
TÉ
N

Y
R

Ő
L 

TÉ
N

Y
R

E
16

4 FODOR GÁBOR

A törökországi örmények pusztulása az 
első világháborúban

„Valószínűleg az örmények és a törökök eltérő időfo-
galmakban gondolkodtak. Az örmények számára az idő 
állandó körforgást jelentett, mely során a múlt a jelenben 
újra megszületett, és a jövőt a jelen szülte. A törököknek 
viszont olyan volt az idő, mint egy több részből álló szag-
gatott vonal; a múlt egy határozott ponton véget ér, a jelen 
pedig a nullától kezdődik.” (Şafak 2009, 208–209) 

A XX. század történelmében kevés olyan esemény van, amelynek 
kutatása olyannyira az érdeklődés középpontjában állna, mint az első 
világháború előtt az Oszmán Birodalomban felszínre tört örménykérdés 
végkifejlete, az 1915-ös kitelepítési törvények végrehajtása. A mai na-
pig ádáz vitákra okot adó eseményeknek két diametrálisan ellentétes 
olvasata van: az örmények, valamint az őket támogató történészek 
azt állítják, hogy a világháborús török kormány előre eltervezett akció 
keretében hajtotta halálba a török földön élő örmények többségét, míg 
a török fél önvédelemről, polgárháborúról és kitelepítésről beszél. Bár a 
vélemények sokat finomodtak a közel egy évszázad alatt, a két ország 
kapcsolatát alighanem még sokáig beárnyékolja ezen események eltérő 
magyarázata. Az 1923-ban megalakult Török Köztársaság, valamint az 
első világháború után részben, majd a Szovjetunió 1991-es felbomlását 
követően teljesen függetlenné vált Örményország viszonya napjainkban 
kezd normalizálódni, ami nagy eredmény ahhoz képest, hogy a két or-
szág közti határszakasz még most is zárva van a Karabağ tartományért 
kitört örmény–azeri háború következményeként. A közel 800 éves ör-
mény–török viszony több szakaszon ment át az évszázadok alatt, és ma 
már úgy tűnik, a fegyverek helyét végre újra a tárgyalások veszik át.

Az örmények és az Oszmán Birodalom

Először is érdemes röviden az örmények korai történetéről szólni. 
Származásukról több tézis is napvilágot látott, azonban a történészek 
többé-kevésbé egyetértenek abban, hogy az örmények a Kr. e. VI–IV. 
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5században érkeztek meg Anatóliába (Nagy 2002, 28), és csak az 1000-
es évek elején megindított bizánci támadások hatására vonultak tovább 
a délkelet-anatóliai térségbe, ahol aztán nagy számban éltek, s élnek 
mind a mai napig. Ez alatt az idő alatt jórészt a környékbeli nagyobb 
birodalmak, államalakulatok hűbéresei voltak, és csak ritkán nyílott le-
hetőségük önálló örmény fejedelemségek alapítására. Ilyen lehetőségek 
egyike volt a bizánciak 1071-es, szeldzsukoktól elszenvedett manzikerti 
veresége, amely után viszonylagos függetlenséget tudtak elérni egészen 
az 1217-18-as kónjai szeldzsuk támadásig (Turan 1971, 18–19). A mon-
gol hódítást követően hasonló, laza függésű királyságot hoztak létre, de 
az egyiptomi mameluk, majd az oszmán hódítás véglegesen leszámolt 
függetlenedési törekvéseikkel. 

A függetlenségét 1300 táján kivívó Oszmán bégség területén kezdet-
től fogva éltek kisebb, majd egyre nagyobb létszámban nem muszlim 
elemek. Éppen ezért a növekvő birodalom nem etnikai alapon szerve-
ződött, hanem az alattvalók felekezeti közösségek (taife, később millet) 
alapján különültek el egymástól. Miután Oszmán igyekezett minél több 
embert a maga oldalára állítani, már egészen a kezdetektől élt a kis 
bégségben a muszlim mellett görögkeleti, örmény és zsidó közösség. Az 
istimalet, a megnyerés politikája, valamint a meghódított, nem muszlim 
felekezetű népeknek felkínált zimmi státus szintén a birodalmon belül 
élők közti békét hivatott szolgálni. Az örmények már a dinasztiaalapító 
életében különböző kiváltságokban részesültek, s első vallási központ-
jukat Kütahyában állíthatták fel (Halaçoğlu 2002, 4). Bursa 1326. évi 
elfoglalását követően az oszmán vezetéssel együtt ők is az új fővárosba 
költözhettek, és ugyanígy tettek Konstantinápoly bevételét követően 
is. A legújabb kutatások szerint az örmény millet végül a XVII–XVIII. 
századra ért el vallási, kulturális, jogi és pénzügyi autonómiát, ahogyan 
más, a birodalom területén élő kisebbség is (Bardakjian 1982, 69–88). 
A pátriárka, aki egyben Bursa püspöke is volt, a görög pátriárkához és 
a zsidó főrabbihoz hasonlóan az egyházi mellett világi hatalommal is 
bírt. Az örmény mellett a szír, etióp, grúz, kaldeus és kopt keresztények 
vezetőjeként felelős volt az adók összegyűjtéséért, az ő bírái ítélkeztek 
a közösségét érintő ügyekben, és még börtönnel is rendelkezett, jóllehet 
az egyházi hierarchiában megmaradt az edzsmiacini katholikosz jogható-
sága alatt (Dobrovits 2002, 48). Az örmény keleti egyház az évszázadok 
során azonban nem tudott egységes maradni, hiszen az 1444-ben be-
következett egyházszakadást követően két főpásztori központ alakult ki: 
egy a mai örményország területén található Edzsmiacin kolostorában, 
egy pedig a Libanonban található Anteliasban, amely a kilíkiai örmény-
ország egyházfőjének jogutódja. Emellett meg kell említeni az örmény 
katolikus millet 1830-as, valamint az örmény protestáns millet 1850-es 
Porta általi elismerését is.

