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Törökország és az örmény népirtás

Örmény források szerint mintegy másfél 
millió örmény lett népirtás áldozata 1915-
ben Törökországban − a török kormány több 
ponton vitatja a történteket

Amal Clooney, emberi jogvédQ ügyvéd egy 
újabb ellentmondásos ügyet vállalt fel: az 
örmény népirtásét. Clooney munkatársai-
val jelenleg egy olyan ügyben képviseli 
Örményországot, amelyben egy török poli-
tikust ítéltek el Svájcban azért, mert tagadta, 
hogy az 1915-ös népirtás egyáltalán meg-
történt.

Hogyan kötött ki az örmény népirtás ügye 
az Emberi Jogok Európai Bíróságán? Doğu 
Perinçek, a törökországi Munkások Pártjának 
elnöke 2005-ben „nemzetközi hazugságnak” 
nevezte a mintegy másfél millió örmény ha-
lálát okozó népirtást, amelynek tényét, illetve 
az áldozatok számát Törökország vitatja.

Egy Svájc–Örményország nev_ 
lobbicsoport rögtön ezután, júliusban 
feljelentette, mivel egy megtörtént népirtás 
nyilvános tagadása Svájcban b_ncselekmény-
nek számít. 2007-ben Svájcban Perinçeket 
b_nösnek találták közösség elleni uszítás 
b_ntettében, mivel – ahogy az az EJEB egy 
késQbbi, 2013-ban megjelent sajtóközlemé-nt sajtóközlemé-
nyében olvasható – a politikus „indítéka 
gy_löletkeltQ jelleg_” volt.

Perinçek kimerített minden jogorvoslati 
lehetQséget, amely a döntés ellen Svájcban 
elérhetQ volt, ezért 2008 júniusában kérelmet 
nyújtott be az EJEB-nek, amelyben panaszt 
tett véleménynyilvánítási szabadságának 
megsértése miatt. A török kormány, a népirtás 
tényét megkérdQjelezQ érintett államként írá-

sos észrevételeket tett. 2013 decemberében 
az EJEB, Perinçeknek igazat adva, kimondta: 
az ellene hozott ítélet „megalapozatlan” volt.

Milyen ügyben képviseli tehát Amal 
Clooney Örményországot? Örményország, 
amelyet egy londoni ügyvédi iroda képvisel, 
fellebbezett az EJEB ítélete ellen. A hírek 
szerint Amal Clooney is jelen lesz, noha 
az nem teljesen egyértelm_, hogy ügyvéd-
ként vesz-e majd részt az ügyben, amelyet 
Strasbourgban tárgyal a 17 tagú elsQfokú 
bíróság.

A népirtás sok örmény számára fájó 
pont – csakúgy, mint a zsidók számára a 
hatmillió zsidó halálát eredményezQ holo-
kauszt –, és Törökország tagadása csak ront 
a helyzeten. Örményország reméli, hogy a 
Perinçek-ügyben tényként ismerik majd el a 
népirtást, és annak tagadása a jövQben jogi 
következményekkel jár majd.

Mi történt 1915-ben?
A Török Birodalom utolsó éveiben az etni-
kai megosztottság egyre nagyobb problémát 
jelentett, az örmények elleni bizalmatlan-
ság megnQtt. Taner Akçam török történész 
Gyalázatos cselekedet cím_ könyvében leírja, 
hogyan szervezték a nem muszlin közössége-
ket korlátozott önkormányzattal rendelkezQ 
millet-rendszerbe. A birodalomban ugyan a 
törökök voltak hatalmon, de bizonyos vallási 
és etnikai csoportoknak korlátozott önkor-
mányzatuk volt a saját ügyeik tekintetében.

1908-ban a gyakran ifjútörököknek ne-
vezett fiatal katonatisztek az Egység és 
Haladás Bizottságával együttm_ködve meg-
szerezték a hatalmat II. Abdul-Hamid szul-
tántól. Az ország ezután a történészek által 
„törökösítésnek” nevezett folyamaton ment 
keresztül. Ez a fajta nacionalizmus az or-
szág államalkotó népcsoportjainak együtt-
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m_ködésén alapult volna, azonban – John 
Kifner, a New York Times újságírója szerint 
– 1914-ben „az ifjútörökök kampányba kezd-
tek, amelyben az ellenséggel együttm_ködQ 
csoportként állították be az örményeket”.

