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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. 
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„A beteg ember” veresége

A száz évvel ezelőtti vérengzés történelmi 
hátterét dr. Berekméri Róbert hadtörténe-
ti előadása körvonalazta. Az adatokban 
gazdag értekezés rámutatott arra, hogy 
az 187778as török–orosz, majd a két 
balkáni háborúban meggyengült, Európa 
„beteg emberének” nevezett, de még min-
dig óriási területekkel és megfiatalított 
haderővel rendelkező Törökország az első 
világháború kitörésekor semleges, kiváró 
álláspontra helyezkedett. A német politi-
ka hatalmi törekvései azonban találkoz-
tak az oszmán terjeszkedési politikával, 
a Németországgal kötött titkos szerződés 
1914 augusztusában került nyilvános-
ságra. A németek Románián keresztül 
szállítottak pénzt, fegyvert a birodalom-
ba, illetve kiváló tábornokokat küldtek 
oda, akik német mintára szervezték át 
az oszmán haderőt. Törökország 1914 
novemberében hirdette meg a dzsihádot, 
azaz  a „szent háborút” Oroszország ellen. 
1915 a törökök számára a vereségek, elke-
seredett védelmi harcok éve volt. A kisebb 
államok, közöttük Örményország azon az 
őszön nyitotta meg a frontot az oroszok 
előtt. Ez a momentum váltotta ki az örmé-
nyekkel szembeni atrocitásokat – vonta le 
a következtetést az előadó, aki a legfőbb 
hadtörténeti események időrendi felso-
rolása után a sevresi, Törökországgal 
szemben súlyos követeléseket támasztó 
békeszerződésre is kitért. 

A borzalmak forgatókönyve

Dr. Garda Dezső történész az örmény 
népirtás eszten dejét, illetve a genocí-
dium előzményeit, elsőként az 1894es 

vérengzést elevenítette fel, amelyben a tö-
rök és kurd csapatok 2500 örmény várost 
és falut ürítettek ki, 654 templomot, illet-
ve kolostort romboltak le.  Ezek a korábbi 
pogromok is jelezték, hogy a törököknek 
KisÁzsiában meg kellett szabadulniuk 
minden más népességtől – mondta az elő-
adó, aki értekezésében a népirtás tervsze-
rűségét hangsúlyozta. 

– Az első világháború idején a török 
hadseregbe közel hatvanezer örményt so-
roztak be. A török hatalom az 1915. évi 
genocídium végrehajtásának első szaka-
szát a besorozott örmény katonákra mért 
csapással kezdte. Ezzel az volt a célja, 
hogy az örményeket megfossza potenci-
ális fegyveres erőiktől. (...) Április 24én 
Konstantinápolyban hivatalos vádeme-
lés nélkül letartóztatták és elhurcolták 
a nyugati örménység vezető egyéniségeit 
(...), körülbelül 800 embert. Az örmény 
közösséget katonai erő, politikai és ér-
telmiségi vezetés nélkül hagyták, így le-
hetetlenné tették számukra az ellenállás 
megszervezését. 1915. május 14i ren-
deletében a szultán jóváhagyta a depor-
tálásról szóló törvényt. Megkezdődött 
az örmények tömeges lemészárlása és de-
portálása. (...) A fegyverektől, vezetőiktől, 

védelemképes férfiaktól megfosztott kö-
zösségeket néhány száz fős csoportok-
ban, az esetek többségében gyalogosan, 
gyakran mindenüket, még ruhájukat is el-
kobozva útnak indították a kijelölt úti cél 
felé, amely általában a Der el Zor sivatag 
volt vagy ÉszakSzíria, ÉszakArábia 
más sivatagos, félsivatagos vidékei. (...) 
A beszámolók szerzői, akik tanúi voltak 
a konvojok közötti vagy a táborokban 
uralkodó állapotoknak, nem egy esetben 
hozzáteszik, hogy az örményeknek semmi 
esélyük nem volt az életben maradásra.