A vallási megosztottságon túl az Isztambulba költözött közösség 
beilleszkedése révén is egyre élesedő ellentét támadt a fővárosi és a 
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6 vidéki örmény népesség között. Az előbbiek tökéletesen elégedettek 
voltak helyzetükkel, élvezték a főváros nyújtotta kényelmet, hivatalokat 
tölthettek be, bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe, és meggaz-
dagodtak. Különösen a görög függetlenségi háborút követően érhettek el 
magas pozíciókat (kormányzói vagy akár miniszteri hivatalokat is), miután 
a görögök nemkívánatos személyek lettek a Portánál (öke 2001, 72). 
Minthogy ők voltak azok, akikkel a külföldről jött diplomaták, kereskedők 
találkoztak, a nyugati országokban rendkívül torz, félrevezető kép alakult 
ki az örményekről, hiszen az Oszmán Birodalomban élő örmények nagy 
része vidéki földműves volt, akik rendkívül nyomorúságos körülmények 
között tengették életüket. Földjeiket gyakran elkobozták, a korrupt hi-
vatalnokok és kapzsi adószedők elleni bármilyen akciót az állam elleni 
lázadásként értékeltek, valamint el kellett szenvedniük a kurd és cserkesz 
rablóbandák támadásait is (Hovannisian 1997, 204–206). Mindezen 
széttagoltság és elnyomás ellenére az örményeket az Oszmán Birodalom 
leghűségesebb alattvalóiként (millet-i sadika) tartották számon, és az 
előbb felsorolt problémák csupán a birodalom belügyeinek megoldandó 
kérdései közé tartoztak. Az örmények számára végzetes folyamat akkor 
kezdődött, amikor ezek a belügyi kérdések a nagyhatalmi politikai játsz-
mák eszközévé váltak.

A probléma gyökerei

A XVIII. századra az Oszmán Birodalom helyzete alapvetően megvál-
tozott. Pénzügyi nehézségek, a birodalom katonai erejének hanyatlása, 
területveszteségek, egy új, erős ellenség, Oroszország felbukkanása, 
majd pedig a francia forradalom szellemiségének hatásai újabb és újabb 
repedéseket okoztak a szilárdnak hitt alapokon. Magyarország és Erdély 
a Habsburgoké lett, Ukrajna és Podolia a lengyeleké, Móreát és Dalmá-
ciát Velence szerezte meg, és az oroszok is hídfőállásra tettek szert a 
Fekete-tenger partvidékén, amelynek eredményeképpen majdhogynem 
kétszáz évig tartó háborúskodás vette kezdetét a két birodalom között. A 
nyugati hatalmak körében bevált módszer lett privilégiumokat követelni 
az oszmán földön élő keresztények számára, természetesen az ellen-
fél gyengítése céljából. Így az 1774-es kücsük kajnardzsai békekötést 
követően az ortodox keresztények Oroszország védnöksége alá kerül-
tek.1 A XIX. század elejére a helyzet tovább romlott, ugyanis a szerbek 
lázadások sorozatát követően konkrét engedményeket csikartak ki az 
oszmán vezetéstől (Jelavich 1996, 178–187). Nemsokára a görögök is 
fegyvert ragadtak, és számottevő külföldi segítséggel ugyan, de 1829-re 
az Oszmán Birodalomtól független országot kiálthattak ki (Jelavich 1996, 
196–201). Mindeközben az oroszok sem maradtak tétlenek. Az 1826–28-
ban Perzsiával vívott háborúban megszerezték Kelet-örményországot és 
megalapították a Jereván-nahicseváni örmény kormányzóságot, ahová 
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7sokan települtek át az anatóliai örmény diaszpórából is (Halaçoğlu 2001, 
13). Az 1828–29-es orosz–török háborúban történt meg először, hogy 
örmény nemzetiségűek harcoltak az oszmánokkal szemben az orosz 
hadsereg kötelékén belül. Ez a folyamat az 1877–78-as újabb orosz-török 
háborúban még inkább tetten érhető volt. A törökök csúfos kudarcával 
végződött konfliktusban az örmények komoly segítséget nyújtottak az 
oroszoknak, amit az is bizonyít, hogy az orosz–oszmán béketárgya-
lásokat megelőzően több pontból álló követelést fogalmaztak meg és 
nyújtottak át az oroszoknak, továbbá az örmény pátriárka is felkereste 
az orosz tárgyalódelegációt. A követelések között szerepelt, hogy orosz 
fennhatóság alatt önálló örmény államot hozhassanak létre, vagy ha ez 
nem lehetséges, legalább Bulgáriáéhoz hasonló autonómiát kaphassa-
nak (Halaçoğlu 2001, 13–14). 

