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Tézisek 

 

I. A kutatás előzményei, célkitűzései 

 

Az örménykérdés, illetve az örmények első világháborús tragédiája mára a 

történettudomány egyik leginkább kutatott témájává vált. Az 1950-es évekig csak Franz 

Werfel A Musza dagh negyven napja című regényéből ismert történetet a népirtás bűntettének 

ENSZ általi 1950-es ratifikálása hozta ismét a figyelem középpontjába. Bár az első 

tudományos igényű művek már ekkor megszülettek, a kutatások igazi lendületet csak az 

1970‒80-as években vettek, aminek leginkább politikai okai voltak. Egyrészt a szovjet uralom 

alatt álló Örményországban első alkalommal 1965-ben engedélyezték az első világháborús 

megemlékezéseket, és a szovjet vezetés támogatni kezdte az örmények Törökországgal 

szembeni területi követeléseit, a lausanne-i béke revíziójára tett kísérleteit. A nemzetközi 

közvélemény és a kutatók figyelme pedig az örmény terrorszervezetek (ASALA, JCOAG) 

török diplomaták ellen elkövetett merényleteinek hatására fordult a téma felé, s megkezdődött 

annak részletes feltárása. Az első világháborús eseményeket népirtásként bemutató nyugati 

munkák hatására a török szerzők ‒ az állam hathatós támogatásával ‒ elkezdték megjelentetni 

hasonló témájú munkáikat, melyekben az örmények tragédiáját az oszmán hagyományoknak 

megfelelő kitelepítésnek aposztrofálták, és azt a birodalom örmény lakosságának árulásával 

magyarázták. Ekkortól kezdve alakult ki a mai napig is megfigyelhető ideológiai küzdelem az 

események „nyugati” és „török” interpretációja között, bár hozzá kell tenni, hogy akadnak a 

török álláspontot támogató nyugati, és a nyugati álláspontot támogató török kutatók is. 

Ugyanakkor ebben a témában, mint nyugati szövetséges, Törökország az 1990-es évekig 

számíthatott az Egyesült Államok és az európai államok támogatására, de a Szovjetunió 

összeomlását követő évtizedekben az egykori szövetségesek (és ellenségek) közül sokan 

törvényileg is népirtásnak minősítették az 1915‒1917 közötti eseményeket.   

A nemzetközi eseményektől némileg eltérő módon Magyarországon nem került 

előtérbe az első világháború ezen aspektusának vizsgálata, bár a második világégést 

megelőzően született néhány érdekes munka ebben a témában Orbók Attila, Hovhannesian 

Eghia, Bodurian János és Korbuly Dénes tollából. A sok évtizedes hallgatást követően a 

rendszerváltás után, de különösen az elmúlt néhány évben vett újabb lendületet a 

magyarországi kutatás, ami jórészt a Nagy Kornél, Dobrovits Mihály, Kovács Bálint, Kránitz 

Péter, Merenics Éva, Krajcsír Piroska, Birkás Anna és Flesch István nevével fémjelzett 



kutatóknak és íróknak köszönhető, bár közülük kevesen fordultak a magyar nyelvű források 

felé.   

A dolgozat tehát abból a feltevésből indul ki, hogy bár az ún. örménykérdés és az 

örmények első világháborús tragédiája a nemzetközi kutatások kereszttüzében áll, az erre 

vonatkozó magyar források minél szélesebb körű feldolgozása mindeddig nem történt meg. 

Ezért a szerző kettős célt tűzött ki maga elé: 1. A nemzetközi szakirodalom alapján az 

örménykérdés evolúciójának összefoglaló bemutatása, a magyar források megértéséhez 

szükséges keretek felrajzolása 2. Az Oszmán Birodalom örmény lakosságára vonatkozó, és az 

1848‒1939 közötti időintervallumban keletkezett magyar nyelvű források felkutatása és 

bemutatása, amennyiben lehetséges, azok más forrásokkal történő megerősítésével. A magyar 

nézőpont azért is lehet érdekes, mert a történelmi együttélés miatt a közvélemény és a 

véleményformálók mind az örményekkel, mind a törökökkel szemben erős szimpátiát éreztek. 

