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Kiss Ernő

Gazdag, örmény eredetű család-
ban született. Nagyapja Kiss Izsák
volt, aki Erdélyben a szász tizedek
visszaszerzésével a kincstárnak
hasznos szolgálatokat tett, és
ezért 1782-ben a maga és örökö-
sei számára Torontál megyében
két uradalmat adományoztak,
amit csak halála után, 1807-ben
kapott meg a család. Katonai pá-
lyafutását a bécsi Theresianum el-
végzése után, 1818-ban a csá-
szári hadsereg egy dzsidásezredé-
ben kezdte. 1845-ben a 2. (Han-
nover) huszárezred parancsnoka
volt. A későbbi aradi vértanúk
közül parancsnoksága alatt szol-
gált Nagysándor József és Vécsey
Károly is. 

1848 tavaszán ezredével Nagy-
kikindán állomásozott, így a kez-
detektől részt vett a szerb felkelők
elleni harcokban. Az ő nevéhez fű-
ződik az első jelentős délvidéki
győzelem, a perlaszi szerb tábor
bevétele szeptember 2-án. A pá-
kozdi csata előtt Batthyány Lajos
őt kívánta megbízni a magyar fő-
sereg vezetésével, de kinevezé-
sére végül nem került sor, mert a
sukorói haditanácson Móga János
vállalkozott a horvátok elleni
harcra. Kiss Ernő így csak megfi-
gyelőként vett részt a csatában,
majd ott volt abban a küldöttség-
ben, amely megkötötte Jellasics-
csal a fegyverszünetet. Október

12-én – a honvéd hadseregben el-
sőként – honvéd vezérőrnaggyá
nevezték ki és átvette a bánsági
hadtest parancsnokságát. Decem-
ber 12-én – ismét elsőként – hon-
véd altábornaggyá nevezték ki, de
rangjáról később lemondott, és ja-
nuár 9-én átadta a hadtest pa-
rancsnokságát Damjanich János-
nak. Kárpótlásul Debrecenben az
adminisztratív feladatokat ellátó
Országos Főhadparancsnokság
vezetőjévé nevezték ki. Március 9-
én megkapta a Magyar Katonai
Érdemrend II. osztályát. A sza-
badságharc végéig több alkalom-
mal is helyettesítette a hadügymi-
nisztert. A világosi fegyverletétel-
lel került orosz cári, majd osztrák
császári fogságba.

A legdrágábbat 
a hazáért…

Mi többet lehetne elvenni a legyő-
zöttől, mint az életét? És mi többet
adhatna hazájáért és annak sza-
badságáért a honvédő katona,
mint hősi vérét. Mikor a népek ta-
vaszán sorban lobbantak lángra
európa-szerte a szabadságvágy
forradalmai, talán még nem kop-
tak el méltatlan használat során
sem a nemzet, sem a szabadság
szavaink. Akkor valódi tétje „volt a
véremet és életemet a hazáért”
vállalásoknak, mert eljött a tragi-
kus pillanat, amikor a hős harco-
sokból számonkért halálraítéltek
lettek... ám ők hősök maradtak a
legutolsó pillanatig, bátran álltak a
kivégzőosztag sorfala elé, a bitófák
kötelei alá. A történetírók nem ad-
hatják vissza azt a szívszorító, ke-
gyetlen idő nélküliséget, ami a ki-
végzés helyszínét dermesztette. 
A hősök, a hóhérok és a borzalmas

színházat végignézők érzéseit sem
ismerhetjük, de fennmaradtak le-
velek a börtön legutolsó éjszakái-
ból. Mindegyik vértanú írt a szeret-
teihez, elrendezte dolgait, s szem-
benézett azzal, ami elkerülhetetle-
nül várt rá. Ők tizenhárman repre-
zentálták azt az országot és népet,
mely annyi vérből táplálja hűségét
és rajongó szeretét hazája iránt.
Köztük ketten örmény családok le-
származottai, mely családok első
képviselői évszázadokkal 1848
előtt érkeztek Magyarországra.
Sorsuk eggyé vált új hazájuk sor-
sával, s leszármazottaik szülőföldje
is az lett. Így történt, hogy Kiss
Ernő és Lázár Vilmos útja a katonai
pálya és hősies harcok után 1849
október hatodikán a vesztőhelyre
vezetett. Lázár Vilmos ezredes volt
az első a tizenhárom közül, akin
végrehajtották a halálos ítéletet.
Egy pillanatig sem inogtak meg, s
mikor Kiss Ernőt az őt érő sortűz-
ből a vállán találták csak el a pus-
kagolyók, ő maga vezényelte újra

elbizonytalanodott kivég-
zőit. Végül, hogy véletlenül
se hibázzák el a következő
lövést, közvetlen közelről
végeztek vele. Örmény le-
származottként lelkükben
és szívükben sosem volt
kétség, hogy magyar hazá-
juknak végsőkig védelme-
zői lesznek legyőzöttség-
ben és életük árán is mind-
halálig.
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Lázár Vilmos

Örmény származású magyar ne-
mesi családban született. Katonai
szolgálatát 1834-ben kezdte a 34.
gyalogezredben. Ferdinánd csá-
szár 1. huszárezredében hadnagyi
kinevezést nyert, de ő 1844-ben
elhagyta a katonai pályát, és fele-
ségével, báró Revitzky Máriával
visszavonult zempléni birtokára
gazdálkodni. 1847-től a vasúttár-
saság főpénztárnoka volt.

Az 1848-as események hatására
belépett a magyar honvédseregbe.
Október 19-én a győri 39. honvéd-
zászlóaljban főhadnagy, majd no-
vember 13-ától az első utászzász-
lóaljban százados lett. Részt vett
az utászkar szervezésében és
1849 januárjában Perczel Mór
hadtestében teljesített szolgálatot.
Február 1-jétől, őrnagyi rendfoko-
zatban Répásy Mihály tábornok
segédtisztje volt. Tábornokát kép-
viselve jelen volt a március 3-ai ti-
szafüredi gyűlésen, ahol Görgey
kikényszerítette Dembinszky le-
mondását.