Végül az 1878. március 3-án, San Stefanóban aláírt béke 16. pontja 
kimondta, hogy az Oszmán Birodalomnak reformokat kell bevezetnie a 
kelet-anatóliai régióban, valamint meg kell védenie az örmény lakosságot 
a kurdok és a cserkeszek támadásaitól (Şaşmaz, 330). A béke révén a 
cári Oroszország tulajdonképpen rátette volna a kezét a kelet-anatóliai 
területekre, ami az angolok heves ellenállásába ütközött, hiszen semmi-
képpen sem tűrhették, hogy az Indiával folytatott kereskedelmük szem-
pontjából oly fontos közvetítő régió orosz kézre kerüljön. Ezért kellett 
hát egy újabb konferenciát összehívni, amelyre Berlinben került sor. A 
kontinentális egyensúly biztosítása érdekében az oroszoknak le kellett 
mondaniuk az említett török területekről, a törököknek azonban tartaniuk 
kellett korábbi vállalásaikat, jelesül az örmények védelmét, közigazgatási 
reformok bevezetését, valamint ezek betartásának nemzetközi ellenőr-
zését (Şimşir 2001, 7).

Mint említettem, a keresztény kisebbségek és persze ezen belül az 
örmények politikai és egyéb okból való felkarolása kedvelt módszer lett 
a nyugati hatalmak körében. Ez az állítás hatványozottan igaz a XIX. 
század második felére, midőn a nagyhatalmi játszmák „adu ászává” vált 
az örmény millet. Az oroszok kelet-anatóliai területszerzési céljaikhoz 
használták őket, részint katonai segítséget nyújtva nekik, részint az Osz-
mán Birodalmat belülről gyengítő lázadást vagy kémkedést várva el tőlük. 
Az angoloknak is szükségük volt rájuk, hogy a már említett kereskedelmi 
útvonalukat biztosítsák, és hogy az örmény kereskedőkkel továbbra is 
együttműködhessenek a rendkívül fontos áruk továbbjuttatásában. Az 
örményeknek pedig minden segítség jól jött ahhoz, hogy elérjék végre a 
reformok bevezetését, és valóra válthassák az önálló állam megterem-
téséről szőtt álmukat. Ehhez persze nekik is cselekedniük kellett, és túl 
kellett lépniük azokon a szervezeti kereteken, amelyeket az oszmán ál-
lam a kisebbségek megnyerése („oszmanizálása”) érdekében a tanzimat-
reformok részeként alakított ki számukra. Ezeket az 1860-ban kiadott 
(és 1863-ban megerősített) szultáni rendelet (bizonyos értelemben az 
örmények „alkotmánya”) határozta meg, amely az örmény közösség élére 
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8 egy választott, egyházi és világi jogokkal egyaránt felruházott nemzeti 
tanácsot vagy nemzetgyűlést állított (többek között a pátriárkát is ez 
választotta) (Dobrovits 2002, 50).

Az örmény forradalmi szervezetek

Az 1878-ban, Vanban alapított Fekete Kereszt Társaság volt az első 
olyan örmény forradalmi szervezet, amely nyíltan erőszakos módszerek 
alkalmazására buzdította híveit, és így kívánt engedményeket kicsikarni 
a kormányzattól (Halaçoğlu 2006, 18). Ezt követően sorra alakultak a 
hasonló szervezetek: az 1881-ben Erzurumban alapított A Haza Védel-
mezői vagy a négy évvel később, szintén Vanban létrehozott forradalmi 
Armenakan Párt. A két legjelentősebb szervezet azonban a Forradalmi 
Hincsak Párt és az Örmény Forradalmi Szövetség, a Dasnakszutiun, 
más néven a Dasnak bizottság volt. Előbbit 1887 augusztusában, 
Genfben alapították, míg utóbbit 1890-ben Tbilisziben; egyvalamiben 
azonban hasonlítottak egymásra: mindkét csoport felkelés útján kívánta 
elérni Örményország függetlenségét (Şimşir 2001, 8). Az ehhez vezető 
legfőbb módszert a merényletekben találták meg. Az 1890-es évektől 
kezdődően sorozatosan hajtottak végre támadásokat kormányzati cél-
pontok és civil személyek ellen, melyek célja a nyugati közvélemény 
figyelmének felkeltése volt. Ezek közül a két leghíresebb az Oszmán 
Bank ellen 1896. augusztus 26-án elkövetett támadás, valamint az 
Abdülhamid szultán ellen 1905. július 21-én végrehajtott sikertelen (ún. 
Yıldız-) merénylet volt. Mondhatjuk, hogy ezek elérték a kívánt célt, 
hiszen nagy nemzetközi felháborodás követte a tettesek kézre keríté-
sét, majd a külföldi nyomásnak engedve az oszmán vezetés szabadon 
engedte az elfogott örményeket, akik ezek után külföldre távozhattak 
(Uras 1988, 763–783). 