A borzalmak felidézése után az előadó 
a központi kérdést is megfogalmazta:

– Kit terhel a felelősség? Mondhatnánk 
Németországot... De az Egyesült Államok, 
Anglia, Franciaország passzív volt. Ezek 
az államok akkor fogalmazták meg a nem-
zetállamok elméletét. Ebből kiindulva 
a törökök, miután megtisztították Kis
Ázsiát az örményektől, létrehozhatták 
a nemzetállamot. Ezt a ma is konfliktusok 
forrását képező fogalmat kellene eltörölni, 
mert ez volt a genocídium oka.  

Száz év villanásai

Az örmény népirtás tervszerűségére hívta 
fel a figyelmet dr. Puskás Attila, térképek 
alapján vázolva fel a deportáltak útját. 
Az értekező a kivégzési módokra – víz-
be fojtás, szakadékba taszítás, lelövés, 
égetés, stb. – is kitért, városról városra 
leltározva fel az elkövetett atrocitásokat. 
Az előadás vetített képek sorozatával zá-
rult, az örmény címer után sivatagi felvé-
telek, a száműzötteknek segítséget nyújtó 
beduinok házai, az Eufrátesz menekülést 
jelentő partja, a deportáltakat befoga-
dó városok, majd utolsóként az örmény 

zászlót tartó gyerekek képe tűnt fel, mely-
nek egyértelmű az üzenete: van jövő. 

Az eladott gyermek szemével...

Az emlékezés második órájában pörgő, 
dinamikus könyvbemutató következett, 
Baruir Nercessian A Halál völgyében jár-
tam című angol nyelvű alkotását Kaáli Nagy 
Botond, a mű fordítója mutatta be.

– Azért érdekes ez a könyv, mert mind-
azt, ami itt elhangzott, egy gyermek sza-
vain keresztül ismerhetjük meg belőle. 
Ez a gyermek csodával határos módon 
élte túl a borzalmakat. Az anyja aprópén-
zért adta őt el a törököknek, az apjával 
hosszú idő múlva Konstancán találkozott. 
Egy roadstory ez a könyv, hiszen egy 
utazást ír le, olyan utazást, amelyet senki 
nem akart.

 A fordító azt is elárulta, hogy a könyv 
nem megjelenésre született, a 8090 éves 
elbeszélő a családjának írta, pontosabban 
diktálta, így az eredeti szöveg nyelvezete 
korántsem szépirodalmi.

– Megpróbáltam olvashatóbbá tenni. 
Ugyanakkor nem is akartam megvál-
toztatni a szöveget. Ezért van benne egy 
szándékos darabosság – mondta Kaáli 
Nagy Botond. A továbbiakban a könyvbe 
zárt emlékek szubjektivitásáról is szólt, 
ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a mű pontos korrajz, a lét legapróbb 
részleteire is kitérve mutatja be, hogy ho-
gyan élt áltörökként a főhős. 

– A könyv legnagyobb érdeme, hogy 
semmiféle gyűlölet nincs benne. Ez a kö-
tet üzenete, amely egy fantasztikus intelli-
genciára vall – tette hozzá a fordító.

Az együttlét utolsó negyedórájában egy 
örmény származású, családjával kizárólag 
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Dr. Puskás Attila             Fotó: Nagy Tibor
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anyanyelvén beszélő egyetemista lány 
szólt a jelenlevőkhöz, végül pedig az 
a múltidéző, zenés összeállítás került be-
mutatásra, amelyet Örményország erre az 
alkalomra készített. Délután a Keresztelő 
Szent Jánosplébániatemplomban folytató-
dott a rendezvény, ahol ft. Oláh Dénes mu-
tatott be szentmisét a másfél millió mártír 
emlékére. Ezt követően a templom udva-
rán gyertyák fényében villant fel újra 1915.

Forrás: Nagy Székely Ildikó 
április 26, 2015 Székelyhon.ro

A Kossuth Rádió Nemzetpolitikai 
Magazinja a Határok nélkül, április 
27én este beszámolt a rendezvény-
ről, és megszólaltatta Dr. Garda Dezsőt 
és Dr. Puskás Attilát is. A műsort 28
án reggel a szokásoknak megfelelően 
megismételték.