Április 5-én kinevezték egy
akkor a Zemplénben állomásozó
dandár parancsnokának. Egységé-
vel feladata volt a megye galíciai
határának biztosítása. A hónap
végén ezt a dandárt a Kassán
szerveződő felső-magyarországi
hadtesthez rendelték, és június
közepétől magasabb beosztásba
került, hiszen a hadtest egyik

hadosztályának lett a parancs-
noka. Részt vett a Duklai-hágón
át június 17-e és 19-e között be-
tört cári fősereg elleni utóvédhar-
cokban. Július 16-án alezredessé
léptették elő. Kiválóan szerepelt a
szabadságharc utolsó csatáiban.
Augusztus 12-én Bem tábornok
ezredessé léptette elő, és meg-
bízta a felső-magyarországi had-
test maradványaiból alakított IX.
hadtest parancsnokságával. Csa-
tát vesztett seregével Lugos irá-
nyába vonult. Karánsebesnél el-
vált Dessewffy Arisztidtól, s Hát-
szeg felé vette az irányt, azonban
augusztus 19-én hadteste min-
tegy 4600 főnyi maradványával
kénytelen volt a császári csapatok
előtt letenni a fegyvert.
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Az Unesco Híres emberek és kie-
melt események aktuális naptá-
rába is bekerült a híres örmény
trubadúr, Sayat Nova.

Idén novemberben emlékezünk
meg Sayat Nova születésének 300.
évfordulójáról. Az Unesco program
eredményeként Sayat Nova versei,
írásai szélesebb körben terjednek el,
nemcsak Örményországban, hanem
a világ számos országában is.  Az
örmény trubadúr alkotásai így szá-
mos nyelven láthatnak napvilágot.
Az örményországgal szom,szomszé-
dos, valamint attól távolabbi orszá-
gokban megrendezett ünnepségek,
egyaránt hozzájárulnak a nemzetek
kulturális párbeszédéhez.

A Sayat Nova emlékév keretében
létrejövő rendezvények célja az
országok közötti kulturális kapcso-
latok megerősítése, fejlődése, a
nemzeti kultúra megőrzése ter-
jesztése és a fiatalabb generáció-
nak kultúránk értékeire való figye-
lem felkeltése, lehetőséget bizto-
sítva újabb felfedezésére, kiérté-
kelésekre. 

Az Örmény Köztársaság népmű-
vésze, a Sayat Nova kulturális
egyesület elnöke, Tovmas Poho-
syan elmondása szerint már jó pár
éve, hogy Örményországban kie-

melten kezelik és meg emlékeznek
a költő születésének napjáról. 

„Még 1962-ben is, amikor még fi-
atal voltam, hatalmas ünnepséget
rendeztek a 250. születésnapi év-
fordulóra. Idén pedig már a 300.
évfordulóról beszélünk. Jerevánban
felvonulást is rendeznek, mely a
Charents utcából indul el, és egé-
szen a Sayat Nova-szoborig tart. Is-
kolások, a lakosság, valamint dal-
és táncegyüttesek vesznek részt
benne. A résztvevők hagyományos

népviseletbe öltöznek majd. Na-
gyon szép rendezvény lesz.” –
mondta Pohosyan, mely a szobor-
nál igazi ünneppé válik. Azt is meg-
tudhattuk, hogy a következő vasár-
nap, pedig a szomszéd Grúziában
folytatódik a rendezvénysorozat:
„Ellátogatunk majd a fővárosba,
Tbiliszibe, ahol Sayat Nova sírem-
léke található. Ott is sor kerül az
ünnepélyes megemlékezésre. Az Ör -
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Hosszú idő és csend után ismét
előkerült az Árvák szőnyegének
rejtélyes kérdése az Egyesült Álla-
mokban. 

Ezúttal a Washington Post folyó-
irat egyik újságírója, Kenikvot Filip
írt figyelemfelkeltő cikket, mely-
nek tárgya e különleges szőnyeg,
amelyet évtizedek óta a Fehér Ház
raktárában dugdosnak. A sző-
nyeg sorsa és hányattatása ha-
sonló ahhoz, ahogy a genocídium
tényének elismerését kezelik az
Egyesült államokban.

A szőnyeg igazi kézműves re-
mekmű. A múlt század 20-as éve-

iben készült örmény árvák kezei
által. Elkészültét követően 1925-
ben ajándékként a Fehér Házba
került. Információink szerint vi-
szonylag jó állapotban maradt
fenn. 

Látható rajta az aprólékos
munka eredménye, mintájában és
anyagában is gazdag, kifinomult
műtárgy, melyet paszomány se-
gítségével még értékesebbé tet-
tek. A szőnyeg mintázata az Éden -
k  ertet ábrázolja, ezért is nehéz el-
képzelni, hogy az 1915-ös esemé-
nyek, az Oszmán Birodalom által
az örmények ellen végrehajtott
szörnyű, véres népirtás árnyéká-
ban készült. 

A cikk szerzője kitér a 1,5 millió-
nyi meggyilkolt és menetoszolopok-
ban, táborokban éhen halt ör-
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mény Nemzeti Bank forgalomba
hozott egy új arany emlékérmet
Sayat Nova 300. születésnapjának
alkalmából. Az emlékérmen gráná-
talma látható, amely a rendező,
Sergey Parajanov Sayat Nova tisz-
teletére készült filmjét, a „Gráná-
talma színe” című művet szimboli-
zálja. Az érmén láthatjuk továbbá a
„300 SAYAT NOVA” feliratot. Az
érme tervezője Tigran Chobanyan.
Az emlékérem a Holland Királyi
éremkibocsátóban készült el.

Ki is volt Sayat Nova?

Sayat Nova a középkori költészet
és a szellemi kultúra jelentős kép-
viselője. Sikerült hidat építenie a
népi líra, a középkori költészet és
a kialakuló poézis között. 

Nagy valószínűséggel Sayat
Nova ősei a Kilikai Örményország-
ból érkeztek Tbiliszibe. 