Az együttműködés éveitől a kitelepítésekig 

Számtalan merénylet után a helyzet enyhülni látszott, mert a szultán-
ellenes ifjútörök mozgalomban az örmény vezetők megértő fülekre ta-
láltak. A kezdeti kapcsolatfelvételt követően olyannyira jó viszonyt ápolt 
egymással a két fél, hogy az 1907. december 27-én tartott II. Ifjútörök 
Kongresszusra már meghívást nyertek az örménység képviselői is, 
majd a II. Abdülhamid rezsimjének megbuktatását követően kikiáltott 
alkotmányos monarchia parlamentjében 14 képviselői helyet kaptak. Ezt 
követően a kormányzást egyre inkább kézbe vevő Egység és Haladás 
Társaság (majd később párt), valamint a Dasnak bizottság egészen az 
első világháború előestéjéig szorosan együttműködött, bár kapcsolatuk 
korántsem volt felhőtlen. Az örmények adanai lázadását, valamint a 
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9Kelet-Anatólia felosztására tett újabb nyugati kísérletek támogatását 
a törökök nem nézték jó szemmel. A végső szakításra mégis csak a 
háború első pár hónapját követően került sor. A Sarıkamışnál elszen-
vedett súlyos vereség, valamint az antant Isztambul közelébe tervezett 
partraszállásának híre gyorsan terjedt a birodalmon belül, és az ilyenkor 
szokásos bűnbakkeresés célkeresztjébe végül az örmények kerültek. 
Bár az részben igaz, hogy az örmények Van városában kitört lázadása 
segítette az oroszok nyugati irányba történő előrenyomulását, továbbá 
olyan elszigetelt helyeken, mint pl. zeytun, a besorozott örmények közül 
sokan dezertáltak, mégsem mondható, hogy az örménység egysége-
sen antantbarát, egyben törökellenes fellépést tanúsított volna. Ennek 
ellenére 1915 februárjától megindultak az örményellenes szankciók 
első lépései. Ennek során az oszmán hadseregben szolgálatot teljesítő 
örmény származású katonákat lefegyverezték és munkaszolgálatra kö-
telezték, az otthon maradt örményektől pedig megkezdték a náluk lévő 
fegyverek begyűjtését (Walker 1997, 245–246). Nem tudni pontosan 
mikor, de nagyjából 1915. február végén, március elején kezdődhetett 
meg az említett kormányzati félelmek okán a kilíkiai partok mentén élő 
örmények kitelepítése.2 Az időközben egyre elkeseredettebb harcok-
nak köszönhetően ezek a kitelepítések kezdtek nagyobb méreteket 
ölteni, míg végül sor került az isztambuli örmény vezetők április 24-ei 
letartóztatására.3 A 2345 személy letartóztatása, majd vonaton történő 
deportálása nagyjából egybeesett az antanthatalmak Gallipolinál megin-
duló, addigi legnagyobb szabású támadásával, valamint a Vanban lakó 
örmények hatóságok elleni lázadásával. Ugyanakkor nem mindenkire 
vonatkoztak ezek a kitelepítési parancsok. Isztambul és Izmir lakosai 
(kivéve a terrorista és nacionalista csoportok tagjai), az örmény kato-
likus és a protestáns millet tagjai, az oszmán hadsereg örmény tagjai 
valamint azok családtagjai, végül pedig az állami közintézményeknél 
dolgozók mentességet kaptak (valamint egyes szandzsákközpontok 
örmény lakosai is) (Shaw 2000, 58). A kitelepítésre ítélt örmények nagy 
része gyalogosan volt kénytelen elhagyni otthonát, bár egyes helyeken 
több hetes felkészülési időt hagytak, hogy a helyieknek legyen idejük az 
alapvető ellátásukat biztosító élelmiszerek, állatok stb. felvásárlására, 
saját javaik eladására. Persze, ezeket sokszor már a város határában 
elrabolták tőlük. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a kitelepítések nem 
egységes forgatókönyv szerint zajlottak az ország különböző helyein. 
Míg a kilíkiai örmények nagy része többé-kevésbé sértetlenül, eseten-
ként vonaton jutott el a számukra kijelölt szíriai végállomásokra, addig a 
kelet-anatóliai kitelepítettek nagy részét a helyi hivatalnokok, a fegyveres 
testületek tagjai, vagy a környéken ólálkodó nomád kurd rablóbandák le-
mészárolták. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a végcélként kijelölt szí-
riai és iraki vilájetekben található táborokba megérkező „szerencsések” 
többsége sem élte meg a háború végét. A deportálásokat végül 1915. 
november 25-én a téli időjárásra való hivatkozással felfüggesztették, 
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0 majd a következő év tavaszára nagyrészt beszüntették. Az áldozatok 
számát illetően csak durva becslésekbe bocsátkozhatunk, azonban a 
korszakot kutató, függetlennek mondható történészek között konszenzus 
látszik kialakulni abban a kérdésben, hogy ennek nagyságát nagyjából 
600 000–800 000 fő4 közé teszik.

A háború utáni évek

Bár a világháború befejezését követően voltak próbálkozások a gyil-
kosságokban résztvevők kézre kerítésére, ezek nagyrészt eredmény-
telennek bizonyultak. Igaz ugyan, hogy az Isztambult megszálló antant 
erők 118 korábbi vezetőt letartóztattak, majd Máltára küldtek, de őket 
végül a Sèvres-i béke igazságtalansága miatt kitört török függetlenségi 
háború során elfogott angol tisztekre cserélték el.5 Emellett az újonnan 
felálló oszmán kormányzat is perek sorozatával igyekezett bizonyítani, 
hogy a bűnökért egyedül az előző vezetés a felelős. Végül ezek sem 
érték el a kívánt hatást, vagyis az antanthatalmak jóindulatának meg-
szerzését.6 Egyedül az Oszmán Birodalmat háborúba vivő, majd 1918-
ban hazájukból elmenekülő triumvirátus két tagját, Talat és Dzsemal 
pasát vonták felelősségre, őket azonban a bíróság helyett örmény 
merénylők golyói találták meg. A sok éves háborúskodásban kimerült 
nyugati hatalmak ezt követően nem kívántak további áldozatokat hozni 
az ügy felgöngyölítése érdekében, ezért a felelősség kérdése mind a 
mai napig komoly vitákra ad okot. Különösen igaz ez, ha megemlítjük, 
hogy 1923 után a modernkori Török Köztársaság megszervezésében és 
megszilárdításában több olyan egykori vezető is részt vett, akiket hábo-
rús bűnökkel vádoltak, azonban az egyszerű emberek emlékezetében 
már csak későbbi, a törökök számára kétségtelenül dicső cselekedeteik 
maradtak meg. Ez a kettősség mind a mai napig rányomja a bélyegét 
az 1915-ös eseményekkel kapcsolatos diskurzusra, azt nem is említ-
ve, hogy Törökország, amennyiben kellemetlen kérdésekről van szó, 
nem ismeri el jogelődjéül az Oszmán Birodalmat. A helyzetet tovább 
bonyolítja, hogy a török függetlenségi háború alatt, amely elválaszt-
hatatlanul összefonódott Musztafa Kemal „Atatürk” nevével, és amely 
mind a mai napig a modernkori török történelem legfényesebb diadala, 
az örménység képviselői a törökök ellenségeit támogatták. Sőt, olyan 
abszurd helyzet állt elő, hogy a nemzettársaik lemészárlásában aktív 
szerepet játszó kurdok vezetőivel egyenesen szövetségesi viszonyba 
kerültek, annak reményében, hogy egy esetleges oszmán vereséget 
követően mindkét fél önálló államot alakíthat. Bár az örmények végül 
elérték céljukat, a világháború alatt megkötött titkos egyezményekhez, 
valamint a Sèvres-i békében előirányzottakhoz képest lényegesen ki-
sebb területet kaptak, amely ráadásul nem sokkal később a Szovjetunió 
érdekszférájába került.
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1Az ideológiai harc kezdete