  

1915. április 24én vették fogságba a kons-
tantinápolyi örmény értelmiséget, ezzel 
kezdetét vette az évekig tartó vérengzés, 
amelynek következtében az addig milliós 
népesség létszáma néhány tízezerre csök-
kent. Törökország máig tagadja felelőssé-
gét a népirtásban, annak ellenére is, hogy 
idén április 15én az Európai Parlament 
határozatban szólította fel az országot a 
rémtettek beismerésére. Törökország ál-
láspontja, hogy az Oszmán Birodalom 
katonái “csak” a területen élő örményeket 
gyilkolták meg.

Napjainkra szinte a felejtés homályába 
merültek a 100 évvel ezelőtti események. 
A genocídiumban megszámlálhatatlan 

örmény vesztette életét, mert a hajdani 
Oszmán Birodalom terjeszkedni kívánt 
– mondta kedden a szegedi megemlé-
kezésen Tóth Rózsa grafikus. A hódme-
zővásárhelyi születésű művész örmény 
családból származik, ezért könnyei-
vel küzdve mesélt az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és a Nagy 
Mészárlás Múzeuma felajánlásából szár-
mazó korabeli fotók gyűrűjében. 

Éhen halt gyerekek és felnőttek, csont-
vázra fogyott meztelen nők és csecsemőik, 
felakasztott és lefejezett örmény vezérek, 
hercegek, értelmiségiek és az őket bújtató 
törökök kegyetlen megtorlása – sokkoló 
képek a falakon, amelyek mind a vérengzés 

A milliók életét követelő örmény genocídium-
ra emlékeztek Szegeden

Máig nem tudni pontosan mennyi keresztény örményt küldött a halálba száz évvel 
ezelőtt az Oszmán Birodalom. Becslések szerint körülbelül másfél millióan vesztet-
ték életüket a modern kori népirtásban, ami gyakorlatilag majdnem egészében meg-
semmisítette az örményeket. Kedden a szegedi Nemzetiségek Házában emlékeztek 
meg a szörnyűségekről.

pillanatait örökítették meg. Bevett megszé-
gyenítési módszer volt például a deportált 
örmény nők és gyermekeik meztelenre 

vetkőztetése, akiket a sivatagba küldtek, 
mintegy megadva nekik a halálos ítéletet. 
„Élhetnek a sivatagban, de sehol máshol” 
– mondta cinikusan egykor Talát pasa, 
az Oszmán Birodalom belügyminisztere 
azokról a táborokról, ahová az örményeket 

deportálták. Akikkel nem a kiszáradás vagy 
a kiéheztetés végzett, valamilyen végzetes 
fertőzés következtében hunyt el.

Tóth Rózsa szorgos és becsületes 
emberekként jellemezte az örmé-
nyeket, akiknek egyetlen hibájuk az 
volt, hogy egy birodalom terjeszke-
désének útjában álltak. Az a néhány 
százezer szerencsés, aki idejében 
elmenekült a borzalmak elől, mára 
asszimilálódott a világ nemzetei-
be, így néhányak Magyarországon 
leltek otthonra. „Büszke lehetek 
arra, hogy magyarörmény vagyok” 
– mondta, utalva ezzel a népre 
jellemző erényekre. Szomorúan 
tudatta, hogy hazánkban egyre 

kevesebben emlékeznek meg a megrázó 
eseményekről, a vérengzés után világszerte 
a felejtés évtizedei következtek.

Gaál Bernadett 
Megjelent Szegedma.hu,

fotó Kovács Ferenc, 2015. április 22

Április 24én volt száz éve, hogy 
az Oszmán Birodalomban élő ör-
ményeket elkezdték deportálni, 
az akkori belügyminiszter paran-
csára és 1917ig több mint egy 
millió embert mészároltak le. 
Fotókiállítással és előadással em-
lékeztek erre.

 A népirtásra, egy a Fürdő ut-
cában található konferencia te-
remben kiállított, fotósorozattal 

Fotókkal és előadással emlékeztek 
az örmény holokausztra Miskolcon


