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A konferencia résztvevői nem egyszer 
meghatódott tudósok előadását hallhat-
ták, hiszen aligha lehetett másképp fel-
dolgozni a már az 189596ban megkez-
dődő, de 1915ben csúcsosodó törökor-
szági eseményeket. Az előadások meg-
kezdése előtt Dr. Garda Dezső egyetemi 
előadó tanár, az önkormányzat és a nép-
főiskola nevében adott át emléklapot az 
örmény származású Lázár János nyugal-
mazott tanárnak. Lázár Dénes – édesapja 
– 1944ben, a zsidóüldözés, majd a zsi-
dóság gyűjtőtáborba történő elhurcolása 
alkalmával tanúsított bátor kiállást, ami-
re a város egész közössége büszke lehet, 
hiszen az üldözöttek számára próbálta 
elviselhetőbbé tenni a rab-
ságot, élelmet szállítva ne-
kik, mi több, a szászrégeni 
gyűjtőtáborba egy vagon 
lisztet is küldött. Az emlék-
lap szövege:

„Tisztelt Lázár János!
Gyergyószentmiklóson 

nem sokat emlegették, em-
legetik édesapja, Láz-
ár Dénes bátor cselekede-
tét, amikor gyilkos idők-
ben is emberségből mutatott 

példát. A zsidóüldözések alatt titokban 
élelmiszereket vásárolhattak nála, előbb 
a Gyergyószentmiklóson összegyűjtöt-
tek számára vitte ingyenesen az élel-
met, majd a szászrégeni gyűjtőtáborba 
is, ahova egy vagon búzalisztet is aján-
dékozott. Köszönetet bizonyára nem várt 
tettéért édesapja, ahogy azok a névtelen 
gyergyószentmiklósiak sem, akik a ma-
guk módján megpróbáltak a szorult hely-
zetbe jutottakon segíteni, vagy legalább 
együtt éreztek velük. A többség csak az 
emberség parancsolta együttérzéssel él-
hetett, édesapja ellenben szerettei ve-
szélybehozatalától sem rettent vissza, ez-
zel a gyergyószentmiklósi keresztények 

A század első népirtására emlékeztek
Történészek az örmény genocídiumról 

Az elmúlt hét végén, csütörtökön és pénteken a Művelődés Ház Karancsi termé-
ben szervezett nemzetközi konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület gyergyói fiók-
szervezete és a Gyergyói Népfőiskolai Társaság. Jeles, az erdélyi örmények történel-
mét (is) tanulmányozó, illetve az örmények történelmének kutatására szakosodott 
tudósok emlékeztek a XX. század első népirtására. A konferencia védnöke Hamlet 
Gasparian, Örményország romániai nagykövete volt.

Dr. Garda Dezső tisztázta a várost a zsidó holokauszt miatt rá-
ragasztott vádak alól
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számára is elismerést váltott ki a rabság-
ba hurcoltak részéről, akik közül ma is 
vannak még hálás emlékezők. E köszönet-
nyilvánítás nagyon megkésett, mégis fo-
gadja legmélyebb megbecsülésünk jeléül.

Édesapja, Lázár Dénes példája halha-
tatlan, maradjon hát örökre a gyergyóiak 
emlékezetében, ameddig élet lesz e tájon.” 

Az önkormányzat üdvözletét Madaras 
Szidónia tolmácsolta.

Hamlet Gasparian nagykövet köszöne-
tét fejezte ki Dr. Garda Dezsőnek a kon-
ferencia megszervezéséért, és mindazért, 
amit az örménység történetének kutatásá-
ban végzett, majd arról is szólt, hogy mit 
jelent a bűnös hallgatás, mert lám, napja-
inkban is népirtás folyhat mind Közép
Afrikában, mind KisÁzsiában. Szomorú, 
hogy a mai törökök, annak ellenére, hogy 
a világ mind több országában népirtásnak 
minősítik a történteket, tagadják, hogy 
eleik genocídiumot követtek el 1915ben. 
Az örménység részéről szó nincs a bosszú 
érzéséről mondta, ellenben elvárnák a té-
nyek elismerését.