A rendkívül mozgalmas időszak után viszonylagos megnyugvást hoztak 
az 1920-30-as évek. A törökök el voltak foglalva az ország újjászervezé-
sével, az európai mintákat követő Török Köztársaság megszilárdításával, 
míg az örmények új hazájuk megszervezéséhez, a szocialista alapokon 
nyugvó örményország kialakításához fogtak hozzá. Bár voltak kisebb 
összetűzéseik, így pl. egy alkalommal a törökök sikeresen lobbiztak 
Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja című regényének filmre 
vitele ellen (Lewy 2005, 263), az igazi ideológiai küzdelem a második 
világháborút követően vette kezdetét. Ennek különösen nagy lökést 
adott a náci háborús bűnök miatt az Egyesült Nemzetek Szervezete által 
1948. december 9-én elfogadott Egyezmény a genocídium bűntettének 
megelőzéséről és büntetéséről. Az 1951. január 11-én életbe lépett, 
és a török kormány által is ratifikált irat kimondta, hogy genocídiumnak 
minősül: „Egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagjainak megölé-
se, gyermekeik elhurcolása és olyan körülmények közé kényszerítése, 
ami nyilvánvalóan a fizikai megsemmisülésükhöz vezet” (Armenian 
Claims 1999, 27). Ezt követően egyre többen, de legfőképpen a nyugati 
országokba menekült örmény diaszpóra tagjai követelték, hogy a török 
kormány ismerje el felelősségét az első világháborús eseményekkel 
kapcsolatban. Törökország erre nem volt hajlandó. A helyzet azonban 
ennél bonyolultabb volt. A kétpólusú világrend kialakulását követően Tö-
rökország a Nyugat legkeletibb védőbástyája lett, így a Szovjetunió elleni 
harcban kiemelt fontosságot tulajdonítottak Ankara együttműködésének. 
Ennek is köszönhető, hogy az országot – a görögökkel együtt – 1951-ben 
beléptették a NATO-ba. Ekkorra már a CIA emberei is török földön voltak, 
és az elkövetkező évtizedekben rendkívül aktívan vették ki részüket a 
baloldali térnyerést megakadályozó katonai puccsokból, politikai indít-
tatású gyilkosságok és merényletek megszervezéséből (Ganser 2005, 
224–244). Éppen ezért Amerikának nem állt érdekében bolygatni az 
1915-ben történteket, annak ellenére sem, hogy az országban jelentős 
számú, igen erős gazdasági potenciállal bíró örmény kisebbség élt. Erre 
majd csak a hidegháború enyhülését követően, vagyis az 1970-es évek 
közepén került sor, amikor az Egyesült Államok képviselőháza nemzeti 
gyásznappá nyilvánította április 24-ét. Ezzel egy időben azonban maguk 
az örmények gondoskodtak arról, hogy a világ ne feledkezzen meg róluk. 
Az ASALA nevű örmény terrorcsoport ugyanis 1973 és 1985 között több 
tucat merényletet hajtott végre török diplomaták ellen, sőt, bombát dob-
tak Stanford Shaw házára is, aki az 1977-ben megjelent History of the 
Ottoman Empire and Modern Turkey című munkájában tagadta, hogy az 
oszmánok genocídiumot hajtottak volna végre a háború során. A rengeteg 
áldozatot követelő akcióikkal csupán a nyugati közvélemény nyomására 
hagytak fel, miután az Orly repülőtéren elkövetett merényletük több ár-
tatlan francia civil életét követelte (Şimşir 2001, 65). 
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2 A hidegháború utáni évtizedek