Bár a magyar nyelvű források nem adnak, nem adhatnak olyan átfogó képet az eseményekről, 

mint a német, amerikai, osztrák, francia és más nagyhatalmak iratai, kiegészítik, megerősítik, 

esetleg cáfolhatják azokat, ezáltal hozzájárulhatnak az események kutatásának nemzetközi 

diskurzusához. Végezetül kiemelendő, hogy a dolgozat ki kíván lépni a fentebb jelzett 

kétpólusú (népirtás‒kitelepítés) nézőpontrendszerből, ezért az első világháborús eseményeket 

a korszakban keletkezett magyar források nyelvezetéhez igazodva örménymészárlásnak vagy 

örményüldözésnek fogja nevezni, amivel sem relativizálni, sem tagadni nem akarja az 

örmények szenvedését, pusztán a szavak körül kialakult jogi küzdelem helyett a forrásokból 

kiolvasható okokra és következményekre kíván koncentrálni. 

 

II. A vizsgálat tárgya, módszerei, a dolgozat felépítése 

 

A kutatás azzal a feltevéssel indult útjára, hogy az 1848‒1849-es magyar forradalom 

és szabadságharc kitörésétől egészen a második világháborúig számos magyar politikus, 

katona, utazó, egyházi személy, kalandor és egyszerű ember fordult meg az Oszmán 

Birodalom területén, és a korszakban megszokott módon ezek a személyek naplót, 

visszaemlékezést vagy útleírást hagytak hátra, levelezést folytattak, újságcikkeket, esetleg 

titkos jelentést írtak az általuk vizsgált témáról, megfigyeléseikről. Mindezek kiváló 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy bepillantást nyerhessünk a birodalom mindennapi 

működésébe, a birodalom vallási kisebbségeinek helyzetébe. Ezen iratok felkutatása 

fokozatosan, évek alatt valósult meg, és minden egyes forrás újabb forrásokhoz vezetett. A 

naplók, visszaemlékezések és útleírások nagyobb része megjelent nyomtatásban, így ezek 



elérése és azokból az Oszmán Birodalom örmény lakosaira vonatkozó részek kiválogatása 

volt a kutatás könnyebbik része. Az ezzel kapcsolatos munka jórészt az Országos Széchényi 

Könyvtárban (OSZK), illetve annak kézirattárában (OSZKK) zajlott. Az állami feladattal 

megbízott magyarok anyagainak felkutatása ennél nehezebb volt: Vámbéry Ármin titkos 

levelezése az Egyesült Királyság Nemzeti Levéltárának külügyminisztériumi iratai (FO) 

között található meg, az első világháborús magyar egyházi személyek jelentései a Kalocsai 

Főegyházmegyei Levéltárból (KFL) és az Osztrák Császári és Királyi Levéltárból (ÖstA 

HHStA) kerültek elő, a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet anyaga jórészt a 

Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL MOL) volt, ahonnan a világháborút követő magyar 

diplomáciai levelezések is származnak. Ezen kívül anyagokra bukkantam a Hadtörténeti 

Levéltárban (HL), az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Kézirattárában, az Országgyűlési 

Könyvtárban, valamint egy magángyűjteményben. Végül, de nem utolsó sorban kutatásokat 

végeztem a Török Miniszterelnöki Levéltár oszmán (BOA) és köztársaságkori anyagában 

(BCA), ahol iratokat találtam a magyar utazókra vonatkozóan, illetve az örménykérdés török‒

magyar kapcsolatokra is kihatással bíró epizódjaira. A források alapvető kritériuma volt, hogy 

azok magyar szerzőtől származzanak és lehetőleg magyar nyelvűek legyenek, ettől csak kevés 

esetben tettem kivételt. A cél a szakirodalom számára ismeretlen magyar források beemelése 

volt a nemzetközi diskurzusba.  

A dolgozat nyolc fejezetből és huszonhárom alfejezetből áll. Az első, bevezető 

fejezetben kerül bemutatásra az örménykérdés historiográfiája, a magyar és a nemzetközi 

kutatások rövid összefoglalása. A második fejezet az Oszmán Birodalom kisebbségeinek 

általános helyzetével, illetve kiemelten az örmény példával foglalkozik. A harmadik fejezet öt 

alfejezetre oszlik, amikben magyar leírások segítségével mutatom be az örmény egyházat, az 

örmény társadalmat, a vidéki örmény lakosságot, az örmények oszmán-török társadalomban 

elfoglalt helyét, illetve az örmények politikai mozgalmát. A negyedik fejezet foglalkozik az 

Oszmán Birodalom 19. századi eseményeivel, az örménykérdés felszínre törésével, az 1877‒

