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tapasztalta, hogy a tartomány ösz-
szes középkori örmény templomát 
földig rombolták. A julfai temetőt 
még épségben találta. A kocsi-
kísérők megtiltották neki, hogy 
fényképezzen, majd nem sokkal 
később letartóztatták és kiutasítot-
ták az országból.

Ennek ellenére készültek titkos 
filmfelvételek a temetőrombolás-
ról, ezek egyikét be is mutatták 
a vásárhelyi örménytalálkozón. 
Megdöbbentő erejű képe-
ket láthatott a közönség.  
 
Nincs, ami volt?

Az Európai Parlament 
2006. február 16án ha-
tározatban ítélte el a 
pusztítást és delegációt 
akart küldeni a hely-
színre, amit az azeri 
kormány mindmáig megakadályozott. 
„Hazugság és provokáció” – jelentette 
ki Ilham Aliev azeri elnök. „Semmilyen 
örmény emléket nem pusztítottunk el, 
hiszen Nahicsevánban soha nem is éltek 
örmények.” Ezzel szemben vitathatatlan 
tény: 1900ban az exklávé lakosságának 
50 százaléka, 1920ban egyharmada, míg 
1989re már csak 1 százaléka volt örmény. 

Ami természetesen az azeri poszt-
kommunista beállítottságú elnö-
köt cseppet sem zavarja.

A julfai örmény temető elpusz-
títása amellett, hogy empátiát vált 
ki a világ népeinek tudatában, egy-
úttal figyelmeztető jel is számunk-
ra: saját, néha elnéptelenedett 
falvainkban legalább a templomo-
kat, temetőket meg kell őriznünk, 
ha nem akarunk az ismeretlenség 
homályába távozni. De vigyázni 

kell a magyarörménye-
ket fenyegető veszélyre 
is, hiszen vannak olyan 
hangok, hogy az erzsé-
betvárosi Apafikastélyt 
eurómilliókból akarják 
felújítani a magyarör-
ménységhez semmivel 
sem kötődő akarnokok, s 
ugyancsak kacsingatnak 

a szamosújvári örmény templom kulturá-
lis kincsei (például a Rubenskép) irányá-
ba is.

A cikk az alábbi címen található: 
http://www.szekelyhon.
ro/aktualis/marosszek/

egy-kulturalis-genocidium-into-peldaja
Szekelyhon.ro

Az örmény nép tragédiája az I. világhábo-
rúban címmel korabeli dokumentumokat, 
visszaemlékezéseket, fotókat, valamint 
a mindennapi élethez tartozó használati 
tárgyakat bemutató kiállítás nyílt 2015. 
március 20án az örmény népirtás szá-
zadik évfordulója kapcsán az Országos 
Széchényi Könyvtár Ereklyeterében.

A 2015. május 20ig nyitva tartó tárlat 
az 1915–1916os év eseményei mellett, 
annak előzményeit és következményeit 
is bemutatja – így például az örmény di-
aszpóra kialakulását és az első Örmény 
Köztársaság megalakulását. A tárlat az 
Örmény Nemzeti Könyvtár és az OSZK 
együttműködésével valósult meg.

Az örmények a IV. század elején az el-
sők között vették fel a kereszténységet, s 
évszázadokon keresztül őrizték hagyomá-
nyaikat; önálló struktúrába tagolva éltek 
az Oszmán Birodalomban.

A 19. században Abdul Hamid szultán 
idején a birodalom reformjaival elégedet-
lenkedő örmények százezreit pusztították 

Az örmény nép tragédiája 
az I. világháborúban – kiállítás

el, de az akkori mészárlások még nem irá-
nyultak a nép teljes megsemmisítésére. 
A népirtás előzményei között tartják számon 
az 1909es kilikiai (Adana) vérontást is.