Sokak, többek között Sarafin által elfo-
gadott tény, hogy az öldöklés 1915. április 
24-én kezdQdött. Ezen a napon több száz 
örményt tartóztattak le és végeztek ki, majd 
Törökország-szerte további vérengzésekre 
került sor. Történészek szerint a folyamat 
1917-ig tartott, és másfél millió örmény ha-
lálát eredményezte. Törökország ezt a számot 
300 ezer és 600 ezer közé teszi. A törökök 
állítása szerint az örmények összejátszottak 
az oroszokkal. Voltak csoportok, amelyek 
valóban az oroszok oldalára álltak: az ország 
délkeleti részén található Van városát 1915-
ben egyszer el is foglalták.

A török hatóságok egész családokat depor-
táltak, illetve meneteltettek a halálba. Sokan 
éhen haltak vagy a kimerültségbe pusztultak 
bele. Sokukat kivégezték, az Q holttesteiket 
évekkel késQbb találták meg tömegsírok-
ban. Raffi Sarkissian, az Örmény Népirtás 
Centenáriumi Emlékbizottságának társelnöke 
szerint 1923-ban, a köztársaság kikiáltásának 
évében, hasonló de „kevésbé intenzív” cse-
lekmények történtek.

A washingtoni székhely_ Örmény Nemzeti 
Intézet szerint a deportálásokat áttelepíté-
si programnak álcázták. „A deportáltakkal 
szemben, akiknek többsége gyalog tette meg 
az utat a végzete felé, kegyetlen bánásmó-
dot tanúsítottak, ami nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a deportálások lényegében halálmarsok 
voltak. A deportálásokkal az örményeket 
elkülönítették a társadalom többi részétQl, és 
embertömegek halálát okozták úgy, hogy va-
gyontárgyaikban, ingatlanjaikban jelentQsebb 
kárt nem tettek.”

Az eseményekrQl a média (ahogyan azt 
a New York Times archívumában található 
tudósítások is tanúsítják) és a kormányok 
is tudtak. 1915-ben Franciaország, Nagy-
Britannia és Oroszország „emberiesség ellen 
elkövetett b_ncselekménynek” nyilvánította 
a történteket.

De ha mindez bizonyított tény, akkor mi-
ért tagadja Törökország a népirtást? Geoffrey 
Robertson brit ügyvéd, a Doughty Street 
Chambers ügyvédi iroda alapítója Kellemetlen 
népirtás (An Inconvenient Genocide) cím_ 
könyvében úgy magyarázza Törökország állás-
pontját, hogy az örmények elleni vérengzések 
célja nem a szó szoros értelmében vett népirtás 
volt. A népirtás kifejezést Raphael Lemkin 
lengyel-zsidó származású jogász alkotta meg. 
A meghatározás „egy adott csoport kiirtására 
irányuló erQszakos cselekményeket” jelöl.

Törökország nem tagadja, hogy voltak ha-
lálos áldozatok, de a másfél milliós számot, 
valamint azt, hogy az események célja az 
egész népcsoport kiirtása lett volna, vitatja. 
Az ország álláspontja szerint az áldozatok 
egy fegyveres konfliktus, és nem egy sziszte-
matikus népirtási hadm_velet következtében 
haltak meg. „Az örmények fegyvert fogtak 
saját kormányuk ellen”, és csatlakoztak az 
orosz hadsereghez.

Törökország szerint „demográfiai tanulmá-
nyok bizonyítják, hogy az elsQ világháború 
elQtt kevesebb mint másfél millió örmény élt 
az egész Török Birodalom területén. Így azok 
az állítások, melyek szerint több mint más-
fél millió kelet-anatóliai örmény halt meg, 
nem lehetnek igazak. De, ahogy Robertson 
rámutat, az örmény egyház becslése szerint 
2,1 millió örmény élt a birodalomban. Ara 
Sarafian örmény történész szerint bizonyí-
tékok vannak arra, hogy a törökök szándéka 
a népirtás volt. Ilyenek többek közt Talaat 
pasa, a Török Birodalom irányításáért felelQs 
egyik ifjútörök iratai is, amelyeket egy török 
újságíró publikált 2011-ben.