A Szovjetunió felbomlását és a kétpólusú világrend megszűnését kö-
vetően az örmény–török kapcsolatok történelmi mélypontra jutottak, 
midőn a két egykori szovjet tagállam, Örményország és Azerbajdzsán 
szinte azonnal háborúba keveredett egymással. A Karabağ tartományért 
1993-ban kitört harcokban Törökország természetesen a szintén a tö-
rökséghez tartozó azerieket támogatta, míg Oroszország az örmények 
mellé állt. A véres incidens következményeként a török–örmény határt 
lezárták és áthatolhatatlan védelmi rendszert húztak fel annak mentén, 
amely a mai napig elzárja a két ország közös határszakaszát. Az örmény 
győzelemmel zárult háborút követően az addig sem felhőtlen török–
örmény viszony még inkább megromlott, és ennek hatásai világszerte 
érzékelhetők voltak. Az egyre fokozódó törökellenes kampány részeként 
Franciaországban bíróság elé állították Bernard Lewis nemzetközi hírű 
történészt, aki a Le Monde-ban azt nyilatkozta, hogy az ő tudomása 
szerint nincs egyértelmű bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy az első 
világháborús török kormány genocídiumot hajtott volna végre az örmé-
nyek ellen. Bár a bíróság csak jelképes büntetést szabott ki rá, szakmai 
berkekben komoly vita kezdődött arról, hogy egy történész kutatásokra 
alapozott kijelentése képezheti-e bírósági eljárás tárgyát (Adalian 1997, 
99–122). A folyamat zárásaként a francia nemzetgyűlés, ahogy később 
más országok törvényhozó testületei is, népirtásnak minősítette az 1915-
ben történteket, magukra haragítva ezzel a teljes török társadalmat és 
politikumot. Természetesen ezeket a támadásokat egy idő után Törökor-
szág sem szemlélte tétlenül, ezért komoly anyagi forrásokat felhasználva 
irtózatos mennyiségű könyvet, forráskiadványt, tanulmánykötetet adtak 
ki, amelyben igyekeztek bizonyítani, hogy az örmények már a világháború 
előtt és alatt is összejátszottak az Oszmán Birodalom ősi ellenségével, 
Oroszországgal, s így a kitelepítések kapcsán csupán jogos önvédelem-
ről, egy „háború a háborúban”-helyzetről beszélhetünk.

Az örmény–török kapcsolatokban az igazi változást végül a 2000-es 
évek hozták meg, amelynek katalizátorai közül hármat érdemes kiemel-
ni. Egyrészt Törökország Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak 
megkezdését, amire 1999-ben került sor. Ennek során Törökország 
kénytelen szembenézni azzal, hogy a nyugati országok szimpátiájának 
elnyeréséhez a számára kényes kérdésekben is nyitottnak kell lennie. Ezt 
nagyban segíti a 2002 óta hatalmon lévő AK Partı politikai irányvonala, 
melyet demokratikus nyitás (demokratik açılım) néven szoktak emlegetni. 
Az Ahmet Davutoğlu vezette külügyi tárca által felvázolt irányvonal arra 
törekszik, hogy Törökország rendezze viszonyát a környék országaival, 
így természetesen Örményországgal is. Ennek első lépése a futballdip-
lomácia keretein belül valósult meg, amelyre a 2010-es dél-afrikai futball 
világbajnokság selejtezőinek sorsolását követően nyílt lehetőség. Az 
azonos csoportba került örmény és török nemzeti tizenegy idegenbeli fel-
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3lépésére a két ország köztársasági elnökei is ellátogattak, így 2008-ban 
Abdullah Gül Jerevánban, míg egy évre rá Szerzs Szargaszján Bursában 
tekintette meg futballválogatottja fellépését. A közeledési folyamat legna-
gyobb eseményére végül 2009. október 10-én zürichben került sor, ahol 
a két ország külügyminisztere, Ahmet Davutoğlu és Edward Nalbandian 
szerződést írtak alá, amelyben megállapodtak, hogy a két nép viszonyát 
terhelő kérdéseket ezután tárgyalásos úton kívánják rendezni. Az ál-
lamközi egyezmény ezenkívül kitért a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok 
újrafelvételére, a két ország között húzódó határszakasz megnyitására, 
valamint egy történészekből álló vegyesbizottság felállítására, amelyben 
a két ország szakemberei mellett nemzetközileg elismert külföldi kutatók 
is részt vehetnek. A bizottság feladata az örmény–török kapcsolatok 
„történeti dimenzióinak” feltárása lesz. Mindezen folyamatokat azonban 
nagyban segítette az Egyesült Államok által megindított iraki invázió, 
ugyanis az arab világban terjedő amerikaellenesség miatt Törökország 
egyre inkább a régió vezető hatalmává válik. 

Társadalmi változás és változatlanság

Az örmény–török kapcsolatok hivatalos oldalának alakulásán túl érde-
mes röviden szólni a konfliktus társadalomra gyakorolt hatásairól is. 
Kívánatos lenne azt mondani, hogy mindkét országban többségben 
vannak azok, akik a viszony normalizálására törekednek, ám sajnos a 
helyzet egyelőre nem ennyire biztató. Bár tény, hogy az elmúlt évekből 
találunk pár példamutató kezdeményezést, általánosságban elmondható, 
hogy az örmény és török emberek meglehetős ellenszenvvel viseltetnek 
egymás iránt. Példa erre a mai napig aktív Dasnakszutiun Párt által 
szervezett tüntetés, amelyet a 2009-es államközi szerződés megkötése 
idején tartottak. Ennek során azt követelték, hogy örményország addig 
semmiféle hivatalos kapcsolatot ne létesítsen Törökországgal, amíg az 
nem ismeri el, hogy másfél millió örmény haláláért közvetlen felelősség 
terheli. Itt ki kell emelni, hogy az örmény közfelfogás szerint a török 
kormány intézkedései következtében másfél millió ember lelte halálát, 
amely szám egy háború utáni patriarchátusi jelentés nyomán terjedt 
el, és ezt a hiedelmet a legújabb kutatások eredményei sem tudták 
megkérdőjelezni.7 A török közvélekedés természetesen ezzel teljesen 
ellentétes. Az oktatás révén a társadalom széles rétegeibe beleneveltek 
szerint az örmények hálátlanul elárulták azt az Oszmán Birodalmat, 
amely évszázadokig lehetőséget biztosított számukra arra, hogy béké-
ben és biztonságban gyarapodhassanak. Ráadásul aktívan részt vettek 
a birodalom felosztására tett kísérletekben, majd pedig a függetlenségi 
háború során is az ellenséget segítették. Ha mindezekhez hozzávesszük 
a hagyományos muszlim–keresztény ellentétet is, érthetővé válik, hogy 
miért annyira mélyen gyökerező az örmények iránt érzett ellenszenv. 
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4 Ennek egyik legszélsőségesebb példája az Isztambulban tevékenykedő 
örmény származású történész, Hrant Dink ellen 2007-ben végrehajtott 
gyilkos merénylet volt.

