatt 

érvényesült egyfajta kétlelk�-

ség, egy sajátos tudathasadá-

sos állapot: egyrészt megfelelni 

a nagyhatalmak elvárásainak az 

eljárás törvényességét és a fe-

lel�sök megbüntetését illet�en, 

másrészt elkerülni a törvény 

adta lehet�ségek maximális 

szigorát saját honfi társaikkal 

szemben. A  bírák – ifjútörök 

kapcsolataik miatt – maguk 

sem mélyedtek el minden eset-

ben a tények tanulmányozá-

sában. Bár születtek halálos, 

illetve életfogytiglani ítéletek a 

török büntet�törvénykönyv 45. 

Koncentrációs tábor

az Eufrátesz mellett
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és 55. cikkelye alapján, de ezeket els�sorban a szökésben lév� vádlottakra 

mondták ki. A  fogvatartottakkal szemben indokolatlan türelmességet tanúsí-

tottak. Behaeddin Şakirt távollétében halálra ítélték, miközben a vele azonos 

nagyságrendben b�nös, de fogva tartott Resznel Nazim bejre csak 15 év fegy-

házbüntetést szabtak ki (1920. 01. 13.) Talât, Enver, Dzsemal és Nazim pasákat 

halálra, Dzsavid, Musztafa Serif, Musza Kazim bejt 15 év szám�zetésre ítélték. 

Rifat bejt a bizonyítékok elégtelensége miatt szabadon bocsátották.

A  halálos ítéleteket a vádlottak távolléte miatt nem tudták végrehajtani. 

Egyetlen ítéletet (1919. 04. 08.) foganatosítottak: Kemal bejt, a yozgati hóhért 

nyilvánosan felakasztották a Bajazid téren. Temetése azonban nyílt szimpátia-

tüntetést váltott ki a muzulmán lakosság körében: holttestét a török nemzeti 

lobogó és virágözön borította, miközben tízezrek kísérték utolsó útjára. A török 

közvélemény kétlelk�ségét mi sem jellemzi jobban, mint az Alemdar újság 

kommentárja: „Ha a Bajazid téren nem állítunk akasztófákat a b�nöz�knek, úgy 

államunknak és népünknek Párizs lesz az ítél�széke. Hisz minket, törököket 

vádolnak a történtekért.” A per idején szembeötl� volt a török kormánynak az 

a törekvése, hogy teljesen elhatárolódjon a korábbi ifjútörök vezetés hibáitól 

és tetteit�l, és a népirtás felel�sségét teljes egészében rájuk hárítsa. Remélték, 

hogy ezen az áron el�nyös békekötéssel zárhatják a béketárgyalásokon az els� 

világháborút.

A korabeli örmény sajtó nem volt elégedett a per kimenetelével, „tárgyalási 

bohózatnak” nevezte: „Még ma is ezer meg ezer b�nös sétál szabadon, vagy ül 

ugyanazon a poszton.”

Az ifjútörökök perének pozitív eredménye abban nyilvánul meg, hogy törvé-

nyes bíróság el�tt zajlott, a belügyminisztérium által hitelesnek nyilvánított do-

kumentumokat gy�jtöttek össze a mészárlásról. A törvényszék által kimondott 

ítéletek ezeken a hiteles dokumentumokon alapszanak, az örmény genocídium 

tehát török bíróság és a török kormány által is elismert hiteles történelmi tény.

Talât pasa,

belügyminiszter, nagyvezír

Enver pasa,

hadügyminiszter

Dzsemal pasa, hajózási 

és tengerészeti miniszter
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A  per során egyre er�södött az örményellenes retorika is. Resad bej f�-

ügyész a törvényszéken mondott beszédében az örményeket is vádolta tö-

rökellenes magatartásukért, meg-megújuló lázongásaikért. Értelmezésében 

az örmények úgy követeltek maguknak autonómiát, hogy a török birodalom 

területén sehol (!) etnikai többséget nem alkottak. Resad f�ügyész szerint az 

adanai mészárlások s a deportáció is az örmények sorozatos felkeléseinek kö-

vetkezményei voltak.

1919-ben Isztambulban kiadtak egy francia nyelv� cikkgy�jteményt „Az ör-

mények kegyetlenkedései a muzulmán lakossággal szemben” címmel. Ebben 

az önvédelmi partizánakciókat a genocídiummal egyenérték� katonai cselek-

ményeknek tüntették fel. 1919 szeptemberét�l egyre er�sebben hallatta hang-

ját a kemáli ellenpropaganda is. A török sajtó nem tudósít róla, de az örmény 

és a szövetséges hírlapírás igen: Musztafa Kemal maga is ott volt a tárgyaláso-

kon, fel is szólalt, s kifejezte sajnálatát a gyászba borult keleti vilajetek miatt. 

Természetesen nem az örmények vannak gyászban, hanem az ott él� muzul-

mán lakosság, amely kénytelen volt elszenvedni az örmények barbarizmusát.

Törökország kemalista korszakával 1920-tól kezdetét vette a genocídium 

máig tartó tagadása, s vele párhuzamosan az ifjútörökök rehabilitálása. Talât 

pasa emlékirataiban a genocídium szükségességét államérdekkel magyarázza. 

Elismeri, hogy a deportáció idején történtek ugyan gyilkosságok, rablások és 

egyéb er�szakos cselekmények. De egy nemzet keletkezéséhez áldozatokra 

van szükség, írja, s �, Talât akár életével is hajlandó lenne fi zetni mindazért, 

ami történt.

Az ifjútörökök pere korántsem kapott akkora nemzetközi nyilvánosságot, 

mint a hitleri Németország fasiszta f�b�nöseit elítél� nürnbergi tárgyalás. Az 

örmények számára semmiképpen nem eredményezett sem politikai megol-

dást, sem morális elégtételt. A kemalizmus örököse, a mai Törökország hivata-

losan is tagadja a genocídiumot (l.: a török büntet�törvénykönyv 301. cikkelye), 

s ha e témában tesz is látszólagos gesztusokat, els�sorban nem tudományos 

vagy morális szempontok vezérlik, hanem diplomáciai-politikai céljainak eléré-

se, jelesül az Európai Unióhoz való csatlakozásának miel�bbi megvalósítása.

(A cikk lábjegyzetekkel és örmény, illetve angol nyelv� rezümével ellátott vál-

tozata megjelent a Tanulmányok a genocídium kérdésköréb�l cím� kötetben, 

Budapest, 2010)