78-as orosz‒török háború utáni béketárgyalásokkal, illetve az örmény forradalmi szervezetek 

megalakulásával. Végül Vámbéry Ármin jelentésein keresztül bemutatásra kerülnek az 1890-

es évek véres eseményei, az első örményellenes pogromok. A következő fejezet foglalkozik 

az ifjútörökök politikai mozgalmával, az 1908-as alkotmányos forradalommal, az 

„ellenforradalommal”, az adanai incidenssel, végül a török és örmény pártok világháború 

előtti politikájával. A hatodik fejezet a világháborúba történő török belépésnek, illetve az 

örménymészárlásokra vonatkozó magyar beszámolóknak ad szélesebb teret. A hetedik fejezet 

a háború utáni általános török politikai helyzetet mutatja be, az örménymészárlások 



utózöngéit, illetve a Török Köztársaságban fellelhető örmény nyomokat követi végig. A 

befejező részben a dolgozat fő mondanivalójának összefoglalása, illetve a konklúzió kapott 

helyet. 

 

 

III. Fontosabb eredmények  

 

 

A dolgozat első felében a történelmi keretek bemutatására törekedtem, így kifejtésre került az 

örmény kisebbség helye az Oszmán Birodalom vallási közösségeinek életét alakító millet-

rendszerben, illetve a 19. század második felének rendszerszintű változásai, amit Tanzimat-

reformok néven ismerünk. Itt azokkal a feltevésekkel indultam neki a korszaknak, hogy a 

nemzetiségi mozgalmak megjelenésével, valamint a balkáni országok fokozatos 

függetlenedésével az isztambuli és nagyvárosi örmények egyre előkelőbb állami pozíciókba 

emelkedhettek, az örmény kereskedők és pénzváltók jelentős vagyonokra tehettek szert. 

Emellett megkezdődött az örmény millet politikai küzdelme is a korszak kínálta lehetőségek 

között, ami az 1863-as örmény alkotmány elfogadásával végződött. Ugyanakkor az 

örménység többségét alkotó parasztság ugyanolyan nehéz és szegényes körülmények között 

élt, mint a korábbi évszázadokban. Ráadásul a birodalom keleti részeit érintő nagyhatalmi 

missziós tevékenység, illetve a cári Oroszország katonai és ideológiai terjeszkedése egyre 

több örményt bátorított arra, hogy felszólaljon vagy fellépjen a vidéket sújtó hiányos 

közbiztonság és a helyi bürokrácia korruptsága ellen. Ugyanakkor az örmények sem tudtak 

egységesek maradni: a gazdag-szegény, városi és vidéki ellentét mellett az apostoli örmény 

egyház is hatalomvesztést volt kénytelen elszenvedni a frissen megjelent örmény katolikus és 

protestáns felekezetek megjelenésével. A fenti megállapítások bizonyítására leginkább az 

1848‒1849-es magyar forradalom és szabadságharc menekültjeinek beszámolóit és naplóit, 

valamint az Oszmán Birodalomba eljutó magyar utazók és kutatók visszaemlékezéseit 

használtam fel. A magyar szempontból tragédiával végződő szabadságharc menekültjei 

ugyanis egy különleges esélyt kínálnak a korszak kutatóinak: kevés olyan idegen nemzet volt 

a 19. században, amely ilyen népes számban képviseltette magát az Oszmán Birodalomban. 

Mindezeken túl a magyar kolónia társadalmi státusza, iskolázottsága, családi háttere 

meglehetősen heterogén volt, így katolikusok és protestánsok, papok és orvosok, miniszterek 

és egyszerű lovászok szemüvegén keresztül kapunk betekintést az 1850‒1880-es évek közti 

török hétköznapokba. Ezek a tulajdonságok nemzetközi szinten is egyedivé teszik a magyar 



leírásokat. Bár a beszámolók magyar oldalról jól feldolgozottak, az örményekre vonatkozó 

információk elemzésére elsőként vállalkoztam. A fővárost megjárt Szemere Bertalan egykori 

miniszterelnöktől a kütahyai száműzetést vállaló Ács Gedeonig, a bursai mezőkön rovarokat 

gyűjtő Nogel István és Frivaldszky Imrétől a vidéki élet problémáit közelről megfigyelő Pap 