Családja Tbiliszi város kézműve-
sei közé tartoztak. Tanulmányait az
ottani örmény iskolában folytatta.
Majd tudását saját maga által mé-
lyítette el. 12 éves korától takács-
nak tanult, de azzal egy időben a
zenével is foglalkozott: szazon,
tamburon és kamanchan tanult ze-
nélni. Végül a kamancha lett a ze-
neszerzéshez vezető útjának fő-
szereplője. Négy nyelven beszélt:
örményül, grúzul, törökül és farszi
nyelven. 

Úgy tartják, négy évig járta a ke-
leti országokat, mint ének- és zene-

művész. Volt az indiai Nadir Shahi-
nál az 1738–39-es években. Az in-
diai vezető megtámadását köve-
tően a grúz herceg, Herakle udvari
trubadúrja lett. Itt kezdett zenemű-
veket írni. Így alakult ki a Sayat
Nova név, melynek jelentése:
énekvadász. 

30 évesen bekerült az elismert
trubadúrmesterek körébe. Sayat
Nova bár palotában dolgozott, az
egyszerű népet is szolgálta. Ezért
elnevezték őt Khalkhi Nokarnak,
azaz „Szolgának”. 

Keményen dolgozott, hogy köny-
nyebbé tehesse a népe helyzetét.
Az 1750-es években kilakoltatták
a palotából és száműzték Grúziá-
ból. Ekkor a papi szolgálatot vá-
lasztotta, Ter Stephanos pap segít-
ségével. 

Sayat Nova később a Loriból szár-
mazó Marmart vette feleségül, aki-
től négy gyermeke született. 1768-
ban, feleségének halálát követően
Sayat Nova nőtlen papként szolgált
és imádkozott a Szent György-
templomban, Tbilisziben. Halálának
éve több feltételezés alapján 1795-
re tehető. Sayat Novától közel 70
örmény, 120 török és 30 grúz szer-
zeményt örökölhettünk. 

Az „Árvák szőnyege” –
egy rejtélyes műtárgy
nyomában
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Megszokhatatlan trenddé kezd
válni, hogy az Azerbajdzsánból
érkezett azeri külföldiek nagykö-
vetségi támogatással háborítat-
lanul támadják a magyar állam-
polgárságú hazai örményeket. 

A nem először előforduló támadás
helyszíne ezúttal az ELTE egyik
kulturális rendezvénye volt, ame-
lyen az azeri delegáció az örmény
kiállítók standja ellen emelt kifo-
gást. A karabahi zászló ellen tilta-
koztak, mely jelképként ugyanazt
jelenti az örmények körében, mint
a magyaroknak a székely zászló.
Érthető tehát, hogy a kiállítók nem
voltak hajlandók eltávolítani stand-

jukról. A karabahi zászló nem mi-
nősül tiltott jelképnek. Avaneszján
Alex, az Országos Örmény Önkor-
mányzat elnökhelyettese elmondta,
hogy az azeriek részéről agresszív
nyomás alá helyezték őket a fesz-
tiválon, de megőrizték higgadtsá-
gukat, s nem reagáltak a táma-
dásra. A rendezvény szervezőivel
közölték, hogy kulturális értékeikre
és hagyományaikra való tekintettel
nem távolítják el a standról a zász-
lót, s ha tovább folyik azeri részről
a zaklatás, rendőrségi beavatko-
zást és védelmet fognak kérni. El-
lentétben az Index online felületén
megjelent cikkel, a magyar állam-
polgárságú örmények nem visel-
kedtek agresszíven, ahogy azt
Francis Kibinda, a Kultur Birdge el-
nevezésű rendezvény belga szár-
mazású szervezője állította. 

– Az azeriek létszámfölényben
voltak, ráadásul a nagykövetsé-

ményre, akik a 20.
század első tömegmé-
szárlásának áldozatai
voltak. Ezeknek az
eseményeknek ered-
ményeként több száz -
ezer gyermek jutott
árváságra. Közülük
százezernek nyújtot-
tak segítséget egy, az
Amerikai Egyesült Ál-
lamokból érkezett
szer vezet munkatár-
sai. Erőfeszítéseiknek
köszönhetően örmény árva lányo-
kat költöztettek a libanoni Ghazir
városába. Ezek a megmentett
leányok kezdtek később a szőnyeg
elkészítésébe, amelyet azután há-
lájuk jeléül ajándékoztak a Fehér
Háznak. 

Közel száz év telt el azóta, s a
műtárgyat a tervek szerint idén,
december 16-án szerették volna a
nyilvánosság elé tárni a Smiths -
onian Múzeumban. Azonban szep-
tember 12-én a múzeum képvise-
lője jelezte, hogy a Fehér Ház nem
hajlandó kiállításra bocsátani a
szőnyeget. 

A világhírű Smithsonian Múzeum
munkatársa, Taylor Paul-Mikle két
örmény szervezetnek is írt levelet,
melyekben kitért arra, hogy a
Fehér Ház nem indokolta meg
dön tését az elutasítást ille tő -
en. Taylor kiemelte, hogy még az
Örmény Köztársaság jelenlegi USA-
nagykövetének erőfeszítései is

eredménytelenek vol-
tak e kérdést ille-
tően. 

Taylor nyilatkozta
továbbá, hogy ké-
sőbb is beszélt a
Fehér Ház képviselő-
jével, meg szerette
volna tudni, hogy
mikor is lesz lehető-
ség a szőnyeg átvéte-
lére, de erre sem ka-
pott választ. 

De a Washington
Post folyóirat cikkírója az elutasí-
tások és hárítások ellenére foly-
tatja kutatásait és kitér a már em-
lített két örmény szervezetre. 
A szervezetek képviselői, Ara Gha-
zaryan és Levon Ter-Petrosyan
szerint az elutasítás oka egyfajta
elvtelen óvatosság, hogy elkerül-
jék az esetleges negatív reakció-
kat Törökország részéről. 

Obama részéről ez egy újabb
pofon volt az amerikai örmény kö-
zösségnek, amely maga után kí-
vánja az örmény népirtás tényé-
nek elismerését. 

