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A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA pazar kí-
nálatát tüzetesen megvizsgálva büszkén 
állítjuk, hogy a hazai örménységet egye-
düli, ám annál rangosabb módon képvi-
seltük ezen az egész Magyarországot át-
fogó kulturális eseményen. 

Nyüzsgés, Teltház, és Profi precizitás 
jellemezték a Budavári Örmény Színház 
Nóti és az örmények című előadását. 
Bevezetőben kiváló régi színészeink, 
Mály Gerő és Dajbukát Ilona filmjeiből 

láthattak részleteket Szabó István váloga-
tásában. Majd Nóti Károly örökérvényű 
vígjátékát, a Süt a hold címűt élvezhették 
parádés szereposztásban. Körtvélyessy 
Zsolt, Jeges Krisztián, Haik Viktória, 
Schupp Gabriella, Varga Tamás és 
Várady Mária nagy sikert arattak. Szegő 
György a Műcsarnok művészeti igazgató-
ja szerint Szőke István rendező „a farce 
mestere” ma is „hozta a formáját”.

V.M.

Holdkórosok fesztiválja a Műcsarnokban

A Budavári Örmény Színház stábja előadás után

A határozat szerint Németország vállalja 
történelmi felelősségét, amelyből az is kö-
vetkezik, hogy ösztönöznie kell az örmény-
török megbékélést.

A Bundestag megemlékezése a 101 éve 
kezdődött népirtásra az örmény nép, „a világ 
legősibb keresztény népe iránti különleges 
tisztelet” kifejeződése is - áll a határozatban.

Angela Merkel kancellár hivatalos elfog-
laltsága miatt nem vett részt a szavazáson, de  
a CDU/CSU-frakcióban kedden tartott pró-
baszavazáson igennel voksolt. Ugyancsak 
hivatalos elfoglaltság miatt nem vett részt 
a szavazáson Sigmar Gabriel alkancellár, az 
SPD elnöke és a szociáldemokrata külügy-
miniszter, Frank-Walter Steinmeier.

Történészek 1,5 millióra teszik az oszmán 
törökök által az első világháború alatt és után 
elpusztított örmények számát, és sok kutató 
a 20. század első népirtásának tartja az akko-
ri eseményeket. A mai Törökország azonban 
mint az egykori Oszmán Birodalom utódál-
lama következetesen visszautasítja, hogy 
a történteket népirtásnak nevezzék. Állítása 
szerint nem folyt szervezett hadjárat az ör-
mények kiirtására, s nincs bizonyíték arra, 
hogy létezett az örmények kiirtását elrende-
lő parancs az oszmán birodalom vezetésétől

Népszabadság 2016.06.02.

A német szövetségi parlament (Bundestag) 
elsöprő többséggel népirtásnak minősítette 
csütörtökön az egykori Oszmán Birodalom-
ban 101 éve elkezdett örményellenes mé-
szárlásokat. 

A kormánypártok - a CDU/CSU pártszö-
vetség és a szociáldemokrata párt (SPD) 
- és az ellenzéki Zöldek közös indítványát 
a képviselők egy ellenszavazat és egy tar-
tózkodás mellett fogadták el. 

A határozatban és a szavazás előtti vitá-
ban is kiemelték: a Bundestag nem akarja 
felelősségre vonni a mai Törökországot 
a múltban elkövetett bűnökért, célja az ör-
mény-török megbékélés ügyének előmoz-
dítása, amelyben viszont van felelőssége 
a mai Törökországnak.

A vitában felszólalók közül többen el-
fogadhatatlannak nevezték, hogy török 
részről megpróbáltak nyomást gyakorolni 
a Bundestag tagjaira.

A határozat több évig tartó politikai vita 
után véglegesített szövegében négyszer sze-
repel a népirtás kifejezés. Egyebek mellett 
az áll benne, hogy az Oszmán Birodalomban 
1915. április 24-én az ifjútörök kormány uta-
sítására megkezdett tervszerű üldöztetés és 
megsemmisítés több mint egymillió örmény 
nemzetiségű áldozatának sorsa „példaszerű-
en mutatja meg a tömegpusztítások, etnikai 
tisztogatások, népcsoportok elűzése és bi-
zony a népirtások” 20. századi történetét.

A határozatban rámutatnak arra, hogy 
a Német Császárságnak - az Oszmán 
Birodalom legfőbb szövetségesének - 
„szégyenletes szerepe” volt a történtek-
ben, diplomatái révén voltak értesülései 
a népirtásról, mégsem tett semmit „ezek-
nek az emberiesség elleni bűntetteknek” 
a megakadályozásáért.

Berlin elítélte az örmény népirtást


