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Köszöntő

Tisztelt Olvasó!
Aki ezen albumot kézbe veszi, lényegében egy frissiben posztolt „szelfit” tart a tenyerében. A mai modern időkben mind gyakorta 
vagyunk úgy, hogyha valami szép és megkapó helyen járunk a világban, ahol jól érezzük magunkat, ha valami érdekeset, fontosat csi-
nálunk, vagy valamilyen izgalmas történés részesei vagyunk, akkor elkészítjük pillanatunk önportréját. Csak előkapjuk az okostelefont 
és széles mosollyal az arcunkon, mögöttünk a bemutatásra váró világgal, kattintunk egyet, majd a kész képet szétküldjük barátainknak. 
Azért osztjuk meg velük ezt a mosolyt, mert szeretnénk elbüszkélkedni vele, hogy valahova eljutottunk, hogy valamit megcsináltunk és 
most határtalan öröm tölt el bennünket. Ha korrektek vagyunk, akkor nemcsak az örömteli pillanatokat osztjuk meg ismerőseinkkel, 
hanem a kevésbé örömtelieket is. Ilyenkor a megmutatás, a másokkal való megosztás aktusa egyetlen apró üzenettel bővül, mégpedig 
annak tanulságával, hogy ezeken az akadályokon, nehézségeken is túljutottunk. ,,Túléltük” és most remény tölti el a szívünket. 
 Mi most eljutottunk valahová; eltelt húsz év az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, vagy, ahogy legtöbben ismerik: 
EÖGYKE életében. Ezen poszt formájában szeretném most ezt az időszakot összefoglalni és bemutatni. Szeretettel ajánlom e bejegy-
zést mind megtekintésre, mind pedig majd „lájkolásra”. 

A bemutatásnál sokat tanakodtam, milyen tematika szerint rendszerezzem a múlt fontos eseményeit és vajon 
mely témákat milyen részletességgel tartalmazzon majd az emlékalbum. Természetesen először arra gondoltam, 
hogy jellegét tekintve részletes, rendszerezett és beszámolószerű legyen, amely korrekten dokumentálva, pon-
tosan visszatükrözi az elmúlt 20 évet. 
 Aztán időközben ráeszméltem, hogy mindez már réges-rég bárki rendelkezésére áll, hiszen e célra szolgál-
nak a Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek. A „Füzetek” aktuálisan mindig tartalmazta az EÖGYKE és a hozzá 
tartozó önkormányzatok tevékenységeit, ám a szakmai cikkek, tanulmányok, beszámolók, elszámolások, stb. 
mellett azonban jóval több mindent rejtenek e lapok. Például olvashatunk akár arról is, hogy a barangolások 
során merre jártunk, mit láttunk, kivel találkoztunk... De a Füzetek azon fontos eseményekről sem feledkeznek 
meg, hogy pontosan mikor és hol koszorúztunk, kiket temettünk, kiket kereszteltünk, hogyan emlékeztünk 
meg Világosító Szent Gergely ünnepén, vagy a Genocídium emléknapján. A Füzetek közel 10000 oldalnyi 
anyaga statisztikai összefoglalásának sem látom sok értelmét, holott sokan kedvelik a hangzatos számértékeket, 
példának okáért utazásaink során hányszor is kerültük meg a Földet.  

Azt szeretném, ha a kedves Olvasó is úgy értené és érezné ezt az elmúlt 20 évet, mint ahogy mi magunk is megéltük azt. Ezen album 
ugyanis a „magyarörmény érzésről” szól. Azt szeretném, hogy bárki, aki betekint ebbe az albumba, érezze: szükséges és jó érzés valahova, 
valamilyen közösséghez tartozni, de még ennél jobb magyarnak, ezen is túl „magyarörménynek” lenni. 
 A magyarörménység érzése nagyon összetett dolog. Van egy tagunk, aki azt mondta, bár 8/10 részben más nemzetiséghez tartozik 
és csak 2/10 részben örmény gyökerű, mégis az örmény közösséghez tartozónak vallja magát. Vajon miért van ez? Nos, talán azért, 
mert a  magyarörmények mindig büszkék voltak arra, hogy az 1948-49-es forradalom és szabadságharc során az ő nemzetiségük volt 
egyetlen, mely nem szült árulót a hazának. (Itt gróf Teleki Sándor nevét érdemes megjegyezni). Az örmények joggal lehettek büszkék 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és örmény önkormányzatai 20 éve

E dokumentum – és képtár egy visszatekintés az elmúlt 20 év történetére. Van néhány olyan témakör, amelynek ismerete minden-
képpen szükséges az emlékalbum értékeléséhez, megértéséhez. Ilyenek például azok, hogyan is kerültek az örmények az elismert 13 
kisebbség/nemzetiség közé, hogyan kerültem én személyesen kapcsolatba az örményekkel, örmény nemzetiségi önkormányzatokkal és 
hogyan látom helyemet és szerepemet az elmúlt több mint 20 év viharaiban és napsütésében, milyen külső és belső feltételek, körül-
mények között működött az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.

A kezdetek

Az örmény kulturális életbe történő bekapcsolódásom, valamint az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület (továbbiakban EÖGYKE) megalakulásának lehetősége, 
illetve annak több mint 20 éves tevékenysége szempontjából fontosnak tartom az 1993-
ban hatályba lépett, a nemzetiségek jogairól szóló LXXVII. Tv. ismeretét. E törvény tud-
niillik sok mindent szabályozott, többek között azt is, hogy mely nemzetiségek kapnak 
jogot az önkormányzatisághoz.
 E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) 
minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, 
amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampol-
gárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik 
meg, egyben olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, 
történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.
 Ezen törvény értelmében meg kellett vizsgálni, hogy az erdélyi örmények vajon megfelelnek-e a törvényi követelményeknek, azaz 
legalább 100 éve honosak Magyarországon, számszerű kisebbséget képeznek-e és ápolják-e hagyományaikat, kultúrájukat és beszélik-e 
saját nyelvüket. A következőkre jutottunk: Az erdélyi magyarörmények több mint 100 éve honosak Magyarországon, több mint 350 
éve élnek Erdélyben, számszerű kisebbséget képeznek, a létszámuk kb. 10-15 ezerre tehető és beszélik a saját nyelvüket, amely már 
közel 200 éve magyar, emellett ápolják és megélik kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat. 
 Sok évi küzdelmem után végre sikerült elérnem, hogy az új nemzetiségi törvény (2011. évi CLXXIX. tv.) – az örmény mellett – 
elismerje a hazai örménység magyar anyanyelvét is. Ennek fényében az is megállapítható, hogy a magyar anyanyelvű, túlnyomó több-
ségben élő erdélyi magyarörmények nélkül a törvényesség szerinti, örmény nemzetiségi önkormányzatiság a mai formájában bizony 
nem jöhetett volna létre. 
 Az 1915-ös örmény népirtás elől menekülő örmények még csak kis létszámban érkeztek hazánkba. A II. világháború után szintén 
sokan települtek le Magyarországon, és bár beszélték az örmény nyelvet, de sem számosságuk sem őshonosságuk révén nem kaphatták 
volna meg az elfogadott nemzetiség jogát, vagyis így ők nem alapíthattak volna önkormányzatokat.

arra is, hogy nem csak az eszük, de a szívük, a tisztességük is mindig a helyén volt és tetteiket sosem befolyásolta a haszon. A tisztességes 
kamat mértékét a templom oltárán is mindig feltüntették (lásd: a csíkszépvizi örmény katolikus templom oltára). Büszkék voltak 
hitükre és vallásukra, közösségi életükre, családjaikra, otthonukra, munkájukra. Olyan városokat építettek, melyeknek szerves részét 
képezték a szegényházak, az árvaházak, a kórházak, és persze az iskolák. Bárhova vetette is őket a sors, először mindig templomot 
építettek. Ha elsőre csak kicsire tellett, akkor először csak kicsi épült, de mindig ez volt az első lépés a gyökeret eresztésnél – egy jobb 
világ felé. Összeállították a Bibliát, amelyet a menekülés előtt lapokra szedtek és szétosztottak egymás között. Megérkezés után aztán 
persze összerakták; ez volt a „népszámlálás”. Büszkék hírességeikre, művészeikre, tudósaikra, mert igen sokat adtak a magyar befogadó 
nemzetnek, amelyhez sosem váltak hűtlenné.

Jelen album anyagát tehát az elmúlt 20 év történéseiből állítottam össze a Magyarországon élő, közel 800 éves 
magyarrá vált örmény közösségről – kiegészítve tárgyszerű történelmének rövid bemutatásával, illetve sok-sok 
képpel gazdagítva. Az újraalkotás során felbontottam a korábban összeállt, összecsomózott szövetdarabokat, 
hogy újraszőhessem történetünket a célból, hogy a kedves Olvasónk is sajátjának érezhesse a „magyarörménység” 
érzését. Az album anyagát úgy állítottuk össze, hogy a 20 év történéseit darabokra téptük, feldobtuk a levegőbe 
és a pilinkéző történetdarabokból néhányat elkaptunk, beraktuk egy kosárba és elvittük a nyomdába. Utólag 
vettük észre, hogy a kosárba csak mosolygós képek hullottak és örömmel állapítottuk meg, hogy az „1001 tor-
nyú” Aniból elszármazott magyarörményből összeállt az „1001 mosolygós örmény arc”, melyet emlékalbumunk 
alcímének adtunk. 

Elnézést kérünk azoktól, akik nem kerültek az albumba, pedig ők is jelen voltak kiállításainkon, hangversenyeinken, szereplőként, 
nézőként vagy hallgatóként. Biztosak vagyunk abban, hogy ők is jól érezték magukat rendezvényeinken, róluk is készülhetett volna 
mosolygós kép, vagy ha készült is csak helyhiány miatt nem kerültek a kosárba. Reméljük albumunk nézegetése közben legalább to-
vábbi 1001 arc válik mosolygóssá.

Kellemes nézegetést, olvasást kívánok, kedves Olvasó és szívből remélem, hogy Önt is megérinti majd, milyen jó is magyarörménynek 
lenni!

dr. Issekutz Sarolta
2018. november



6 7

nyelvjárás erdélyi változatát beszélték, amely teljességgel kihalt a XX. századra. Az erdélyi örmények között ma az „örmény gyökerű 
magyar” kifejezés is használatos, mely nagyban összefügg a választásokra való jogosultsággal, illetve a népszámlálás intézményével, 
elvégre a magyarörménység alapvetően magyarnak vallja magát. Jellemző példa erre, hogy amikor Romániában-Erdélyben összeírják a 
nemzetiségeket, akkor az ottani örmények is mind magyarnak vallják magukat. 
 1920-ban Trianon ismét szétszakította az erdélyi örmény közössé-
geket, családokat. Menekülésre, szétszóródásra kényszerítette az erdélyi 
örmény kolóniákat, kik Magyarországon és Nyugaton leltek új hazára. 
Magyarországra érkezve azonnal ismét közösségekbe szerveződtek, egye-
sületet alapítottak és szerény feltételek mellett, de újra megszervezték hit- 
életüket is – még ha gyakran a házi kápolnánál nem is tellett többre. Na-
gyon jól mutatja be ezt a közösséget az 1940. március 22-én megjelent 
Nagy Budapest c. lap 10. oldalán található Örmények névsora összeírás 
– név és foglalkozás.
 Két dolog is látható e listából. Egyrészről a magyarörmények (lásd. 
magyar nevek) közül igen sokan magas státuszt töltöttek be Budapesten; a 
két világháború között is megbecsült polgárai voltak e hazának. Másrészről 
az is kivehető, hogy alig néhány menekült örmény élt Budapesten.  
 A II. világháború után, a kommunista diktatúra idején már csak ti-
tokban lehetett származásról beszélni. Sokan már a családban sem hagyo-
mányozták tovább a családi gyökereikről, származásukról szóló tudást, és 
a gyermekeknek sem mesélték el az örménység eredettörténetét az Ararát 
szent hegyről. Az 1989-es változás után sokan meglett emberként kezdték kutatni különleges neveik eredetét, örmény származásukat, 
rokonaikat, az elhallgatott örmény gyökereket. Beindult az un. „rearmenizáció”, azaz az örmény hagyományok újratanulása. 
 E folyamatnak igen nagy lökést adott az a tény, hogy az örményeket is felvették az elismert 13 kisebbség közé. Ez azért játszott 
fontos szerepet, mert az önkormányzatiság lehetősége lényegesen jobb anyagi lehetőséget jelentett a nemzetiségi egyesületeknek a 
hagyományos kulturális egyesületekhez képest. Egy másik fontos tényező, hogy az örmény önkormányzatok megalakulása után a tele-
vízió, a rádió, az újságok sokat foglalkoztak a nemzetiségekkel, így az örményekkel is. E cikkek, riportok, beszámolók rendezvényekről, 
beszélgetések, stb. sokakban felkeltette az érdeklődést a nemzetiségek és köztük az örmények iránt. Meglepetésként hatott az újonnan 
felfedezett, magyar név mögötti örmény eredet; az érdekes nevek, az érdekes történetük, a kultúra és a hagyományok. Kezdetét vette a 
gyökerek kutatása, az örmény gyökerűek jelentkezése, bekapcsolódása.

A Magyarországon élő örmények

Magyarországon az örmény nemzetiséghez tartozók túlnyomó többsége (kb. 98%) már kétszáz éve magyar anyanyelvű s emellett büszke 
örmény gyökereire és boldogan vállalja e nemzetiséghez való tartozását. Nem meglepő, elvégre ősi kultúrával rendelkező, sikeres és 
megbecsült közösségről van szó és az ilyen közösséghez való tartozást jó megélni. Az EÖGYKE a jereváni Örmény Tudományos Aka-
démián tett látogatása során (2005) az akadémia elnökével is beszélgettünk erről, aki kijelentette, hogy a Kárpát-medencei örmény 
diaszpóra a legrégebbi, amely közel 800 év után is ápolja örmény gyökereit, kultúráját, hagyományait és örmény katolikus hitéletét. 

A magyarörmények történelme

Az erdélyi örmények ősei - bár egyes történelmi dokumentumok már az Árpád kori örmény jelenlétről is beszá-
molnak -, a hagyomány szerint az „1001 tornyú” Ani fővárosból (jelenleg romváros Törökországban) 1239-ben 
menekültek el és 4 és fél évszázados menekülés után végre hazát találtak maguknak Erdélyben. 1672-ben I. Apafi 
Mihály fejedelem hozzájárult a menekült örmények tömeges – a hagyomány szerint 3000 fő – befogadásához, 
illetve letelepedéséhez és kiváltságokat biztosított számukra. Kezdetben néhány erdélyi városban éltek zárt 
közösségekben, később tevékenységük és munkájuk eredményeképpen egész Erdélybe széttelepültek. Örmény 
őseink beilleszkedésükkel, tisztességes és jó minőségű (főleg iparos és nagy állattartó, kereskedő) munkájukkal, 
hazaszeretetükkel, a közösség összefogásával hálálták meg a befogadásukat. 
 A XIX. század elejére már magyar anyanyelvűként, de örmény kultúrájukat és hagyományaikat, örmény 
katolikus hitéletüket ápoló magyar állampolgárokká váltak, akik felvirágoztatták nemcsak örmény közössége-
iket és városaikat, hanem az egész Magyarhont. Példának okáért hazájuk védelmére az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc során – létszámukat felülreprezentálva – adtak honvédeket, honvédtiszteket, sőt tábornokokat 
(például gidófalvi Czetz Jánost, Görgei Artúrt), aradi vértanúkat (eleméri és ittebei Kiss Ernő honvéd altábor-
nagyot és Lázár Vilmos ezredest) is. Nagyon sok hírességet adtak e hazának, köztük művészeket, politikusokat, 
minisztereket, még miniszterelnököt is. Volt olyan időszak, amikor 16 magyarörmény képviselő ült a magyar 
parlamentben.

Kik voltak örmény miniszterelnökök, miniszterek Magyarországon 1867- 1919 között: 
Miniszterelnökök: 
• Lukács László 1912. április 22. - 1913. június 10. között 
• Dr. Pattantyús Ábrahám Dezső 1919. július 12 - 1919. augusztus l2. között  
Miniszterek: 
• br. Dániel Ernő Közmunka- és Közlekedésügyi miniszter 
• Gorove István Közmunka- és Közlekedésügyi miniszter, Földmívelés-, Ipar- és  Kereskedelemügyi miniszter 
• csejtei Kristóffy József (anyja neve: csiksomlyói Csiky Gizella) Belügyminiszter 
• Lukács Béla Közmunka- és Közlekedésügyi miniszter 
• Lukács György Vallás- és Közoktatásügyi miniszter 
• Lukács László Őfelsége személye körüli miniszter, Belügyminiszter, Pénzügyminiszter, Közmunka-, Közlekedésügyi miniszter 
• dr. Pattantyús Ábrahám Dezső Pénzügyminiszter 
• Szilágyi Dezső (anyja neve: Lukács Anna) Igazságügy miniszter, a képviselőház elnöke

Az örmény közösség létszámát a XIX. század végi Erdélyben ekkor 10-15 ezerre becsülték. Szongott Kristóf szamosújvári tanár, armeno- 
lógus a XIX. század utolsó évtizedeiben az erdélyi örménységet magyar-örménynek (magyarörménynek) nevezte el, hogy megkü-
lönböztesse a külföldi diaszpórák örménységétől, akik szintén beszélték az örmény nyelvet. E kifejezést az általa elindított Armenia 
magyar-örmény havi szemle folyóiratában (1887-1907) is megjelentette. Ezt a szóhasználatot vette át a magyarországi, Erdélyből 
elszármazott, évszázadok óta magyar kultúrán felnőtt örménység, hogy megkülönböztesse magát a XX. század második felében a Ke-
letről érkezett örményektől, akik hasonlóképpen a keleti örmény nyelvjárású örmény nyelvet használták. Őseink Erdélyben a nyugati 



Szongott Kristóf

Vákár Tibor építész  az EÖGYKE logójának megalkotója
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A választások és az önkormányzatok megalakulása

A helyi önkormányzati választásokon 32 ezer szavazatot kapott az örménység, így a 13 nemzetiség között a 6. helyet sikerült megszerezni 
a ranglistán. Igaz, akkoriban még bárki szavazhatott az általa kiválasztott nemzetiségre, s ezek  közül sokan jól ismerték már a hazai 
magyarörménység kultúra, gazdaság, politika, hazaszeretet területén elfoglalt helyét. 
 1995 elején elsőként alakult meg a 13 nemzetiség közül – saját szabályzatunk és közgyűlési jegyzőkönyvünk alapján – az Országos 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban OÖKÖ), melynek elnöke Avanesian Alex, alelnöke én lettem. A rendszer szépen 
kiépült és sikeresen működött, amelynek kidolgozott szabályzatait a többi kisebbségek számára is továbbadtuk. A következő évben 
Avanesian Alex elnök önhatalmúan, indokolás nélkül megszüntette előbb az alelnökségemet, majd a következő évben a választó állam-
polgárok szavazatával az OÖKÖ-ban nyert képviselői mandátumomat. Ez utóbbit egy valótlan tényállás alapján koholt, tudtom és 
jelenlétem nélkül, Debrecen városában megrendezett fegyelmi eljárás következtében. A választással szerzett mandátum jogtalan elvétele 
az elnök törvényen kívüli magatartását bizonyította, melyről az azóta eltelt idő alatt számos alkalommal ismételten is bizonyítható 
módon számot adott. Panaszomat eljuttattam minden fórumhoz: még a miniszterelnökhöz és államfőhöz is. A parlament is tárgyalta, 
de az állami apparátus tehetetlenül állt, s joghézagra hivatkozott. Az elnök ekkorra a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatban, 
valamint a II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzatban betöltött elnöki pozíciómat is megkísérelte megszüntetni, szerencsére 
sikertelenül. 
 Avanesian Alex magatartása, törvénytelen eljárása rávilágított arra, hogy segítségemre pusztán csak az örmény önkormányzatiság 
felállításáig, működésének beindításáig volt szüksége. Ugyanis a keleti örmények, a nemzetiségi törvény szabályai szerint, nem hoz-
hattak volna létre önkormányzatokat, csak a megfelelően régóta itt lakó magyarörmények kihasználásával. Vagyis: „A mór megtette 
kötelességét, a mór mehet.”
 Rám jellemző módon nem vonultam vissza, sőt ezen támadás erőt adott a még határozottabb 
és erőteljesebb munkához. Beláttam, hogy a legjobb az önálló magyarörmény arculat kialakítása 
(függetlenül a keleti örményektől és Avanesian Alextől), saját egyesülettel, saját újsággal, saját ren-
dezvényekkel, klubbal, saját választási listákkal és képviseletekkel. A már megszervezett és működő 
közösség fennmaradása érdekében 1997. február 14-én létrehoztam az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesületet (továbbiakban EÖGYKE) 22 alapító taggal. 1997 szeptemberében 
meghívtam az erdélyi örmény kolóniák meglátogatása után általam kiválasztott vezető személyisé-
geket egy budapesti konferenciára, majd Együttműködési megállapodást kötöttünk egymással az 
erdélyi örmény kultúra közös bemutatására, együttműködésre. 
 20 évig vezettem sikeresen a Fővárosi Örmény Önkormányzatot, valamint 6. ciklus óta a II. 
kerületi Örmény Önkormányzatot. Az általam vezetett szervezetek így tudtak és tudnak a mai napig 
is maximálisan együttműködni a magyarörmények határon átívelő összefogásában, a történelmi örménység kultúrájának, örmény 
katolikus hitéleti identitásának megőrzésében, továbbörökítésében, természetesen az EÖGYKE további örmény önkormányzataival 
együttműködve. Összefoglalva elmondható, hogy ezen sikeres 20 évi munka, melyet e kiadvány is hivatott bemutatni, különös módon 
éppen az Avanesian Alex és támogatói részéről elszenvedett folyamatos támadásoknak köszönhető, továbbá ama folyamatos belső 
kényszernek, hogy bebizonyítsam: talpon tudunk maradni, sőt a kevesebb forrásból, még ha jóval nagyobb energiával, időráfordítással 
is, de többet tudunk kihozni.
 A 20 év alatt, a közösség érdekében, számtalan kísérletet tettem egy, az Avanesian Alexszel való megállapodás létrejöttéért. Például 
2014-ben az országos önkormányzat alakuló közgyűlésen letettem az asztalra egy együttműködési megállapodás javaslatot, amely pon-