Vannak azonban a közelmúltból bizakodásra okot adó jelek is. Az első 
ilyen a 2005-ben a Bilgi Egyetemen (Isztambul) tartott konferencia volt, 
amely az örmény–török kapcsolatok alakulását tárta fel, a szokásosnál 
kiegyensúlyozottabb keretek között. Ugyan szórványos tüntetések 
kialakultak az esemény kapcsán, mégis ez volt az első, szakmailag is 
mértékadó összejövetel, amelyet török földön rendeztek erről a kényes 
témáról. Érdekesen alakult annak a 2008-ban felállított szobornak a sorsa 
is, amelyet a két nép megbékélése jegyében emeltek a török–örmény 
határ közelében. A kettéosztott alakot szimbolizáló szobor csupán három 
évig maradhatott a helyén, ugyanis helyiek egy csoportja, arra hivatkoz-
va, hogy a 35 méter magas szobor árnyékot vet egy muszlim szentélyre, 
indítványozta annak elbontását. Bár neves művészek tiltakoztak a bontás 
ellen – egyiküket késsel meg is sebesítették –, 2011 tavaszára megkezd-
ték a műalkotás eltávolítását. Ennél sokkal nagyobb sikert ért el néhány 
egyetemi professzor kezdeményezése, akik egy internetes oldalon várták 
azok aláírását, akik „nem maradnak közömbösek az örmények 1915-ös 
katasztrófája iránt”, és akik a csatlakozással kijelentik, hogy „osztozom 
örmény testvéreim érzéseiben, bánatában, és bocsánatot kérek tőlük” 
(Dündar 2009, 19). Ugyan a több mint 70 milliós lakossághoz képest 
elenyészőnek tűnhet, de ebben a helyzetben a több tízezres aláírói szám 
is szép eredménynek számít. Végül pedig meg kell emlékezni arról a 
formabontó és egyedülálló kezdeményezésről, melynek során ember-
jogi aktivisták és művészek 2010. április 24-e alkalmából a Haydarpaşa 
állomás mellett megemlékezést tartottak. A főleg törökök részvételével 
lezajlott főhajtást oda szervezték, ahol 95 évvel korábban vonatra rakták 
a letartóztatott isztambuli örmény vezetők első csoportjait.

Genocídium vagy sem

Nehéz száz év távlatából egy történeti eseményről úgy véleményt formálni, 
hogy az időközben politikai és ideológiai harcok martaléka lett. Ezáltal a 
kort kutató történészeknek szembe kell nézniük azzal, hogy véleményükkel 
megsérthetik egyik vagy másik fél érzékenységét. Úgy gondolom, száz év 
után itt volna az ideje, hogy a hagyományos bűnös vagy ártatlan, jó vagy 
rossz besorolás helyett inkább a tények tanulmányozására szorítkozzunk. 
Tény, hogy az idáig megismert, általánosan elfogadott dokumentumok 
alapján semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy az Oszmán Biro-
dalom kormányzatának felső vezetése előre eltervezte volna az örmények 
elleni mészárlásokat. A tények részletes tanulmányozása után beláthatjuk, 
hogy ezt a feltételezést egyelőre a bizonyítékok hiánya mellett a józan 
ész is alátámasztja. Gondoljunk csak arra, hogy sokan annak ellenére 
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5genocídiumnak nevezik az első világháború során elrendelt kitelepítési 
parancsokat és intézkedéseket, hogy azok a jelenleg feltárt adatok szerint 
ellentmondanak a fentebb már említett ENSz-nyilatkozatnak. A népirtás 
leírása ugyanis tartalmaz egy fontos kitételt, mely szerint a megsemmisítés 
szándéka „a teljes lakossággal szemben” kell, hogy fennálljon (Armenian 
Claims 1999, 27), ugyanakkor korábban már említettem, hogy több város 
örmény lakossága (Isztambul, Izmir) és több örmény közösség (katolikus 
örmények) többé-kevésbé sértetlenül vészelte át a háborús éveket.8 Emel-
lett a központi tervezésnek szintén ellentmond, hogy a visszaemlékezések 
és a túlélők elbeszélései jelentős regionális eltéréseket mutatnak, és a 
kormány helyett inkább a helyi vezetőket és lakosokat teszik felelőssé az 
elkövetett gyilkosságokért. Végül pedig érdemes azon is elgondolkodni, 
hogy az a kormányzat, amely télen saját, féltve őrzött katonáit meleg 
ruha nélkül küldte el harcolni a kaukázusi frontra, vajon képes lehetett-e 
előre, titokban megszervezni és végrehajtani egy teljes etnikum megsem-
misítését? Mindezen okok alapján úgy tűnik, a török kormányzat egész 
egyszerűen egy azonnali választ akart adni a birodalom összeomlásával 
fenyegető örmény akciókra, amelynek következményeivel egyáltalán 
nem volt tisztában. A birodalmi bürokrácia képességein jóval túlmutatott 
az ennyi ember mozgatásával és elhelyezésével járó feladat, amelynek 
megszervezésében csúfos kudarcot vallott. Ugyanakkor ezzel el is érkez-
tünk a másik lényeges kérdéshez, a felelősséghez. Annak ellenére, hogy 
az eddigi bizonyítékok nem utalnak népirtásra, nem lehet kétséges, hogy 
a több százezer ember halálát okozó döntések felelőseit a legfelső politikai 
körökben kell keresni. Attól a pillanattól kezdve, hogy az örmények ki- és 
áttelepítését elrendelték, a törvény hatálya alá eső minden egyes emberért 
a kormány és annak helyi képviselete vált felelőssé. Így tehát egyértelmű, 
hogy a több mint félmillió örmény halottért a gyilkosságok elkövetői, va-
lamint az azokra felbujtó helyi vezetők és párttagok mellett a kormányt 
irányító és Törökországot a háborúba beléptető triumvirátus, Enver, Talat 
és Dzsemal pasa is felelős volt.