Dr. Puskás Attila az örmény nép mártí-
riumát két szálon közelítette meg. Egyik 
az adott történelmi helyzet elemzése volt 
a kezdetektől, másik az örmények keresz-
tény elhivatottságának nem egyszer teoló-
giai magyarázatokkal árnyalt bemutatása.

Dr. Garda Dezső az erdélyi örmé-
nyek 17. századi életkeretét mutatta be 
a 19. század közepéig, majd néhány gon-
dolattal napjainkig kalauzolta el e témá-
ban hallgatóit.

Dr. Pál Emese a szamosújvári örmény 
katolikus templomok falképeinek tör-
ténetét mutatta be, előadását műkritikai 
megállapításokkal tűzdelve. Érdekes, ta-
nulságos, az idegenvezetők számára is 

hasznos tudnivalókkal gazdagította hall-
gatóit, amit a helyi egyetem idegenforga-
lom földrajza kar jelen lévő diákjai bizo-
nyára felhasználhatnak majd tevékenysé-
gük során.

Özv. Bálint Tiborné Kovács Júlia elő-
adása előtt felolvasta dr. Issekutz Sarolta, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elnökének a konferenciát üd-
vözlő levelét, majd Megrendítő vallomá-
sok az örmény tragédiáról címmel érteke-
zett. Dolgozatát bőségesen illusztrálta ko-
rabeli felvételekkel.

Csütörtök délben Hamlet Gasparian 
koszorút helyezett el a örmény népirtás 
emlékére, az örmény templomkertben ál-
lított táblánál.

Pénteken reggel dr. Ábrán Zoltán egye-
temi tanár Örmény múlt és jelen című 
fényképkiállításának megnyitójával kez-
dődött a konferencia. A szerző kiselő-
adást tartott a képanyag születéséről, il-
letve arról, hogy mire törekedett a négy 
részre osztható látvány megörökítésekor. 
Közben rövid bemutatót is tartott a mai 
Örményország lakosainak életéről. (A ki-
állítás a Karancsi teremben június 23ig 
látogatható).

Hamlet Gasparian nagykövet volt a konferen-
cia védnöke



Erdélyi Örmény Gyökerek2015. július–augusztus

36

Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. július–augusztus

37

ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100   ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100

Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska meg-
rázó előadása az örmény népirtás történe-
tét rajzolta meg. Alaposan adatolt tanulmá-
nyában a szörnyűségek mellett kidomborí-
totta az akkori nagyhatalmak kormányai-
nak bűnös hallgatását, mit sem törődő ma-
gatartását, amikor nem tettek semmit a tra-
gédiasorozatok megakadályozása érdeké-
ben, pedig a követségi levelezések egyér-
telműen kimutatják: Nyugat előtt nem volt 
titok az Ifjú Törökök ténykedése. Dolgo-
zatában a kor politikai helyzetét is felvá-
zolta, nyomatékolva, hogy mennyire pon-
tosan működő, már 1895től elindított fo-
lyamat zárult 1915 tavaszán és nyárelején.

Dr. Lucian Nastase Kovács a romániai 
örményekről szólt általában, kiemelve – 
főleg az 1867es kiegyezés utáni – asszi-
milálódás hatásait az erdélyi örménység 
azonosságtudatának csökkenésében.

Igen érdekes volt dr. Magyari Sáska 
Zsolt előadása a gyergyószentmiklósi ör-
mény temetőről. Az egyetemi előadótanár 

látványosan mutatta be az élet egyik fontos 
szeletét: a halállal, majd a temetkezéssel 
kapcsolatos gyergyói szokásokat. Számí-
tógépes programja, amely során többször 
említette Garda Dezső munkásságának se-
gítségét, egy olyan területre szorítkozott, 
ami talán az örmény gyökerekkel rendel-
kezők számára is ismeretlen volt.

A konferencia előadói és résztve-
vői egyaránt elégedettek lehettek a ma-
gas tudományos színvonallal, az elő-
adók felkészültségével, a konferen-
cia üzenetével, ami ismételten igazol-
ta a gyergyószentmiklósi Népfőiskola, 
illetve az EME helyi fiókja törekvései-
nek hasznosságát a múlt minél tisztább és 
pontosabb ismeretének közvetítésében.