Az én szerepem a közösséggé formálásban

Hogyan kapcsolódtam be az örmény önkormányzatiságba, az örmény közösségépítésbe, 
amikor is stabil anyagi háttérrel és ügyfélkörrel rendelkező, aktívan praktizáló ügyvéd vol-
tam, különleges státusszal? A romániai magyarok magyarországi vagyonjogi ügyeinek, az 
államközi megállapodás alapján egyedüli képviselőjeként vajon hogy lett mégis szívügyem 
a magyarörménység érzetének védelme?
 Az 1993-as nemzetiségi törvény megjelenése után nem sokkal, váratlanul felkeresett 
lakásomon Avanesian Alex és Diramerján Onnig, kik a XX. század második felétől ha-
zánkba érkezett keleti örmények képviseletében jártak el. Arra kértek, hogy hivatásom 
okán vállaljam el a hazai örmények összefogására az örmény kisebbségi önkormányzatok 
megszervezését. Hosszabb gondolkodást követően megtettem: elvállaltam ezen úttörő fel-
adatot, és Édesapám (dr. Issekutz János nyugdíjas ügyvéd, volt törvényszéki tanácselnök, 
100% örmény származású) segítségét kértem a működéshez szükséges kérelmek, szabály-
zatok megszerkesztéséhez.
 1994 őszére jelezték a helyi önkormányzati-, majd 1995 elejére a fővárosi- és országos 
választások kiírását. Megállapodtunk a kampány beindításában akként, hogy a magyarországi többszáz éves, magyar anyanyelvű, tör-
ténelmi örménység és az utóbbi évtizedekben betelepült, örmény anyanyelvű keleti örmények közösen és együttműködve szeretnének 
örmény kisebbségi önkormányzatokat létrehozni. Felkérőim segítségemet és részvételemet kérték az országos örmény választási kam-
pányok megszervezésében, illetve a megalakuló kerületi-, fővárosi-, vidéki települési önkormányzatok, valamint az Országos Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat (OÖKÖ) működésének beindításában is. Elkészítettem a működéshez szükséges szabályzatokat, felvettem a 
kapcsolatot a minisztériumokkal, felettes hatóságokkal, továbbá segédkeztem az országos nemzetiségi önkormányzatok elhelyezését eldöntő 
Bizottságban, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriumában a pályázati támogatások elbírálásában. 

 Elvállaltam az OÖKÖ alelnökségét – a törvényesség biztosítására, valamint részt vettem a II. kerületi- és 
fővárosi önkormányzat munkájában, amelyekben szavazás útján elnyertem az elnöki pozíciót – mindezt ügyvédi 
praxisom mellett. 

Miután én gyerekkorom óta aktívan megéltem az örménységemet (otthon, családi kapcsolatok, kollégák, 
templomi ismeretségek, örményországi utazásom 1970-ben, stb.), és több könyvet elolvastam az örményektől, 
a sikeres választás céljából felkutattam a hazai örmény családokat. A közösség tagjainak felkutatásához és a 
szervezés megkezdéséhez megkaptam a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség szerény egyházi címlistáját. 
 A kutatást ezután Szongott Kristóf  (XIX. századi tanár, armenológus) A magyarhoni örmény családok Ge-
nealógiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etimológiai értelmére c. 
könyvének (Szamosújvár, 1898) reprint kiadása alapján folytattam. 
 Tudtam, hogy körülbelül 15 ezer embert kell megtalálni és megszólítani. Hosszú hetekig éjszakánként a 
telefonkönyvekből válogattam ki a biztosan örmény vezetékneveket és megpróbáltam bevonni őket a magyar-
örmény közösségbe, személyesen, telefonon, vagy levél útján. Sikerült igen sok családban felszítani az örmény 
származástudatot, az örmény kultúra iránti érdeklődést.

dr. Issekutz János, az egyesület
megalakításának kezdeményezője



tosan szabályozta a korrekt és törvényes működést. Egyszerűen kinevetett. Legutóbb 2018-ban tettem ajánlatot Avanesian Alexnek a 
kibékülésre és jövőbeni együttműködésre. Talán sokan a rovásomra írják, mégis úgy vélem, hogy a többség egyetért azon feltételemmel, 
melyet a lehetséges jövőbeni együttműködés végett kiszabtam: a múltat egyszer és mindenkorra le kell zárni. Ennek első lépéseként 
kérjen nyilvánosan is bocsánatot – a maga és az általa vezetett társaság nevében. Ismerje el, hogy nem viselkedtek korrekten. Nem 
tőlem kell bocsánatot kérni, hanem a magyarörmény közösségtől… Mondanom sem kell, válaszra sem méltatott.

Céljaim

Amit vállaltam, teljesítettem. A közösséget összefogtam; havi rendszerességgel Fővárosi 
Örmény Klubot indítottam illetve magyarörmény kulturális műsorokat szerveztem. 
Havonta megjelent a Klub lapja, majd az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek (Füze-
tek), kiállításokat szerveztem-kiviteleztem, a négy erdélyi közösségünk megsegítésére 
(Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz) gyűjtöttünk ruhákat, 
könyveket, továbbá pénzadományokat a templomok, temetők felújítására, stb. Lá-
togatásokat, barangolásokat szerveztünk Erdélybe, főleg a kolóniákhoz a személyes 
kapcsolatok ápolására és a szülőföld megismerésére. Ezen adományokról szóló beszá-
molók rendszeresen megjelentek a Füzetek lapjain.

Hitélet és plébánia

1998-ban Avanesian Alex segítségével a keleti örmények ál-egyháztanácsot választottak. Létrehoztak 
egy új ál-egyházat Magyarországi Örmény Egyház néven, melyet az örmény katolikus ingatlanunk-
ba jelentettek be, minden megbeszélés és jogalap nélkül, majd egyszerűen az örmény katolikus 
templomot, plébániát és múzeumot is elfoglalták. Mivel félő volt, hogy a plébánia és a (későbbi) 
múzeum területén lévő számos műemléki tárgyat eltüntetik, segítséget kértem a római katolikus 
Esztergom-Budapest Főegyházmegyétől. 2002-ben sikerült – az örmény önkormányzatok anyagi 
segítségével – az örmény gyűjtemény felleltározását hivatalosan is véghezvinni és közgyűjteménnyé 
tételét elfogadtatni. 10 évembe tellett jogi úton, bírósági eljárásban, az Esztergom-Budapest Fő-
egyházmegye érsekének meghatalmazásával, visszaszerezni az örmény katolikus ingatlant, majd az 
ingatlan birtoklását.
 Szerencsére a nehézségek ellenére a közösség hitélete aktív. A templomban a misék után is ott 
maradnak beszélgetni a hívők. A havonta rendezendő zeneagapén különböző zenei műsorokat él-
vezhetnek az érdeklődők, továbbá a családoknak lehetőségük van találkozni és összegyűlni az évente 
szervezett különböző közösségépítő eseményeken.Orlay utcai templom, harangláb, plébánia és múzeum

Orlay utcai templom oltára
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Az önkormányzatok szerepe

20 éven át, (1997-től) az elnökletemmel, a magyarörmény kulturális tevékenység anyagi támasza az EÖGYKE képviselőiből alakult 
kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat volt. Jelenleg Esztergály Zsófia Zita fővárosi elnök vezetésével 
folyik tovább a munka, amelyhez az Emberi Erőforrás Minisztérium- és önkormányzati pályázatokkal sikerült némi pénzt szerezni. Az 
EÖGYKE, a keleti örmények pályázatelbíráló szerepe következtében, állami pályázati pénzeket minimális összegben tudott csak sze-
rezni. Ez a jelenlegi állami pályázati rendszerben is hasonlóan működik. Csak egy jellemző példa, hogy hogyan is osztja szét a pályázati 
és önkormányzati pénzeket a keleti örmény vezetés: 
 Az Országos Örmény Önkormányzat évi átlag 80 milliós költségvetéséből az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és 
rendezvényei, kiadványai egyetlen fillért sem kap. 
 Hogy mindenki lássa, milyen hatalmas pénzösszegek eltüntetéséről van szó, és ezekből mennyi értéket is 
lehetett volna előállítani a valós örmény közösség számára, vessünk egy pillantást a számokra! A kulturális és mű-
ködési pályázati pénzek esetén az örmény közösségek 2012-2015 közötti összesített bevétele 302.89 millió Ft volt. 

• Ebből a három keleti örmény Országos Örmény Önkormányzat vezetőhöz (egyikük a pályázatelbí-
ráló) köthető egyesületek és projektek 271.59  millió forintban részesültek (89,66%), mely összegekkel 
nem számoltak el a közösségnek, azok felhasználását azóta is homály fedi.
• Az EÖGYKE és a hozzá kapcsolható projektek, 14.69 milliót, (4.85%)
• az örmény katolikus egyház  projektjei  9.12  milliót (3.01%), és
• egyéb örmény szervezetek és projektjeik  7.49 milliót. (2.47%) kaptak.

Tehát, azon magyarörmények, akik a hazai örménység több mint 90%-át alkotják, mindösszesen 5%-ban 

részesülnek. Fölöttébb érdekes, különösképp ha arra gondolunk, hogy a másik oldal nem átallott az ‘etnobiz-
niszben utazók’ címkéjével illetni bennünket. 
 De mi, mindezek ellenére működünk és működni is fogunk. 

Köszönet

Miután a Füzetekben minden fontos történés is megjelent, és az immáron XXII. 
évfolyam is olvasható online a www.magyarormeny.hu honlapon, fotóalbumunk 
végre képekben is megjeleníti az EÖGYKE első 20 évét. Időközben sajnos sok kép-
viselőnket elvesztettük, de sosem felejtjük el az együttműködésüket, segítségüket. 
 Bár e bevezetőt egyes szám első személyben írtam, nem szeretném azt a lát-
szatot kelteni, hogy mindent magam csináltam. Talán úgy kellene fogalmazni, hogy 
minden az én hajthatatlan, kemény és következetes irányításommal történt.
 Köszönet illeti valamennyi képviselőnket, akik az eltelt emberöltőnyi időben 
segítettek megmenteni az erdélyi magyarörmények kulturális örökségét, az örmény 
katolikus hitéletet Magyarországon, a magyarörmény identitás fennmaradását nem-
csak hazánkban, hanem Erdélyben is. Köszönet illet mindenkit, aki „csak egyszerű” Az ARARÁT Gopcsa Paula festményén



dr. Issekutz Sarolta átadja a könyvadományokat a II. ker. központi Könyvtárnak
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és elismerései

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet (székhelye: 1015 Budapest Donáti u. 7/A.;  postacíme: 
1251 Budapest Pf. 70.; telefon/fax: (36)(1) 201-1011; Adószáma: 18085590-1-41; Bankszámlaszáma: Buda-
pest Bank Rt. 10100792-72594972-00000007) 1997. február 14-én 22 alapító tag hozta létre és egyben 
meghatározta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (továbbiakban EÖGYKE vagy Egyesület) 
céljait (az alábbiak szerint). Elnöknek dr. Issekutz Saroltát választották.

Az EÖGYKE célja: 
• országos hatókörű szakmai szervezetként az örmény nemzetiségi kultúra ápolása, az örmény nemzetiség képviselete,
• örmény származásúak és nem örmény származásúak számára kulturális identitásőrző programok (Fővárosi Örmény 

Klub, kiállítások, kulturális műsorok), találkozók szervezése, támogatása határainkon belül és kívül, széleskörű meghirde-
téssel, az örmény kultúra megismertetése céljából, 

• a magyarországi és az erdélyi örmény irodalmi, történelmi, művészeti és tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, állagának 

megőrzéséhez segítségnyújtás,
• kiadványok megjelentetése (Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, továbbiakban Füzetek havilap, illetve az Erdélyi Örmény 

Múzeum könyvsorozat kiadása, stb.)
• az örmény katolikus hitélet fennmaradásának megsegítése, az örmény katolikus plébánia, templom, múzeum, levéltár 

és könyvtár működésének támogatása, 
• együttműködés az erdélyi örmény lakta településekkel, 
• az örmény származásúak és armenológiai tanulmányokat folytató ifjúság     

tanulásának, továbbtanulásának támogatása, 
• az örmény származásúak megsegítése, 
• magyarörmény genealógiai gyökerek kutatása, 
• együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel és örmény nem-

zetiségi önkormányzatokkal - határainkon belül és kívül - a célok közös 
megvalósítása érdekében,

• az örmény kultúra és történelem iránt érdeklődők számára felvilágosítás 

adása, segítségnyújtás,
• nemzetiségi önkormányzati választásokon jelölő szervezetként örmény nem-

zetiségi képviselőjelöltek állítása helyi, területi és országos szinten. 

Az EÖGYKE az alapító okiratban felsorolt célkitűzéseinek megfelelően tevékenykedett, 
azokat alapítása óta maradéktalanul teljesítette. 
 Az Egyesület működése során a következőkre törekszik: a magyarörmény múlt értékeinek felkutatása, ezen értékek megismerte-
tése és bemutatása, illetőleg megmentése, hogy a lehető legtöbb kulturális kincs átmentődjön a jelen és jövő nemzedékei számára. 

örményként, „csak egyszerű örmény gyökerű magyarként”, vagy egyszerűen az örmény és magyarörmény kultúra iránt érdeklődő ma-
gyarként bekapcsolódott e munkába, amely munka nem hasonlítható máshoz, mint amit Szongott Kristóf szamosújvári tanár végzett 
az 1907-es évben bekövetkezett haláláig. Szongott Kristóf a XIX. század vége felé felélesztette az akkor már szunnyadó közösséget és 
nem átallott mindent dokumentálni az utókor számára. 

 Számomra is Szongott Kristóf volt a példa, mert magam is megpróbáltam újrarendezni a magyarörmény 
közösséget, hogy mindenki rálelhessen a gyökereire,  mely erőt ad neki a jövőhöz. Hasonlóan fontosnak tartom 
az utókor számára történő dokumentálási munkálatokat, hogy a felejtés pora többé sose fedhesse el igaz erede-
tünk történetét. 
 A másik példa számomra Vörösmarty Mihály egyik híres sora: 

„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék…” 

Nem szeretném, hogy a magyarörménység, annak kultúrája, emlékei eltűnjenek. Igenis ragaszkodnunk kell a 
múltunkhoz, nem szabad, hogy mindez homályba vesszen. Ezért kell nekünk mindent elmondani a jelenben, 
és megmenteni a jövő számára. 
 Gondoskodunk arról, hogy az EÖGYKE eddigi tevékenysége, eredményei az utókor számára megőrzésre 
kerüljenek egy ingyenes digitális könyvtár, a Magyarörmény Tudástár létrehozásával, ahol terveink szerint, 
minden megjelentetett könyv és kiadvány, elhangzott előadás és bemutatott kiállítás teljes anyaga elérhető lesz.

2018. október
dr. Issekutz Sarolta



 Az EÖGYKE és annak elnöke az elmúlt 20 évben többször részesült elismerésben. Az Egyesület 2005-ben megkapta a Pro 

Cultura Minoritatum Hungariae (Magyar Művelődési Intézet) kisebbségi díját, majd 2011-ben az elnök, dr. Issekutz Sarolta a                      
Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozata állami elismerésében részesült. 2014-ben az EÖGYKE, a Füzetek havilap kiadásán 
keresztül, a hazai és határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért állami elismerésként Nemzetiségekért Díjat 
kapott. Még ugyanezen év decemberében az elnök Szongott Kristóf díjban részesült, illetőleg a Napkút Kiadó Napút évkönyv 88 
jeles hetvenes kiadványában jelentette meg dr. Issekutz Sarolta életrajzát. 2015-ben az elnök a Fővárosi Örmény Önkormányzat Trdat 

Különdíját kapta meg közösségépítő tevékenységéért.
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Kolozsvári Magyar Főkonzulátuson:

balról Ajtony Gábor, Bálintné Kovács Júlia, 

Lázár Alfréd, dr. I.S., Calinescu János, 

Sebesi Karen Attila, Balázs-Bécsi Attila

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából 
Nemzetiségekért díjakat adott át 2014. december 18-án, a 
Pesti Vigadóban.
A miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: vannak olyan embe-
rek és népcsoportok hazánkban, akiknek kettős identitása 
van és egyszerre büszkék arra, hogy magyarok és egy 
nemzetiség tagjai. „A kettős identitásban lelki és szellemi 
tartalék van, amire szüksége van Magyarországnak és a 
magyar kultúrának” – fogalmazott a tárca vezetője.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Nemzeti-
ségekért díjat adott át az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület részére, a hazai és határon túli 
magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért.

dr. Issekutz Sarolta megkapja a 
Kisebbségekért Díjat, 2011

Együtt a Parlamentben. Jobbról: Heim Pál, Balogh Jenő, dr. Issekutz Sarolta, Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, 
Zakariás Enikő, Szenttamássy Katalin, Specziár Attila



2014 - az állami díjátadáson, balról Soltész Miklós államtitkár

Genocídium emlékünnepen a Budai Várban. Balról: Zakariás Erzsébet, 

Sebestyén Márta, dr. Issekutz Sarolta, Zakariás Antal Dirán és felesége, 

Kátainé Szilvay Ingrid
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Mélyen tisztelt Asszonyom ! Kedves Sarolta ! 
…Mindaz, amit Öntől láttam és tapasztaltam az elmúlt évek során (Fővárosi Örmény Klub, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület tevékenysége, rendezvényei, stb.), fontos, jó és szükséges. 
A háromszéki és a csíki Dávid, Zakariás (további felmenők és oldalágak szerint Perszián, Fejér, Csíki, stb.) családok 
fiaként soha sem tudtam örménynek érezni magam. Az Ön által kezdeményezett-szervezett találkozók során 
éreztem azt, hogy magyarságomat, tisztán magyar identitástudatomat nem rontja, hanem kiteljesíti az a tény, 
ha örmény őseim nem csupán privát, családi-rokoni emlékként élnek bennem. 
Kívánom, hogy legyen ereje tovább folytatni, - nem tudom, hogyan, miben- szeretnék segítségére lenni... 
Kérem, ha úgy látja, bármikor és bárhol használja jelen levelemet. 
Tisztelettel üdvözli 
Dávid Csaba 
Bp.1998.III.19.