János és Orosházi Józsáig számos olyan menekült visszaemlékezését sikerült feldolgozni, 

akik megerősítették, illetve árnyalták a korábban ismert városi és vidéki örmény életpályákat, 

lehetőségeket. A magyarok teljes egészében megerősítik, hogy a főváros és a nagyobb 

városok örmény pénzkölcsönzői, kis- és nagykerekedői és értelmiségi szereplői sikeresen 

olvadtak be a többségi társadalomba, és a század második felére több szempontból is 

lekörözték a törököket. Ennek oka egyrészt az újításra való hajlandóságuk és relatív jobb 

iskolázottságuk volt, másrészt fontos szempontot játszott benne nemzetközi 

kapcsolatrendszerük, a nagyhatalmak fokozódó, de korántsem önzetlen támogatása. Ezzel 

szemben a vidéki örmény parasztság, akik az örmény társadalom közel kétharmadát adták, 

folyamatos küzdelmet folytatott a helyi hatóságokkal és a nomadizáló kurd és cserkesz 

szomszédaikkal, akiktől kettős adóprést voltak kénytelenek elszenvedni. Ez a küzdelem 

különösen a keresztények egyenjogúsítását elrendelő 1856-os reformcsomag után, illetve a 

keleti területeket a kezében tartó kurd vezető, Bedirhan bey elmozdítása után vált 

elkeseredetté, amit fokozott az elvesztett oszmán területekről beáramló nincstelen menekültek 

keleti országrészben történő letelepítése. Az akkut földkérdéssé duzzadó probléma miatt az 

örmények nagy számban hagyták el egykori lakhelyeiket, és menekültek a nagyvárosokba 

vagy éppen az orosz területekre. Mindezen – a szakirodalom számára eddig is ismert 

problémákat – a magyarok egyrészt megerősítik, másrészt újabb adalékokkal szolgálnak a 

török‒örmény együttélés problémáira vonatkozóan, különösen a keresztényekkel szemben 

meglévő előítéletekkel kapcsolatosan. Mindezekkel szemben az 1880-as évek végéig az 

oszmán állam az örményeket a leghűségesebb nemzetként (millet-i sâdıka) tartotta számon, és 

a bajokat leginkább belpolitikai kérdésként kezelte.   

Az Oszmán Birodalom lassú széthullását és annak várható hatásait magába foglaló keleti 

kérdésen belül az örménykérdés megjelenése a nemzetközi politikában az 1877‒78-as orosz‒

török háború idejére vezethető vissza, amikor az orosz csapatok megsemmisítő vereséget 

mértek a török seregre. A küçük kaynarcai béke, majd a berlini kongresszus 

záródokumentumai első ízben említették az Oszmán Birodalom örményeinek helyzetét, akiket 

ettől fogva a kormánynak kellett volna megvédenie a kurd és cserkesz rablóbandák 

sanyargatásaitól, és akik innentől fogva az oszmánok elleni nagyhatalmi játszmák közepén 

találták magukat. Az örmények egy része – látva a balkáni országok sikeres függetlenségi 



harcait – ugyanakkor elégedetlen volt az elért eredményekkel, ezért megkezdődött a fegyveres 

forradalmi szervezetek megalakításának időszaka. Az 1890-es években megindult etnikai 

összecsapások, majd az 1894‒96 között széleskörű vérengzésekig fajuló örmény‒török 

szembenállást neves keletkutatónk, Vámbéry Ármin brit külügyminisztériumnak írt titkos 

leveleit használva bontottam ki abból a feltételezésből kiindulva, hogy Vámbéry mind a török, 

mind az angol felet jól ismerte, így pedig levelei fontos kordokumentumok, amikben ráadásul 

II. Abdulhamid szultán személyes megnyilatkozásai is olvashatók. Bár a magyar kutató 

szultánnal kapcsolatos véleménye fokozatosan romlott a vérengzések hatására, helyesen látta 

át az események mögötti nagyhatalmi játszmákat, és figyelmeztetett annak várható 

következményeire. Eközben az örmény forradalmi szervezetek, elsősorban a Hnč’ak, 

látványos tüntetésekkel és az erőszak kiprovokálásával akarta elérni a nagyhatalmak 

beavatkozását, azonban mindezzel csak a nyugati országok üres ígéreteit és a török hatóságok 

véres megtorlásait érte el. A Vámbéry mellett Germanus Gyula, Herczeg Ferenc, Bródy 