Az Örmény Nemzeti Bizottság
elnöke, Aram Hambaryan megfo-
galmazta, hogy miután Obama el-
foglalta az elnöki széket, az ör-
mény közösség nagyot csalódott
benne. Emlékeztetett rá, hogy
Obama jelöltként meg sem kérdő-
jelezte a népirtás tényét, most
azonban még előhozni sem meri a
kérdést.

Azeri támadás 
Budapesten 
a karabahi zászló miatt
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bah a Kelet-Örmény Királyság része
lett, amely hamarosan perzsa ura-
lom alá került. Ebben az időben
Hegyi-Karabah az örmény tarto-
mány része volt, majd az arab ura-
lom idején az Armenia régió alá tar-
tozott. Hegyi-Karabah ezután a bag-
ratida örmény királyság részévé vált
(9-11. század körül), majd a Zakarid
Armeniához tartozott (12–13. szá-
zad körül).

Az ezt követő századokban Hegyi-
Karabah különböző hódítók zsákmá-
nyává vált, de örmény maradt és fél-
független státust szerzett. A XVIII.
század közepétől török nomád tör-
zsek kezdték elözönleni Hegyi-Kara-
bah északi részét, ami a helyi örmé-
nyekkel való összecsapásokhoz veze-
tett. Az 1804-től 1813-ig  tartó orosz–
perzsa háború végére  és az 1813-as
gulisztani szerződés idejére Hegyi-Ka-
rabahot Oroszország kebelezte be.

A Hegyi-Karabah-konfliktus 1917-
ben kezdődött, az Orosz Birodalom
összeomlása eredményeképpen. 
A három etnikai köztársaság, Transz -
kaukázia – Armenia, Azerbajdzsán
és Grúzia – megalakulása alatt.
Hegyi-Karabah lakossága, melynek
95 százaléka örmény volt, össze-
hívta első kongresszusát, amely
Hegyi-Karabahot független politikai
egységnek kiáltotta ki, megválasz-
totta a Nemzeti Tanácsot és a kor-
mányt. 1918-tól 1920-ig Hegyi-Ka-
rabah rendelkezett az államiság
minden kellékével, beleértve a had-
sereget és a törvényes hatóságot. 

A hegyi-karabahi nép békekezde-
ményezéseire válaszul az Azerbajd-
zsáni Demokratikus Köztársaság ka-
tonai támadást indított. 1918 máju-
sától 1920 áprilisáig Azerbajdzsán és
az őt támogató Törökország katonai
egységei erőszakot alkalmaztak, és
tömegmészárlásokat követtek el az
örmény lakosság ellen. 1920 márciu-
sában csak Susiban mintegy negyven -
ezer örményt gyilkoltak le és depor-
táltak. De még ezen a módon sem
volt lehetséges, hogy Hegyi-Karabah
népe engedelmeskedjen az azerbajd-
zsáni hatalomnak.

A kaukázusontúli szovjet hatalom
egy új politikai rendszer megterem-
tésével járt együtt. Szovjet-Oroszor-
szág szintén elismerte, hogy Na-
gorno-Karabagh Örményország és
Azerbajdzsán közötti vitatott terület.
A Szovjet-Oroszország és az Örmény
Köztársaság között 1920 augusztusá-
ban aláírt szerződés értelmében át-
menetileg orosz csapatokat telepítet-
tek Nagorno-Karabaghba. 

Azonnal a szovjet rendszer 1920.
november 30-i örményországi létre-
hozása után az Azerbajdzsán Forra-
dalmi Bizottság (a fő bolsevik ha-
talmi eszköz) nyilatkozatában Ör-
ményország elválaszthatatlan része-
inek ismerte el az Azerbajdzsán által
korábban követelt Hegyi-Karabahot,
Zangezurt és Nahidzsevant.

Az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista
Köztársaság Nemzeti Tanácsa az
Azerbajdzsán Revkom és az Azer-
bajdzsán Szovjet Szocialista Köztár-

gükről kaptak diplomáciai támoga-
tást. Az Indexnek adott nyilatkoza-
tomban is hangsúlyoztam, hogy az
azeri oldal volt kifejezetten hangos
és erőszakos. Újságíró vagyok, a
közszolgálati médiában dolgoztam
hosszú évtizedeken keresztül.
Tudom, hogy hogyan kell beszélni
és kommunikálni. Visszautasítom
Francis Kibinda álltásait, amennyi-
ben valóban tőle származnak az
Index-ben megjelent mondatok.
Nagyon sajnálom, hogy idáig jutot-
tunk, hogy napjaink Magyarorszá-
gán idegen állampolgárok diplo-
máciai segédlettel gyakorolnak
nyomást magyar állampolgárokra,
akik egy ilyen kínos és fájdalmas
szituációban nem számíthatnak
védelemre, mert nincsen, akihez
fordulhatnának. Mi sem tehettünk
másként, a rendezvény befejezése

előtt elhagytuk a helyszínt. A tör-
téntekkel kapcsolatban a kül-
ügyminisztériumhoz fogunk for-
dulni. Állásfoglalásukat kérjük,
hogy van-e joga külföldi állampol-
gároknak magyarországi kulturális
rendezvényeken magyar állampol-
gárok jogait korlátozni, vagy ezzel
kapcsolatban nyomást gyakorolni.

A Diaszpóra21 megkereste a rej-
télyes belga szervezőt, Francis Ki-
bindát, aki tört angolsággal először
visszahívást kért, majd később
szóvivőjéhez irányított. 

– Már nem a főnököm Francis Ki-
binda úr! – kezdte a hölgy, majd el
is hárította a beszélgetést. Így
tőlük már nem tudhatjuk meg,
hogy miért tettek eleget az azeriek
jogtalan követelésének, és miért
szólították fel a zászló levételére az
örmény kiállítás szervezőit. 

Az Országos Örmény Önkor-
mányzat 2012. november 23-i
közgyűlésén Hegyi-Karabah és
Azerbadzsán közötti feszült vi-
szonyra való tekintettel, 4. na-
pirendi pontként megtárgyalta
a konfliktus történelmi hátte-
rét, és határozatot hozott.