Szongott díjazott köszönete (részlet) - 2012
Tisztelt Elnökasszony, kedves Sarolta!
Először is szeretném kifejezni hálás köszönetünket az Alapítvány Kuratóriuma és a magam részéről 
azért a kitüntetésért, amelyben Alapítványunkat részesítette az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület Elnöksége. Őszintén bevallom: nagyon jól esett. Külön öröm számunkra, hogy a kitüntetett 
neves személyiségek sorába emeltetett Alapítványunk is. A jövőben is azon leszünk, hogy eddigi 
tevékenységünket tovább vigyük – ha Isten is megsegít.
Kézcsókkal és tisztelettel: Ajtony Gábor (Csíkszépvizi Szentháromság Alapítvány)

2015 – Fővárosi Örmény Önkormányzat Tridat Különdíj átadása:

Esztergály Zsófia Zita elnök és Heim Pál

Dr. Issekutz Sarolta elnökasszony részére 
Tisztelt Elnökasszony! Engedje meg, hogy férjem és a magam nevében megköszönjem a 

tavalyelőtti konferencia tanulmánykötetét. Nagyon igényes, szép 

munka, úgy érezzük, azok is haszonnal és érdeklődéssel forgathatják, 

akik nem örmény származásúak ugyan, de - mint mi is - figyelemmel 

kísérik a magyarországi és erdélyi örmény közösség életét. Gratulálunk 

a szervezőknek és a szerzőknek! Szeretnénk az egyesület munkájához további sok sikert kívánni, és 

a közelgő karácsonyi időszakra valamennyiüknek sok örömet, békés, 

nyugodt családi pillanatokat kívánni. 
Tisztelettel és köszönettel Budapest, 2002. december 10. Lévai Anikó és Orbán Viktor



dr. Issekutz Sarolta örmény népviseletben vette át a díjat

A díj indokolása:
A magyarországi örmény nemzeti kisebbség anyanyelvi kulturális hagyományai megtartása 

és továbberősítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért
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Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
dr. Semjén Zsolt államtitkár 

Igen tisztelt Államtitkár Úr! 
A 2001. szeptember 15-i kolozsvári magyarörmény konferenciánkon tett látogatását és felszólalását 
ezennel is hálás szívvel megköszönöm itthoni és otthoni magyarörmény közösségünk nevében. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy hazánk Kormánya figyelemmel kíséri küzdelmünket, kulturális-hitéleti 
identitásőrző missziónkat. Az igen pozitív elismerések segítenek át bennünket a nap, mint nap érő 
negatív élményeken, az igaz ügyünk melletti kiállásra buzdítva. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület - mint a hazai magyar anyanyelvű örmény gyökerűek
civil szervezete - , továbbá a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása Budapest 
Főváros II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok) elnökeként, a testületek, 
valamint a mellékelt nyilatkozatot szabályszerűen kitöltve és aláírva mintegy 350 magyarörmény 
közösségi tagunk felhatalmazása (1999 nyarán juttatták el hozzánk) alapján tisztelettel kérjük, hogy 
a Budapest XI. ker. Orlay u. 6. szám alatt fekvő Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség kebelében 
lévő múzeumunkat, könyvtárunkat és levéltárunkat állami védelem alá helyezni szíveskedjék, 
a közgyűjteménnyé tételi eljárást megindítani szíveskedjék. Plébániánk, múzeumunk, könyvtárunk 
és levéltárunk kincsei nemzeti örökségünk részét képezi, melynek nyilvántartásba és a köz számára 
látogathatóvá tétele fontos nemzeti érdek.

Budapest, 2001. október 19. 

Megkülönböztetett tisztelettel: 
dr. Issekutz Sarolta

Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kormányzó (Erdély) és dr. Issekutz Sarolta

Tisztelt Elnök Asszony!

…Köszönöm az EÖGyKE hűséges küldését, és mindazt, amit a 

mi Erdélyi Katolikus Örmény egyházmegyénkért tetszik tenni. 

ISTEN áldja jóságáért!

Kegyelemteljes Karácsonyt és a KIS JÉZUS áldotta boldog új 

esztendő kívánok tisztelettel és szeretettel

Jakubinyi György érsek sk.

örmény apostoli kormányzó

Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjjal tüntették ki 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet 
A Kisebbségek Napján, 2005. december 18-án nagy megtisz-
teltetés érte az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
letet. A Magyar Művelődési Intézet által 2005 évben alapított 
„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” díjat és elismerő okle-
velet vehette át a 12 kisebbség l-l díjazottjával együtt egy 
nagyszabású nemzetiségi gála keretében, a Budai Vigadóban. 
Elsőként a hazai örménység köréből.



Az első Klub meghívója
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A Fővárosi Örmény Klub és egyéb kerületi klubok

Az Egyesület feladatául és céljául tűzte ki a hazai magyarörmény közösség felkutatását, megszervezését. Az örmény kulturális identitás 
felélesztése céljából az EÖGYKE a kulturális élet fellendítésére fókuszált, ezért általában valamilyen kulturális tevékenység köré szervezte 
a közösségi találkozókat. Ezért minden találkozón szerepelt valamilyen előadás, (történelmi, ismeretterjesztő, genealógiai, megemlékezés, 
stb.), kultúrműsor, (zene, irodalom, stb.), továbbá fontos szerepet kapott a tájékoztatás és a programajánló.

A Fővárosi Örmény Klub, „A KLUB” ötlete, illetve lényege annak okán merült fel, hogy az esetleges, rend-
szertelen rendezvények mellett szükség lenne egy állandó helyre és időpontra, amikor is végre lehetőség adódik 
találkozni a „vérbeli rokonokkal”. Az önkormányzatiság ekkor már létezett, de a rendszerben jelentkező belső 
ellentétek miatt a magyarörmények nem rendelkeztek állandó bázissal, székházzal. Így nem volt mit tenni: keresni 
kellett egy olyan alkalmas helyet, amely a város bármely pontjából viszonylag jól megközelíthető. Kezdetben a 
Teréz körúton, egy étteremben került megrendezésre – baráti alapon. Ezt követően a Budapest V. kerület, Sem-
melweis utca 1. szám alatt található, Magyarok Házának Bartók terme adott helyet a rendezvénynek, majd egy 
rövid átmenet (Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme) után a Klub 2018. januárjától végre otthonra 
talált a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség közösségi termében. 
 Fontos szempont volt, hogy a dátum stabil legyen a lehető legtöbb ember számára megfeleljen. A kezde-
tekkor az EÖGYKE a következő hirdetést tette közzé: A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 
17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zenete-
rembe. E meghívó megjelent a Füzetek első oldalán is.
 A Klub műsorának összeállításánál az Egyesület két vezérelvet tartott szem előtt. Terjeszteni, illetve bőví-
teni kell az örmény történelem, a kultúra ismeretanyagát, azaz minden, amely az örmény és a magyarörmény 
területeken fellelhető, érdekes lehet. Fontos továbbá, hogy az előadások örmény vagy örmény gyökerű szemé-
lyekhez kapcsolódjanak. Az örmény vagy örmény gyökerű előadók, művészek produkcióinak teret kell bizto-
sítani, még akkor is, ha esetenként a produkciók nem voltak művészi értelemben kifogástalanok, vagy nem kapcsolódtak szorosan az 
örmény kultúrához. Saját közösségük tagjainak, azok gyermekeinek produkciói elsődleges fontossággal bírtak a számukra. Értelmezésük 
szerint a magyarörmény kultúrának része az a magyar kultúra is, amelyet örmény gyökerű személyek művelnek (pl. festőművészként, 
íróként, költőként, sportolóként, stb.). 
 E téren gyakran összeütközésbe kerültek keleti örmény testvéreikkel, akik szerint a felsoroltak nem képezik részét az örmény  
kultúrának. Pedig a válasz pont hogy igen; méghozzá a magyarörmény kultúrának. Had említsünk meg egy fontos példát! dr. Issekutz 
Sarolta elnök 1970-ben a jereváni Történeti Múzeumban kutatta az örmény Issekutz családja tagjait, őseit. Sikerült fellelnie egy cikket 
Dr. Issekutz Béla gyógyszerész, orvos, akadémikusról és annak családjáról, oldalági rokonáról – mégpedig egy örmény orvosi lapban, 
örményül. Ebben fotókkal illusztrálva, családja körében mutatták be a világhírű tudóst, ki maga is szerves részét képezi az örmény 
kultúrának; hús-vér magyarörmény.
 Az első két évben az EÖGYKE beindította a Klub beszélgetős kistestvérét, a találkozókat. Ez havonta egy szombat délutáni hosz-
szúra nyúló, asztal melletti beszélgetést jelentett a Csendes sörözőben.
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 A Klub beindításának eredményeként egymásra találtak a magyarörmény családok közeli- és távoli rokonai, továbbá bővültek 
a családi genealógiák. A magyarörmény családok között ugyanis mindig is létezett egyfajta kapcsolódás – köszönhetően a régi idők 
szokásának, a közösségen belüli házasodásnak, mely Erdélyben, egészen a II. világháborúig jellemző volt. Mindezek eredményeként a 
családi genealógiák élő személyekkel is bővülhettek. Az elnök, dr. Issekutz Sarolta maga is talált másod-, sőt harmad unokatestvéreket 
a Klubon keresztül. Ez teret adott egy-egy család tagjainak bemutatására, találkozására is, például a  Zakariás, vagy a Merza családi 
találkozókra.
 2015-től 2017 végéig a Klubot – anyagi okok miatt – már csak a páratlan hónapokban sikerült megszervezni. Azonban 2018. 
januárjától – a kerületi örmény önkormányzatok vállalása alapján – ismét havonta kerül megrendezésre.

Az első Klub

Tisztelt Olvasónk! 

Továbbra is érdeklődéssel várjuk észrevételeiket és megjegyzéseiket 

a Fővárosi Örmény Klubbal és a Füzetekkel kapcsolatban. 

Például milyen témákkal foglalkozzunk, hogyan tehetnénk még 

érdekesebbé rendezvényeinket? Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

meghirdetett célkitűzéseinknek megfelelően mind a klubéletben, 

mind a Füzetekben teret kívánunk biztosítani a szétszakadt csalá-

di kapcsolatok feltárásának. Egyrészről elindítottuk az előadások 

között az „Örmény családok bemutatkozása” sorozatot, kérjük 

jelentkezésüket a bemutatkozásra. Másrészről kiadványunkban 

teret biztosítunk felhívásoknak, amelyekben a családi kapcsolatokat 

kutatják. Kiadványunkat eljuttatjuk Erdélybe is, azon városokba, 

ahol a gyökerek megszakadtak.

Bánffy György a Fővárosi Örmény klub vendége  (Részlet)
Szétszórt, szenvedő népek jellemzője, hogy elpusztíthatatlanok. Ilyen az örmény nép is, mely üldöztetése ellenére bárhová 
sodródjék, mindig talpon marad - mondta Bánffy György színművész 2006. február 16-án a Fővárosi Örmény Klub vendégeként 
Budapesten, a Magyarok Házában. 
A neves örmény származású színművész megható átéléssel beszélt örmény gyökereiről, színészi szolgálatáról, valamint a haza 
iránti felelősségről. Vallomásából megtudhattuk, hogy nagymamája, az örmény származású Buzát Anna Erdélyből került 
Magyarországra. Mint Bánffy mondta: Nagymamája erős fajta volt, arcképét bármelyik Néprajzi Kötet őrizhetné.

A történelem fogja értékelni (részlet)

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület már az első Dr. 

Száva Tibor Sándor kötetet bemutatta, csakúgy, mint a követke-

zőket is. Az egyesület, a bécsi magyar közösségben élő nyugdíjas 

mérnökkel együtt lényeges, fontos dolognak tartja azt a törekvést, 

hogy a magyarörmények felmenői kilétét feltáró ismereteket, do-

kumentumokat közzé tegye. (Dr. Száva Tibor Sándor az 1999-ben 

alapított Szongott Kristóf-díj 2004. évi kitüntetettje.) A Fővárosi 

Örmény Klub 2013 júniusi műsorának előadója arra kapott lehető- 

séget, hogy legújabb, a Székelyföldi magyarörmény családok 

kötetét bemutathassa a Pest megyei Kormányhivatal Nyári Pál 

konferencia termében.

Dr. Száva Tibor Sándor a Szongott Kristóf-Díj átvételekor

Első sorban Zakariás
Antal Dirán és felesége,

Heim Pál, mögötte
Döbrentei Kornél költő

+Vákár Tibor mérnök, festőművészt köszönti a gyergyószentmiklósi küldöttség

    Voith Ágnes színművész a Klubban
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Kali Kinga  doktorandus  
…Az örmények az évszázadok folyamán szinte teljes mértékben 
asszimilálódtak a magyarsághoz, kulturálisan csak specifikus vallási 
jellegük és gasztronómiai szokásaik által különböznek tőle. Újabb 
örmény hullámok nem érkeztek Erdélybe: az örményországi kiván-
dorlók célvárosai inkább a fővárosok voltak. A Romániába érkező 
anyaországi örmények természetesen Bukarestben telepedtek le, 
és a román-örmények identitására gyakoroltak hatást. A magyar-
országi kisebbségi törvény közvetve hatott azonban az erdélyi 
magyar-örmény közösségekre: mintegy felrázta azokat. Méltán 
nevezhetjük ezt a folyamatot magyar-örmények második „öntudatra 
ébredésének” a Szongott Kristóf és az Arménia szamosújvári lap 
köre által folytatott, XIX. századi identitásmentés után. Erdélyben 
magyar-örményeknek nevezik azokat a magyarokat, akikben vala-
miképpen él még az örmény származás tudata. Ez az identitásőrzés 
az erdélyi közösségekben igen bonyolult folyamatokat foglal magába.

Klub 2014 Karácsony: dr. Issekutz Sarolta, unokája, Sinka Dániel,

Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit és férje

Száva Alex és +Kobzos Kiss Tamás

Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit és Mártonffy Miklós

Mártonffy Miklós 

Örmény Ballada  (részlet)

A kék hegyek messze-messze tűntek, 

s felhők mögé bújt az Ararát, 

a hófödte csúcsok búcsúcsókja, 

elkísért egy hosszú úton át. 

Annyi év és új századok jöttek, 

az ősök sírja mégis visszavár, 

a vándorúton újra ránk köszöntek, 

kéklő hegyek s a szép erdélyi táj. 

Új otthonunk 

Erdélyország, 

Arméniánk, 

Régi Hazánk.
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Híradó 
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása (BÖKÖT) 
felkérésére az EÖGYKE (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület), 
mint adományozó, 1999-ben Szongott Kristóf-díjat alapított. A díjat 
élők és holtak kaphatják: 
„akik a hazai magyarörménység közősségéért, kultúrájának megmara-
dásáért, határainkon túl élő közösségeinkért működve elévülhetetlen 
érdemeket szereztek.” (Idézet a Társulási Tanács 33/1999 (10.09) 
számú, a díj alapításáról szóló döntéséből.) 
Idén december 16-án első ízben kerül átadásra a díj a Fővárosi 
Örmény Klub évzáró estjén. 
Az egyik poszthumusz díj lesz: az 1999-ben elhunyt Páter Fogolyán 
Miklós Lukács gyergyószentmiklósi plébános, Szent Lázár-szigeti 
mechitarista szerzetes iránti hálánkat fejezi ki. 
A másik díjat az idén 92-ik évében járó Vákár Tibor építész-
képzőművész kapja. Vákár Tibor úr egyébként idén ősszel 
Budapestért-díjban részesült.

Kányádi Sándor „Örmény sírkövek” est 
Közvetlenség és bensőséges hangulat jellemezte az 1997. április 28-ára 
meghirdetett Kányádi Sándor „Örmény sírkövek” c. estet, amelyet a 
III. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Klub 
rendezett. Az est háziasszonyai Kali Kinga és dr. Issekutz Sarolta 
voltak. Ezen a rendkívüli klubnapon a nagyszámú hallgatóság tanúja 
lehetett a költő hallatlan közvetlenségének, humorának, szókimondásá-
nak, kitűnő előadóművészi képességének. Még Kali Kinga provokatív, jól 
szerkesztett kérdései sem ejtették zavarba…

1998 - Klub hírek: 
A Fővárosi Örmény Önkormányzat támogatásával Major Balázs, az 
Antiochia 97 expedíció egyik tagja, az ELTE Arab-14 Régészet-Történelem 
szakos hallgatója felkereste Kilikiát és térképek, valamint diaképek segít- 
ségével be is mutatta az örmény hadépítészet megmaradt emlékeit. A 
kilikai Örmény Királyság területén levő helységekben a X-XIII. századból 
maradtak fenn várromok…

A Fővárosi Örmény Klub 1997. júl. 17-i rendezvényén Szabó 
Anikó magyar-örmény színművésznő Avetik Iszahakjan, Szilva 
Kaputikjan, Szaghatel Harutjunjan, Diramerján Artin és B.Ötves 
Margit örmény költők verseiből adott elő igen nagy sikerrel. A 
hangulatot csak fokozta az eredeti örmény zenerészletek felhang-
zása. Köszönjük Balabanian Hartiounnak a zenei anyagot.

Zeneagapé az Örmény Katolikus Templomban
2012. március 25-én, vasárnap a 16,30 órakor kezdődő örmény 
katolikus szentmise után Vörösváry Márton ifjú hegedűművész 
játszik a Bp. XI. ker. Orlay u. 6. szám alatti örmény katolikus 
templomban. 
Szongoth Gábor szervező

+Gross Arnold grafikusművésszel beszélget dr. Issekutz Sarolta a Klubban

Balról: Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, dr. Issekutz Sarolta a klub 
háziasszonya és Takács Bence előadóművész. Rendezte a XII. ker. Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat

+Dr. Magyar István Lénárd professzor, az egyesület alapító tagja

A Kecskés Együttes koncertje adta meg az este hangulatát
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Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár)

Beszélgetés a klub után: Dr. Borszéki Béla és +Jakabffy Ernő

Nuridsány Zoltánné (Mimi) XV. ker. ÖNÖ elnöke

Első sor +Szervátiusz Tibor szobrászművész 
és házastársa, jobbszélen +Kazatsay Irén

énekművész

dr. Szentpétery Tibor családja körében

+Kányádi Sándor tart előadást

Frigyesy Ágnes - Aki virágok között él 
(Részlet)
Zakariás Enikő virágkötő a Fővárosi 
Örmény Klubban
Nem mindennapi látványban volt része azok-
nak a klubtagoknak, akik 2007. november 15-
én eljöttek a Fővárosi Örmény Klub szokásos 
rendezvényére. Zakariás Enikő virágkötő, 
virágárus már az Advent hangulatát felidéz-
ve, különféle virág- és gyertya kompozíciókat 
készített, természetes anyagokból: virágból, 
fából, tobozokból, gyöngyökből. 
A sokféle műalkotás elkészítése közben pedig 
mesélt a Zakariások kalandos életútjáról.

Egy vidám karácsonyi Klub: első sorban Sinka Sára beszélget Ákos Atyával.

mellettük Zakariás Antal Dirán és házastársa

Beszámoló az 1998 március 19-én tartott klubdélutánról 

…Klubdélutánunk ünnepi hangulatát fokozta a magyar forradalom és 

szabadságharc 150. évfordulójára való emlékezés is, amely a forrada-

lom és szabadságharc örményszármazású hőseire való emlékezést is 

jelentette… 
A klub vendége: Lászlóffy Aladár kolozsvári, örmény származású

magyar költőnk és írónk (valamint műfordító és szerkesztő), friss 

Kossuth díjasunk, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

tiszteletbeli elnöke volt az Egyesületnek.



Szerkesztőségi felhívás 
Következő számunktól elkezdünk egy - 
reméljük végtelen - sorozatot, az örmény 
közösség nevezetes személyeiről. A sorozat 
apropóját Tóti K Józsefnek, az 1998. október 
17-én tartott előadása szolgálta. A hallgatóság 
nagyfokú aktivitása, kiegészítő megjegyzései 
ráébresztette szerkesztőségünket arra, hogy 
milyen nagy érdeklődésre és aktivitásra 
számíthatunk…

3130

Fancsali JánosKobza Vajk, Várady Mária, Kátainé Szilvay Ingrid a klubban

Mikó István és Szabó Anikó
színművészek előadása

+Erőss Zsolt hegymászó a klubban

Kátainé Szilvay Ingrid zongora- és énekművész,

mögötte Puskás Eszter énekművész
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Az Egyesület kiállításai és kulturális rendezvényei

„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék…” írta Vörösmarty Mihály költő, kinek ezen sorát nemcsak a Füzetek címlapján, de vala-
mennyi, az Egyesület által szervezett kiállításon is olvashatják. 
 Miután a magyarörmény közösség tagjai elszakadtak az erdélyi szülőföldtől, az erdélyi örmény közösségektől, a temetőktől, temp-
lomoktól, az EÖGYKE, hogy e hiányt pótolja és az együttműködést szorgalmazza, már a megalakulásától kezdve kiállításokat rendezett. 
Ezeknek egyetlen céljuk volt: felidézni az emlékeket, illetve megismertetni az elvesztett szülőföldet, a templomokat, temetőket, az 
őshaza és az örmény kultúra minden ágát.

Az Egyesület és önkormányzatai összesen több mint 100 kiállítást – túlnyomó többségében dr. Issekutz Sarolta 
gyűjtéséből és kivitelezésével – rendeztek, szerveztek Magyarországon, Erdélyben, a Partiumban, Délvidéken 
és Jerevánban. E kiállítások minden esetben kapcsolatba hozhatók az örmény kultúrával, akárcsak annyiban, 
hogy örmény tematikájúak, vagy örmény gyökerű művész alkotásainak kiállításáról van szó. E kiállítások kö-
zött meghatározó súllyal szerepeltek azon témák, amelyek a már csak magyarul beszélő, de örmény gyökerűek 
„rearmenizálásához”, valamint a gyökerek kutatásához segítettek. Gondolni kell itt azon csomagolópapírokra, 
kartondobozokra készült családfákra, egyszerű fénymásolatokon szereplő családi dokumentum gyűjtemények-
re, családi fotókiállításokra, amelyek az alapját képezték az első kiállításoknak. E „családi archívumok alapján” 
összeállt kiállítások nagyrészénél nem is a kivitelezés, hanem a gyökérkutatáshoz szükséges információ tartalom 
számított. 
 Több kiállításon az EÖGYKE megismertette az érdeklődőket addigi tevékenységével, például a kiadott 
könyvekről, az örményországi látogatásaikról. Elmondható, hogy szinte minden kerületi önkormányzat évente 
legalább egy kiállítással jelentkezett. Ezek megnyitóit minden esetben kulturális műsorral és örmény gasztro-
nómiával tették emlékezetessé. 
 Kiállításaikat Magyarország több városába, egy részét Erdélybe, sőt Jerevánba, a Délvidékre is eljuttatták. 
Érdekességként megemlíthető, hogy kiállításaik egy részének erdélyi megfelelője is elkészült. Vagyis az ottani 
anyagokat, hasonlóan egyszerű technikával, társszervezeteik összegyűjtötték, végül nagy sikerrel bemutatták.