Sándor visszaemlékezéseiből, illetve az oszmán levéltárban őrzött, a Monarchia hivatalos 

panaszleveleire vonatkozó anyagokból is kitűnik, az isztambuli pogromok jól- és előre 

megszervezettek voltak, és sok esetben a nagyhatalmak helyi állampolgárait is érintették. A 

legkevesebb 60.000 örmény halálos áldozatot követelő évek után a kedélyek ugyan kissé 

lenyugodtak, de a kölcsönös bizalmatlanság megmaradt, és az örmények legerősebb 

szervezete, a Dašnak Bizottság is a tüntetések helyett inkább a szultánellenes összeesküvést 

szövő ifjútörökök, és kisebb fegyveres felkelő alakulatok támogatásában látta az elérni kívánt 

célok biztosítékát.  

Az ifjútörökök II. Abdulhamid szultán abszolutizmusa elleni politikai küzdelme bár az 1880-

as évek végén megkezdődött, igazi gyümölcse csak a 20. század első évtizedének végén érett 

be. Itt abból a feltételezésből indultam ki, hogy az ellenzéki török mozgalmak szorosan 

együttműködtek a szultán ellen küzdő örmény szervezetekkel. A Germanus Gyula 

részvételével is zajló titkos szervezkedés eredményeképpen 1908-ban bekövetkezett 

alkotmányos forradalom előtt és alatt valóban szoros volt az együttműködés a török és 

örmény politikai pártok és fegyveres szervezetek között, bár az örmények 1905-ben sikertelen 

bombamerényletet hajtottak végre a szultán ellen. Mindez már ekkor megmutatta, hogy a 

birodalom centralizálását és a török nacionalizmus összetartó erejét hangsúlyozni igyekvő 

Egység és Haladás Mozgalom (majd Párt), illetve a birodalom decentralizálásában és az 

örmények lakta részek autonómiájában hívő örmény pártok között csak a közös ellenség 

legyőzéséig lesz őszinte az együttműködés. Mindezen feltevéseket megerősíti Karácson Imre 

levéltári kiküldött, Horthy Miklós, a Taurus állomáshajó kapitánya, illetve Farkas Pál naplója. 



Az emlékiratokból részletes információkat kapunk a forradalom isztambuli lefolyásáról, a 

kezdeti örömről és bizakodásról, majd a fokozatos népszerűségvesztésről, végül a liberális 

ellenzék és a Mohamedán Unió közös munkájának eredményeként megvalósult 

„ellenforradalom”-ról. Az információk mindenképpen árnyalják azt a korábban elfogadott 

nézetet, hogy az „ellenforradalom” kizárólag II. Abdulhamid műve volt, ahogy arra is 

bizonyítékokat szolgáltatnak, hogy már ekkor is történtek örményellenes incidensek. 

Karácson és Germanus beszámolóiból minderre konkrét példákat is kapunk, ahogy az adanai 

incidens is ennek egy leképeződése volt. A regionális problémákból, de leginkább a 

földkérdés megoldatlanságából eredő erőszakot bár néhány héten belül sikerült elfojtani, rossz 

előjel volt ez az örmények számára. Az „ellenforradalom” sikertelenségét követően, változó 

intenzitással és őszinteséggel ugyan, de folytatódott a háttérből kormányzó Egység és Haladás 

Párt és a Dašnak politikai együttműködése. Ugyanakkor a folyamatosan erősödő török 

nacionalizmus, a nemzeti gazdaság céljainak megfelelően a nem török kereskedők fokozatos 

kiszorítása, illetve fegyveres csoportok felállítása, közte a párt öklének számító Különleges 

Alakulat (Teşkilat-i Mahsusa), egyre messzebb sodorta egymástól a török és örmény pártokat. 

Végső szakításukra majd a világháború kitörésekor került sor, de ennek jelei már 1913-ban 

mutatkoztak. 

Ekkortól került ugyanis újra a nagyhatalmak asztalára az örménykérdés megoldása, ami a 

Balkán-háborúkban, illetve Líbiában vesztes Oszmán Birodalom elleni újabb csapás volt. 

1914-re megegyezés született arról, hogy a részben örmények lakta keleti tartományokat két 

nagyobb területi egységre osztják, amiket egy-egy nemzetközi mandátummal bíró keresztény 

kormányzó fog felügyelni. Az Erzurum, Trabzon, Sivas vilayetek összeolvadása révén 

létrejövő kerület élére Nicolas Hoff őrnagyot, a norvég hadügyminisztérium főtitkárát 

jelölték, míg a Van, Bitlis, Mamüret-ül-Aziz (Harput) és Diyarbakır tartományokból álló rész 

élére Louis Westenenket, a Holland Kelet-Indiai Társaság egykori képviselőjét tették meg. 