Történelmi tények
Arcah (Hegyi-Karabah) elválasztha-
tatlan része Örményországnak. Az

urartui korszakban a Krisztus előtti
9–6. században Arcah  mint Urtekhe-
Urtekhini ismert a történelemben.
Sztrabón, idősebb Plinius, Claudius
Ptolemaios, Plutarkhosz, Dio Cassius
és más ókori szerzők műveikben  Ar-
cahot (Hegyi-Karabah) mint Ör-
ményország részét említik. Minden-
nek bizonyítéka a fennmaradt gaz-
dag történeti-kulturális örökség.

Nagy Örményország megosztása
Krisztus után, 387-ben Hegyi-Kara-

Hegyi-Karabah története
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saság, valamint  az Örmény Szovjet
Szocialista Köztársaság kormányai
közötti megállapodás alapján 1921.
június 12-én Hegyi-Karabahot az Ör-
mény Szovjet Szocialista Köztársa-
ság integráns részévé nyilvánították.

Szovjet Azerbajdzsánnak a Hegyi-
Karabahra, Zangezurra és Nakhicse-
vánra vonatkozó lemondó nyilatko-
zata alapján Örményország 1921 jú-
niusában szintén integráns részének
nyilvánította Hegyi-Karabahot.   

Az örmény kormány által kiadott
rendelet szövegét mind az örmény,
mind az azerbajdzsáni sajtó közzé-
tette a „Bakui Munkás”, az Azerbajd-
zsáni Kommunista Párt Központi Bi-
zottságának lapjában, 1921. június
22-én. Ennek értelmében Hegyi-Ka-
rabah Örményországgal való egyesí-
tésének a törvényes megerősítése
megtörtént.

A nemzetközi jog és normák kon-
textusában ez volt az utolsó törvé-
nyes aktus Hegyi-Karabah vonatko-
zásában a kommunista rendszer
idején.

A valóságot figyelmen kívül hagyva,
1921. július 4-én Grúzia fővárosában,
Tbilisziben Oroszország Kommunista
Pártjának Kaukázusi Irodája plenáris
ülést tartott, melynek során újra
megerősítették azt a tényt, hogy
Hegyi-Karabah az Örmény Szovjet
Szocialista Köztársaság része. Azon-
ban Moszkva diktátumára és Sztálin
közvetlen beavatkozására július 5. éj-
szakáján az előző napi határozatot
felülvizsgálták, és bármiféle eljárás

nélkül azt a kikényszerített döntést
hozták, hogy Hegyi-Karabahot Azer-
bajdzsánba olvasztják, és területét
autonóm területnek nyilvánítják. A
döntés példa nélküli jogi aktus a
nemzetközi jog történetében, amikor
is egy harmadik ország pártjának
(Oroszország Kommunista [Bolsevik]
Pártja) szerve bármiféle jogi alap
vagy felhatalmazás nélkül határozza
meg Hegyi-Karabah státusát.

Az egész szovjet időszak alatt a
Hegyi-Karabahi örmények soha nem
fogadták el ezt a döntést, és évtize-
deken át harcoltak az anyaországgal
való újraegyesítésért.

A hegyi-karabahi konfliktus jelen-
legi szakasza 1988-ban kezdődött,
amikor is a hegyi-karabahi népesség
önrendelkezési követeléseire válaszul
az azeri hatóságok Azerbajdzsán
egész területén tömegmészárlásokat
és etnikai tisztogatást szerveztek az
örmény lakosság ellen, különösen
Szumgaitban, Bakuban és Kirova-
badban.

1991. december 10-én Hegyi-Ka-
rabah lakossága népszavazással a
Hegyi-Karabah Köztársaság megala-
kítása mellett döntött, amely telje-
sen megfelel mind a nemzetközi jogi
normáknak és a szovjetunióbeli ak-
kori törvények szellemének és betű-
jének. Így a korábbi Azerbajdzsáni
Szovjet Szocialista Köztársaság te-
rületén két egyenrangú államalaku-
lat teremtődött – a Hegyi-Karabahi
Köztársaság és az Azerbajdzsán
Köztársaság.
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Hegyi-Karabahban és az azt övező
örmények lakta területeken az azer-
bajdzsáni hatóságok politikája nyílt
agresszióba és nagyméretű katonai
akciókba fordult a Hegyi-Karabah
Köztársaság ellen, ami tízezrek halá-
lát és tekintélyes anyagi kárt okozott.

Azerbajdzsán soha nem törődött a
nemzetközi közösség felhívásaival,
különösen az ENSZ Biztonsági Taná-
csának a hegyi-karabahi konfliktus-
sal kapcsolatos határozataival, ame-
lyek a katonai hadműveletek be-
szüntetésére és békés tárgyalásokra
szólítottak fel.

1994 májusában Azerbajdzsán,
Hegyi-Karabah és Örményország
tűzszüneti megállapodást írtak alá,
amely az időleges megsértések elle-
nére máig érvényben van. 

Azerbajdzsán agresszív harcias
kampánya szintén megkérdőjelezi
Azerbajdzsán rendezési szándékait,
vállalt kötelezettségeit és komolysá-
gát a megegyezéses rendezést ille-
tően. Azerbajdzsán továbbra is olaj-
bevételeiből pénzeli a katonai költ-
ségvetés növelését, a nagyszámú
támadó fegyverzetek vásárlását, sú-
lyosan megsértve egy sor megálla-
podást és kötelezettségét  biztonsági
és politikai-katonai téren. Valójában
Azerbajdzsán meghiúsítja az összes
olyan gazdasági, politikai, katonai és
humanitárius kezdeményezést, ame-
lyek a felek közötti bizalom megerő-
sítését célozzák. 

Örményország kizárólag békés esz-
közök útján törekszik a rendezésre.

Azerbajdzsánnak azok a próbálko-
zásai, hogy az erő alkalmazásának a
fenyegetésével egyoldalú engedmé-
nyeket csikarjon ki, kezdettől ku-
darcra vannak ítélve, és továbbra is
a megegyezéses rendezés fő akadá-
lyát képezik.