Sarafin a Mediamaxnak tett nyilatkozatá-
ban elmondta: „Úgy döntöttem, hogy Talaat 
pasa által gy_jtött adatokat használom arra, 
hogy török oldalról mutassam be az örmény 
népirtást […] Az egyik oszlopban az ör-
mény népesség hivatalos török statisztika 
szerinti, 1914-es száma látható különbözQ 
tartományokra lebontva. Ezen belül van egy 
oszlop, amely az 1917-es számokat mutat-
ja. A legtöbb hiányzó örményt valószín_leg 
megölték.”
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A török külügyminisztérium álláspontja
A Telegraph felvette a kapcsolatot a török 
külügyminisztériummal, hogy kommentál-
ják az Emberi Jogok Európai Bíróságán 
tárgyalt ügyet, illetve az örmények állítását, 
amely szerint népirtás történt. A törökök 
szerint „történetírásunk nem erQsíti meg az 
1915-ös eseményekrQl szóló örmény beszá-örmény beszá- beszá-
molókat, [de] mindezt csak Törökország és 
Örményország együttm_ködésével lehet vég-
legesen tisztázni. Törökország készen áll 
arra, hogy ennek érdekében minden tQle 
telhetQt megtegyen.”

Recep Tayyip Erdoğan, a török miniszter-
elnök szintén elismerte a „törökök, kurdok, 
arabok, örmények és több millió törökországi 
polgár szenvedéseit”. Orhan Tung, a londoni 
török nagykövetség sajtótanácsosa – a hiva-
talos magyarázat megjelenésének idején – azt 
írta a 2007-es Új Nyilatkozatba, hogy nép-
irtást igazoló „hitelt érdemlQ bizonyítékot” 
nem mutattak be. Ez a törökök által gyakran 
ismételt érvelés.

„Az ENSZ Közgy_lése által 1948. dec-
ember 8-án elfogadott, a népirtás b_ntetté-
nek megelQzésérQl és megbüntetésérQl szóló 
egyezmény (az ún. Genocídium-egyezmény) 
szigorúan meghatározza és rögzíti a népirtás 
tényállási elemeit. Az örmények azonban – 
miközben „elsöprQ bizonyítékról” beszélnek 
– eddig még egyetlen hitelt érdemlQ bizo-
nyítékot sem nyújtottak be, amely igazolná 
a népirtást.

A vita jelenlegi állása
Összesen 18 ország ismeri el, hogy 
Törökországban népirtás történt. Többek 
között Németország, Görögország és 
Franciaország. A brit parlament nem neve-
zi hivatalosan népirtásnak az eseményeket, 
de John Whittingdale, konzervatív parla-
menti képviselQ és a Brit–Örmény Pártközi 
Parlamenti Csoport Telegraphnak adott 
nyilatkozata szerint „szörny_ öldöklés volt, 
amit el kell ismerni népirtásként.”

Sarafian azonban – a Telegraphnak adott 
nyilatkozata szerint – reménykedik abban, 
hogy Törökország elismeri az eseményeket 

népirtásként. A történész, aki gyakran jár 
Törökországban, hozzáteszi: az „események 
tagadása káros az országnak”, de úgy ítéli 
meg, hogy Erdoğan elnöksége alatt a törökök 
a sorozatos tagadások ellenére is nyitottabbá 
váltak a párbeszédre. „Az 1980-as években 
Törökországban tanultam és a barátaimmal 
− akik tudták, hogy örmény vagyok – soha 
sem beszéltünk a népirtásról.” A történész 
most Törökország dél-keleti részébe utazik 
a népirtást vizsgáló eseményekre, és remé-
li, hogy mindkét felet párbeszédre tudja 
majd ösztönözni, „hiszen mind emberek 
vagyunk”.

(The Telegraph)

Freeman Dyson

Tudós, kém vagy zseni: ki volt igazából 
Bruno Pontecorvo?

Frank Close: Half-Life: The Divided Life of 
Bruno Pontecorvo, Physicist or Spy (Basic 
Books, 2015, 378 oldal) cím_ könyvének 
bemutatása

„Azt akarom, hogy a halálom után az emberek 
úgy emlékezzenek rám, mint nagy tudósra, és 
ne úgy, mint a maguk elcseszett kémére!” Az 
idézett szavakat 1993-ban, egy évvel halála 
elQtt mondta (oroszul) Bruno Pontecorvo 
egy orosz kormányzati tisztviselQnek, aki 
megpróbált összehozni egy találkozót közte 
és egy Oroszországba látogató külföldi tör-
ténész között. Pontecorvo talán soha nem 
járt ennyire közel ahhoz, hogy személyesen 
is megerQsítse azt a széles körben elterjedt 
vélekedést, miszerint a Szovjetuniónak kém-
kedett, amikor az 1940-es években a kanadai 
atomreaktor-projekten dolgozott.

Frank Close részecskefizikus, a Half-
Life: The Divided Life of Bruno Pontecorvo, 
Physicist or Spy cím_ Pontecorvo-életrajz 
szerzQje a „maguk kicseszett kémének” 


