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A Metz Yeghern, ahogy az ör-
mények hívják, azaz  a Nagy 
Szerencsétlenség 1915. ápri-
lis 24-én este vette kezdetét 
Konstantinápolyban, az Osz-
mán Birodalom fővárosában, 
amikor is több mint 600 ör-
mény értelmiségit, vezetőt 
hurcoltak el otthonából; nagy 
részüket még a következő na-
pokban, hetekben kivégezték. Azok, akik 
megúszták a lefejezést, a tömeges akasztá-
sokat, nem sokkal később vagy a török la-
kosság és a kurd szabadcsapatok áldozatá-
ul estek – az örményeket célzó szabadrab-
lás, fosztogatás, mészárlás megengedett, sőt 
szorgalmazott volt Anatólia-szerte a kor-
mányra került Ifjútörök Párt nacionalista ága 
által –, vagy az úgyszintén államilag szerve-
zett, szisztematikus terveknek megfelelően a 
szíriai sivatagba deportáltattak, akárcsak az 
anatóliai örmény lakosság nagy része, ahol 
sorsukra bízták őket.

Az örmény genocídiumot számos or-
szágban még most, az embertelen esemé-
nyek 97. évfordulójához érve1 is hallgatás 
övezi: a történelmi tények vitatottak, vagy 
egyszerűen tagadásba ütköznek – a szem-
tanúk elbeszélései, a fotók és egyéb doku-
mentumok, a mészárlást és deportálást túl-
élők számadásai ellenére is.

Törökország kormánya hivatalosan ta-
gadja, hogy népirtás történt volna Anatóli-
ában: az 1923-ban megalakult modern tö-
1 (Szerk. megj.: 2014-ben már a 99. évforduló-
ra emlékezünk)

rök állam nem vállal felelőssé-
get az Oszmán Birodalom bű-
neiért, és mintha az idő nem is 
lineáris lenne, megtagad min-
denféle kontinuitást, amely 
nem a dicső oszmán múltat él-
teti és énekli meg. Sőt hevesen 
tiltakozik azon államok felé, 
amelyek elfogadták a genocí-
dium tényét – országon belül 

pedig a hallgatást törvény által szabályoz-
za: a hírhedt 301-es török törvény kimond-
ja, hogy börtönnel büntethető mindenki, aki 
megsérti a török nemzeti érzéseket, és ge-
nocídiumként emlegeti az első világhábo-
rú alatt Anatóliában történteket. Eddig a vi-
lág 22 állama fogadta el hivatalosan a tényt, 
hogy Anatóliában népirtás történt az első 
világháború ürügyén (és leple alatt) – Ma-
gyarország mind a mai napig nem foglalt 
állást ez ügyben, bár az itteni örmény diasz-
póra vezetői folyamatos meggyőző kampá-
nyokkal érvelnek a kormány felé a genocí-
dium tényének elfogadása érdekében.

Az 1915-17-es törökországi genocídium 
másfél millió anatóliai örmény, görög és 
asszír életét követelte. Budapesten a Márci-
us 15-e térnél a Duna-parton levő, örmény-
országi szerzetesek által hagyományosan 
csipkeszerűre faragott örmény keresztkő-
nél, a khácskárnál koszorúzással emlékez-
nek meg évente április 24-én a népirtás ör-
mény áldozatairól.
(EURÓPAI ÚT – A társadalmi felzárkózás és 
integráció jegyében – Az Országos Roma Ön-
kormányzat lapja II. évf. 5. szám, 2012 május)

Kali Kinga
Örmény genocídium

Az 1915-17-es törökországi örmény genocídiumról, a huszadik század első népir-
tásáról április 24-én emlékeznek meg világszerte mindenhol, ahol örmények élnek.