Az Egyesület és örmény önkormányzatai Együttműködési megállapodással (anyagi- és tárgyi) segítették a Bu-
dapesti Történeti Múzeum 2013-ban megnyílt Örmény kultúra a Kárpát-medencében c. nagyszabású kiállításának 
kimagasló sikerét. A kiállítás kurátorai: Dr. Kovács Bálint és Pál Emese voltak. A tárlaton bemutatásra kerültek az erdélyi örménységre 
vonatkozó szakrális műtárgyak egész sora, valamint a magyarországi közgyűjteményekben lévő, a magyarországi örménység történeté-
vel kapcsolatos kivételes műtárgyak is. 
 A kiállítással együtt az OSZK nemzetközi tudományos konferenciát is szervezett az örmény könyvnyomtatás 500. évfordulójának 
tiszteletére és egy kétnyelvű, gazdag kiállítási katalógust is megjelentetett az Örmény Katolikus Lelkészség, az EÖGYKE és örmény 
önkormányzatai segítségével. A rendezvénysorozat támogatói a hazai magyarörmény közösség részéről: az Egyesület és összefogásával a 
FÖÖ, II. ker., VIII. ker., Ferencvárosi, valamint XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat.
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 2015-ben az Örmény Genocídium 100. évfordulója tiszteletére rendezett Az örmény nép tragédiája az I. világháborúban c. kiállítás az 
Országos Széchényi Könyvtár, az EÖGYKE, valamint az Örmény Katolikus Lelkészség közreműködésével és hathatós anyagi támoga- 
tásával valósult meg. Egy felejthetetlen kiállítás, amelynek megnyitóján több mint 230 látogató volt kíváncsi a még mindig kevesek által 
ismert, a törökök által az örmények ellen elkövetett, a XX. század első népirtásának történetére és dokumentumaira. A kiállítás kurátorai: 
Dr. Kovács Bálint és Dr. Őze Sándor történészek voltak. A rendezvény társrendezőjeként a jereváni Örmény Nemzeti Könyvtárat kell meg-
említeni, amelynek igazgatója Tigran Zargaryan személyesen szállította el Jerevánba az Egyesület által kiadott újabb adománykönyveket.
    
Álljon itt néhány – a teljesség igénye nélkül – az EÖGYKE által megrendezett kiállításokból:

• Velünk élő kultúrák: Örmények, 1996
• Szemelvények a magyarörmény múltból, családi archívumok alapján, 1997 (többször bővített formában is)
• 1848-49-es forradalom és szabadságharc örmény hősei, 1998
• Örmény Genocídium, 1999
• Szabó László: Arménia, Anatólia, Levante – fotókiállítás, 2000
• Örményekről nyomtatásban, 2001
• Örmény kódexművészet, 2002
• Örmény arcok, örmény szemek, 2002
• Hol sírjaink domborulnak – örmény temetők, 2003
• Örmény díszítőművészet – kőben, fában, üvegben, kerámiában, csipkében, 2003 
• Szabó László: Örmény templomok, kolostorok, 2004
• Vákár Tibor: Székelyföld építész szemmel – emlékkiállítás, 2004
• Örményországban jártunk. Az örmény népművészet, 2005 
• Szemelvények az örmény kultúrából. Örményország képekben, 2006
• Örmény kódexművészet a XIII-XIV. században, 2007
• Vákár Tibor építészmérnök, képzőművész Ararát szimfónia c. kiállítása, 2007
• Tutsek János fotóművész életmű kiállítása, 2007
• Ecsmiadzin kincsei – fotókiállítás, 2008
• Örmény arcok, örmény szemek, örmény genealógia képírásban, 2008
• Szabó László: ARMÉNIA II. Képek a történelmi Örményország területéről, 2009
• Örmény miniatúrák, 2009
• Kőország – az 1700 éves örmény keresztény egyház építészeti emlékei – vándor fotókiállítás, 2010 
• Szabó László: Örmény templomok, várak c. fotókiállítás, 2010
• Örmény eredetű magyar nemesi családok címerei, 2011
• Kali Kinga: Felfalni Arméniát, fotó- és szövegkiállítás Örményországról, 2013
• Távol az Araráttól – Örmény kultúra a Kárpát-medencében – Budapesti Történeti Múzeum, 2013
• Egy nép tragédiája az I. Világháborúban – 100 éve történt az örmény népirtás – Országos Széchényi Könyvtár, 2014
• Magyarörmény kultúra, magyarörmény identitás – Húsz esztendő a II. kerületi örmények szolgálatában, 2014
• Magyarörmény kultúra könyvekben zártan – fotó és tárgykiállítás, 2015
• Velünk élő kultúrák: Örmények – Egy tanulmányi verseny története képekben, 2016
• 20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és képviselőiből alakult II. kerületi Örmény Önkormányzat, 2017
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Szabó László fotóművész

Meghívó 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a 
Fővárosi- és a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
tisztelettel meghívja Önt, kedves rokonát, barátját, 

ismerősét Lázár Imola: Örmény Biblia című 
zománckép kiállításának megnyitójára 

2007. február 22-én (csütörtök) du. l7 órára
a Józsefvárosi Kiállítóterembe.

Köszöntőt mond: dr. Issekutz Sarolta, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 
A kiállítást megnyitja: 

Kátai Mihály Munkácsy-díjas festőművész

Fogolyán Kristóf fuvolaművész

Előadás
Batári Ferenc főmúzeológus klubtagunk 1997. aug. 5-én az Iparmű-
vészeti Múzeumban előadást tartott az általa rendezett oszmán-török 
szőnyegkiállítás anyagáról és általában a szőnyegművészetről, így köztük 
az örmény szőnyegekről is. A Klub tagjai közül mintegy 30-an vettek 
részt az előadáson, majd az ezt követő fehér asztal melletti kötetlen 
beszélgetésen. Köszönjük Batári Úrnak az önzetlen gesztust… 

Programajánló
Aki kíváncsi a XX. század világhírű, magyarörmény származású fotómű-
vész, Brassai kiállítására, azzal találkozunk január 16-án 16.00 órakor 
a Ludwig Múzeum előcsarnokában, ahonnan csoportos tárlatvezetés 
indul. Brassai - azaz a brassói születésű Halász Gyula - korszakalkotó 
művészetével, valamint örmény gyökereivel ismerkedünk. 
Tárlatvezető: Kabdebó János. 

Gudenus János József genealógus és dr. Issekutz Sarolta

Örményországban jártunk – kiállítási tablók
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Hírek, információk - 1997. augusztus (részletek)
• Várjuk fiatal örmény származású művészek (képző-, ipar-, fotó-, stb) 
jelentkezését, akik részt szeretnének venni a Fővárosi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat új székhelyén 1997 szept. 13-án nyíló kiállításunkon. 
• Keressük az örmény származású előadóművészeket, zeneművészeket, 
táncművészeket, illetve amatőröket, akik klubdélutánjainkon, egyéb 
rendezvényeinken szívesen vállalnának fellépést, bemutatkozást. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a 
gyűjtést a gyergyószentmiklósi templomban lévő két oltárkép 
és a szamosújvári Szent Gergely kép restaurálására. 
• Keressük az örmény identitást vállaló személyeket. Ha Ön tud 
- szűkebb vagy tágabb ismeretségi körében, munkahelyén, stb. - 
olyan személyről, családról, aki apai vagy anyai ágon valamilyen 
fokon örmény származású, kérjük, jelezze felénk levélben, 
telefonon vagy személyesen. Flórián Antal színművész, II. kerületi örmény képviselő dr. Issekutz Sarolta és Szabó László bemutatja az Örmény Genocídi-

um 90. éves évfordulójára kiadott Falinaptárt Szabó László fotóival, 
+Lászlóffy Aladár verseivel, magyar, örmény, angol fordításban (2005)

Középen programjaink fáradhatatlan fotósa, Balogh Jenő

Alexa Károly irodalomtörténész

Lázár Imola  örmény kódex miniatúrái zománcban – kiállítás megnyitó.
Balról Puskás Eszter, Várady Mária, Zakariás Enikő és dr. Issekutz Sarolta
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Örmény viseletek

M E G H Í V Ó 
az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK Kulturális Egyesület meghívja Önt 

és szeretteit 
ÜNNEPI HANGVERSENYÉRE 

az egyesület egyéves évfordulóján  l998. február l4-én (szombaton) 
l9 órakor a  budai Alsóvizivárosi (Kapucinus) Plébánia Templomba 

Budapest I. Fő u. 32. (Corvin tér mellett) 
A hangverseny ingyenes. 

A hangversenyen adományt gyűjtünk az 1766-tól 1790-ig épült 
Szent Erzsébet tiszteletére 1791-ben felszentelt erdélyi, erzsébet-

városi örmény katolikus főtemplom felújítási munkálataira.

A hangversenyen közreműködnek: 
Fancsali Bence (klarinét), Fancsali János (orgona), 
Fancsali Mária (ének), Fogolyán Kristóf (fuvola), 

Lukin László (műsorvezető)

1997. szeptember 13-án a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat V. Akadémia u. 1. II. em. 294. sz. alatti közösségi ter-
meiben megnyílt a fiatal örmény származású képző-. és iparművészek kiállítása. 
Dr. Benedek Katalin művészettörténész mutatta be a művészek alkotásait… „…Szükséges és szerencsére időnként kerül 
olyan elkötelezett egyéniség, aki hatalmas hittel, akarattal, szívósan végrehajtja a jó kezdeményezéseket. dr. Issekutz Sarolta 
asszonyt adta és jelölte a sors erre az önfeláldozó feladatra. Számos egyéb sikeres megoldása között ennek a klubnak meg-
szervezése szintén előkelő helyet foglal el. Cél ez a kis zug, ahol alkotni, szórakozni, élni lehet a közösség fészekmelegében…”
A kiállító fiatal művészek: Pataki Mátyás, Ligeti Edina, Ligeti Dorottya, Borosnyay Klára, Juhos-Kiss János, Udvari 
Hajnalka, Karácsony Ernő, Balogh Réka… 

2002. szeptember 23-án

„Örmény arcok, örmény szemek

- örmény genealógia képírásban”

címmel nyitotta meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület kiállítását a II. ker. Horvát u. 2-12. alatti kiállító-

teremben, a II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

felkérésére. 

A kiállítást rendező dr. Issekutz Sarolta előadásában az 

örmény antropológia jegyeinek bemutatása mellett felhívta 

a figyelmet a 200 évet átölelő képanyag nemcsak antropo-

lógiai, hanem kultúrtörténeti érdekességeire is.

Nuridsány Zoltánné – erdélyi örmény városok – kiállítás

A hazai örménység és kultúrája
- Kiállítás Sopronban

A II. ker. örmény kiállítás megnyitón a Marczibányi Téri Művelődési Központban

Puskás Eszter énekművész



42 43

Értékőrzés és értékteremtés (részlet)
Egy szép táj, a csillogó víztükör vibráló felszínén feltűnő napfény, 
az alkony, mindig is megkapó látvány egy fényképen. Az üde 
színek egy ismerős tájon, irodalmi tartalom, mondanivaló nélkül 
is magával ragadnak. 
Kali Kinga író, antropológus, diaszpóra-kutató, az erdélyi örmé-
nyek szellemi kulturális örökségének egyik jeles kutatója a szép 
fényképek mellett irodalmi élménnyel is meglepte a közönséget 
a Budapest II. Marczibányi Téri Művelődési Központ M Galérián 
2013. szeptember 16-án megnyílt Felfalni Arméniát – fotó- 
és szövegkiállítás Örményországról című kiállításán.

Dr. Székely András Bertalan megnyitja a Velünk élő kultúrák: Örmények  

országos középiskolai vetélkedőről szóló kiállítást

dr. Issekutz Sarolta és Várady Mária örmény népviseletben

Kopacz Mária festőművész kiállítás megnyitója a Budai várban (balra a kőkorlátnál  +Lászlóffy Aladár)

Örmény Genocídum megemlékezés a Budavári
Polgármesteri Hivatal aulájában,Várady Mária,

Sasvári Merza Krisztina és Varga Tamás színművész

Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi 

családok genealógiája könyvbemutatójának meghívója

A XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiállításán Ispánky Dávid: Kékes c. festménye
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Világosító Szent Gergely ünnepén Puskás Eszter és ze-
nekara adott elő, mellette Juhász Endre dudukművész

Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Szabó László: Arménia, Anatólia, Levante
című fotókiállítása a

Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 293. szám alatti 

kiállító termében
1997 november 14 - december 18… 

Szabó László:… Nemcsak foglalkozása, hanem
hobbija is a fotózás. 

Hátizsákkal Közel-Keleten az ősi kultúrák 
nyomában: Talán a bennem csordogáló kevéske

örmény vér az oka, hogy már évek óta a
Közel-Keletet választom úti célul…

Lázár Imola zománcművész

Híreink:
A Fővárosi Örmény Klub 2004. 06. 17-i rendezvénye meghívott 
vendégei: Gyulai Líviusz képzőművész és Vennes Emmi színművész 
házaspár lesz…

Látogatás Ópusztaszerre 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület egynapos kirándulást 
szervez Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékpark megtekintésére. 
A látogatást 1998. április - május hónapra tervezzük. Kérjük az érdek-
lődök jelentkezését, felmérés céljából… 

dr. Issekutz Sarolta

Szabó Anikó II. kerületi képviselő a megrendítő Örmény Genocídium kiállításon
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+Nuridsány Zoltán festőművész kiállítása Újpalotán

Középen Nuridsány Zoltánné, jobbra Avedikián Viktória énekes

1998. szeptember
Magyarok Háza (Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I. em. kerengő-
je) „Szemelvények az erdélyi magyarörmény múltból, családi 
archívumok alapján” című kiállítás ismertetőjéből. 

Tisztelt Látogató!
1996. novemberében ugyanitt bemutattuk a Velünk élő kultúrák: 
Örmények című kiállításunkat a hazai örménység ősi kultúrájának, 
tradícióinak, vallásának megismertetése céljából. Most a második 
részét látják kiállításunknak, a magyarörménységre koncentráltan 
…

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és az erdélyi örmény kolóniák polgári képviselői között kötött 1997. november 
22-i megállapodás közös kulturális rendezvényei sorát Szabó László: Arménia, Anatólia, Levante c. nagysikerű fotókiállítása 
nyitotta meg Szamosújváron, a Pro Armenia Alapítvány és a Téka Alapítvány rendezésében, 1998. január 11-én. A kiállítás 
anyagát - Karácsony Ernő festészeti kiállításával együtt - 1998. február 6-án már Gyergyószentmiklóson láthatta a közönség 
a Tarisznyás Márton Múzeumban, ismét nagy érdeklődés mellett.

Felhívás

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1998 

márciusában megrendezi a „Szemelvények a magyar-

örmény múltból, családi archívumok alapján” c. 

kiállítását. 

A rendezők várják mindazok jelentkezését, akik családi 

okmányok, fényképek, gyászjelentések, családfák, címerek, 

újságcikkek fénymásolatával gazdagítanák a kiállítást.

Kabdebó János fotóművész +Vákár Tibort építészeti kiállításán köszönti dr. Issekutz Sarolta

Béres L. Attila XII. kerületi képviselő

A 20 éves Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és a 

II. ker. Örmény Önkormányzat 
c. kiállítás a Marczibányi Téri 

Művelődési Központban. Első sor 
közepénVarga Mihály miniszter
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Kopacz Mária festőművész kiállítása a Budai Várban

Örmény kódexművészet –
kiállítás Szamosújváron a 

TÉKA Művelődési Alapítvány 
székházában.

Középen +Lázár Alfréd,
jobbszélen +Lengyel Marika

dr. Issekutz Sarolta 
megnyitja a hazai 
örménységről szóló

kiállítást a Pázmány 
Péter Katolikus

Egyetem aulájában

Örmény népi kultúra: Kátainé Szilvay Ingrid, +Flórián Antal és Szabó Anikó örmény népviseleti 

bemutatója a II. ker. Marczibányi Téri Kulturális Központban

+Zárug Béla és Zárugné Tancsin Katalin képviselők

Balogh Jenő, +Lászlóffy Aladár és dr. Issekutz Sarolta
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Az EÖGYKE „köveihez” - részlet

Mindig úgy érkeztem az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület rendezvényeire, mintha valóban 
egy családi rendezvényre mennék…eszembe jutott A kis herceg mese történetírójának, Antoine de 
Saint-Exupérynek metafórája… A katedrális köveiről szól a hasonlat, azokról a kövekről, amelyek majd 
beépülnek a hatalmas szentélybe, s bár legyenek azok a kövek akár márványból is, önmagukban egye-
dülállóan csak kövek. Ám amikor az ember az Isten iránti szeretetből felépíti, felemeli a köveket, azok 
átszellemülnek, egészen más lesz a sorsuk. Örök értékű, az emberek és az Isten találkozásához oly 
fontos katedrálissá válnak.

Azt vallom, hogy minden tisztességes, jószándékú ember tud szépet és jót, nemeset alkotni és ha ez 
együtt jelenik meg, akkor az igazi templommá, katedrálissá épül. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület is egy szellemi alkotás, 20 éves története, tevékenysége, erőfeszítései révén dr. Issekutz 
Sarolta egy olyan templomot épített, amelyben a szeretet által összekapcsolt köveknek érezhetjük 
magunkat, és amely minden egyesületi tagra hatást gyakorol.

Köszönjük a sok-sok közös programot, az utazásokat, a kiállításokat, az újságot, a közös ünnepeket, 
amelyeken részt vehettünk…

Akik itt vagyunk, forduljunk egymáshoz azzal a tisztelettel és érdeklődéssel, amelyet az alapító joggal 
elvár tőlünk! És ha már egy Exupéry idézettel kezdtem, hadd fejezzem be az ő egyik kedves gondola-
tával, amely Saroltára és valamennyiünkre vonatkozik, akik szeretnénk a magunk helyén valamit adni 
a közösségnek, amelyből vétettünk. Még egy egyszerű pásztor is – mondja Exupéry –, aki a csillagok 
alatt őrzi juhait, ha tudatára ébred szerepének, rájön, hogy több egy pásztornál. Őrszem ő. és minden 
őrszem felelős nemcsak a nyájért, hanem a tájért, az országért is. S aki ráeszmél arra, hogy őrszem, 
naggyá válik. Úgy gondolom, naggyá vált az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület minden 
tagja és pártolója – közösséggé kovácsolódott az igazak, szépek, a nemesek szándékában.

Azt kívánom, hogy maradhassunk még sokáig együtt, ünnepeljünk közösen a jövőben is!

Füzetek 2017. március
Béres L. Attila

Juhos Kiss János költő

Vikol Kálmán zeneművész kórusa és tanítványai

Megjött a Mikulás. Arthasat Örmény Nemzetiségi Színház 

Zakariás Antal Dirán, Várallyay Fülöp
és zeneakadémiai társai



53

Megjelenéseink: Könyvkiadás, Füzetek és digitális megjelenések 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 

Az EÖGYKE 1997-től 2014 decemberig havi rendszerességgel jelentette meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek (továbbiakban 
Füzetek) kulturális és információs lapot. Azonban 2015-től – a kiadó Egyesület anyagi nehézsége miatt – már csak kéthavi lapként 
került kiadásra. Összességében eddig  mintegy 10000 oldalszámmal jelent meg, kiadásának költségeit pályázatokból és az önkormány-
zataik támogatásából finanszírozzák. Jelenleg eddig 238. számmal, a XXII. évfolyama jelent meg.

A Fővárosi Örmény Klub megalakulása után néhány hónappal felmerült a kérdés, mi legyen a klub előadá-
sainak szövegével, hogyan lehet ezeket a fontos ismereteket eljuttatni azokhoz is, akik nem tudtak eljönni a 
Klubba. Természetesen az is felmerült, hogy az újonnan alakuló közösségnek legyen belső információs fóruma. 
A Füzetek első számai egyszerű fénymásolási technikával házilag készültek, Word formátumban, képek nélkül. 
A mai, ingyenes számok már nyomdai, tördelt formában, képekkel kiegészítve látnak napvilágot, ezáltal is több 
mint 600 hazai, több mint 400 erdélyi olvasóhoz és több mint 50 közkönyvtárba tudnak eljutni. 
 Az EÖGYKE az utóbbi időben lényegesen tudta csökkenteni a példányszámot, tekintettel arra, hogy ma már 
az internet hozzáféréssel rendelkező érdeklődők a honlapjukról (www.magyarormeny.hu) letölthetik a kívánt 
számot. A honlap statisztikai adatai alapján a Füzetek havonta átlag 900-1000 további olvasóhoz tud eljutni. 
 A Füzetek – tekintve az 1990 utáni időszakot – közel 380 éve a Kárpát-medencében élő magyarörmények 
első olyan folyóirata, amely magyar nyelven a hazai és Erdélyben élő, a világon szétszóródott erdélyi örmé-
nyeknek (magyarörményeknek) örmény kulturális és örmény katolikus hitéleti identitása erősítését szolgálja. 
Határokon átívelően kíséri figyelemmel az Egyesület és képviselőiből alakult örmény önkormányzatok, a hazai 
és erdélyi társszervezetek működését, programajánlóit, beszámolóit, felhívásait. Az örmény kulturális és hit- 
életi identitás fenntartása céljából e munkának fontos részét képezik az örmény identitást-erősítő tanulmányok, 
életpályákról szóló beszámolók, megemlékezések, rendezvények beszámolói, könyvbemutatók, családi genea-
lógiák, szomorújelentések, archív szöveg- és képanyagok megjelentetése. Mindez kellő forrásanyagot biztosít 
a jövő kutatói számára is a XXI. század elején élő magyarörménység kulturális és hitéleti identitásáról, annak 
önkormányzatai és civil szervezetei működéséről.

