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Az Örmény Genocídium 104. évfordulóján
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk az örménység történeté-
nek legtragikusabb eseményéről, az Örmény Genocídiumról, amelyet az örmények 
így neveznek: Mec Jeghern, azaz Nagy Mészárlás. A Török Birodalom vezetése 
1915-ben úgy döntött, hogy a területén élő örmény kisebbséget a legkegyetlenebb 
módon, az etnikum kiirtásával meg kell szüntetni.

Idézzük fel röviden, hogy mi is történt. 
Azörmények3500éveélnekaKis-Kau-
kázustól Szíriáig terjedő hatalmas terü-
leten. 2500 éve annyira benépesítették
ezt a területet, hogy örmény államok
jöttek létre. Örményország a történelem
során nem volt mindig önálló, a szom-
szédos nagy birodalmak – nyugatról
Róma, Bizánc, keletről pedig Perzsia -
vetélkedtekérte.AXI.századtólazonban
Ázsiából érkező török törzsek vetettek
véget létének. Ezután kisebb örmény
államok még fennmaradtak ugyan, de 
aXVI.századtóla területenazOszmán
(Török) Birodalom és a Perzsa Biroda-
lomosztozkodott.AXIX.századbanmár
szinteazegészterületetatörökökbirto-
kolták. Északon egy kis részt elfoglalt 

a cári Oroszország, ez a rész
felelmegamaiÖrményország
területének,amelyatörténelmi
Örményországnak kevesebb,
mintegytizedrésze.
Azörményekügyeskereske-

dők, tehetséges értelmiségiek.
MáraBizánciBirodalomidején
részt vettek az állam vezetésé-
ben, bizánci császári dinasztiát
is alapítottak, a politikai elit
tevékeny részét képezte a kons-
tantinápolyi,akésőbbisztanbuli
közéletnek.Vallásukatamoha-
medán Oszmán Birodalomban
ismegtartották.

A XIX. század a nagy nemzeti öntu-
datraébredésekkoravolt.Ekkorszülettek
anemzetihimnuszok,valamintanemzet-
államgondolata.A törököketnikailagés
vallásilag egységes államot akartak, sőt
azegészázsiaitörökségetegyesíteniakar-
ták.Útjukbanálltakakeresztényvallású
örmények, görögök és szírek. E három
nemzetiségetegyszerre,azI.világháború
idejénpusztítottákel.
Azörménygenocídiumnakháromnagy

fázisa volt.Az első korszakban, a XIX.
század derekától szervezetlenül folytak
azirtogatások.Alétükbenfenyegetettör-
ményekekkorköltöztek tömegesenGrú-
ziába.Amásodik,jóvalvéresebbszakasz
a XIX. század végén kezdődött, ekkor

voltak évek, amikor csaknem 100.000
örményt pusztítottak el, összesen pedig
1milliót.Azifjútörökökkormányaazon-
ban a kedvező pillanatra, a világháború
kitörésére várt, hogy feltűnés nélkül
és gyorsan végezzenek a még ekkor is
nagyszámúörménységgel.
1915április24-énelkezdődött aNagy

Mészárlás.Konstantinápolybantöbbszáz
vezető értelmiségit - orvosokat, ügyvé-
deket, politikusokat,
művészeket, gazdasági
szakembereket – fog-
tak el és végeztek ki,
levágott fejüket köz-
szemlére téve a város 
főtérén azzal, hogy
így fog járni minden
örmény. A mai napig
ezen a napon emléke-
zünk meg az Örmény 
Genocídiumról.Ezena
napon ugyanis a török
kormánytagjai,élükön
a hadügyminiszterrel,
Enver pasával, elren-
deltékazörménynem-
zetiség teljesmegsem-
misítését.ATalaat és Dzsemal,valamint
Enver pasa által kidolgozott módszerek
között szerepeltek a helyszínen történő
kínzások és kivégzések, a kiéheztetés, 
anőkmegerőszakolása.Másokatgázkam-
rákbatereltekésottvégeztekvelük.Vol-
tak, akiket nagy bányagödrökbe tereltek
és olajjal leöntve meggyújtották őket. 
Anagyrészüknekazonbanaztparancsol-
ták, hogy két órán belül szedjék össze
legfontosabbholmijukat,ésezutánmene-
telésrekényszerítettékőketazekkormég
Törökországhoztartozóközel-keletisiva-
tagosrészekfelé.Sokanmárútközbenel-
pusztultak,másokkalatörökökvégeztek.