Az örmény nép tragédiájának kezde-
tét 1915. április 24hez kötik a történé-
szek, amikor a konstantinápolyi örmény 
értelmiség és gazdasági elit képviselőit 
elfogták, deportálták, majd kivégezték. 
A mai napig viták folynak arról, hogy ezt 
követően összesen hányan pusztultak el, 
mivel nem készültek összeírások az ál-
dozatokról. A nemzetközi tudományos 
közélet képviselői és a történészek másfél 
millióra teszik a kiirtott örmények számát. 
A kiállítás több dokumentumon keresztül 
mutatja be a Budapestre érkezett örmény 
menekültek sorsát is. Az első világháború 
idején az Osztrák–Magyar Monarchiának 
nagykövete volt Konstantinápolyban, 
diplomáciai képviselete a birodalom más 
városaiban. Számos követjelentés érke-
zett Bécsbe a közös külügyminiszter-
hez, Burján Istvánhoz. A bécsi levéltár 
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Dr. Kabdebó Lóránt: Nyílik a lélek c. elő-
adásán 2015. május 6-án, 
a Lipták villában.
Rendezte a Zuglói Örmény Önkormányzat.
A képen unokáival

…
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az események mindennapjairól több ezer 
oldal dokumentumot őriz, ezekből a doku-
mentumokból is láthatnak néhányat a kiál-
lítás látogatói. A tárlat részét képezik még 
a menekültek réz és ón használati tárgyai, s 
megtekinthetők még ereklyetartók, keresz-
tek és egyházi ruhák is.

A kiállítás kurátorai Kovács Bálint és 
Őze Sándor valamint társkurátora Czázár 
Nikolett voltak.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 
V. emelet, Nemzeti Ereklye kiállítótér 
Időpont: 2015. március 20. – május 20.

Meghívásunkra március 25én, szerdán 
érkezett az OSZKba Tigran Zargaryan 
úr, akit Tüske László főigazgató és Boka 
László tudományos igazgató fogadott. 
Örményország Nemzeti Könyvtárának 
vezetője elsőként Az örmény nép tragé-
diája az I. világháborúban című kiállítást 
tekintette meg, melyet az örmény nem-
zeti könyvtár is támogatott szakmailag, 

s melynek pár nappal korábbi megnyitó-
ján Zargaryan úr egészségügyi okokból 
sajnálatosan nem lehetett jelen. A tárlaton 
Kovács Bálint armenológus, a kiállítás 
egyik kurátora vezette végig a delegációt. 
Az ezt követő megbeszélésen az aktuális 
könyvtárszakmai kérdések megvitatásán 
kívül közös egyetértésben kimondták, 
hogy azonosak az érdekeink, országaink 

gazdasági és kulturális fejlődésében óriási 
szerepe van a két nemzeti könyvtárnak, 
illetve kiemelték, hogy mindkét fél szá-
mára prioritást élveznek a digitalizálásban 
rejlő lehetőségek, ezért kölcsönösen fog-
ják egymás munkáját segíteni a jövőben.

Március 27én könyvtári körséta kereté-
ben Zargaryan úr megtekintette az OSZK 
épületét, tájékozódott a törzsgyűjtemény 
és a különgyűjtemények, valamint a tu-
dományos műhelyek munkájáról, érdek-
lődött az alkalmazott digitalizálási eljá-
rások felől, ezt követően pedig ünnepi 
keretek közt kétoldalú megállapodást 
írt alá dr. Tüske László főigazgatóval. 
Ebben a két könyvtár vállalta, hogy meg-
osztják egymással digitalizálási tapasz-
talataikat, szakértőik révén kölcsönösen 
együttműködnek pályázati projektekben, 
kiadványokat cserélnek egymással, s a 
releváns bibliográfiai adatbázisok közös 
gondozását is előtérbe helyezik. Külön 

rögzített tudományos kutatási tervek alap-
ján részletes együttműködési programo-
kat dolgoznak majd ki a közeljövőben. 
A megállapodást három évre kötötték, 
de ez a későbbiekben az együttműködés 
sikerességének függvényében automati-
kusan megújul.

Az 516os Tanácsteremben zajlott bará-
ti hangulatú eseményen az eseményeket 
szervező intézményi munkatársak mellett 
jelen volt dr. Őze Sándor, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Történettudományi 
Intézetének igazgatója, a kiállítás társ-
kurátora, valamint Issekutz Sarolta asz-
szony is, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület vezetője, aki kiállí-
tásunk megvalósítását támogatta, segítet-
te. Mindketten üdvözölték a két nemzeti 
könyvtár szorosabb együttműködésének 
megújuló lehetőségét.

Még több fotó az Indafotón

Együttműködés az OSZK 
és az Örmény Nemzeti Könyvtár között
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület újabb könyvadományokat küldött 
az Örmény Nemzeti Könyvtár számára. Issekutz Sarolta, Kovács Bálint, Tigran Zargaryan


