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A törökök által 1915-ben elkö-
vetett örmény genocídium, a 
XX. század első népirtása volt. 
Az első erről szóló irodalmi ref-
lexió 1931-ben jelent meg, egy 
Törökországból elmenekült, 
Szépvízen megtelepedett ör-
mény-katolikus pap, Bodurian 
János tollából.

Az örmény népirtásnak nem 
túlságosan ismert az irodalma, 
története, részint azért is, mert máig vannak 
olyan országok – köztük az elkövető Török-
ország –, amelyek nem ismerik el az örmény 
holokausztot.

Ezért is volt fontos a Marosvásárhe-
lyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület 
(MÖMKE) által szerdán este szervezett, az 
örmény népirtás 99. évfordulója alkalmá-
ból megtartott könyvbemutató. A népirtással 
kapcsolatos elbeszéléseket tartalmazó kötet, 
a Vörös Hold a székelyudvarhelyi Bodurian 
János zenetanár, a szerző leszármazottja 
ajánlásával látott napvilágot, immár harmad-
szorra (az első két kiadás 1931-ben, majd az 
érdeklődésre való tekintettel 1932-ben volt).1

A könyvről Ávéd Rózsa beszélt, ugyanis 
a székelyudvarhelyi leszármazott sajnálatos 
módon nem tudott eljönni a vásárhelyi be-
mutatóra.

A címmel kapcsolatban maga a szerző 
szolgált magyarázattal az egyik elbeszélés-
ben: „1916-ben, az Áráráttól nagyon mesz-
sze, az arábiai pusztákon sok ezer éhes ör-
mény menekült, mikor megüvegesedett sze-

1 (Szerk. megj.: Az első kiadás 1930-ban je-
lent meg. A csíkszeredai Szentháromság Ala-
pítvány a 2000-es évek elején kiadta hasonmás 
kiadványként.)

mükkel a csillagos égre tekintve, 
várták a halált, a haldokló tömeg-
ből egy gyermek megmozdulva így 
szólt anyjához: 

– Anyám, nézd a holdat, miért 
olyan vörös? 

– Nagy háború van, fiam! 
A Nagyháborúban kiontott vér-

ből, amelynek legnagyobb része ör-
mény volt, tavak lettek, azt a vörös 
színt tükrözte vissza a hold.” Sajá-

tos nyelvezete van a kötetnek, a hozzánk me-
nekült Bodurian ugyanis soha nem sajátítot-
ta el tökéletesen a magyar irodalmi nyelvet. 
Ám ez semmit nem von le a kötet értékéből.

Magardici Bodurian, a későbbi Bodurian 
János örmény katolikus szertartású pap 
1898-ban született Konstantinápoly mellett, 
egy Bardizag nevű, ma már más nevű, „ör-
ménytelenített” faluban. A velencei Szent 
Lázár szigetén levő mechitarista kolostor-
ban tanult, ott is szentelték pappá. Miután 
apját, a módos szőnyegkereskedőt a nép-
irtásban meggyilkolták, a család menekül-
ni kényszerült. Konstancán kötöttek ki. 
Bodurián 1929-ben már szépvízi pap, öcs-
cse Szászrégenben telepedett le, oda vitte 
édesanyjukat is, aki itt hunyt el 92 éves ko-

Emlékezések az örmény genocídium 99. évfordulóján Bakó Zoltán
A Vörös Hold máig kísért

A 99. évforduló napján, áp-
rilis 24-én a világban élő 
örményekkel egy időben, 
szentmisével és az 1915. évi 
törökországi eseményekre 
rávilágító előadásokkal em-
lékezett a székelyudvarhelyi 
Magyar Örmény Kulturális 
Egyesület.

A három pilléren álló ese-
ménysorozat kezdetén a fe-
rences templomban Mátyás Károly főespe-
res-plébános celebrált megemlékező és há-
laadó szentmisét. A világborzalmat felem-
legetve a „maroknyi nyáj” háláját is tolmá-
csolta: az összefogás és összetartozás jegyé-
ben emlékezhetnek a másfél milliónyi em-
beráldozatra és mindazokra, akiket az idők 
folyamán halálba kényszerítettek. 

A Palló Imre Zene- és Képzőművésze-
ti Szakközépiskola koncerttermében folya-
tódott a megemlékezés. Budurián János a 
szervezők nevében mondott üdvözlő szava-
kat. Megtudtuk: már készülnek az örmény 
genocídium centenáriumára. Kiemelte: a tö-
rökök mindmáig nem ismerik el népirtás-
ként, ez akadályozza az Európai Unióhoz 
való csatlakozásukat is. 

Szász Tibor András református lelkipász-
tor, aki apai nagyanyja ágán maga is ör-
mény felmenőkkel bír, különleges előadást 
tartott az örmény keresztyénségről. Tekint-
ve a téma bonyolultságát és gazdagságát, a 
jellegzetes látásmód és dogmatika kibon-
takozásának főbb momentumait, megha-
tározó korszakait szemléletesen idézte fel. 

A Jézussal levelezést folyta-
tó és annak személyes köz-
benjárására meggyógyuló V. 
Abgar, a tanítványokat üldö-
ző Sanatrook, a mártírhalált 
szenvedett Taddeus és Ber-
talan mintegy elővetíti az ör-
mény keresztyénség két év-
ezrede tartó mártíriumát, de 
hitben való megállását és Jé-
zushoz való különös kapcso-

latát is. Majd Világosító Szent Gergely meg-
határozó személyéről, életéről, az örmény 
királyi udvar és nép megtéréséről, az egy-
házi szervezet és a Szent Etchmiadzin fel-
épüléséről hallhattunk. Az így előállt egyhá-
zat a nagy ökumenikus zsinatok vitáiban az 
apostoli hagyományokhoz és a világos ala-
pokhoz való ragaszkodás jellemezte, és az 
efézusi zsinat határozataihoz való hűség kü-
lönböztette meg a többiektől. Jézus Krisz-
tus személye egyediségének hangsúlyozása 
mindmáig drága és felvállalható örökségük, 
mellyel a világ keresztyénségét szüntelenül 
emlékeztetik: „Vissza az alapokhoz, újra-
gondolni az egységet Krisztusban!”.

Szász Hunor, a vendéglátó iskola törté-
nelemtanára vetített képes előadásából az 
örmény történelem összefüggéseit érthet-
tük meg a Kr. előtti 12. századtól napjain-
kig. Térképek, szemléletes magyarázatok 
és számos dokumentumfotó segítségével 
nyomatékosította az 1894–96-os, illetve az 
1915–1922-es események máig ható követ-
kezményeit.
(2014. 04. 24.)
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Egy híján száz éve történt az örmény genocídium

Mátyás Károly: a következmény 
mutat rá a bűn súlyosságára
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