Hegyi-Karabahnak mint Azerbajd-
zsán részének nincs jövője, és bármi
legyen is a megoldás, annak a hegyi-
karabahi nép akaratából kell erednie.
Ez a lényege a népek önrendelkezési
jogának. Azerbajdzsánnak nincs sem
törvényes, sem politikai vagy erkölcsi
alapja, hogy igénye legyen Hegyi-Ka-
rabahra.

Avanesian Alex

Az Országos Örmény Önkormányzat
2012. november 23-i közgyűlésén
az alábbi határozatot hozta.

53/2012. (november 23.) OÖÖ
határozat

Az Országos Örmény Önkormányzat
közgyűlése elismeri a Hegyi-Kara-
bahi Köztársaságot mint önálló ál-
lamot. 

54/2012. (november 23.) OÖÖ
határozat

Az Országos Örmény Önkormányzat
közgyűlése elfogadta, hogy fel-
hívja a magyar kormányt, a nem-
zetközi örmény szervezeteket és a
hazai társadalmi szervezeteket,
hogy Hegyi-Karabah Köztársasá-
got független államként ismerjék
el a nemzetek közösségében.

t
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KIADATÁS UTÁN
Az Országos Örmény 
Önkormányzat válasza 
a Külügyminisztérium
súlyos csúsztatásaira 
és valótlan állításaira:

Az Országos Örmény Önkormány-
zat tiltakozik a Külügyminiszté-
rium csúsztatásoktól nem mentes
válasza ellen, amelyben a tárca
szeptemberi sajtótájékoztatónkra
reagált.

Megnyugtató, hogy a kormány
nem tartja a hazai örmény kisebb-
séget árulónak, ám a Safarov-ki-
adatási üggyel kapcsolatos tények
és történések azonban továbbra is
azt igazolják, hogy a hazai ör-
ménység legmagasabb szintű ön-
kormányzati képviselőit és veze-
tőit nem vonták be a következmé-
nyekkel teli folyama-
tokba, s
azután/azóta sem
veszik számításba
őket. Annak ellenére
történik mindez,
hogy az Országos
Örmény Önkormány-
zat részéről többször
is felajánlottuk köz-
vetítői segítségünket
a két ország diplo-
máciai kapcsolatai-

nak helyrehozása érdekében. Az
örmény genocídium hazánk általi
hivatalos elismerése egy ilyen
gesztus lehetett volna, ám a Kül-
ügyminisztérium ettől elzárkózott.

Tovább rontott a helyzeten, hogy
a Külügyminisztérium magyar ál-
lampolgárok számára ebben az
időszakban Örményországot kifeje-
zetten nem ajánlott, veszélyes úti
célnak minősítette, melyre semmi-
féle alapja nem volt, hiszen magyar
állampolgárt soha semmiféle bán-
tódás, atrocitás nem ért Örmény-
országban. Ennek egyik sajnálatos
következménye lett, hogy a ma-
gyar ökölvívó válogatott nem vehe-
tett részt egy olyan jelentős nem-
zetközi sporteseményen, melyre
éveken át készültek. A minősítés
alaptalanságát mi sem bizonyítja
jobban, hogy az idei budapesti Bir-

kózó Világbajnoksá-
gon az örmény válo-
gatott előítéletektől
mentesen és félelem
nélkül vett részt, és
szerepelt nagyon si-
keresen.

Martonyi János le-
velében több olyan
csúsztatás is szere-
pel, amiben a tárca
együttműködő szere-
pére lehet következ- t

Alig pár napja, hogy hírül adtuk
az azeri személyi kultusz cikis ex-
porttevékenységét Mexikóban és
Volgográdban. Akkor aggódva
említettük csak meg, hogy ez az
erőszakos azeri pr-parkosítás ve-
szélye minket is fenyegethet. És
íme, magyarországi sajtóorgánu-
mok információkat szereztek
arról, hogy titkos háttértárgyalá-
sok zajlanak egy park létrehozá-
sára, amit azeri pénzből finanszí-
roznának, és ahová suttyomban
akár egy Aliyev-szobor is kerül-
het. 

Túl azon, hogy Azerbajdzsán
becsapta kormányunkat, nem egy
diplomáciai, nemzetközi bot-
rányba sodorta az országot az el-
múlt szűk egy esztendőben a bal-
tás gyilkos kiadatása és a gyön-
gyösi testvérvárosbotrány kap-
csán. A lelkesedés Szíjártóék felől
nem hagyott alább, hogy kiszol-
gáljanak egy sötét diktatúrát
fenntartó idegen hatalmat és
annak Magyarországon is parkosí-
tott játszóteret biztosítsanak.
Abból sincs, úgy tűnik, tanulni-
való, hogy a világon szinte min-
denhol komoly tiltakozások kísé-
rik a parkokba emelt Aliyev-szob-
rok megjelenését, s ahol lehet,
időben meg is akadályozzák azt.

NEM KELL AZERI PARK
BUDAPESTEN!

Az itteni örmények, akik a hon-
foglalás óta nemzetalkotó kisebb-
sége Magyarországnak, s akiknek
ükapáik és nagyapáik 1848-ban és
1956-ban is készek voltak életüket
és vagyonukat áldozni a hazáért,
nem csoda, ha megborzongnak.
Hiszen azok az azeriek fricskáznak
velük messze az őshazától és Ka-
rabahtól, akik mészárlással és bru-
tális gyilkosságokkal kergették el
Bakuból és Szumgaitból az ör-
mény családokat, akik elsőszámú
ellenségnek nem Örményországot,
hanem a diaszpórát tartják, akik
baltásokat delegáltak Budapestre,
majd avattak hőssé Bakuban, és
akik most azzal érvelnek, amikor
parkot akarnak létesíteni a Város-
ligetben, hogy az örményeknek is
van Budapesten közterük. 