Feladatuk megkezdése előtt azonban kitört a háború, így dolgavégezetlenül távoztak.  

Az első világháborúval megindulásával kapcsolatban mindenképpen ki kell emelni, hogy a 

dolgozatnak nem volt célja az 1915. április 24-én megindult örménymészárlás részletes 

feldolgozása. Nem is lehetett, hiszen minden részletre kiterjedő magyar nyelvű források nem 

álltak rendelkezésre, ráadásul a téma nemzetközi feldolgozottsága, a nagyhatalmak és a 

törökök erre vonatkozó forrásainak korábbi megjelentetése mindezt értelmetlenné is tette 

volna. Ezért a dolgozat ezen része négy forráscsoportra koncentrálva mutatja be az események 

egy-egy szeletét: a Thallóczy Lajos által kiválasztott, és 1914-ben Isztambulba küldött 

Mosony Lipót feladata a Karácson által megkezdett levéltári kutatások folytatása volt; az 



elárvult keleti katolikus missziók megsegítésére, illetve egy-egy jeruzsálemi és isztambuli 

magyar zarándokház és tudományos intézet előkészítése Kmoskó Mihály és T. Schrotty Pál 

világi papok feladata lett 1915-ben, míg 1916. év végén Klebersberg Kunó bábáskodásával a 

Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet alakult meg. Negyedik elemként, de már 

teljesen más megfontolások mentén, 1915 őszén megérkeztek az első osztrák-magyar 

tüzéregységek is az Oszmán Birodalom területére. A világháborús eseményekkel kapcsolatos 

legnagyobb kérdés abban állt, hogy a török kormány előre megtervezett akciót hajtott végre 

az örmények ellen, és célja a teljes örménység elpusztítása volt, vagy reagált egy háborús 

helyzetre, és megoldásait a helyzet szülte? 

A legjelentősebb forráscsoport a levéltári kutatásokkal megbízott Mosony Lipót világi pap 

nevéhez fűződik, aki 1914‒1916 között volt az oszmán fővárosban. A Katholikus Szemlében 

és az katolikus Alkotmányban megjelent írásaiban részletesen beszámol az események 

kirobbanásáról, illetve bemutatja a fájdalmas következményeket is. Bár saját bevallása szerint 

is az örmények sorsára vonatkozóan információk egy részét a németektől szerezte, saját és ez 

idáig feltáratlan megfigyelései is voltak. Emellett Mosony, Schrottyval és Kmoskóval 

egyetemben, szerepet vállalt a magyar, osztrák és német katolikus kar azon titkos 

törekvésében is, hogy a kapitulációk eltörlésével, valamint a francia és olasz papok 

kiutasításával a három ország átvegye a megüresedett egyházi ingatlanokat, és ellássa az 

elárvult katolikus hívők pasztorizációját. Az eseményekre ezáltal jól rálátó magyar pap 

Csernoch János hercegprímásnak 1916-ban küldött titkos jelentésében mindezeken túl 

részletesen beszámolt az örménymészárlások menetéről, kiterjedtségéről, a nagyvárosi 

örménység életben hagyásáról, illetve a katolikus maronitákat is elérő üldözésekről. Ezeket az 

információkat megerősítették Schrotty és Kmoskó vonatkozó írásai is. Kmoskó Mihály ezen 

túl részletes jelentést adott be a szíriai missziók helyzetéről, amiben kitért az örmények 

helyzetére is. A személyes beszélgetéseken gyűjtött információi olyan részletekbe adnak 

betekintést, ami a nemzetközi szakirodalomban ismert volt ugyan, de más oldalról eddig nem 

erősítették azt meg. Mindhárom világi pap beszámolója eljutott Csernoch János 

hercegprímáshoz, Várady T. Árpád kalocsai érsekhez, rajtuk keresztül pedig Burián István 

közös külügyminiszterhez. Ezek tudatában biztosan állíthatjuk, hogy a Monarchia vezetésén 

kívül a Magyar Királyság politikai vezetése is tisztában volt az Oszmán Birodalomban zajló 

eseményekkel, sőt, egy érdekes közjátékra is sor került a magyar és a török fél között. Vákár 

P. Arthúr gyergyószentmiklósi hírlapíró Mosony titkos jelentése után egy hónappal hamis 

papírokkal a török fővárosban utazott, ahol örmény egyházi személyekkel találkozott, és a 

török feltételezések szerint bizonyítékokat gyűjtött az örménymészárlásokkal kapcsolatosan. 