Délután az örmény katolikus templom-
ban Nt. Trucza Sándor szentszéki taná-
csos, a gyergyószentmiklósi örmény ka-
tolikusok jelenlegi plébánosa szentmise-
áldozattal emlékezett a népirtásra.

Gyergyói Hírlap 2015. június 1.
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Werfelt a század első évtizedétől foglal-
koztatták az erkölcs és a történelmi igaz-
ság problémái, ezek a kérdések tükröződ-
nek 19141920 között írt drámáiban is.

Az író a húszas évek végén került kap-
csolatba az örmény népirtás túlélőivel, s 
figyelme e kis, elnyomott, tragikus sor-
sú nép történelme felé fordult. „Ennek a 
műnek a vázlata 1929 márciusában ké-
szült az író damaszkuszi tartózkodása ide-
jén  - írja könyve előhangjában Werfel. 
- A megcsonkított és kiéheztetett mene-
kültek, a szőnyeggyári munkásgyerekek 
szívettépő látványa adta a végső elhatá-
rozást, hogy az örmény nép felfoghatat-
lan sorsát el kell ragadni a mindent elnye-
lő múlt birodalmából.” Ezt követően há-
rom éven keresztül tanulmányozta a bécsi 
mekhitaristák kolostorkönyvtárában az ör-
mények történelmét és az örmény kultú-
rát, olvasta az első világháború dokumen-
tumanyagát, hogy közelebb jusson az ör-
mények lelkéhez”, s megértse tetteik lelki 
mozgatórugóit.

Az olvasóban a regény hangsúlyo-
zott dokumentumjellege okán számos 

kérdés merül fel: valóban ott és úgy tör-
ténte minden, ahogyan azt Werfel meg-
írta, s valóban élte, s ha élt, olyan volte 
Gábriel Bagradjan, mint a Werfelregény 
tragikus hőse?

A szkéné és A szereplők
Az Amanoszhegység legdélibb tömb-
je, a Musza Dagh (Dzsebel Musza, örmé-
nyül: Musza Ler) a Földközitenger ke-
leti partján emelkedik, az Orontesz fo-
lyó mentén. Magassága 1355 méter, te-
tejét egy 33,5 km széles, háromszögle-
tű fennsík alkotja, ez az ún. Damladzsik 
(Tamladzsik).

A hegytetőről pompás kilátás nyílik egy-
részt a tenger, másrészt az Orontesz völgy 
irányába. A hegy délkeleti és délnyugati 
oldala szinte függőlegesen tör a magasba, 
és emelkedik a szuedijai síkság és a ten-
ger fölé. Északon a hegyoldal kevésbé me-
redek szögben, több pihenővel ereszkedik 
lefelé. A hegyhátat dús erdő borítja, a déli, 
sziklásabb részek kivételével. Tölgy és li-
banoni cédrus, pínia, borostyán nő itt gaz-
dagon. Az éghajlat kellemes, a nyári kö-
zéphőmérséklet 2628 fok.

Krajcsír Piroska
A Musza Dag igaz története

Franz Werfel, a prágai születésű, zsidó származású író 1933-ban írta meg A Musza 
Dagh negyven napja című regényét. A terjeszkedő fasizmus árnyékában alkotta meg 
a számára világhírt hozó regényeposzt a Dzsebel Muszára vonult örmények történe-
téről. A műben az örmény népirtás egyetlen epizódját emelte epikus magaslatokba, 
s az örmény hősiességnek állított örök emléket. Üldözött zsidók utódaként közelről 
érintette a törökök tömeges örménygyilkolása az első világháború idején. Az örmé-
nyek keresztények voltak, s a mohamedán törökök vallási színezetet is adtak a nép-
irtásnak, amely a nácik által később végrehajtott holokauszt előképe lett.

A zuglói Világosító Szent Gergely ünnepségen Puskás Eszter énekművész és a Lusnakar együttes


