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KÖZLEMÉNYEK

Veszprém emlékjelei 2015

BÁNDI LÁSZLÓ (szöveg) – ZACHÁR ZSOLT (fotók)

Emlékjel neve: Örmény holocaust kőkereszt
Típusa: Emlékhely
Helye: Veszprém, Kossuth u. és Szent Imre tér sarkán lévő parkban
Felirata: (örmény nyelven is) Örmény Genocídium 1915 Törökország

1988–1990 Azerbajdzan-Sumgait
Anyaga: Samottos, kereszt motívummal díszített kerámia kb. 2 m magas
Készítő: Szargiszyan Rafael örmény szobrászművész 
Felavatás dátuma: 2015. május 8.
Avató: Akopján Nikogosz, a veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke és Brányi Mária alpolgármester
Köszöntőt mondott: Kovács Bálint történész és Serkisián Szeván, az Országos

Örmény Önkormányzat elnöke
Megjegyzés: Törökország Budapesti Nagykövetsége tiltakozott a felállítása miatt

és teljes kivizsgálást kért. Napló 2015. május 21. „Úgy véljük, az emlékműveknek a
gyűlölet éltetése és az ellentéteken alapuló ellenséges érzület megfogalmazása
helyett a barátság talaján kellene állniuk” – áll a török nagykövetség közleményé-
ben, amellyel a veszprémi örmény emlékmű felállítására reflektáltak. 

Történeti leírás: Az örmény népirtás 100. évfordulójára állították. Kovács Bálint
idézte fel a genocídium eseményeit, amikor 1915. április 24-én megsemmisítő hatá-
rozatot hoztak az Oszmán Birodalomban élő örmény értelmiségiekre. A két évig
tartó népirtásnak – amelyet Törökország mind a mai napig tagad – közel kétmillió
örmény esett áldozatul. A 100. évfordulóra több városban is keresztes köveket, úgy-
nevezett khackarokat állítanak az örmények, emlékezve múltjukra. Brányi Mária:
Magyarország befogadó ország, Veszprém városa befogadó város. A városvezetés
figyelemmel kíséri és ahol lehet, támogatja az itt élő kisebbségek tevékenységét. Az
örmények városi nemzetiségi önkormányzata aktívan részt vesz a veszprémi kultu-
rális és közéletben, a most avatott emlékmű a harmadik örmény emlékjel lesz a
városban. Serkisián Szeván, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke: a kőke-



Bándi László–Zachár Zsolt Veszprém emlékjelei 2015

99

reszt megszemélyesíti az örménységet. Anyagában rávilágít arra, Örményország
tájain minden négyzetméter termőföldért keményen meg kell küzdeni, formájában
pedig az örmények erős hitét szimbolizálja a kereszt. (Veszprémi7Nap, 2015.
május 15.)

*   *   *

Emlékjel neve: Alapítási emléktábla
Típusa: Egyéb
Helye: Veszprém, Dózsa György Általános Iskola Szent István épületében
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Készítő: Stumpf János és Stumpf Ferenc kőfaragó mesterek, Veszprém
Felavatás dátuma: 2015. október 9.
Köszöntőt mondott: Veress József igazgatóhelyettes
Történeti leírás: A veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskola elődjének, az 1939-ben épült Szent István Római Katolikus Elemi
Népiskola alapítási táblája az 1950-es években megsemmisült. A 75 éves jubileumi
rendezvénysorozatban sikerült pótolni a Szent István épület lépcsőfordulójában
Veress József igazgatóhelyettes kezdeményezésére. (Napló, 2015. október 9.)




