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Szentté avatták tegnap délután az 1915–
1917es örmény népirtás 1,5 millió ál-
dozatát az örmény egyház székhelyén, 
a Jerevántól mintegy 
20 kilométerre találha-
tó Ecsmiadzin ban. Az 
ünnepélyes szertartást 
az örmény egyház feje, 
II. Karekin katolikosz 
celebrálta a világ legré-
gebbinek tartott keresz-
tény székesegyházban.

Korábban sem a kato-
likus, sem pedig az orto-
dox egyház nem avatott 
kollektíven szentté eny-
nyi embert. Az örmény egyház a maga ré-
széről nem számszerűsítette az új szentek 
számát. II. Karekin katolikosz szerint az 
áldozatok szentté avatásával „az egyház 
nem tesz mást, mint elismeri a tényeket, 

Szentté avatták az örmény népirtás 
másfél millió áldozatát

vagyis a népirtást”. II. Karekin szerdán 
megáldotta Jereván központi terén a „nép-
irtás mártírjainak” emléket állító új dóm 

alapkövét, megnyitva 
ezzel az örmények elleni 
genocídium kezdetének 
századik évfordulójára 
emlékező rendezvénye-
ket. Pénteken világszer-
te több millió ember, 
köztük állam és kor-
mányfők emlékeznek az 
örmény népirtás áldoza-
taira. Az örményországi 
hivatalos megemlékezé-
seken több külföldi ve-

zető, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök 
és Francois Hollande francia államfő is 
részt vesz majd.

Háromszék (Sepsiszentgyörgy, 
2015. április 24.)

Ferenc pápa és II. Karekin 
örmény apostoli katolikosz

A képek és alkotójuk
Annak ellenére, hogy Törökország a mai 

napig sem ismerte el a népirtás tényét, egyre 
több civilizált ország kormánya és vezetése 
jelentette ki, hogy száz évvel ezelőtt való-
ban népirtás, holokauszt volt Törökország 
örmények lakta részein (máig mindössze 
huszonkét ország ismerte el). Mivel hosszú 
ideig – politikai és egyéb okokból – nem 
ismerték el a népirtás tényét, a fennmaradt 
és kutatható dokumentumok sem egyér-
telműek. Például az áldozatok számának 

tekintetében. A holokauszttagadók kiseb-
bítenék az áldozatok számát, a fennmaradt 
dokumentumok alapján most már a törté-
nészek szinte egyhangúan másfél millió 
áldozatról beszélnek.

Az egybegyűltekhez szólt Nagy László 
unitárius lelkész, Puskás Attila, a Maros
vásárhelyi Örménymagyar Kulturális 
Egyesület (MÖMKE) elnöke, Kilyén Ilka 
megyei EMKEelnök, Ábrám Zoltán, 
a kiállítás létrehozója és Both Gyula 
fotóklubelnök.

1915. április 24én Konstantinápolyban 
örmény közéleti és szellemi vezetők, kö-
zösségi képviselők letartóztatásával vette 
kezdetét a törökországi örmény közösség 
tragédiája, a lakosság elhurcolása és le-
gyilkolása. Szomorú, hogy az elkövetők 
leszármazottai ma sem ismerik be tettüket 
– mondta el a fényképek készítője. 

Franz Werfel Musza Dagh negyven 
napja című regénye a kisebbségi sorsban 
élők, így az erdélyi magyarság „kötelező” 

Megemlékezések Erdélyben

Az Örmény Népírtás áldozatainak emlékműve Jerevánban

A történelmi jelentőségű évforduló alkalmával Erdély örmény gyökerűek is lakta városai-
ban, az örménykatolikusok templomaiban, de máshol is összegyűltek az érdeklődők, hogy 
méltóképpen emlékezzenek az áldozatokra, és megelégedésüknek adjanak hangot, hogy 
a VILÁG végre igazságot kíván szolgáltatni az örmény népnek.

Két eseményt idézek meg, mindkettőt Marosvásárhelyről, ahol az örménymagyar kö-
zösség a legerősebb. Munkájukhoz ezúttal is gratulálok.

Bálintné Kovács Júlia

Múlt és jelen az Ararát alatt 
Vasárnap a déli harangszókor nyitották meg a marosvásárhelyi unitárius egyház 
zsúfolásig telt Dersi János termében azt az EMKE és MÖMKE által szervezett fo-
tókiállítást, amely az örmény holokauszt 100. évfordulója emlékére született meg, 
s melynek alkotója Ábrám Zoltán orvosprofesszor. 
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háziolvasmányává vált, mondanivalója 
ma is időszerű. Azt üzeni, hogy minden 
népnek, közösségnek kötelessége meg-
emlékezni ősei áldozatairól és szenvedé-
seiről. Hasonló fogantatású az Antonia 
Arslan által írt Pacsirtavár (La masseria 
delle allodole) című regény, amely a nép-

irtás kezdetét, az Aleppóig tartó deportá-
lás borzalmait örökíti meg.