A Füzetek kiadója 20 éve dr. Issekutz Sarolta. A főszerkesztői munkákat dr. Issekutz Sarolta, Dávid Csaba, Béres L. Attila, Frigyessy 
Ágnes látták el. Nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a szerkesztőbizottság tagjainak tábora igencsak széles. Álljon itt hát néhány név, 
kiknek munkássága felbecsülhetetlen: Dr. Magyar István Lénárd, Dr. Sasvári László, Dr. Borszéki Béla, Bálintné Kovács Julianna, 
Dobó Attila, Fancsali János, Dr. Puskás Attila és még sokan mások.
 
A Füzetek évfolyamai az év végi évkönyvben is megjelennek, melyeket a közgyűjtemények – 1997 óta töretlenül – adományként kapnak 
meg. A Füzetek 1997-2014 közötti számait az Egyesület DVD-n is megjelentette, továbbá a közgyűjtemények számára is megküldte.
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6.   Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig (Budapest, 2002)
7.   Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen Kolozsvár – Szamosújvár 
      2001. szeptember 14-16. IV., jubileumi konferencia (Budapest, 2002)
8.   Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok (Budapest, 2004)
9.   Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros Monográfiája 1896. Hasonmás kiadás (Budapest, 2004)
10. Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium (Budapest, 2007)
11. dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve (Budapest, 2008)
12. Örmény-Magyar ABC Könyvetske (Szamosújvár 1834) és P. Verthanesz Jakutgián és Vasady Gyula: Gyakorlati Örmény 
      Nyelvtan (Velence 1876)  DVD kiadvány (Budapest, 2009)
13. dr. Issekutz Sarolta: Örmény halottkultusz és temetkezés, Erzsébetváros és örmény katolikus temetője (Budapest, 2009)
14. II. Örmény Kultúra Hete Budapest, 2008. április 17-25. dokumentumkötet, Szerkesztette: dr. Issekutz Sarolta (Budapest, 2009)
15. Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája (Javított és bővített kiadás, Budapest, 2010)
16. Délvidéki örmény nemesek – Elemér – Écska – Nagybecskerek, Szerkesztette dr. Issekutz Sarolta (Budapest, 2010)
17. ARMENIA magyar-örmény havi szemle 1887-1907 (Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: Szongott Kristóf (Szamosújvár)     
      DVD kiadvány (Budapest, 2011)
18. Murádin Jenő: Magyarörmény paletta (Budapest, 2012)
19. Benedek Katalin: Élő magyarörmény művészet (Budapest, 2013)
20. Távol az Araráttól…A magyarörmény irodalom (Szerkesztette Alexa Károly, Budapest, 2014)
21. Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 1997-2014, DVD (Budapest, 2015)
22. Válogatás az örmény kultúrából (9 digitalizált könyv DVD-n, Budapest, 2016)
23. Tutsek Anna: Az én utam (Bp. 1936. Singer és Wolfner Irod. I., Budapest, 2016 ) 
24. Lázár István: A vörös számum (1920, Légrády Testvérek; Budapest, 2017)
25. Emlékalbum – 20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és képviselőiből alakult 
      örmény nemzetiségi önkormányzatok (Budapest, 2018) 
26. Gyertyánfy András: A Gyertyánffy család története a 19. században (Budapest, 2018)  

  

Könyvkiadás, Erdélyi Örmény Múzeum sorozat

Az Egyesület, mint Kiadó 1997-től Erdélyi Örmény Múzeum sorozat részeként – önkormányzatai támogatásával – több mint 25 
könyvet adott ki és legalább ennyi könyv kiadását szorgalmazta. A kiadandó könyvek válogatásánál elsődleges szempont az volt, hogy 
kapcsolódva Szongott Kristóf armenológus 1907-ben megszakadt munkásságához, folytassák a magyarörmény és örmény kultúra, 
valamint az események megörökítését. Ehhez az is hozzátartozott, hogy a már kiadott, de már hozzáférhetetlen könyveket az EÖGYKE 
önkormányzataik segítségével, újra kiadta. Például Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város Monográfiája I-IV. kötet, illetve A ma-
gyarhoni örmény családok Genealógiája, tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etimológiai értelmére 
(Szamosújvár, 1898) reprint kiadás(1898-0903-ig kiadva), valamint a Magyarok eredete és őslaka (1906) könyvei. Az Egyesület ezeket 
is eljuttatta a közgyűjteményekhez.
 Az EÖGYKE számára elsődleges fontossággal bírt a Szongott Kristóf elhalálozása (1906) óta eltelt időszak és a jelen rögzítése – 
mind képzőművészetben, irodalomban, történelemben, mind pedig gasztronómiában, stb. A kiadványok sorozatszámmal jelentek meg.
 Az Egyesület továbbá azt is szorgalmazta, hogy az általa kiadott könyvek és DVD-k adományként kerüljenek el a nagy közgyűj-
teményekhez, hogy a magyar társadalom tagjaival ezáltal is széleskörűen megismertethessék örmény gyökerű kultúrájuk, történelmük 
sokszínűségét, szereplőit. 

Az ERDÉLYI ÖRMÉNY MÚZEUM sorozat megjelent kiadványai:
1.   Fancsali János: Viski János fiatalkori évei (Budapest, 1998)
2.   Az örmény katolikus egyház története és művészete konferencia 1997. november 20-22. (Budapest, 1999)
3.   Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza és identitástudata régen és ma – konferencia 
      Szamosújvár 1999. november 20-21. (Budapest, 2000)
4.   Dávid Csaba: Történetjátékok (Budapest, 2001)
5.   A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia, Budapest, 
      2000. szeptember 29. - október 1. (Budapest, 2001) 
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Honlap

Az Egyesület honlapján (www.magyarormeny.hu) 2008 óta hozzáférhetőek a magyarörmény közösség legfontosabb információi: be-
mutatkozások, tájékoztatások, programok, események, beszámolók, tanulmányok, családkutatási adatok, örmény érdekességek, receptek, 
stb. és nem utolsósorban a Füzetek. Mind a honlap, mind pedig a Füzetek nyelvezete magyar, illeszkedve a magyarörmény közösség 
elvárásaihoz. A honlap a lehető leghatásosabb közösségépítő projekt, mivel a világ bármely részéről elérhető. Számos megkeresés és 
visszajelzés érkezett például Mauritiusból, Argentínából, Örményországból, Szerbiából.

Film és digitális kiadványok

Az EÖGYKE rendezvényeiről általában amatőr filmfelvételeket is készítenek, elsősorban saját tevékenységük do-
kumentálására. Néhány fontos eseményről, például Örmény Kultúra  Hetekről, Országos Tanulmányi Verseny-
ről is készítettek professzionális minőségű kisfilmeket, melyeket a közmédiához is eljuttattak. Digitális formában 
elérhetővé tették Szongott Kristóf főszerkesztő Armenia magyar-örmény havi szemle teljes sorozatát (1887-1907), 
a Füzetek 1997-2014 évfolyamait, az Örmény nyelvleckét, számos örmény „népzenét”: Alex Száva: Erdélyi 
örmény népdalok, Ó, barátom, Ov paregam címmel, több örmény egyházi zenét (pl. a Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus Kórus műsorát), családtörténeteket, stb. 

Könyvújdonság ! 
Az Egyesület Erdélyi Örmény Múzeum címmel könyvsorozatot indított, 
melynek első kötete napvilágot látott: Fancsali János: Viski János 
fiatalkori évei c. könyvének bemutatóját a szeptemberi klubdélutánon 
hallhatja a közönség. 

Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat beindításának célját a könyv hátsó 
borítóján olvashatjuk… „Folytatni szeretnénk Szongott Kristóf, Avedik 
Lukács, Hovhannesian Eghia, Korbuly Domonkos, Tarisznyás Márton és 
a többiek értékmentő munkásságát…”

Dr. Kovács Bálint

Bona Gábor hadtörténész, dr.Issekutz Sarolta és +Dinyés László szerző Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok
(Bp. 2004) c. könyv bemutatóján a Litea Könyvszalonban, jobbról Bakó Annamária, a szalon vezetője
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balról: Dr. Benedek Katalin és +Dávid Csaba íróDr. Benedek Katalin művészettörténész ad elő a Klubban

A Budapesti Történeti 
Múzeum gazdag

kiállítás-katalógusa 2013

jobbról Kali Kinga armenológus, +Dávid Csaba író és Gy. Szabó András előadóművész

dr. Issekutz Sarolta a Könyvvásáron az Örmény Genocídium kötettel – 2009
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Fogolyán Kristóf fuvolaművész

A Litea Könyvszalonban: balról 
+Bende Miklós rendező, író, képviselő, 

Alexa Károly irodalomtörténész, 
Dr. Benedek Katalin művészettörténész, 
képviselő és +Dávid Csaba író, képviselő

Szotyori Nagy Áron és Szongoth Gábor képviselők az Örmény kultúra 
könyvekbe zártan c. kiállításon a II. kerületben

Murádin Jenő dedikálja a Magyarörmény paletta c. könyvét

Alexa Károly (középen) irodalomtörténész bemutatja
A Vörös Számum c. könyvet
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P. Kádár Dániel plébános

Szentpétery Tibor az örménykatolikus 
lelkészség  volt gondnoka

Örmény katolikus hitélet és egyházi kapcsolatok

Az I. világháború után a trianoni események miatt az erdélyi magyarörmények tömegesen menekültek Erdélyből, át a Csonka-
Magyarországra. Az örmény szertartású, római katolikus egyházi szerveződésük a 20-as évek elején kezdődött, és csak 1975-ben 
került felszentelésre a 1114 Bp. XI. ker. Orlay u. 6. szám alatti épületben a templom. A Budapesti Örmény Katolikus Lel-
készség tulajdonát képező lelkészség, templom és múzeum együttes a végleges, ma ismert formáját végül egy régi családi ház 
átépítésével, illetve bővítésével nyerte el. 
 Az egyházközséget ekkor P. Kádár Dániel plébános vezette 1988-ban bekövetkezett haláláig. Ezt követően Mányó József 
bécsi főapát tartott többször misét, majd dr. Leszkovszky Pál látta el a hívek gondozását, mint kisegítő lelkész. Fontos még 
megemlíteni Vahan Hovagimian bécsi mechitarista szerzetes nevét is, aki a templomban több alkalommal is celebrált örmény 
nyelvű misét.
 A plébániával közös épületben található örmény katolikus egyházi gyűjtemény hivatalosan is felleltározásra került. Ennek igen 
tetemes költségét az EÖGYKE, a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a II. ker. Örmény Önkormányzat viselte. Ezt követően közgyűj-
teménnyé nyilvánították. Az Örmény Katolikus Közgyűjtemény végül is 2009. június 20-án a III. Örmény Kultúra Hete alkalmából 
került megnyitásra.
 Az Egyesület a budapesti örmény katolikus egyházi közösség magjából nőtt ki, hiszen történelmi tény, hogy korábban az örmény-
séget mindenhol az örmény egyház és az örmény papok fogták össze. De az Egyesület által összefogott örmény identitásúak közössége 
jóval tágabb az örmény katolikus közösségnél, mivel magában foglalja a más vallásúakat, a vegyesházasságúakat, a nem hívőket is. 
Az EÖGYKE azonban továbbra is összefonódásban maradt a hazai örmény katolikus egyházzal, az Örmény Katolikus Lelkészséggel 
– akárcsak az Erdélyországban élő örmény katolikus papokkal, valamint továbbra is kapcsolatot létesített más felekezetű 
közösségekkel. 
 Az Egyesület és az egyház számos közös rendezvényt bonyolított le – szinte lehetetlen meghúzni köztes határvonalat. 
Ennek egyik legjobb példája a Szongoth Gábor ötletén alapuló Zeneagape rendezvénysorozat. Havonta egy alkalommal, a 
mise után a templomi környezethez illő kulturális zeneműsort szerveztek. E gyakorlattal növelni kívánták a miselátogatást és 
egyúttal megjelenési lehetőséget biztosítanak a művész fiataloknak, családi együtteseknek, énekművészeknek, zeneakadémiai 
fiatal zenészeknek. A Zeneagape rendezvénysorozatot elsősorban az egyház szervezi, ám a műsor összeállításában az EÖGYKE 
is fontos szerepet kap.

Álljon itt – a teljesség igénye, mindennemű fontossági sorrend nélkül – azon egyházi személyek névsora, kikkel az Egyesület 
az elmúlt évtizedek során kapcsolatban állott, illetve még ma is áll:

• Dr. Paskai László bíboros,
• Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek,
• Csordás Eörs irodaigazgató,
• dr. Leszkovszky Pál atya,
• Vahan Hovagimian atya (Bécs),
• Fülöp Ákos atya (Budapest), 
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• Krikor Badisah atya (Róma), 
• Avedik atya (Róma), 
• + Sáska Jenő atya (Szamosújvár), 
• + P. Fogolyán Miklós Lukács atya (Gyergyószentmiklós), 
• Dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó (Gyulafehérvár), 
• Szakács Endre vikárius, plébános (Szamosújvár), 
• T. Gál Hunor plébános (Gyergyószentmiklós), 
• Babota Tibor plébános (Medgyes, Erzsébetváros), 
• Gyuris László plébános (Nagybecskerek), 
• + XIX . Nerszesz Bedrosz örménykatolikus pátriárka, 
• Dr. Tőkés László ref. püspök …

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás 2014. júniusában Világosító Szent Gergely tiszteletére ünnepi szentmisét celebrált az örmény katolikus 
templomban. Több alkalommal is fővédnökséget vállalt az EÖGYKE rendezvényein, például a 2015-16-ban megrendezett Velünk élő 
kultúrák: Örmények országos középiskolai verseny megszervezésében, melyre egyaránt szeretettel várták világi- és egyházi középiskolák 
tanulóit.
 Az örmény kereszténység államvallássá tételének 1700 éves évfordulója alkalmából 2000-ben és 2001-ben Velence Szt. Lázár 
szigetén és Bécsben nagyszabású ünnepségeket rendeztek. Az Egyesület azon megtiszteltetésben részesült, hogy Magyarországról és 
Erdélyből egyedül dr. Issekutz Sarolta elnök képviselte a Kárpát-medencei magyarörményeket e két jeles rendezvényen is. Ekkor ismer-
kedett meg XIX. Nerszesz Bedrosz örmény katolikus pátriárkával, akitől személyesen, írásban és szóban is kérte a hazai örmény kato-
likusok megvédését. A pátriárka – ígéretéhez híven – végül 2015-ben maga is meglátogatta az örménymagyar közösséget Budapesten.
 A Plébánia közösségi tere ma már a Fővárosi Örmény Klub helyszíne is egyben, amely meghitt hangulatot kölcsönöz a különböző 
kulturális műsoroknak és találkozóknak.

Fülöp Ákos atya

Az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-napi búcsú
körmenete a főtér körül

Gyertyaszenteléskor Sinka Sára a templomban

Szent Lázár sziget (San Lazzaro) Mechitarista Kolostor temetőjében
Ákoncz Kövér István főapát síremlékénél a zarándok csoport
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Erzsébetvárosi örmény katolikus temetőben a
Zachariás családja kriptája előtt dr. Issekutz Sarolta

Lemberg, Tadeosz Gevorgján örmény apostoli egyházvezető

1998 március 30-án átadásra került Erzsébetváros kö-
zössége részére az eddig összegyűlt mintegy 730 DEM 
adomány, amit a templom felújítására adományoztak 
az egyesület tagjai és támogatói, akik a szívükön viselik 
őseik tárgyi hagyatékának megőrzését. 

Átadásra kerültek könyv és ruhaadományok Szamosúj-
váron, Kolozsváron és Erzsébetvárosban. A rendelke-
zésre álló idő rövidsége és a programok csúszása miatt 
a csikszépvizi és gyergyói adományok csak Erzsébetvá-
rosig jutottak el, amit rövidesen továbbítanak…

+Sáska Jenő Plébánosnál Szamosújváron 

– dr. Issekutz Sarolta és Nazarján Hamlet

Gyémánt mise 
Március 6-án 4 órakor tartotta Dr. Szentpéteri János és neje a fóti 
római katolikus templomban házasságkötésük 60. éves évfordulóját. 
Manapság ritka esemény résztvevői lehettünk…

Szomorújelentés 
P. Fogolyán Miklós Lukács mechitarista szerzetes, gyergyószentmik-
lósi plébános 1999. április 7-én hajnali 6 órakor Olaszországban vissza-
adta lelkét teremtőjének. Gyászolja az egész magyarörmény közösség 
úgy Magyarországon, mint Erdélyben. 

Avedik Hovannesian atya Rómából az Orlay utcában

Az Imperatrix Kórus az Orlay u-i örmény katolikus templomban
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XIX. Nerszesz Bedrosz örmény katolikus pátriárkát (2015-ben) fogadta a 
templomban (jobbról) Zsigmond Benedek, dr. Issekutz Sarolta és   

Zakariás Antal Dirán

Bécs, Örmény
Mechitarista templom

(1070 Wien,
Mechitaristengasse 4.)

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás az Orlay utcában, mise után és dr.Issekutz Sarolta,     
mögötte  Zsigmond Benedek, Ákos atya és Zakariás Antal Dirán

Dr. Jakubinyi György 
bíboros, örmény apostoli 

kormányzó a szamosújvári                 
Világosító szent Gergely
búcsún a pince közösségi 

terében

Szent Lázár sziget, Mechitarista Kolostor kerengője



7170

1999. szeptember
Dániel T. Zoltán úr, közösségünk Venezuelából visszatelepült magyar-
örmény tagja 50 ezer Ft felajánlással járult hozzá az erzsébetvárosi 
templom javítási költségeihez. Ugyanerre a célra a nyugdíjas Lukács 
József, az EÖGYKE egyik legidősebb tagja 5 ezer, Aradi Márton és 
felesége 18 ezer forintot adományozott. Az összességében 600 márká-
nak megfelelő összeg már célba is érkezett. 
A Budapest II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 400 már-
kának megfelelő összeget juttatott el, ugyancsak az erzsébetvárosi 
templom helyreállításának céljára. ---- 
A budapesti IX. Kerület Örmény Kisebbségi Önkormányzata 50 ezer 
forintot szavazott meg a szamosújvári orgona helyreállítására, ez az 
összeg is hamarosan eljut rendeltetési helyére… Udvardy György pécsi püspök és Fülöp Ákos atya

Krikor atya a misén

Ákos Atya a Fővárosi Örmény Klubban

Dr. Erdő Péter bíboros, ünnepi szentmise Világosító Szent Gergely ünnep   
alkalmából az örmény katolikusoknál 2014 június 22-én

Az EÖGYKE zarándokcsoportja Lembergben, őseik templománál.
Középen Tadeosz Gevorgján örmény apostoli egyházvezető.



Szamosújváron 2002. június 15-én Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kormányzó,
Jean-Claude Périsset apostoli nuncius és dr. Issekutz Sarolta a Világosító szent Gyergely búcsún

P. Fogolyán Miklós mechitarista szerzetes,
gyergyószentmiklósi plébános és dr. Issekutz Sarolta

Velencében P. Fogolyán Miklós társaságában 
– balról Balogh Jenő, dr. Issekutz Sarolta, az atya, 

Dr. Magyar István Lénárd és Jakabffy Márta

Erzsébetváros Dr. Jakubinyi György 
örmény apostoli kormányzó körül a    

templomkertben

Ebéd előtti beszélgetés a templomkertben – 
Erzsébetváros. Dr. Jakubinyi György és dr. Issekutz Sarolta

Frigyesy Ágnes - Aki virágok között él 
(Részlet)
Zakariás Enikő virágkötő a Fővárosi Örmény 
Klubban
Nem mindennapi látványban volt része azok-
nak a klubtagoknak, akik 2007. november 15-
én eljöttek a Fővárosi Örmény Klub szokásos 
rendezvényére. Zakariás Enikő virágkötő, 
virágárus már az Advent hangulatát felidéz-
ve, különféle virág- és gyertya kompozíciókat 
készített, természetes anyagokból: virágból, 
fából, tobozokból, gyöngyökből. 
A sokféle műalkotás elkészítése közben pedig 
mesélt a Zakariások kalandos életútjáról.

