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anyanyelvén beszélő egyetemista lány 
szólt a jelenlevőkhöz, végül pedig az 
a múltidéző, zenés összeállítás került be-
mutatásra, amelyet Örményország erre az 
alkalomra készített. Délután a Keresztelő 
Szent Jánosplébániatemplomban folytató-
dott a rendezvény, ahol ft. Oláh Dénes mu-
tatott be szentmisét a másfél millió mártír 
emlékére. Ezt követően a templom udva-
rán gyertyák fényében villant fel újra 1915.

Forrás: Nagy Székely Ildikó 
április 26, 2015 Székelyhon.ro

A Kossuth Rádió Nemzetpolitikai 
Magazinja a Határok nélkül, április 
27én este beszámolt a rendezvény-
ről, és megszólaltatta Dr. Garda Dezsőt 
és Dr. Puskás Attilát is. A műsort 28
án reggel a szokásoknak megfelelően 
megismételték.

  

1915. április 24én vették fogságba a kons-
tantinápolyi örmény értelmiséget, ezzel 
kezdetét vette az évekig tartó vérengzés, 
amelynek következtében az addig milliós 
népesség létszáma néhány tízezerre csök-
kent. Törökország máig tagadja felelőssé-
gét a népirtásban, annak ellenére is, hogy 
idén április 15én az Európai Parlament 
határozatban szólította fel az országot a 
rémtettek beismerésére. Törökország ál-
láspontja, hogy az Oszmán Birodalom 
katonái “csak” a területen élő örményeket 
gyilkolták meg.

Napjainkra szinte a felejtés homályába 
merültek a 100 évvel ezelőtti események. 
A genocídiumban megszámlálhatatlan 

örmény vesztette életét, mert a hajdani 
Oszmán Birodalom terjeszkedni kívánt 
– mondta kedden a szegedi megemlé-
kezésen Tóth Rózsa grafikus. A hódme-
zővásárhelyi születésű művész örmény 
családból származik, ezért könnyei-
vel küzdve mesélt az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és a Nagy 
Mészárlás Múzeuma felajánlásából szár-
mazó korabeli fotók gyűrűjében. 

Éhen halt gyerekek és felnőttek, csont-
vázra fogyott meztelen nők és csecsemőik, 
felakasztott és lefejezett örmény vezérek, 
hercegek, értelmiségiek és az őket bújtató 
törökök kegyetlen megtorlása – sokkoló 
képek a falakon, amelyek mind a vérengzés 

A milliók életét követelő örmény genocídium-
ra emlékeztek Szegeden

Máig nem tudni pontosan mennyi keresztény örményt küldött a halálba száz évvel 
ezelőtt az Oszmán Birodalom. Becslések szerint körülbelül másfél millióan vesztet-
ték életüket a modern kori népirtásban, ami gyakorlatilag majdnem egészében meg-
semmisítette az örményeket. Kedden a szegedi Nemzetiségek Házában emlékeztek 
meg a szörnyűségekről.

pillanatait örökítették meg. Bevett megszé-
gyenítési módszer volt például a deportált 
örmény nők és gyermekeik meztelenre 

vetkőztetése, akiket a sivatagba küldtek, 
mintegy megadva nekik a halálos ítéletet. 
„Élhetnek a sivatagban, de sehol máshol” 
– mondta cinikusan egykor Talát pasa, 
az Oszmán Birodalom belügyminisztere 
azokról a táborokról, ahová az örményeket 

deportálták. Akikkel nem a kiszáradás vagy 
a kiéheztetés végzett, valamilyen végzetes 
fertőzés következtében hunyt el.

Tóth Rózsa szorgos és becsületes 
emberekként jellemezte az örmé-
nyeket, akiknek egyetlen hibájuk az 
volt, hogy egy birodalom terjeszke-
désének útjában álltak. Az a néhány 
százezer szerencsés, aki idejében 
elmenekült a borzalmak elől, mára 
asszimilálódott a világ nemzetei-
be, így néhányak Magyarországon 
leltek otthonra. „Büszke lehetek 
arra, hogy magyarörmény vagyok” 
– mondta, utalva ezzel a népre 
jellemző erényekre. Szomorúan 
tudatta, hogy hazánkban egyre 

kevesebben emlékeznek meg a megrázó 
eseményekről, a vérengzés után világszerte 
a felejtés évtizedei következtek.

Gaál Bernadett 
Megjelent Szegedma.hu,

fotó Kovács Ferenc, 2015. április 22

Április 24én volt száz éve, hogy 
az Oszmán Birodalomban élő ör-
ményeket elkezdték deportálni, 
az akkori belügyminiszter paran-
csára és 1917ig több mint egy 
millió embert mészároltak le. 
Fotókiállítással és előadással em-
lékeztek erre.

 A népirtásra, egy a Fürdő ut-
cában található konferencia te-
remben kiállított, fotósorozattal 

Fotókkal és előadással emlékeztek 
az örmény holokausztra Miskolcon