Igen, van örmény elnevezésű
köztér. Ahogy önkormányzatunk
is, templomunk is, kulturális köz-
pontunk, kiállításaink, újságunk...
és sok évszázados múltunk a ma-
gyar történelemben, tele hősök-
kel, nagy tudósokkal és művé-
szekkel. Aliyev-szobrokat azon-
ban nem szeretnénk kerülgetni,
mert bennünk rossz érzéseket és
félelmet ébreszt. Pogromokat és
baltásokat juttat eszünkbe és azt,
hogy egyes politikusainknak fon-
tosabb érték az érdek foszló szö-
vedéke, mint az ország egyik ki-
sebbsége.



tatására. A „Távol az Araráttól”
cím helyett mást javasoltak
volna, tartva attól, mit szólnak
majd a törökök, tekintettel
arra, hogy az örmények szent
hegyeként ismert Ararát nap-
jainkban török területen áll. A
kiállítás és konferencia eredeti
címének megváltoztatásától a
kiállítás létrehozói elzárkóz-
tak, így az az eredeti elneve-
zéssel került megrendezésre.

A tárcavezető korábban is kije-
lentette egy levelében: változatlan
a magyarok szimpátiája az örmé-
nyek iránt. „Magyarország abban
érdekelt, hogy tovább mélyüljön a
magyar–örmény barátság, és a
két ország között erősödjön és
szélesedjen az együttműködés az
élet minden területén, beleértve a
diplomáciai kapcsolatokat is” – ol-
vasható a Külügyminisztérium ko-
rábbi közleményében.

Ennek értelmében kérjük, hogy
Magyarország tegyen meg min-
dent és valamennyi elérhető fóru-
mon gyakoroljon nyomást a gyil-
kost hősként ünneplő Azerbaj -
dzsán felé, hogy Ramil Safarov, ha
hazájában is, de töltse le bünteté-
sét. Amennyiben ehhez kevés a
kormány befolyása, akkor fordul-
jon az Európai Unióhoz. Lásd az ír
gázoló, Tobin ügyét.

A magyarországi örmény kisebb-
ség kéri, hogy a magyar kormány
tegyen meg minden tőle telhetőt a
diplomáciai kapcsolat helyreállítá-

sára, hiszen a hivatalos kapcsolat-
tartás azóta az Országos Örmény
Önkormányzatnak is csak nagy ne-
hézségek árán lehetséges.

Kérjük továbbá, hogy az állam-
alkotó örmény kisebbség érzéseit
a kormány ne sértse azzal, hogy
folyamatosan gesztusokat tesz a
Magyarországgal egyezséget meg-
szegő Azerbajdzsán felé.

Tiltakozunk azeri parkok létesí-
tése ellen és az ellen is, hogy ide-
gen, azeri kulturális delegációk
(néptánccsoport) provokáljanak
örmény identitású magyar állam-
polgárokat, ahogy ez történt idén
nyáron Balatonfüreden egy kultu-
rális fesztiválon.

Tiltakozunk, hogy Jobbik-közre-
működéssel az azerbajdzsán
nagykövetség által delegált álpol-
gármesterek provokáljanak és kel-
lemetlen helyzetbe hozzanak fel-
készületlen kormánypárti, magyar
politikusokat.

Itt lenne az ideje, hogy a kor-
mányzat, amely állítása szerint az
alkotmány alapján felelősséget érez
az örmény nemzetiségű magyarok
iránt, fellépjen a Jobbik szélsőséges
örményellenes propagandája ellen,
amely hazugságokkal, a történelem
meghamisításával, félrevezetve
igyekszik hangulatot kelteni a ma-
gyar társadalomban. A jobbik folya-
matosan három kisebbséget támad
megnyilvánulásai során, melyből
kettőt (zsidók, cigányok) a kor-
mány szinte azonnal védelmébe
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tetni. Említésre kerül a szegedi
Dóm téri örmény kőkereszt felállí-
tása. A szövegkörnyezetből megté-
vesztő módon az derül ki, hogy a
Külügyminisztérium együtt -
működött a genocídium örmény ál-
dozatainak emléket állító műtárgy
felállításában. Az igazság azon-
ban az, hogy az emlékmű kizá-
rólag a szeged-csanádi megyés
katolikus püspökség és az Or-
szágos Örmény Önkormányzat
saját költségén készült el,
amelyhez támogatást a kéré-
sünk ellenére sem biztosított a
kormány, noha az intervenciós
keretből erre lett volna lehető-
sége.

A Minisztérium levelében szó van
az örmény kisebbség államalkotó
szerepéről, s hogy az alkotmány
szerint Magyarország a kisebbsé-
gek nyelvét és kultúráját ápolja,
megóvja. Ennek ellenére ma
Magyarországon nincs állami-
lag elismert, akkreditált ör-
mény nyelvoktatás, vallásun-
kat pedig a világ legrégebbi
keresztény népeként, – mióta
adminisztratív intézkedések
következményeként elvesztet-
tük Orlay utcai templomunkat
– örmény szertartás szerint
nem gyakorolhatjuk.

A külügyminisztérium válaszában
megjelenő párbeszédről szóló rész
ugyancsak csúsztatás: A valóság-
ban az Országos Örmény Önkor-
mányzat kezdeményezésére, a til-

takozások és a kialakuló botrány
hatására a Külügyminisztérium
ugyan fogadta küldöttségünket,
ám az akkor egyeztetett lehetséges
együttműködésből semmi érdemi
nem valósulhatott meg, mivel a
tárca hirtelen kommunikációs
fordulattal egyszer csak egy
nyolcvanas évekbeli merénylő
kiadatásával magyarázta jelen-
legi döntését. A hajánál előrán-
gatott érv a diplomácia egyik
legnagyobb bakija, hiszen az
említett merénylőt Örményor-
szág soha nem kérte ki Párizs-
tól, hiszen nem is volt örmény
állampolgár. Az elítéltet egész-
ségi állapotára tekintettel több,
mint tizenhét év fogvatartás
után engedték szabadon, aki
nem is Örményországba távo-
zott, hanem állampolgársága
szerinti közel-keleti arab or-
szágba tért vissza. Ehhez az
ügyhöz az akkori Szovjetúnió-
hoz tartozó Örményországnak
semmilyen köze nem volt.

A válaszlevélben emlegetett pár-
beszéd később sem folytatódott,
hiszen a 2013 áprilisában szerve-
zett kiállítás és konferencia nem a
Külügyminisztérium szervezésé-
ben valósult meg, hanem a Lipcsei
Egyetem és az Országos Széche-
nyi Könyvtár közös rendezésében.
A tárca, illetéktelenül beavatkozva
a kulturális esemény szervezé-
sébe, nem hivatalosan ajánlást
tett a kiállítás címének megváltoz-
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vett, míg a harmadikról (örmények)
szinte tudomást sem vesz.