XIX Nerszesz Bedrosz átveszi a könyvajándékokat dr.Issekutz Saroltától 

Háttérben Kövér István

Megtisztelő meghívást kapott dr. Issekutz Sarolta
 
Örmény Mechitarista Kongregáció Meghívó (kézzel odaírva) Szeretettel meghívjuk Önt az Örmény Mechitarista Kongregációnak 

három évszázados fennállása alkalmából rendezett ünnepségre, amely 

2000. szeptember 9-én 18.00-kor kezdődik a velencei Szent Márk 

bazilikában és 2000. szeptember 10-én, vasárnap 15.30-kor fejeződik 

be a velencei Szent Lázár szigetén lévő örmény apátsági templomban. 

Részvételét előre is köszönjük. Főapátság (kézzel hozzáírva: és P. Vahan Hovagimian CMV)
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Erzsébetvárosi templomkertben Borbély Bartis Júlia és férje, 
mögötte id. Sólyomvári György és Janka Vencel

Világosító Szent Gergely megemlékezés a
Zuglói Kisebbségi ház kertjében

Ide jön egy képaláírás, ami elmondja, mi van a képen

Erzsébetváros, szeretet vendéglátás, dr. Issekutz Sarolta üdvözli a megjelenteket

A bécsi Mechitarista kolostor refektórumában Vahan Hovagimian fogadja az EÖGYKE 

zarándokait, tolmács Wertán Zsolt

XIX Nerszes Bedrosz patriárka és Krikor atya Kövér István és felesége, Zsigmond      
Benedek, Dr. Jakubinyi György apostoli kormányzó és dr. Issekutz Sarolta

A szamosújvári Örmény Katolikus Székesegyház 
orgonájának helyreállítási költségeihez már csak 
kb. 500 DM hiányzik. Kérjük, aki teheti, járuljon hozzá 
a munkálatok költségeihez, hogy mielőbb megszólal-
hasson műemlék orgonánk…



Keresztelők az Orlay utcai örmény katolikus templomban,
Avedik atya, Krikor atya és Pál atya 

Zarándokúton a bécsi mechitarista kolostor könyvtárában

Erzsébetváros, a templomkertben dr. Issekutz Sarolta
bemutatja az örmény szakácskönyvet

Dr. Jakubinyi György érseknek

XIX,. Nerszesz Bedrosz pátriárka az örmény katolikus plébánián

Erzsébetváros, búcsús körmenet a Mária-szoborral. Középen Viczelár Mária
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Kapcsolattartás az erdélyi örmény szervezetekkel

Már a kezdetekkor kiderült, hogy – a budapestihez hasonlóan – Erdélyben is javarészt csupán  örmény katolikus egyházi közösségek 
léteztek. Mindig csak a szentmisék alkalmával gyűlik egybe az  örménység, kik az istentisztelet végeztével még beszélgetnek egy kicsit 
egymással, majd hazamennek. Az örmény katolikus szentmiséken kívül tehát nincs is semmilyen hagyományos értelembe vett közös-
ségi kultúra, szerveződés, amely felrázná az évtizedek óta lelkileg gúzsba kötött örmény kolónia tagjaiban az örmény gyökereket és 
hagyományokat és újjáélesztené. Ezen helyzet kialakulásához nem kis részben hozzájárult a román politikai, illetőleg gazdasági helyzet. 
 Az EÖGYKE megalakulása utáni nyáron dr. Issekutz Sarolta elnök elutazott Erdélybe és felkereste a hagyo- 
mányos örmény településeket (Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz és Csíkszereda), 
ahol megismerkedett az egyházközség tagjaival, a kolónia erős egyéniségeivel. Kolozsváron felkereste Bálintné 
Kovács Júliát is, aki az Armenia Magyar-Örmény Baráti Társaságot képviselte. 
 A beszélgetések során dr. Issekutz Sarolta elnök megállapította, hogy valamennyi kolónia kellő rátermett-
séggel és erős identitástudattal rendelkezik. Felajánlotta az EÖGYKE segítségét, hogy az egyházi szervezet mellé 
egy-egy civil magyarörmény szervezet is megalapíthassanak, illetőleg további támogatást ígért annak működ-
tetéséhez, kulturális programjaihoz. Ennek érdekében meghívta az erdélyi magyarörmények első kiválasztott 
küldötteit az Egyesület első, Budapesten, 2017. november 20-22 között megrendezésre kerülő Az örmény-
katolikus egyház története és művészete c. konferenciára, a Magyarok Házába. A konferencia kötet előszavában a 
következő sorok kerültek bejegyzésre: „A konferencia záróakkordja az erdélyi közösségekkel történt kerekasztal 
beszélgetés és megállapodás volt. A konferencia szervezői igen nagy súlyt fektettek arra, hogy az erdélyi magyar-
örmény közösség képviselői részt vegyenek a konferencián. Az Erdélyből származó magyarországi örménység 
ugyanis csak velük együtt, közösen és egymást segítve tudja sikeresen megvalósítani célját és elrendezni közös 
dolgait. Kolozsvár, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz és Csíkszereda, Erzsébetváros küldötteit látták 
vendégül, akikkel – az 1997. november 22-én aláírt megállapodás keretében – a minél hatékonyabb együttmű-
ködésben állapodtak meg.” 
 Ezen kezdeményezés hatására egy csapásra felpezsdült mindenütt a civil szerveződés – mindvégig együttműködve az örmény kato-
likus plébániákkal. Az EÖGYKE örmény kulturális műsorokkal, kiállításokkal, támogatásokkal, a múltat feltáró könyvekkel, közösen 
rendezett programokkal segítette az örmény katolikus kolóniák feléledését.

Fény derült azon szomorú tényre is, hogy az erdélyi örmény kolóniák valójában nem is ismerik egymást; semmiféle kapcsolatot nem 
ápolnak egymással. Miután a magyarországi magyarörmény diaszpóra tagjai különböző helységekből származnak, dr. Issekutz Sarolta 
elnök elhatározta, hogy egyházi, valamint világi kapcsolatot kell teremteni az erdélyi kolóniák között. Úgy vélte, egyedül ez képes 
együtt tartani és feléleszteni az örmény közösség emlékeit, szokásait, épített örökségét. Csakis ez képes temetőit felújítani, vagy a nagy 
egyházi ünnepeket – az elszármazott magyarörményekkel – közösen megrendezni, megélni. 
 Kezdetben az Egyesület, az erdélyi közösségi tagok megismerése céljából, egy nagy busszal szállította az elszármazott magyarör-
ményeket az erdélyi egyházi búcsúkra, s a különböző örmény településekre. Manapság például a szamosújvári Világosító szent Gergely 
napi búcsún már többszázan gyűlnek össze Erdély különböző helységeiből, Magyarországról, s más távoli országokból is. Sok család lelt 
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Koszorúzás a Petőfi emlékműnél

Az Egyesület Gyergyószentmiklósnak is ugyancsak jelentős pénzadományokat nyújtott. 1997-től kezdve a plébánia, a templom és 
a temető karbantartására, elektromos hálózat cseréjére, villámhárító felszerelésére, az Anna kápolna állagának felújítására, oltárképek 
restaurálására, poroltó beszerzésre, a temetői viharkárok helyreállítására, az Örmény Közösségi Ház létrehozá-
sára, gyermekek táboroztatására, új harangok beszerzésére, stb. Az EÖGYKE helyben járult hozzá az örmény 
kultúra terjesztéséhez: kiállítások rendezésével, azok felajánlásával - vándorkiállítás céljából, a plébánia könyvtár 
részére saját könyveinek adományozásával. Az egyházi kórus és a közösség vezetői rendszeresen részt vettek 
az Egyesület és társszervezetei által rendezett budapesti és erdélyi konferenciákon, az Örmény Kultúra Hete 
rendezvénysorozaton.

Kolozsváron az EÖGYKE a kezdetektől fogva folyamatosan együttműködik az Armenia Örmény-Magyar 
Baráti Társasággal. Közösen rendezett konferenciák, többnapos rendezvénysorozatok, kiállítások, könyvbemu-
tatók, barangolások, a Füzetek szerkesztésében való közreműködés, illetve azok terjesztése, kapcsolattartás az 
erdélyi örmény közösségekkel, személyekkel – ezek talán az egyik legfontosabb tételei a Kárpát-medencei magyarörmények összefo-
gásának. Hálás köszönet érte Bálintné Kovács Júlia elnökasszonynak, aki kéthavonta Erdély-szerte – az Egyesület rendszeres anyagi 
költségviselésével – továbbítja a Füzeteket, így általa töretlen kapcsolattartásunk a magyarörmény olvasóinkkal.

Az EÖGYKE segítségével létrejött a Székelyudvarhelyi Magyar Örmény Kulturális Egyesület, majd a Marosvásárhelyi Örmény Magyar 
Kulturális Egyesület. Mindkettő kulturális megjelenéséhez az Egyesület kiállítások, illetve előadások megszervezésével, könyvek ado-
mányozásával és további támogatásokkal járult hozzá. 
 Továbbá, az erdélyi magyarörmény szervezetek túlnyomó részét összefogó Szövetség létrehozását is az Egyesület segítette.
  Az erdélyi civil szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos volt; konferenciákra, az Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatokra, 
klubokba az EÖGYKE rendszeresen meghívta képviselőit. Ezzel Erdély nagy részében sikerült megszólítani a magyarörményeket, őket 
a kulturális- és hitéleti identitásuk erősítésére emlékeztetni, ezáltal összekötni és informálni a magyarörménységet, éljenek bárhol is e 
földön.
 Az Egyesület tehát e szervezetekkel töretlenül fenntartja a kapcsolatot, legfőképpen a Füzeteken keresztül, amely több mint 400 
erdélyi címre jut el, s mely kézről kézre jár a magyarörmény családok között. A Füzetek fellelhetőek mind a Magyarországon, mind 
pedig az Erdélyben lévő közgyűjteményekben.

rá ismét az elszakadt rokoni szálakra. Ennek eredményeként az EÖGYKE mondhatni ,rászoktatta’ tagjait, hogy a gyökerek kutatását a 
lehető legtöbb egyéni látogatással tudja csak eredményesen elérni, illetve nagy segítségnek bizonyul a Szamosújvári Örmény Katolikus 
Gyűjtőlevéltárban való kutatás is. 

 Az Egyesület együttműködési megállapodásokat kötött a közösségekkel, valamint kezdeményezte, hogy e 
szervezetek alakítsák meg szövetségüket, hogy közösen tudjanak fellépni érdekeikben. Ma már erős civil szer-
vezetek működnek a hagyományos örmény városokon (Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Csíkszereda-Csík-
szépvíz, Szamosújvár) kívül is: Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen.
 Az EÖGYKE valamennyi szervezet és közössége számára 1997 óta folyamatosan, ingyenesen megküldi a 
Füzeteket, hogy ezzel is erősítse a Kárpát-medencei örménység összefogását.

Trianon, valamint a II. Világháború miatt Erzsébetváros került a legveszélyeztetettebb helyzetbe, tudniillik 
innen menekült el a magyarörmény közösség túlnyomó része. A megmaradtak (mindössze l6 fő) a hatalmas, 
Szent Erzsébet tiszteletére fölszentelt örmény katolikus főtemplom fenntartását, javíttatását már nem tudták 
maguk megoldani. Az Egyesület alapszabálya mintájára, a gyulafehérvári érsekség hozzájárulásával, 1997-ben 
sikerült létrehozni az Örmény Alapítványt (Fundatia Armeana) – kifejezetten a főtemplom és műtárgy együt-
tese állagának megőrzése, javítása céljából. Az EÖGYKE ott segített, ahol csak tudott: pénzadományokkal, új 
elektromos hálózat kialakításával, esőcsatorna kiépítésével, poroltók beszerzésével. Hozzájárult a templom teljes 
felújítása végett a tervdokumentáció költségeihez, a temető megújításához, az évente tartandó Nagyboldogasz-
szony-napi búcsú megrendezéséhez. Ez utóbbi tételnél az Egyesület anyagi-, tárgyi- és személyes segítséget is 
nyújtott (különösképp Mariska néni gondnoksága alatt). A búcsúra valamennyi örmény közösség meghívást 
kapott, így ezen időszakra a város is új életre kelt.
 Az EÖGYKE - karöltve a II. kerületi és a Fővárosi Örmény Önkormányzattal - támogatta az egyházi 

könyvtár katalogizálását és a katalógusának kiadását. A templomi műtárgy együttes leltárba vételét az Egyesület és a II. ker. Örmény 
Önkormányzata viselte. Az EÖGYKE által kiadott két könyv, mely Erzsébetvárosról szól (Ávédik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros 
monográfiája (1896, hasonmás kiadás, 2004.  Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 9.), valamint a dr. Issekutz Sarolta: Örmény halottkultusz 
és temetkezés – Erzsébetváros és örmény katolikus temetője (2009, Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 13.) tágabb körben tette ismertté az 
egykori magyarörmény várost, és így a szervezett utazásoknak is egyik fontos célállomásává tette. 

Szamosújvár az erdélyi örménység vikáriusi székhelye (apostoli kormányzója: Dr. Jakubinyi György érsek, Gyulafehérváron, vikáriusa: 
Szakács Endre plébános). Az Egyesület folyamatosan hozzájárult a főtemplom tatarozásaihoz, az elektromos hálózat felújításához, 
poroltó biztosítás költségeihez, az elektromos harang beszerzéshez, az orgona megjavításához, a Szt. Gergely oltárkép restauráláshoz, 
a temető – főleg a sírkövek és a rajtuk szereplő nevek – renoválásához. Az EÖGYKE – egyéb pénzadományai mellett - örmény vonat-
kozású könyveket is adományozott a plébánia könyvtára számára. Többször vendégül látta Budapesten az örmény egyházi kórust. Az 
Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 4. kötetének [Bernád Rita – Kovács Bálint: A Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár (Ki-
adó: Budapest-Gyulafehérvár-Leipzig 2011)] kiadását ugyancsak az Egyesület, a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a II. ker. Örmény 
Önkormányzat támogatásával sikerült megjelentetni.
 Az EÖGYKE Szamosújváron a Pro Armenia Alapítvánnyal is együttműködik kiállítások, kulturális műsorok, Armenia időszakos 
kiadvány terjesztése érdekében és más egyéb területeken is.
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dr. Issekutz Sarolta és +Zachoránszki Ibolya,
a Máramarosi Hollósy Simon egyesület elnöke 1998

Erzsébetvárosi templomtér a Nagyboldogasszony-napi búcsún

Farkaslaka, Tamási Áron sírjánál koszorúz a barangoló csoport

Erzsébetvárosi szeretet vendéglátáson az Opra család 2007

dr. Puskás Attila átveszi a Szongott díjat dr. Issekutz Saroltától Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen a református templomban vendégszerepelt dr. Issekutz Sarolta és
Várady Mária színművésznő, középen Killyén Ilka színművésznő 2006

Uzoni Temesváry Jánosné Gerlóczy Mariette 
asszony - augusztusi számunkban említett - nagylelkű 
adománya, amellyel egy kisnyugdíjas erdélyi köruta-
zásának költségeihez járult hozzá, Dávid József urat 
segítette…



8584

Világosító Szent Gergely ünnepén  
Valahogyan mindig másként érzem magam, amikor Erdélyben járok, 
holott már Magyarországon születtem. Valahogy úgy érzem, mintha 
haza mennék az enyéim közé és úgy is fogadnak. Akár ismernek már, 
akár nem. Az együvé tartozás ott mást jelent, mint itt, ott még romlat-
lan ez az érzés. 
 Így éreztem magam most is Világosító Szent Gergely ünnepén 
Szamosújvárott, Gyergyószentmiklóson és Erzsébetvároson is. 
Merthogy az ünnep kapcsán meglátogattam mindhárom „szülővároso-
mat” … őseim ugyanis gondoskodtak arról, hogy az örmény kolóniák 
valamennyiében otthon érezzem magam… 

dr. Issekutz Sarolta
1997 július Nuridsány Zoltánnét üdvözli dr. Ajtony Gábor Csikszépvízen

Zakariás Erzsébet a csíkszépvizi örmény múzeumban a 
Zakariás fényképek társaságában

A Szamosújvári pince közösségi terében
egyházi méltóságokkal: balról Datev Hagopian 
örmény apostoli püspök Bukarest, dr. Jakubinyi 

György apostoli kormányzó és dr. Issekutz Sarolta

Az eleméri római katolikus templom előtt egyházi méltóságok körében Kiss János (balszélen) és dr. Issekutz Sarolta
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Zakariás Péter bácsi kertjében fogadja Kirkósa Pétert,
Esztergály Zsófiát és dr. Issekutz Saroltát

Zakariás Péter bácsi és Zakariás Erzsébet Csíkszépvizen

Alföldi László konzullal a kolozsvári Főkonzulátuson – balról a házastársa Kopacz 
Mária festőművész, dr. Issekutz Sarolta és Sebesi Karen Attila

Üzenet az Ararátról c. hangversenyen Miklósi András
orgonaművésszel - Marosvásárhely, unitárius templom

Zakariás Péter bácsi, Zárugné Tancsin Katalin és Zárug ZitaHeim Pál és felesége, Lászlóffy Aladár költő

Bálintné Kovács Júlia, Vicelár Mária, dr. Issekutz Sarolta, 
Calinescu János és házastársa, Nusika - Erzsébetváros 2003

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület zarándokutat szervez Szamosújvárra, a 
Világosító Szent Gergely ünnepségre (1998. 
június 27.), amely egyuttal a székesegyház 
alapkőletételének 250. éves évfordulója is. 

Ugyancsak zarándokutat szervezünk az 1998. 
augusztus 15-én Erzsébetvároson tartandó 
Nagyboldogasszonynapi búcsúra. Jelentkezés 
az egyesület székhelyén a félfogadási időben, 
vagy telefonon.

A szamosújvári plébánia pince közösségi terében az EÖGYKE zarándokai

Látogatás Csíkszépvízen 1997. szeptember 6-8. között a Csíkszépvízen rendezett ünnepségen 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület négyfős küldöttség-

gel képviseltette magát. /A küldöttség tagjai: dr. Issekutz Sarolta, 

Balogh Jenő, dr. Magyar István Lénárd és dr. Sasvári László./
Az árvaház felavatásán dr. Issekutz Sarolta - egyesületünk elnöke - 

köszöntötte a megvalósult árvaház újdonsült lakóit és az egybegyűlteket, 

kiemelve annak jelentőségét, hogy „az elnéptelenedő örmény-katolikus 

közösség méltó módon hasznosította ősei jussát”. Ezt követően átadta 

a Kulturális Egyesület ajándékait az árvaház számára. 
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Őseink földjén 1997 szept.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által szervezett 5 napos barangoláson 44-en utaztunk Erdélybe augusztus 
14-én. Két idegenvezető kalauzolta a társaságot az igen sűrű program során, nemcsak a városok, műemlékek megtekintését, 
szakszerű megismerését biztosítva, hanem barangolva a történelem és irodalom aktuális tájain is.
 Kolozsvári találkozó: Bálintné Kovács Júlia…, Szamosújvári találkozó a Téka Művelődési Házban, Tarisnyás Csilla Pro Armenia
elnök…, Gyergyószentmiklós …kb. 100 örmény, élükön Fogolyán Miklós Atyával, kitűző a szívük felett: gyergyószentmiklósi 
örmény katolikus templom képét ábrázolja, Erdélyi Örmény Gyökerek Gyergyószentmiklós 1997 felirattal körítve. Csík-
szépvizi találkozó megrendezését a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak köszönjük... Ajtony Gábor szeredai képviselő
üdvözölt bennünket… Emlékezetes találkozásunkat a helyi TV is megörökítette, hírül adva még Bukarestben is a nézőknek…
Erzsébetváros és Nagyvárad, ahol Jakobovits Miklós festőművész várt bennünket…

Szamosújvár, dr. Issekutz Sarolta és Bodurján János Ajtony Zsuzsa átveszi édesapja, Ajtony Gábor nevében a Szongott Kristóf-Díjat – 
dr. Issekutz Sarolta és Szongoth Gábor

Csikszépvizi templomkertben koszorúzás - 
Heim Pál, dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor

Vendégségben Bálintné Kovács Júliánál, Kolozsvár 2006Zakariás Péter bácsi megmutatja az ősi bibliáját 

Emléklap
dr. Issekutz Saroltának 
a gyergyószentmiklósi 
Örmény Közösségi Ház 

megvalósításához nyújtott 
támogatásáért

Szeretetvendégségben Csíkszépvizen 2018. Jobbról Dávid Krisztián,

Kabdebó János, Béres L. Attila, Dr. Székely András, szemben dr. Issekutz Sarolta

1998. május 29-én, pénteken 16 órakor nyitja meg az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Vákár 
Tibor építészmérnök és festőművész munkásságát 
bemutató kiállítását a művész 90. születésnapja alkal-
mából. A kiállítás helye: Budapest V. Akadémia utca 1. 
II. Örmény kiállítóterem.
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Megkoszorúztuk Czetz János tábornok 
emléktábláját. 
Az Argentin Köztársaság Nagykövetsége, a Magyarok 
Világszövetsége és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület 1998. május 30-án közös megemlékezést 
tartott a III. kerület Czetz János utca 2. számú házon 
található emléktáblánál. A kis ünnepség az 1848-49 
évi forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója 
alkalmából került megrendezésre … három nemzet 
hőseként tisztelt tábornok érdemeit Horacio Antranic 
Chalian nagykövet, Emődy Csaba a Magyarok Világ-
szövetségének elnökségi tagja és dr. Issekutz Sarolta 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke 
méltatta…

Nagybecskereki Lázár emlékhely megkoszorúzása
Szamosújvár. Szakács Endre plébános és Bálintné Kovács Júlia

Szamosújvári temetőben 2002, „a három jóbarát(nő)”: 

+Lengyel Marika, Bálintné Kovács Júlia, dr. Issekutz 

Sarolta

Szeretetvendégségben Szamosújváron a plébánia ebédlőjében 2003

A szamosújvári pince közösségi térben Pongrácz Ödön társaságában
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Konferenciák és Örmény Kultúra Hetek

Az EÖGYKE fontosnak tartotta és tartja, hogy legyen évente egy centralizáltan megszervezett, szinkronizált rendezvénysorozat, amely 
mind a sajtó, mind az állami vezetés, mind a lakosság számára jelentős esemény. Ennek fontossága abban állna, hogy felkeltse a figyelmet 
a hazai örmények iránt, mivel a kerületi és egyéb kisebb rendezvények általában csak szűkebb és lokális körben látogatottak.
 A budapesti és erdélyi konferenciákat, kultúra heteket vagy önállóan, az önkormányzataikkal összefogva, vagy erdélyi társszerveze-
teikkel (kiemelkedően a kolozsvári Armenia Magyar-Örmény Baráti Társasággal) közösen szervezték. Sajnos az Egyesületnek az utóbbi 
években nem nyílott rá anyagi lehetősége, hogy olyan mértékű pénzkoncentrációt tudjon végrehajtani, amely ilyen horderejű  rendezvé-
nyek szervezéséhez szükségesek lennének.