A Cantuale énekegyüttes megtanulta az ör-
mény szöveget
Az Örményországból Marosvásárhelyre tele-
pült, jelenleg egyetemista lányok csoportja

Az Örmény múlt és jelen című kiállítás 
– Ábrám Zoltán által készített – fényké-
pei által a kegyeleti helyszínek közelebb 
kerülnek hozzánk, miközben az egész 

fotókiállítás az idegen nagyhatalmak üt-
közőpontjában őrlődő és nemesedő ke-
resztény örmény léleknek és a szocialista 
sorsból közel negyedszázada önállóso-
dó fiatal örmény népnek állít emléket. 
Holokausztemlékmű, örmény minden-
napok, az örmények számára ma elérhe-
tetlen szent helyek (Ararát, Vantó) eleve-
nednek meg a képeken.

A kiállításon jelen volt egy kisebb, 
Marosvásárhelyen élő örményországi 
örményekből álló csoport is. A Cantuale 
énekegyüttes örmény egyházi éneket adott 
elő örmény nyelven, s a holokauszt áldo-
zatainak emlékére elénekelték a Stabat 
Matert is.

Hogy miért fontos ma nekünk tudni 
az örmény holokausztról? Mert magyar
örmény polgár és nemzettársaink éle-
tét, történelmét érinti igen érzékenyen, 
s mert az itt megtelepedett örménység 
I. Apafi  Mihály fejedelem óta cselekvő 
részét képezi nemzetünknek, sokakat kö-
zülük közvetlenül érintett családjában, 
s nem utolsó sorban azért is, mert a száz 
évvel ezelőtti történések elszenvedői kö-
zül sokan nálunk találtak menedékre.

Ferenc pápa is emlékezett
Az örmény elnök, Szerzs Szargszján 

is részt vett azon az örmény szertartású 
misén, amelyet Ferenc pápa a száz évvel 
ezelőtt a törökök által lemészárolt ör-
mények emlékére mutatott be vasárnap 
(nagyjából a marosvásárhelyi tárlatnyitó-
val egy időben) a római Szent Péter bazi-
likában, Törökország tiltakozása ellenére. 
A húsvét második vasárnapján az örmény 
rítusú híveknek bemutatott misén Ferenc 
pápa az egyház doktorává avatta Naregi 
(Virrasztó) Szent Gergely (945–1003) 

örmény szerzetest. Ferenc pápa meg-
választása után három hónappal, 2013 
júniusában a 20. század első népirtásá-
nak nevezte az örmények lemészárlását. 
II. Karekin katholikosz az örmény népir-
tás évfordulójának számító április 24én 
Örményországban kanonizálja az 1,5 mil-
lió áldozatot.

Forrás: Bakó Zoltán, Székelyhon.ro, 
2015. április 13

A tragédiának, amely az egész világot 
megmozgatta, két megközelítési mód-
ja van. Az egyik az, amit a rendezvény 
mottója is üzen: „Emlékezünk és igazsá-
got keresünk”. Ha nem tesszük, mi is cin-
kosok vagyunk. A másik megközelítési 
mód szerint elfogadjuk, hogy ahogy nem 
minden német náci, nem minden török 
gyilkos, hiszen voltak közöttük olyanok 
is, akik segítettek az örményeknek – hang-
súlyozta dr. Puskás Attila, majd a Ferenc 
pápa által mutatott irányvonalat – a sebek 

A kiengesztelődés órája
Száz évvel az örmény népirtás után...

gyógyítása, a kiengesztelődés és a béke 
cselekedete – nevezte az egyetlen járható 
útnak. Ez volt az üzenetük az Ávéd Éva 
zongorakíséretében Borsos Edith szoprán 
hangján megszólaló zsoltár és operarész-
leteknek is – Fröchlich Himmer: Ó, üd-
vösséges áldozat, Erkel Ferenc: Erzsébet 
imája a Hunyadi László című operából, 
Gárdoni Zoltán: Egymás terhét hordoz-
zátok –, amelyek az előadások utáni per-
cekben lelkiségében hozták vissza a száz 
évvel ezelőtti időt. 

A XX. század genocídiumainak főpróbájaként számon tartott száz évvel ez-
előtti örmény népirtásra emlékezett szombat délelőtt a Bernády Ház telt házas 
közönsége. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület április-
ban több momentummal, tudományos konferenciával és fotókiállítással adó-
zott az 1915-ben megölt másfél millió örmény emlékének, a szombati előadás-
sorozat és kultúrműsor pedig a rendezvénysorozat záró mozzanata – egyben 
csúcspillanata – volt. Az egybegyűlteket köszöntő dr. Puskás Attila elöljáró-
ban arra hívta fel a figyelmet, hogy 21 ország ismerte el eddig az Oszmán 
Birodalomban elkövetett genocídiumot, Törökország viszont ma sem használ-
ja a „népirtás” fogalmát, pedig ennek elfogadása egy történelmi tehertől való 
szabadulást jelentene. 


