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A kotetet Hegedíís Katalin adomány oztaa Magyar-Torok Baráti Társaságnak
202o-ban

A toroko rszétgi ormények r9r5-os genocídiumg a XX, század els nagy népirtása volt, dg p4, nem els

iil.ffi#;;i.i; i ;;; "Í.eg gqPibb, és iegsaíátq9+b gsogoryjl"át e, ormények népirtását a torok

áir-"* -indig is tagadta, é,s &zántánt fiáborris propagandájának min sítette,

Ez a kotet, melyben tizenhárom hazai és kiilfoldi torténész mutatja be e tá.rsadalmi-torténelmi trauma

kiilonb<iz aspektusait, egyben 
'i ilarÁa i;9ier ruiorit"s Egyetem Armenológiai Intézete által elindított

Studia Armeiologica Hungartco sorozat els kotete,
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