Nemzetközi konferenciák

1. Az örmény katolikus egyház története és művészete, 1997 Budapest
2. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény katolikus egyháza és identitástudata régen és ma, 1999 Szamosújvár 
3. A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma, 2000 Budapest 
4. Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen, 2001 Kolozsvár- Szamosújvár  
5. 150 éve született Petelei István magyarörmény író, szociológus, 2002 Kolozsvár-Marosvásárhely
6. „335 éve Magyarhonban”, 2008 Budapest

Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatok
I. Örmény Kultúra Hete 2007. április 19 - 25-ig 
II. Örmény Kultúra Hete 2008. április 17-25-ig 
III. Örmény Kultúra Hete 2009. június 17-23-ig



94 95Szilvay Ingrid és Aram Grigorján, az „ARARÁT” Néptánc 
Együttes művészeti vezetője (Szimferopol)

Pater Vahan Hovagimian mechitarista

szerzetes ad elő, 2000

dr. Láng Zsolt II. kerületi polgármester 

megnyitja a Filmnapot 2008
Kiállítás megnyitó az Ferencvárosi Művelődési Központban 2008

A gyergyói örmény katolikus kórus

Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművész, képviselő és Dr. Ashot Hovakimian örmény nagykövet

Örmény Kultúra Hete 
Budapest, 2007. április 19 - április 25 
Beharangozó a sajtó számára (részlet)

Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatunk az 
Örmény Genocídium 92. évfordulója köré szerveződött. 
A szervezők és rendezők célja, hogy bemutassák a hazai 
történelmi örménység, az erdélyi örmények kulturális 
identitásőrzését napjainkban. Egyúttal érzékeltessék, 
hogy összefogással miként lehet a magunk és a hazai 
többségi társadalom számára megismerhetővé tenni az 
örmény kultúra különböző szeletét, annak szépségeit. 
Valamennyi rendezvényünk ingyenesen látogatható.
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Kirkósa Péter hegedű- és Gayane Jaghastpanyan zongoraművész
a FÉSZEK Művészklubban az első Örmény Kultúra Hetén

Balról: Bálintné Kovács Júlia, Szabó Anikó és Flórián Antal

Zakariás Péter és id. Aján Gerő, fiával Száva Alex bemutatja lemezét Szongoth Gábornak
 – Erdélyi örmény népdalok – Ó, barátom, Ov Paregam
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Záróest a Fészek Klubban – balról Kirkósa Péter, +Kirkósa Gyula és házastársaik, Flórián Antalné

Szakácskönyv bemutató a Fészek Klubban
Incze Fejér Anikó és dr. Issekutz Sarolta

Konferencia résztvevők a Kolozsvári Szent Mihály Plébánia udvarán: 
Czirják Árpád plébános, mögötte Lengyel Marika

Dávid Csaba a TÉKA Alapítványnál – 
jobbról dr. Issekutz Sarolta,

balról Janka Vencel

A nemzetközi konferencia meghívott előadói a szálloda előtt

Szilvay Ingrid: A lélek kulcsai (részlet)
Az Örmény Nemzeti Könyvtár 2007-ben fennállásának 175. évforduló-

ját ünnepelte.
 A kerek dátum tiszteletére október 24-26. között nemzetközi tudo-

mányos konferenciát tartottak Jerevánban. Dr. Issekutz Saroltával 

és Zsigmond Benedekkel jómagam is résztvettem a rendezvényso-

rozaton, melynek nyitókoncertje egyben lemezbemutató-hangverseny 

is volt. Az év tavaszán jelent meg Örmény miniatűrök zongorára c. 

lemezem.
Ez a CD hajdanvolt és kortárs örmény komponisták műveiből állt össze.
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Feladó: Dr. Simon Istvánné
Fogarassy Mihály u. 1/A
4200 Gyergyószentmiklós 
Jud: Harghita
ROMÁNIA

1997 december 1.

Drága Sarolta!

Kimondhatatlan hálával tartozunk, amiért részt vehettünk az Erdélyi Magyar-Örmény Gyökerek által 
rendezett Kulturális Konferencián. Felemelő volt számunkra a sok szép és értékes előadás, azóta is 
újjászületve igyekszünk átültetni az itten élő magyar örmények lelkébe mindazt, amit ott hallottunk.
Főtisztelendő urat, valamint a közösségünket tájékoztattuk az ott elhangzottakról.
Köszönjük szépen a szíves fogadtatást és a szeretetet, amivel bennünket körül vettetek. Átadtuk a 
küldeményeket, amiért hálás köszönetünket tolmácsoljuk úgy a magunk, mint az egyházközségünk 
nevében.
Kívánunk mindenkinek Kellemes és Áldásos Karácsonyi Ünnepeket és egy Békességes, sikerekben 
gazdag, Boldog újévet.

Kedves férjeddel sok szeretettel csókolunk
Piroska és Sarolta

Az „ARARÁT” Néptánc Együttes bemutatója
a TEMI Fővárosi Művelődési Házban

Sajtótájékoztató: Bálintné Kovács Júlia, dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor

Lányi Zsolt és dr. Issekutz Sarolta az Örmény Kultúra 

Hetét záró hajókiránduláson

A szamosújvári örmény katolikus kórus a Marczibányi Téri Művelődési Házban

Festménykiállítás alkotói: Bocsák Krisztina, Gopcsa Paula
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Lázár Mária Szentpéteri István Ajtony Zsuzsa Sebesi Karen AttilaBálintné Kovács Júlia Lászlóffy Aladár Dávid Csaba Kalamár György
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Dr. Száva Tibor Sándor dr. Ajtony Gábor Gudenus János József Fancsali JánosDr. Sasvári László +Lengyel Mária +Senkálszky Endre Dr. Benedek Katalin
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MEGHÍVÓ 
„Az örmény-katolikus egyház története és művészete” magyarországi első konferenciáját tartjuk 1997. november 20-22 
között a Magyarok Házában (Budapest, V. Semmelweis u.1-3.) az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében. 
A konferencia védnökségét Harrach Péter, a Főváros Közgyűlési Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság elnöke vállalta.
Megnyitó: 1997. november 20-án, csütörtökön 16.30-kor. 

A konferencia általános célkitűzései: A konferencia célja az örmény-katolikus egyházak, egyházközösségek és kolóniák életének 
és működésének, kultúrájának, problémáinak áttekintése, Magyarországon és a hozzá kapcsolódó területeken (elsősorban 
Erdélyben, Bécsben és Velencében)…Kolozsvár, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz, Erzsébetváros küldöttei vettek 
részt előadásaikkal…A konferenciát dr. Issekutz Sarolta elnök nyitotta meg…

Örmény kultúra Hete záróestjén a Fészek Klubban, 
balról: Dukai Ditta, Szongoth Gábor, 
David Jengibarjan, dr. Ashot Hovakimian, 
Kali Kinga, dr. Issekutz Sarolta

Az EÖGYKE képviselőinek megemlékezése 
az Örmény Kereszteskőnél a Duna-parton

dr. Semjén Zsolt hozzászólása a kolozsvári konferencián az 
Orlay utca ügyében

Sajtótájékoztató: balról Szongoth Gábor, Szenttamássy Katalin, 
dr. Issekutz Sarolta, Heim Pál

A gyergyói kórus a kolozsvári konferencián

dr. Ashot Hovakimian örmény nagykövet 

Vikol Kálmán töröksíppal

Az „Az örmény-katolikus egyház története és 
művészete” konferencia előkészítése során folytatott 
levelezésből álljon itt egy kivonat Dr Jakubinyi György 
válaszleveléből: 
„Igen tisztelt dr. Issekutz Sarolta Elnöknő! 
Köszönöm megtisztelő, folyó év 26-án kelt, fax-meghí-
vóját a nov. 20-22. tartandó konferenciára. Örvendek, 
hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
lete ilyen jelentős tevékenységet fejt ki. ISTEN áldása 
kísérje munkájukat !
tisztelettel és szerettel 
Dr Jakubinyi György 
érsek, apostoli kormányzó” 
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Barangolások Erdélyben és Európában

Az Egyesület a közösség, vagyis főleg az Erdélyből elszármazott tagjai számára több mint 20 alkalommal szervezett barangolásokat. Erdély 
és Partium, Moldva, Kárpátalja, Délvidék, Isonzó - az EÖGYKE a célból zarándokolt ezen helyekre, hogy a közösség végre megis-
merhesse azokat a történelmi vidékeket, ahonnan őseink elmenekültek és hogy kapcsolatokat teremthessen az ott élő más örmény és 
„színtiszta” magyar közösségekkel. A Egyesület honismereti vezetője minden esetben dr. Szarka György (Gyuribácsi) volt, aki sosem 
a hagyományok ápolását hirdette, hanem azok megélését szorgalmazta. Az utak fő vezérfonala az örmény mélyrétegek felfedezése és 
megismerése volt, ergo az esetek nagyrészében örmény-specifikus tematikával rendelkeztek.
 A barangolások alkalmával az EÖGYKE többször is sikeresen szervezett örmény közösségi találkozókat, melyekre az erdélyi lapok 
hirdetésein keresztül hívták a megjelenteket.
 Az Egyesület fontosnak tartotta, hogy a közösség tagjai megismerjék az örmény katolikus Mechitarista Rend működését, annak 
műtárgy együttesét a velencei Szent Lázár (San Lazzaro) szigeten: a kolostort, a templomot és a múzeumot; a bécsi Mechitarista Rend 
kolostorát, műtárgyait, örmény katolikus szentmiséjét - német és örmény nyelven. Mindezen célból az EÖGYKE többször szervezett 
csoportokat ezek meglátogatására Velencében és Bécsben. A velencei rendhez tartozott a gyergyószentmiklósi plébános, P. Fogolyán 
Miklós atya is, akivel az Egyesület maga is szoros barátságban volt. Példának okáért a velencei látogatáskor odaadóan segítette a csoportot, 
mégpedig a lehető legtöbb örmény emlék bemutatásával. Fontos még megemlíteni P. Kádár Dániel nevét, ki a bécsi Mechitarista Rend 
tagja volt.
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Zarándokok a bécsi Mechitarista Rendhez - a Parlament előtt

Kis pihenő egy fotó erejéig

Elértük az Aracsi romokat

2013 –megközelítjük az Aracsi pusztatemplom romjait
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 Búcsú Nagyváradon Szent László szobránál

Őseink földjén 
1997. augusztus 14-én Kolozsvárott először a Farkas u-i 
templomban róttuk le kegyeletünket I. Apafy Mihály 
(1626-1661) fejedelem síremléke előtt, akinek köszön-
hetően telepedhettek le őseink Erdélyben, találva hazát 
maguknak üldöztetésük és hányattatásuk után. Este 
a kolozsvári kolónia tagjaival a Györkös Mányi Albert 
Alapítványi Házban találkoztunk. B. Kovács Júlia 
áldozatos szervezését megköszönve megható élményt 
nyújtó hangverseny részesei lehettünk… Szerény ado-
mányunkkal és az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
példányaival tudtuk csak a szeretetteljes együttlétet 
némiképp viszonozni…

Csónakázás az Aldunán a Veteráni barlang felé
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Csíksomlyó, 2000 
A mi kis csapatunk - itthonról, otthonról, Ausztriából és 
Németországból - közösen vágott neki a Kissomlyónak, 
hogy együtt legyünk a sokszázezres tömeget vonzó ün-
nepen. Lélekbe markoló volt a közös ima, a közös ének, 
a gondolkodás közös dolgainkról. 

Június 11-én Csíkszépvízen találkoztak a csíkszépvizi 
Száva család szétszóródott, Dr. Száva Tibor Sándor 
által összeverbuvált tagjai. Öröm volt látni a templom-
kertben gyülekező, több országból hazaérkező Szávákat. 
Az Oláh Dénes kolozsvári plébános által celebrált ünnepi 
szentmisén rég látott annyi Szávát az öreg, szépen 
megőrzött örmény szertartású katolikus templom…

Világháborús bunker bejáratánál, az Árpád vonal maradványainál
Munkács várában Zrínyi Ilona szobrának megkoszorúzása

Dr. Szarka György – Gyuribácsi

Pihenő a Dunaparton Donji Milanovacnál
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Marosváry házaspár

Borozgatások  és falatozások  Cuk Lajos pincészetében Lendván

Szongoth házaspár

Szenttamássy Katalin és Dr. Specziár Attila házaspár

Barangoló csoportunk az Isonzó partján

Zenés búcsúztató Tóthfaluban
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Herkulesfürdői csoportkép

Kobaridi I. világháborús múzeum bejáratánál

Kalotaszentkirályi bemutató Első világháborús emlékhelyek kutatása

Pihenő Székelyvarságon

Herkulesfürdői csoportkép

Csoportkép a Napoleon hídon, útban a Kozjak vízesés felé
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Sztánai kocsikázás, 
hátul a Benkő házaspár 

Megemlékezés a Gulág áldozatairól a Szojvai emlékfalnál

Túra Székelyvarságon a medve-lesre

Kosteleken moldvai csángó tánciskolaAlkalmi kórusbemutató
Kalotaszentkirályon

Lucskoskáposzta Énlakán

Vendégfogadás Székelyvarságon a Tifán családnál

Találkozó a Muradin testvérekkel
Kolozsváron a búcsúvacsorán

Sztánai vasútállomáson
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Khacskar a Duna parton

Koszorúzások és megemlékezések az örmény, a magyarörmény és 
magyar ünnepeken 
 

Az Egyesület mindenhol ott hagyta a nyomát a Kárpát-medencében. Megjelenése: jellegzetes szimpla fűzfa koszorú, árvalányhaj 
díszítéssel, nemzetiszín szalaggal. Koszorúztak minden örmény- és magyar ünnepen, megemlékezésen, Budapesten a kerületek-
ben, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken, az aradi vesztőhelyen, Isonzónál, stb. Minden esetben elénekelték a magyar és erdélyi 
himnuszt.
 A hazai magyarörmények a megemlékezések közül külön kiemelték az Aradi Vértanúk kivégzésének em-
léknapját, 1849. október 6-át, amikor különös tekintettek a magyarörmény vértanúkra: Kiss Ernő altábor-
nagyra és Lázár Vilmos ezredesre, továbbá Czetz János tábornokra emlékeznek. Újabban egyre többször idézik 
vissza Görgei Artúr tábornok emlékét, aki anyai ágon örmény gyökerű volt és nagyszerű hadieredményeket ért 
el a szabadságharc során. 
 Az EÖGYKE megemlékezett minden neves és névtelen dicső hőséről – több magyarországi helyszínen, 
Aradon, a Délvidéken. Ezen embereknek köszönhető a magyar hon kibontakozása, fejlődése, amelyet a sza-
badságharc adott a Magyar Nemzetnek. Az Egyesület sokáig a Városháza Dísztermében, majd az Akadémia 
utcai székház színháztermében tartotta az ünnepi megemlékezést. Az ünnepi eseményeket olyan előadók nevei 
fémjelezték, mint Lászlóffy Aladár, Katona Tamás, Bona Gábor, Kecskés Együttes, Bánffy György, Dr. Kedves 
Gyula, Dr. Hermann Róbert, a Kistörék Stúdió Nagyváradról stb. A megemlékezések végén harangszó mellett 
tartottak koszorúzásokat a Zetelakán készített mozgatható kopjafánál. Hősök falát a Budapesti Örmény Kato-
likus templom falán hozták létre a 48-49-es, valamint az ’56-os hősök (Pongrátz Gergely) tiszteletére, amelynél 
máig koszorúz a közösség.
 
Az Örmény Genocídium ünnepére való megemlékezésként 2005-ben elsőként az Egyesület adott ki három 
nyelvű Falinaptárt (magyar, örmény és angol) hazánkban, melyet Szabó László fotóművész Musza Dag hegyén 
készült képei és Lászlóffy Aladár költő, író – kizárólag a 90. évfordulóra írott versei gazdagítottak.
 Az EÖGYKE adta ki Magyarországon elsőként Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium című 
művét 2009-ben, 1000 példányban, mely az Örmény Genocídium történetét dolgozta fel. Az Egyesület, hogy 
megismertesse a Genocídium hiteles történetét, példányokat adományozott a Magyar Parlament képviselőinek, 
EU képviselőknek, fővárosi és kerületi önkormányzatok vezetőinek, képviselőinek, örmény képviselőinknek, 
közgyűjteményeknek. 
  Az Egyesület minden évben megemlékezik az Örmény Genocídium áldozatairól (1915. április 24.) és 
tiszteletükre koszorúzza a következő emlékhelyeket: a Duna parti kereszteskövet (khacskar), valamint a néhány 
éve, az Orlay utcai örmény katolikus templom külső falánál felállított kereszteskövet. Továbbá a 100 éves évfor-
dulón, XIX. Nerszesz Bedrosz örmény katolikus pátriárka és dr. Erdő Péter bíboros közreműködésével celebrált 
örmény katolikus szentmisén – több ezer hívő részvételével – emlékezettmeg a Bazilikában.
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Emlékhelyek, intézmények az EÖGYKE és önkormányzatai támogatásával – nem teljes felsorolás

• Aradi Vértanúk szobra újraállítása Aradon – ez alkalomra az EÖGYKE kiadta Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok 
(Budapest, 2004) c. művét, amelyet a szoboravatás után Aradon is bemutatott, majd a könyv bevételét, valamint 100 db példányt 
adományozott a szobor talapzatának költségeire

• Ávédik Lukács plébános síremlékének felújítása (Erzsébetváros)
• Czárán Gyula mellszobor felállítása Nagyváradon
• Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának elhelyezése – bronz plakettel a nagybecskereki Római Katolikus Székesegyházban
• Eleméri római katolikus templom felújításának támogatása, új bejárati kapu költségei
• Mária Istenanya szobra felállítása a Buda Vár egyik bástyáján
• Dr. Lukács Béla volt kereskedelemügyi miniszter bronz mellszobra
• Ady Endre szoborállítás szülőfalujában
• Visky János zeneszerző emléktáblája a Zeneakadémián
• Hősök fala a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészségen: Kiss Ernő, Lázár Vilmos aradi vértanúk-, Czetz János tábornok, Pongrácz 

Gergely ’56-os hős bronzplakettjével
• Hacskar felállítása a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség külső falában az Örmény Genocídium 100 éves évfordulóján
• Emléktábla dr. Szentpétery Tibor jogász, az örmény katolikus egyházközség volt gondnoka tiszteletére, a plébánia közösségi termében
• Hollósy Simon sírján bronzplakett állítás a Máramarosi Hollósy Simon Egyesülettel közösen
• Hollósy Simon tiszteletére emléktábla állítás a Bp. XII. ker. Hollósy Simon u. sarkán, 
• Kopjafa Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk tiszteletére (mozgatható, emlékműsoraink során kiállítva, koszorúzással)
• Kemény Zsigmond Mezőségi Szórványoktatási Központ felépítésének támogatása – Szamosújvár
• Mezőségi TÉKA Szórványkollégium támogatása – Szamosújvár
• TÉKA Alapítvány támogatása – Szamosújvár (Fundatia TÉKA)
• Gyergyószentmiklósi örmény közösségi ház bővítése

Főhajtás az Aradi Vértanúk kopjafájánál

Főhajtás az Aradi Vértanúk kopjafánál  Szenttamássy Katalin és Dr. Specziár Attila

Megemlékezés az Orlay utcai  
örmény hősök emlékfalánál

Az Aradi Vértanúk megemlékezés.