Mit tettek Önök, az örmény szár-
mazású magyarok, az örmény ki-
sebbség védelme érdekében, ami-
kor Ilham Alyev azeri elnök kije-
lentette, hogy Azerbaj dzsán szá-
mára Örményországnál nagyobb
ellenség a diaszpóra, így Magyar-
ország örménysége? Ne legyen
kétségük afelől, hogy mint ahogy
az ügy kirobbanása után kormány-
zati részről elhangzott: ma sem
tennének mást ( hiszen nem kö-
vettek el szakmai hibát) a kiadatás
ügyében, úgy gondoljuk, hogy
azeri–török részről sem tennének
másként, ha valamely okból egy
vallási fanatikus a nemzeti hős
szerepére vágyna. Hiszen hasonló
elbánásban részesülne, ha a kor-
mány ma sem tenne mást. Ilyen
kijelentésekkel kaphat bátorságot
a terrorizmus exportja.

Az elmúlt egy év során ennek je-
leként életveszélyes fenyegetések
érték közösségünket, borítékban
érkezett lőszer, az Országos Ör-
mény Önkormányzat honlapja fo-
lyamatos hekkertámadásoknak
van kitéve, melynek következté-
ben a honlap jelenleg is elérhetet-
len. Minősíthetetlen hang nemben
fogalmazott, gyűlölködő emailek
szülőföldünk, Magyarország elha-
gyását követelik, míg idén szim-
bolikusan a magyar kormányzat is
kirekesztette az örménységet a
magyar nemzetből, amikor az Or-

szágos Örmény Önkormányzat
képviselőit már meg sem hívták
augusztus 20-án a hivatalos ál-
lami ünnepségekre. Az ezt meg-
előző években erre nem volt
példa. 

Mindezek mellett már egy éve
várunk az alkalomra, hogy az
Igazságügyi Minisztérium vezetője
fogadja küldöttségünket, de hiába
volt nyílt levelünk is, vitatható tar-
talmú válasz – ez a hivatal vette
magára az inget – csak a Kül-
ügyminisztériumtól érkezett.

Biztonságban tehát az örmények
ezért sem érezhetik magukat. Régi
biztonságérzetünk csak akkor tér -
ne vissza, ha a kormány a kiada-
tással kapcsolatos további maga-
tartásával nem bátorítja azt az or-
szágot, ahol hősként ünnepelnek
brutális gyilkosokat, gyermekek
elé példaképként állítva azokat.
Nincs az a gazdasági érdek, ami ez
alól felmentést adhat.

Az örmény és magyar nép év-
századokkal ezelőtt összefonódott
közös sorsa, közös, keresztény hi-
tünk és emberségünk ad reményt,
hogy a kiadatás politikai mátrixá-
nak mocsara nem lepi el teljesen
erőfeszítéseink által létrehozott ér-
tékeinket, ám a kapcsolatok meg-
mentésének, s a bizalom vissza-
szerzésének a kapkodó mentege-
tőzés, a hárítás, a csúsztatások és
a lekicsinylés – mindegyik atti-
tűdre volt példa a kormány részé-
ről – nem lehet alapja. 

t

Urartu elnevezéssel örmény
nemzetiségi színház nyitja
meg a kapuit a Semmelweis
utcai örmény központban. Kel-
ler Linda színésznőt, a színház
megálmodóját  kérdeztük ter-
veikről.

Keller Linda: No-
vember 22-én Élet-
képek címmel ver-
ses zenés előadás-
sal indítunk, ör-
mény szerzők mű-
veivel, de túl a szín-
házon egy kis ör-
mény táncházzal
egybekötött gaszt-
ronómiai kostolóra
is sor kerül.

D i a s z p ó r a 2 1 :
Mekkora a társulat

és milyen bemutatókra ké-
szültök?
Keller Linda: Minden most

van kialakulóban, így még nincs
végleges társulat. Pályázunk, for-
rásokat keresünk, mert ezen múlik
a jövő. Fókuszban az örmény kul-
túra és hagyományok ápolása van,
de kortárs szerzőktől is szeretnénk
bemutatni műveket. Kezdetben
magyar, aztán fokozatosan ör-
mény nyelven is lesznek előadá-
sok. A legnagyobb vállalkozás a
Pacsirtavár című regény és film
adaptációja lenne. Nagyon fontos,
hogy a Semmelweis utcai örmény
központban otthonra találtunk és
támogatást is kapunk. Így egy
igazi kamaraszínházat tudunk ki-
alakítani és működtetni, ahol a kö-
zönség kézzelfogható közelségbe
kerül az örmény kultúrával. Min-
denkit nagy szeretttel várunk a
november 22-i bemutatónkra.

Diaszpóra 21: Beszámolunk róla.

Örmény színház Budapesten
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Elkészült az áprilisban leforgatott
Hallgasd a csendet videoklipje,
melyhez felhívásunkra jelentkezve
több mint huszonöten csatlakoz-
tak, és adták arcukat. A kéttucat-
nyi szereplő, örmények és nem
örmények, zenészek, költők, mű-
vészek, közéleti emberek és civi-
lek egy-egy sort énekelnek, rap-
pelnek el a dalból, melynek célja,
hogy felhívja a figyelmet az ör-

mény genocídium  közelgő száza-
dik évfordulójára és hozzájáruljon
ahhoz, hogy Magyarországon is
hivatalosan elfogadják a törökök
által elkövetett népirtás tényét. 
A klip ősbemutatója jövő év ápri-
lisában lesz, a genocídium emlék-
napján, s ezzel a 100. évforduló-
hoz érkező felkészülési évet nyitja
meg. A Hallgasd a csendet szer-
zője és előadója, Diramerján Artin
köszönetet mond mindazoknak,
akik első megkeresésre csatlakoz-
tak az ügyhöz.

Hallgasd a csendet!