Utószó

Rengeteg mindennek kell még változnia ahhoz, hogy e közel százéves 
konfliktusnak a feloldása megtörténjen. Persze, a legjobb gyógyír az idő 
lesz, de mint az a mottóból kitűnhetett, a két nép időfelfogása gyökeresen 
eltér egymástól. A törökök könnyebben átlépnek a múlt árnyain, a múlt-
hoz fűződő meglehetősen hektikus viszonyuk lehetővé teszi számukra, 
hogy inkább előre tekintsenek. Ezzel szemben az örmények számára 
nehéz a továbblépés, sokkal erősebb kapcsolatuk van a múlttal, s múlt-
juk a jelenben él tovább, ezért igen nehéz egy hasonló méretű tragédiát 
feldolgozniuk. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy a világon élő örmények 
csak kevesebb, mint harmada él örményország területén, így az idegen 
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6 honba szakadt kb. hét millió örmény számára a kultúra és a vallás mel-
lett a történelem szolgál igazi kapocsként. Ismét Elif Şafakot idézve: „A 
diaszpórában élő örmények között vannak olyanok, akik azt akarják, hogy 
a törökök soha ne ismerjék el a népirtást. Mert ha a törökök elismernék, 
azzal kirántanák a lábunk alól a talajt, és kioldanák a minket összetartó 
legerősebb és talán egyetlen köteléket. Ahogy a törökök megszokásból 
tagadják az elkövetett jogtalanságokat, az örmények is minden erejükkel 
ragaszkodnak ahhoz, hogy emlékezzenek rájuk, mert megszokták az »el-
nyomott« identitást. Úgy tűnik, mindkét félnek meg kell változnia. Mindkét 
félnek olyan begyöpösödött dogmái vannak, amiktől sürgősen meg kell 
szabadulniuk.” (Şafak 2009, 337) Csupán remélhető, hogy a dogmáktól 
való megszabadulás folyamata nem fog újabb száz évet igénybe venni.

Jegyzetek

1 Franciaország már az 1740-es ún. kapitulációs szerződésben megkapta a jogot, 
hogy az Oszmán Birodalomban élő katolikusok védnöke legyen. (Matuz 1990, 
161–162) 

2 Egészen az antantnak a szorosok elleni offenzívájáig a török kormány nem tud-
ta, hogy honnan várható a támadás, ugyanis komolyan felmerült egy esetleges 
kilíkiai partraszállás terve is.

3 Ezért tartják az örmények minden év április 24-én az áldozatok emléknapját.
4 Ezek közé tartozik többek között Guenter Lewy, Taner Akçam, Fuat Dindar, 

Justin McCarthy, Eric J. Zürcher, Bernard Shaw stb. Ettől jelentősen eltérő ada-
tot ad meg Yusuf Halaçoğlu, aki az áldozatok számát 56 000-re teszi, valamint 
Vahakn N. Dadrian, aki 1 500 000 halottal számol. 

5 Az elhurcolt egykori vezetők közül sokan kétségtelenül bűnösök voltak, míg egy 
részük, mint például ziya Gökalp, csupán azért lett fogoly, mert a háború alatti 
kormányzatban szerepet vállalt, ugyanakkor a katonai akciókhoz semmi köze 
nem volt. 1921-es elengedésük után többen az İkinci Grubu nevű, Musztafa 
Kemal ellenzékének számító pártban vállaltak kisebb-nagyobb szerepet. Rész-
letesebben lásd: Şimşir (2008).

6 A török átmeneti kormány által indított vizsgálatok és katonai törvényszéki 
eljárások részletes leírását lásd: Akçam (2006).

7 Ahogy korábban már említettem, a halálos áldozatok száma kb. 600 000–800 
000 ember között lehetett. A másfélmilliós szám azért sem túl valószínű, mert 
mértékadó kutatások szerint a XIX. század fordulóján összesen ennyi örmény 
élt az Oszmán Birodalom területén.

8 Természetesen volt rá példa, hogy katolikus örményeket is kitelepítettek, va-
lamint Isztambulból is vittek el örményeket, de ezen közösségek tagjai nagy 
részének nem esett bántódása. 
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