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Molnár Melinda                                                                                                                                                                     
Nincs olyan örmény, aki valaha felejteni

tudná a genocídiumot 
A 104 éve történt örmény népirtásra emlékezett péntek este a székelyudvarhelyi 
Magyarörmény Kulturális Egyesület tagsága. Nyitányként megkoszorúzták  
a helybéli magyarörmény emlékhelyet, majd a városi könyvtár látvány- és hang-
zóanyag-termében Szász Tibor András, örmény gyökerű felsősófalvi református lel-
kipásztor szólt a 20. század első népirtásáról, és levetítették az Eltitkolt holokauszt 
című dokumentumfilmet.

„Egyéve,hogyfelavattukeztamagyar-
örmény emlékhelyet, melyet elsősorban 
a székelyudvarhelyi magyarörmény kö-
zösségszámáraállítottuk,deaz1915-ben, 
a törökök által elkövetett gyalázatos ör-
ménynépirtásratörténőemlékezéshelyéül
isszolgál”–idézte 
fel a koszorú-
zási ünnepségen
Minier Ottó, az  
egyesület elnöke.
Kacskar,azazkő-
tömb. Kifejtette:
az emléktáblán
egy örmény ke-
reszt is látható.
Kacskarnakneve-
zik, de a kacskar
szó nem örmény
kereszt-jelentésű,hanemhatárkő,jelzőkő.
Ázsiában a Selyemutat nagyméretű kő-
tömbökkeljelöltékki,eztneveztékkacs-
karnak. Később a keresztény örmények 
akőtömbökrekeresztetvéstek–népimotí-
vumokkalésünnepijelenetekkeldíszítet-
ték.Miutánazudvarhelyimagyarörmény
emlék-kacskarnál elhelyezték a kegyelet
koszorúit,egyperccsenddeladóztakage-
nocídiumáldozataiértésegybenaszékely-
udvarhelyi magyarörmény elhunytakért.

Alehetetlenemlékezés„Nézzünkszembe
amúlttal!–hallottukszámosalkalommal.
Szembenéztünk.Ésáltalábanazzalisma-
radtuk.Ahogytávolodnakamúltkorsza-
kok szörnyűségei, annál több a kitakart,
szemérmesen elfedett kép, egyre több 

a 18 éves korha-
táros beléptető. 
Ezek már nem az 
áldozatok túlélő
utódainak érzé-
kenységét védik,
hanem a közöm-
bös, agresszív,
valóságot ken-
dőző leszárma-
zottaklelkivilágát
óvják – emlékez-
tetett SzászTibor

András. – (…) De a rossz lelkiismeret
vagy a lelketlenség fejhangjaitól függet-
lenül, rettenetesebb az a némaság, mely
atudatlanságésaközömbösségöltözetét
öltimagára.”Személyesenmegéltpéldá-
valszemléltette:nincsjóvátétel.„Áldozat-
ként megbocsáthatsz, felejthetsz. Átren-
dezheted tudatodat. Átutalhatod a terhet 
akorszakokgonoszságára,aholmindenki
szenvedett.Ahonnansokannemjöttekki
élve, de sokan jöttek ki gazdagon, míg

Jobbról: Minier Ottó elnök 

megintmásokjóvátehetetlenültönkretéve
vánszorogtak tovább. Egy ember halála
tragédia. Egy pár tucat ember megölése
szörnyű bűntett. Százezrek módszeres
legyilkolása értelmezhetetlen. Mondhat-
jukazt,hogynemlehetelfelejteni.Pedig
dehogynem!Ahogyafelejthetetlennagy-
mama,apótolhatatlanédesapaalakjakét-
háromgenerációalattkikopikavilágból– 
azelenyészőkeretek,koordinátarendsze-
rek tűntével –, így eltüntetett populáci-
ókrólpártorzéscsonkahelyiemlékma-
rad.Vagyannyi sem.Azemberelmúlik,
éshelyesemismerimeg többé!– idézte 
aBibliátazelőadó.Vallja:Nincsatörté-
nelemnek„milettvolnaha…”tere.(…)
Atörténelemnemahazugésmindigvál-
toztatható, cenzúrázhatóésújraértelmez-
hetőkönyveklapjainéltovább.Mégcsak
nemisagyőztesek írják.Agénekbevan
beleégve, -nőve. Minden sejt hordozza 
a transzgenerációs emlékeket. Áldozatét
és bűnösét egyaránt. Ezért szenvedünk;
nem tudjuk, miért depressziózunk, bi-
zonytalankodunk.MajdamaiÖrményor-
szágbanszerzetttapasztalataitígyfoglalta
össze:„NemlobognaktöbbéÁnizászlaia
Bagratuniak kereszthordó oroszlánjával.

(…)Nemülagyöngypapucsospapnap-
hosszatrégiésszentségtőlkormostemp-
loma hűsén, imádkozva és lelkeket si-
mogatva. Nem járnak békés karavánok
a Selyemúton.A félelem,megkeseredés,
a szegénység a bozótos romok töviseibe
akadt–ahajdanvérrelöntözöttkereszt-
utakon. És nem érti senki az elfeledett
tájon, hogy hova tűnt onnan az áldás és
békesség – úgy látszik, mindörökre.” 
Tanúk,vallomások.Amegemlékezésvé-
génlevetített,Eltitkoltholokausztcímű
dokumentumfilm archív felvételekkel,
túlélők vallomásaival rendkívül érzék-
letesenésszívszorítónmutatjabea20.
század legelső, közel kétmillió áldoza-
totkövetelőnépirtását,azörménygeno-
cídiumot.
ZárásképpenMinierOttónéhány fotót

mutatott a tavalyi örményországi zarán-
doklatukról,ésagenocídiumjerevániem-
lékhelyén előző nap, amegemlékezésről
készült felvételt. 

Fotó: Barabás Ákos
(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: 

https://szekelyhon.ro/aktualis/nincs-olyan-
ormeny-aki-valaha-felejteni-tudna-a-

genocidiumot)

Március 30-án a Jelen/lét fesz-
tivál keretében az Artashat
Örmény Nemzetiségi Színház
előadásában láthattuk a Geno-
cídium c. színművet aNemzeti
Színház Kaszás Attila termében.
Szereplők:Tóth G.-Keller Linda, 
Koncz Eszter,PintérGábor.
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