Azok,akikneksikerültélvemegmenekül-
niük, Szíriába, Libanonba, onnan pedig
EurópábaésAmerikábatávoztak.ANagy
Mészárlásidejénkiirtottörményekszáma
elériamásfélmilliót,haaközvetlenelőz-
ményeket is hozzávesszük, mintegy 2,5
milliót. További milliókat tesznek ki a
Közel-Keletre, Európába és Amerikába
menekülők.
A törököknek azonban nem sikerült 

a tervet észrevétlenül 
végrehajtaniuk. Az ese-
ményekről a jelenlevő
angol, francia, né-
met konzulok és más 
szemtanúk értesítették 
a nyugati országokat.
A magyar parlament 
erdélyi örmény kép-
viselői felszólaltak, és
kezdeményezték, hogy
hazánk tiltakozzék.
Az Osztrák-Magyar
Monarchia azonban 
a háborúban Török-
ország szövetségese
volt, ezt nem tehette 
meg. A neves osztrák 

író,Franz Werfel lebilincselő regényt írt 
az ellenálló örmények egy csoportjának
hősiesküzdelmérőlA Musza Dag negyven 
napja címmel.A genocídiumról tudósító
dokumentumok nyilvánosságra kerültek,
ésmáramár sokország ismerte el hiva-
talosan az Örmény Genocídiumot. De
Törökországmégmindigtagadja.
AzÖrményGenocídiumazonbanezzel

mégnemértvéget.ASzovjetunióbannégy
alkalommal történt szervezett népirtás 
az örmények ellen, legutóbb a karabahi
háború idején.A legszomorúbb azonban,
hogy az örménység eltűnése, beolvadása
maazokbanazországokbanaleggyorsabb,
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ahovaazörményekmenekültek.Stalánez
alegkomolyabbanfenyegetőgenocídium.
Míg az erdélyi örménység a XVII. szá-
zadelejétőlaXX.századelejéig,három
évszázadon keresztül őrizte az erdélyi

örménynyelvet,ésmég
ma is vannak olyanok,
akik ezen a nyelven
énekelni tudnak, addig
a nemrég hazánkba ér-
kezett örmények gyer-
mekei, szüleik minden
erőfeszítése ellenére,
jobban beszélnek ma-
gyarul, mint örményül.
Ennek egyik oka csak 
azörményiskolahiánya.
A legfontosabb fel-

adatunk tehát, hogy a
fiataloknak továbbad-
juk az örmény identi-
tást. Ennek eszköze az
örmény iskola - főleg
a nemrég hazánkban
letelepedettek számára
–, a kulturális identi-
tás erősítését szolgáló
tanfolyamok, kulturális
rendezvények,valamint
azörménynyelvűlitur-
gia.Az örmény közös-
ségmegerősítése.
Jerevánban, az Ör-

mény Genocídium em-
lékműve mellett ott áll
azújjászületéstszimbo-
lizáló oszlop. Tegyünk
meg mindent azért,
hogy Magyarországon 
az örménység újjászü-
lessékésvirágozzék.

(Elhangzott 2019. áp-
rilis 24-én, 18 órakor az Örmény Genocí-
dium 104. évfordulóján, az örmény katoli-
kus templom Orlay u-i emléktáblánál dr. 
Issekutz Sarolta előadásában, majd ko-
szorúztak a jelenlévők.)

Az Örmény Genocídium emlékmisét május 1-én Vartan atya celebrálta 
az Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban

Örmények Gyergyóban                                             
„ÖrményekGyergyóban” c. fotókiállítás
a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Tóth JózsefGalériarendezé-
sében (Válogatás aGyergyószentmiklósi

FotóKlubésaMédiakalandIfjúságiCso-
portképeiből)ésaGyergyói-,aSzépvízi-,
ésaMarosvásárhelyiörményekc.köny-
vekbemutatásáraésismertetéséreinvitált
ameghívó,március3-ána XV.kerületi

Tóth József Galériába, a Páskomliget u.
47-be.
Amegjelenteketköszöntötte:Tóth Csaba, 

aGalériavezetője ésNuridsány Zoltánné 
elnök.
A kiállítást megnyitotta:

Kulcsár Lászlóelnök.Aköny-
veketbemutatta:PuskásAttila
elnök.
Közreműködött:Csibi Krisz- 

tina ének,  Juhász Endreduduk-
művész.
Aszépkiállításmegnyitója

egybenaTóthJózsefGaléria
megnyitásának ünnepe volt.
A kétszintes galéria és kö-
zösségi tér létrehozója Tóth 
Csaba erdélyi származású
építőmérnök, (Tóth K. József 
édesapja).
Nyáron székely, csángó,

magyar-örmény és magyar
gyermekekvendégfogadására
és tartózkodására is alkalmas
a terület. Múlt nyáron már 
szakaszosan30gyermeketlá-
tott,hosszabbrövidebbideig,
vendégülCsaba,megtervezett
programokkal és ellátással.

Megtelt mindkét helyiség,
sőt az előtérbe is szorultak 
akésveérkezők.Amívesfotók,
a gyönyörű táj és az örmény
templom, valamint az épüle-

tek elbűvölték az érdeklődőket. Kulcsár
Lászlórengetegmunkátfektetagyergyói
örményközösségösszetartásáraésafiatal
utánpótlásnevelésére.Nyárigyergyóitá-
borainakerületifiatalokisrésztvesznek

Nuridsány Zoltánné és Kulcsár László

Juhász Endre duduk művész, jobbról: Tóth Csaba galériavezető