A hazatérését követően a budapesti török követ, értesülve az eseményekről, minden 

tekintélyét latba vetette, hogy Vákár tervezett parlamenti felszólalása és az ezzel kapcsolatos 

ellenzéki interpelláció elmaradjon. Bár a felszólalás elmaradt, az ügy további hullámokat 

vetett, így végül Csernoch Jánosnak is tisztáznia kellett magát. A török vád szerint ugyanis a 

hercegprímás küldte Vákárt azzal a feladattal, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a törökök ellen. 

Bár ezt alátámasztó forrást nem találtam, és a fentebb említett három világi pap törökországi 

kiküldetése némileg értelmetlenné is teszi az ügyet, Vákár titkos jelentések beérkezése utáni 

utazása mégis kételyeket hagy maga után.  

Az egyházi személyek beszámolóin túl további forrásközlők is jártak az Oszmán 

Birodalomban. Bár az 1917 januárjától 1918 októberéig aktív Konstantinápolyi Magyar 

Tudományos Intézet anyagában semmilyen utalást nem találtam az örmények sorsára 

vonatkozóan, ennek oka az isztambuli örménység túlnyomó többségének érintetlenül 

hagyásában rejlik. Az osztrák-magyar tüzérek török frontra történő megérkezése ugyanakkor 

Vidéky Emil révén újabb forrásközlővel gazdagította a kutatást. Vidéky alkatrészpótlásért 

felelős tisztként megjárta Damaszkuszt és Moszult is, ahol örmény árvákba, illetve az örmény 

kereskedőktől elbitorolt palotákba botlott, és visszaemlékezéseiben további részletekre is 

kitért a Szíriában és Irakban tapasztaltakkal kapcsolatban. Ráadásul tagja volt annak az 1918-

as Lénárd-expedíciónak is, ami Északnyugat Törökország néprajzát kutatta. Györffy István 

révén a kutatócsoport örményekre vonatkozó megfigyelései is érdekes információkkal 

gazdagították a dolgozatot. Összességében elmondható, hogy a világháborús magyar források 

hozzájárulhatnak a téma nemzetközi szakirodalmához, azt több esetben kiegészítik, árnyalják. 

Ugyanakkor bizonyos fokig ellent is mondanak annak, hiszen mindenhol kiemelik a 

mészárlásokban játszott német szerepet, illetve egyfajta ötletszerűséget. Bár megerősítik az 

örményellenes lépések kiterjedtségét, kiemelik a keleti részek örményeinek oroszpártiságát, 

illetve a végrehajtás teljes eltérő jellegét, alkalmanként a nagyhatalmi beavatkozási 

kísérleteket.  

Mindezek alapján úgy vélem, egyértelműen a török kormányzat felelős a 600‒800.000 

örmény haláláért, és az Oszmán Birodalom örmény lakosságának eltűnéséért, amiben 

leginkább népesedési és gazdasági okok játszhatták a főszerepet. A kormánypolitika mellett 

ugyanakkor helyi szinten nyilvánvalóan megjelentek a személyes indítékok is: az irigység, a 

vallási fanatizmus, a kurd‒örmény és török‒örmény ellentétek, a közbiztonság hiánya, a 

korrupt közigazgatás, valamint az egyenlőtlen viszonyok és lehetőségek. Ráadásul a magyar 

beszámolók szerint a kormányzat döntéseknek sokszor semmilyen hatásuk nem volt a 

fővároson kívül, a vidéki életet sokkal inkább meghatározták a régi beidegződések, mint a 



kormány által hirdetett politika. Erre is alapozva nem találtam arra bizonyítékot, hogy az 

oszmán vezetés előre eltervezetten, az örmény szisztematikus kiirtását tervezte volna. 

Véleményem szerint ezt az eltérő végrehajtás, a különböző külső és belső faktorok 

(nagyhatalmak, helyi kormányzók, idegen és helyi katonaság stb.), valamint a török 

közigazgatás akkori állapota sem tette volna lehetővé. Az ugyanakkor valószínű, hogy a 

világháborús viszonyokat egyfajta lehetőségként értékelte a kormányzat, és különösebb 

előkészítés nélkül, katonai szövetségeseivel a háta mögött nekilátott a keleti részek népesedési 

arányainak radikális megváltoztatásához, ezzel elejét véve a további területveszteségeknek, 

illetve el akarta érni a gazdasági hatalom helyi kézben történő összpontosítását a későbbi 

túlélés érdekében, mindezt anélkül, hogy a nagyhatalmak beavatkozását kockáztatták volna. 

Az otthonaik elhagyására kényszerítettek sorsának sokszor eltérő és véletlenszerű alakulása, a 

mészárlásokban részt vettek eltérő motivációi és társadalmi háttere, valamint a túlélők 

számának vegyes eloszlása is a felé mutat, hogy inkább az örmények elkergetése, vagyonuk 

átvétele volt az elsődleges cél.   

A dolgozat befejező részében röviden bemutatásra került a világháború utáni nagypolitika 

törökországi leképeződése, így a francia légiók dél-törökországi bevonulása, a 

béketárgyalások során fel-felbukkanó örmény kérések, a frissen megalakult Örményország 

első harcai, illetve az ún. Mazhar Bizottság által az elkövetők ellen folytatott bírósági 

eljárások. Ezen kívül a magyar külügyminisztériumi tisztségviselők, valamint a később felálló 

törökországi képviselet tagjainak egykori jelentéseiből az a kép rajzolódik ki, hogy a Török 

Köztársaság első éveiben az állam igyekezett minél inkább beavatkozni a még megmaradt 

kisebbségek belügyeibe, illetve általános volt az idegengyűlölet, ami az életben maradt 

örménység további elvándorlásához vezetett. Ezen kívül Nagyiványi Zoltán utazó, Németh 

Imre katonai attaché, illetve Fehértájy Tibor mérnök visszaemlékezésein keresztül 

szemléletesen kerül bemutatásra az az űr, ami az elkergetett kisebbségek, ezen belül 

leginkább az örmények után maradt. Németh az Amasya‒Samsun régióból, míg Fehértájy a 

Kayseri‒Maraş közti terület egykori örmény lakosságáról írt részletesen. Mindegyikük 

elhagyott, romba dőlt városrészeket, parlagon heverő mezőket és tönkrement kereskedéseket 

ír le, amik a világháború utáni török gazdaság mutatóiban is kiütköztek. Szembetűnő volt 

számukra is, hogy a nemzeti gazdaság azonnali megvalósításának célja kudarcba fulladt, és a 

frissen betelepített balkáni és kaukázusi menekültek életmódja és gazdasági potenciálja meg 

sem közelített az egykori örmények lakosokét.   

A fentiekben igyekeztem bemutatni minden olyan magyar nyelvű forrást, amelyik érdemi 

információkat nyújt az Oszmán Birodalom örmény lakosaira nézve. Az 1848-as forradalom és 



szabadságharc magyar menekültjeitől a második világháborús diplomatákig, majdnem minden 

magyar forrásközlő tudott érdemit mondani az örmények társadalmi, politikai, vallási és 

kulturális életével kapcsolatosan. Az információk megerősítették a nemzetközi szakirodalom 

által eddig feltárt eredményeket, illetve reményem szerint hozzá is tettek ahhoz. Különösen az 

1894‒96-os, Vámbéry által papírra vetett beszámolók, az 1915‒1917-es évek magyar 

elbeszélői, valamint a háború utáni leírások szolgáltak olyan plusz információkkal, amelyek 

elsődleges és feltáratlan forrásai voltak az örménymészárlásoknak. Ezen kívül sikerült 

elhelyezni a kor politikai mozgásai között azon oszmán-török iratokat is, amelyek a török‒

magyar kapcsolatok örménykérdésre vonatkozó részével foglalkoztak, és amik értelmezése 

eleddig megoldhatatlan feladat elé állította a török kutatókat. Végezetül kijelenthetjük, hogy a 

Török Köztársaság is rengeteget vesztett az örménység eltűnésével, bár a felszín alatt azok 

épített és kulturális örökségének egy része mind a mai napig fellelhető. A megölt örmény 

újságíró, Hrant Dink szavaival élve az „1915 méter mély kútból” előtörő történetek még 

sokáig napirenden lesznek Törökországgal kapcsolatban, ahogy napirenden voltak az elmúlt 

száz év folyamán is.   
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