Kiss Stúdió Színház: Kiss-Törék Ildikó és Varga Vilmos

A Kecskés Együttes műsora az Aradi Vértanúk megemlékezésen, a Városházán

Részlet az Aradi Vértanúk emlékkiállításból.

Balról: Lázár Vilmos, Czetz János és Kiss Ernő.
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Czetz János bronz lovasszobra az Argentin nagykövetségen. 
Balról Ravasz Balázs, Esztergály Zsófia,

Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas argentin nagykövet, 
dr. Issekutz Sarolta, Pesty László

Dr. Kedves Gyula hadtörténész megemlékező beszéde

Sopron, a Yereván téren álló örmény szobor megkoszorúzása. 
Várady Mária és dr. Issekutz Sarolta 

Lembergben az örmény templom udvarán lévő 
kereszteskövet koszorúzza meg dr. Issekutz Sarolta

Koszorúzás Czetz János emléktáblánál. Triff Viktor, Lászlóffy Manna, Várady Mária, 
dr. Sasi Nagy Istvánné, Sasi Nagy Pál, dr. Issekutz Sarolta, Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, 

Kátay Mihály, Szilvay Ingrid, dr. Borbély Bartis Júlia

Koszorúzás Czetz János emléktáblánál, 
az Argentin nagykövetség és az EÖGYKE  

képviselői 

Az EÖGYKE barangolói az Isonzó folyóra helyezik  a megemlékezés
koszorúját, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából

id. Wertán Zsolt: Vendégségben Pongrátz 
Gergelynél  - Részletek
Október 18-án, a Kiskunmajsai ’56-os Múzeumhoz 
való érkezésünkkor a Kárpátaljai TV még forgat. 
Megtekintjük tehát a kicsiny ’56-os kápolnát, 
amelyet a szintén ’56-os harcostárs: Csete György 
szobrászművész tervezett. Komoly oltár, ülések, 
sok száz kivégzett szabadsághős feketemárvány 
táblácskája a hófehér falon, nemzetiszalagos 
koszorú, mécses. A kápolnának két tornya van: 
az egyik a győztes Forradalmat, a másik a no-
vember 4-e utáni vérbefojtott Szabadságharcot 
jelképezi…

Heim Pál koszorút helyez el az Orlay utcai örmény hősök emlékfalánál

Az Aradi Vértanuk emlékünnepség A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat hagyományosan az Aradi 

Vértanuk emlékünnepségen vettek részt az Új Városháza Közgyűlési 

termében 1997 október 5-én du. 17 órakor. Megtelt a Közgyűlési terem 

a gyászoló és ünneplő magyar-örmény közösség tagjaival… Köszönet 

Csernák János, Dóczy Péter budapesti és Sebes Karen Attila 

kolozsvári színművészeknek, Fogolyán Kristóf fuvolaművésznek, a 

soproni Molnár Enikő ének- és Tirnitz Tamás zongoraművésznek a 

magas színvonalú előadásért, valamint Birkl László magángyűjtőnek 

az estre rendezett ARADI VÉRTANUK emlékkiállításért. A felavatott 

kopjafa Sánduly György /Zeteleka/ népi fafaragó mester munkája…
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Aradi vértanúinkra, magyarörmény hőseinkre emlékeztünk 
Idén, 2005. október 4-én az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat közösen 
rendezte meg az ünnepi megemlékezést Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében. Az aradi vértanúk, közöttük 
örménymagyarok: Lázár Vilmos honvéd ezredes, Czetz János tábornok, és Kiss Ernő honvéd altábornagy emlékére megkoszo- 
rúzták az Aradi Vértanúk kopjafáját. Köszöntőt mondott dr. Issekutz Sarolta elnökasszony, akinek, mint ismeretes, ősei között 
található Kiss Ernő honvéd altábornagy. Bakay Kornél történész előadásában méltatta az egykori hősök szerepét, jelentőségét, 
akinek beszédét az alábbiakban rövidítve közöljük. Az est hangulatát emelte a Voszkeberán énekkar Zsigmond Benedek 
vezetésével, továbbá a Kecskés együttes nagysikerű koncertet adott. Közreműködött Szabó András előadóművész. Az ünnepi 
eseményen zsúfolásig megtelt a Főpolgármesteri Hivatal díszterme.
Frigyessy Ágnes

Koszurúzások a kereszteskőnél:
Szárkiszján Ádám OÖÖ elnök és Szongoth Gábor OÖÖ alelnök

Az EÖGYKE önkormányzatainak elnökei koszorúznak balról Zárugné Tancsin Katalin, 
Dávid Csaba, Füleki Balázs, Szongoth Gábor, Szuper Géza, Várady Mária, Wertán Zsoltné 

Ünnepi megemlékezés a Városházán, közreműködik Zsigmond Benedek és kórusa

A genocídiumi gyászmise után Várady Mária az Orlay utcai 
Khacskárnál

Patrubány Gergely (Bp. első tiszti főorvosa) emléktábla koszorúzása a Vámház kőrúton.
Középen dr. Issekutz Sarolta és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke

Bánffy György az Aradi 
Vértanúk megemlékezésen

A Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke és elnökhelyettese koszorút

helyez el a dunaparti kereszteskőnél

2001. június 8-án 11 órakor a III. kerületi Czetz János 
utcában koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tartott az Argentin Nagykövetség, a Magyarok Világ-
szövetsége, a Honvédelmi Minisztérium és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Az ünnepségen 
közreműködtek a Fodor utcai Általános Iskola növendékei.
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Főhajtás a jereváni Örmény Genocídium emlékműnél, 
Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta

Részlet az Aradi Vértanúk emlékkiállításból: a 13 Aradi Vértanú bronzplakettje 
(Domonkos Béla szobrászművész) 

Erdélyben jártunk…  
Szabadságharcunk 150. évfordulója alkalmából negyvenöten elindultunk 
az erdélyi emlékhelyek felkeresésére. Az út 1998 június 4-14-ig tartott. 
Első napon, Trianon évfordulóján megkoszorúztuk az 1849-es Aradi 
vértanuk sírját. 
Tisztelgő látogatásunk alkalmából - a férjem részéről rokon - a 48-as 
tábornok, Czetz János szülőfalujába, Gidófalvára is eljutottunk. Az 1200 
körül épült erődtemplom kertjében a Czetz János emlékére emelt kopjafát 
koszorúztuk meg. Megörökítettük a polgármesteri hivatal falán a Czetz 
márvány táblát és az alatta elhelyezett Czetz fejet ábrázoló domborművet… 
Fogadják köszönetünket a Czetz János emlékhelyek létrehozásáért, 
őrzéséért, a szabadságharc legifjabb tábornoka emlékének ápolásáért. 
Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh Klarissza

Koszorúzás az Aradi Szabadság szobornál

(balról) dr. Issekutz Sarolta, középen Kiss János

Díszőrség a Duna-parti kereszteskőnél 



132 133

Főhajtás a Városháza dísztermében az Aradi Vértanúk kopjafájánál. 
Első sor: Heim Pál, dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor, 
második sor: Zakariás Antal Dirán és neje, Harmath Kálmán

Genocídium megemlékezés közönsége az MTA budavári dísztermében

Koszorúzás a Duna-parti kereszteskőnél: Heim Pál,

dr. Issekutz Sarolta, Kátainé Szilvay Ingrid

dr. Issekutz Sarolta megnyitója a Városháza dísztermében

Örmény hősök emlékfala az Orlay utcai plébánia falán

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
zarándokutat szervez Szamosújvárra, a Világosító 
Szent Gergely ünnepségre (1998. június 27.), amely 
egyúttal a székesegyház alapkőletételének 250. éves 
évfordulója is. Ugyancsak zarándokutat szervezünk 
az 1998. augusztus 15-én Erzsébetvároson tartandó 
Nagyboldogasszonynapi búcsúra. Jelentkezés az egye-
sület székhelyén a félfogadási időben, vagy telefonon.

Megkoszorúztuk Czetz János tábornok emléktábláját 
Az Argentin Köztársaság Nagykövetsége, a Magyarok Világszövetsége 
és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1998. május 30-án 
közös megemlékezést tartott a III. kerület Czetz János utca 2. számú 
házon található emléktáblánál. A koszorúzással egybekötött kis ünnepség
az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója 
alkalmából került megrendezésre. Az emléktáblánál a három nemzet 
hőseként tisztelt tábornok érdemeit Horacio Antranic Chalian nagykövet, 
Emődy Csaba a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja és 
dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnöke méltatta, az argentín és magyar himnuszok elhangzása után. 
A megemlékezők méltatták azt az aktivitást, amelynek eredményeként 
Czetz Jánosra ma három nemzet is büszkén tekint vissza.
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Dr. Dobribán Mária koszurúz az egyik doberdói
I. Világháborús emlékhelyen

Bona Gábor hadtörténész megemlékező beszédet mond az 
Aradi Vértanúk megemlékezésen

Szongoth Gábor és Szenttamássy Katalin koszurút helyez el az egyik doberdói
I. Világháborús emlékhelyen

Agárdy Gábor a genocídiumi megemlékezésen részleteket olvas fel 
Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja c. regényből 

Megemlékezés a Foglianói osztrák magyar katonai temetőben, 
Bálintné Kovács Júlia koszorúz

Kiss Ernő eleméri síremlékénél
dr. Issekutz Sarolta koszorúz

A II. kerületi Örmény Önkormányzat képviselői koszorúznak a Széna téri ’56-os 
emlékhelyen: Bacsó Zoltán, dr. Issekutz Sarolta, Zakariás Antal Dirán

Dávid Csaba: Dalauzi és vacsoracsillag 
Erdélyi örmény nagyanyánk gyermekkorunkban 24-e délutánján mesélni 
kezdett. Elmondta, mennyire várták régebben az örmények lakta Erzsébet-
városon, Csíkszépvízen vagy a Gyímesekben a vacsoracsillagot, mert amíg 
az meg nem jelent az égen, addig böjt volt és munka. Diót tisztítottak a 
dalauzihoz, s egyéb készülődő tevékenységet folytattak. Ő maga még itt, 
Budán is hajnali négykor kelt, hogy friss kalácsot dagasszon-süssön estére - 
hiszen minden örmény származású családban így volt szokás. De karácsony
este előtt még az elzárva tartott, több száz éves örménykeresztet is megmu-
tatta nekünk, s elmondta, hogy egy kereszt mitől „örménykereszt”. 

Hollósy Simon emléktábla a Bp. XII. kerületben

1999.július
Horacio Antranik Chalian úr - Argentína magyarországi nagykövete 

meghívására idén ismét meghívást kapott az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület az 1810. május 25-i argentin forradalom emlékére 

rendezett fogadásra. A diplomáciai testületek képviselőin kívül jelen 

voltak hazánk politikai, kulturális életének prominens személyiségei. 

Az anyai, apai ágról örmény származású nagykövettel évek óta fennálló 

együttműködés eredményeként - úgy tűnik - sikerül Argentínában, 

Buenos Airesben az 1848-49-es szabadságharc örmény származású 

tábornokának, Czetz Jánosnak, a magyar és argentin nemzet közös 

hősének lovasszobrot állítani.
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Czetz emléktábla Argentinában 
Írtunk már arról, miként tisztelik Argentínában Czetz János tábor-
nokot, mennyi igyekezettel biztosította Ladányi Domonkos úr, 
hogy a tábornok emlékhelyén elhelyezzen egy maréknyi földet a 
szülőhazából. Most egy újabb, szép és sikeres igyekezet, szép 
gesztus rövid történetét közöljük - a lebonyolított levelezés 
segítségével. 
Felkérjük vitéz Ladányi Domonkost, a Vitézi Rend Dél-Amerikai 
Törzskapitányát, hogy az általunk adományozott Czetz János 
tábornokot ábrázoló bronz domborművet, amit Domonkos Béla 
szobrász művész alkotott, adja át az Argentin Katonai Akadé-
miának. Azzal a kéréssel fordulunk az intézet vezetőségéhez, 
hogy Czetz János örök nyughelyéhez tétetnék fel, ha ennek nincs 
akadálya. 
Tisztelettel 
Dr. Sasi Nagy István és neje magyarországi rokonai dr. Issekutz Sarolta és Zakariás Antal Dirán megemlékezők főhajtása

Megemlékezés Czetz János emléktáblánál, balról dr. Issekutz Sarolta, 
az argentin nagykövetség munkatársai, Esztergály Zsófia és 
Siposné Dr. Kecskeméthy Klára 

Genocídium megemlékezés az Orlay utcai kereszteskőnél

Genocídium megemlékezők az
Orlay utcai kereszteskőnél, középen 
balról Szücs Enikő, Böjtösné Opra 

Györgyi, Várady Mária

Lukács  Béla egykori miniszter mellszobrának leleplezésén 

az Orlay utcai templom közösségi terében

Koszorúzás Pongrátz Gergely emléktáblánál, a Corvin közben. Balról Heim Pál, Lós Péterné, Keve Mária,
Zakariás Enikő, dr. Issekutz Sarolta, Kozma Simon és neje, Esztergály Zsófia
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Szeged Város Önkormányzata, az ottani Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1999 
október 6-án a Kiss Ernő utca 2-es ház falán felavatta a vértanú tábornok emléktábláját. Az ünnepséget Kövér László, az 
Örmény Önkormányzat elnöke nyitotta meg, az emlékbeszédet dr. Issekutz Sarolta tartotta, a táblát - amely Kalmár Márton 
szobrászművész alkotása - a szegedi közgyűlés Kulturális és Közművelődési Bizottságának elnöke, Dr. Berekné dr. Petri Ildikó 
avatta fel. Az ünnepség fényéhez hozzájárult Flórián Antal színművész.

Pongrátz Gergely és ’56-os emlékmúzeum
meglátogatása Kiskunmajsán

Főhajtás a lembergi kereszteskő előtt Tadeosz Gevorgján örmény
apostoli plébános, dr. Issekutz Sarolta, Szenttamássy Katalin

Szamosújvár, a Szongott ház falán Szongott Kristóf emléktábla 
koszorúzása - Dr. Benedek Katalin, Szongoth Gábor, Dávid Anikó

Koszorúzás Csíkszépvízen a cinteremben Bodurián János 
emléktáblánál: Szakács Ferenc Sándor, dr. Issekutz Sarolta, 

Esztergály Zsófia 

Kiss Ernő aradi vértanú emléktábla
a Bp. XV. kerületi Kiss Ernő utcában

Koszorúzás a Bp. XII kerületi Hollósy Simon emléktáblánál: Zárugné Tancsin Katalin, 
dr. Issekutz Sarolta, Fonti Krisztina alpolgármester, Hegedüs Annamária és Béres L. Attila

1999.március
Felhívás! (részlet)
Az 1848-49 szabadságharc örmény résztvevői 
leszármazottainak találkozója! 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a 
forradalom és szabadságharc 150. éves évfordulója 
alkalmából ez év őszén egy találkozót kíván szervezni 
különösen Kiss Ernő, Lázár Vilmos aradi vértanuk, 
Czetz János tábornok és a 48-as szabadságharcban 
résztvevő örmény származású honvédtisztek leszár-
mazottai részére.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2001. február 14-én ünnepli megalakulásának 4. 
évfordulóját. 
Ez alkalommal avatjuk fel 16 órakor a Donáti u. 7/a 
szám alatti székhelyen Petrás Mária iparművész 
Boldogasszonyanyánk c. kerámia domborművét. 
Az avató ünnepség után kiállítás nyílik a közelben, a 
Budapest I. Ponty u. 2. alatt (Ponty u. és Fő u. sarok, 
a Kapucinus templom mellett) örmény származású 
művészeink - az 1000 éves keresztény államiságunk 
által ihletett - képző- és iparművészeti alkotásaiból, 
melynek hangulatához örmény származású előadómű-
vészeink is hozzájárulnak.



141

dr. Issekutz Sarolta örömmel mutatja fel Gudenus 
János József Genealógia könyvét 2000-ben

Kutatások támogatása, magyarörmény kultúra terjesztése 

Kutatások támogatása

Az Egyesület tudományos és kulturális tevékenysége megtestesül azon fiatalok és idősebb kutatók támogatásában, akik a magyarörmény 
és az örmény kultúra, a történelem, a genealógia, a kulturális antropológia, az örmény katolikus liturgia és hitélet stb. kutatásával, 
elemzésével, dokumentálásával foglalkoznak. (például Dr. Gajzágó Aladár, Gudenus János József, Kali Kinga, Dr. Kovács Bálint, Dr. 
Pál Emese, Zsigmond Benedek, Dr. Száva Tibor Sándor, Rozsos Tamás, Major Balázs…). Az EÖGYKE fontosnak tartja, hogy ezen 
kutatási eredmények kellően dokumentálva legyenek, támogatja a kiadásukat, illetőleg a tanulmányoknak a Fővárosi Örmény Klubban 
való előadását.

Genealógiai kutatások

Az elnök sokéves kutatása, továbbá családi archívumok megszerzése eredményeként az Egyesület előbb 2000-ben, 
majd 2010-ben megjelentette a Gudenus János József genealógus által rendszerezett Örmény eredetű magyar 
nemesi családok genealógiája c. hatalmas gyűjteményt, illetőleg annak javított és bővített kiadását. Egyedülálló 
részletességgel – a leszármazást női ágon is rögzítve –, közel 1000 oldalon ismerteti az 57 örmény származású 
magyar nemesi család 5500 családba való gyökerezését, és elsőként tárja a nagyközönség elé e családok színes 
nemesi címereit. A megjelent műveket adományként eljuttatta az Egyesület a nagy közgyűjteményeknek a ma-
gyarörmény kultúra minél szélesebb körben való terjesztése érdekében.

Magyarörmény gyökerű hírességek felkutatása és művészetük dokumentálása

Az EÖGYKE kutatási tevékenységei közé tartozik magyarörmény hírességek felkutatása, illetve azok tevékenységének dokumentálása,   
terjesztése. Ennek eredményeként két kötetben megjelentették a magyarörmény képző- és iparművészek, művészettörténészek élet-
rajzát, fényképét, illetőleg néhány művét: Murádin Jenő: Magyarörmény paletta címmel (2012, 36 művész) címmel, valamint Benedek Ka-
talin: Élő magyarörmény művészet (2013, 41 művész) címmel. Mindkét kötet közel 30 közgyűjteménybe jutott el adományozás jogcímén.
 Az örmény származású irodalmárok, irodalomtörténészek lexikonszerű bemutatásának első kötete, az Alexa Károly irodalom-
történész által szerkesztett: Távol az Araráttól…A magyarörmény irodalom címmel jelent meg, és 37 irodalmár életrajzát, fényképét, 
alkotásaikból szemelvényeket tartalmazza. Ezen könyv is eljutott a közgyűjteményekhez Adománylevél kíséretében.
 Az Egyesület az elmúlt 20 év során folyamatosan kereste azon még élő vagy már elhunyt hírességeket, politikusokat, művészeket, 
közembereket, tudósokat, sportolókat, stb., kik örmény gyökerekkel rendelkeznek. Mindezen túl az EÖGYKE megkísérelte őket az 
örmény közösségi életbe  beszervezni, szereplőként bemutatni. Folyamatosan követték tevékenységüket és sikereikről, kitüntetése-
ikről a Füzetekben is beszámolt. Hírességeik száma szinte megszámlálhatatlan. Álljon itt most néhányuk neve és fotója – a teljesség 
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dr. Issekutz Sarolta előadása a Márai szalon 
rendezvényén 2008

• Gyergyószentmiklós – Az EÖGYKE tevékenysége és kapcsolatai az őshazával, az örmény diaszpórákkal; Gudenus János József: 
Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyv bemutatója; A magyarörmények identitástudatának fenntartásáért 
folyó küzdelem  

• Sopron – kiállítás és előadások az EÖGYKE tevékenységéről, kapcsolata az őshazával, a diaszpórákkal
• Jereván – két alkalommal: A magyarországi örmény diaszpóra kultúrája és értékmentése, vetítéssel; A Kárpát-medencei magyar-

örmények története és kultúrája – legújabb könyvek bemutatása (Nikoláj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium, Gazdovits 
Miklós: Az erdélyi örmények története, Garda Dezső: Gyergyói örmények könyve I-II. 

• Marosvécs – dr. Urmánczy Nándor emléknapokon: Örmény származású politikusok Magyarországon a dualizmus korában
• Erzsébetváros – EÖGYKE könyveinek bemutatói, különösen az Erzsébetvárosról szóló 2 kötet 
• Kolozsvár – kiállítás megnyitók, könyvbemutatók, nemzetközi konferenciák, 
• Csíkszereda – kiállítás megnyitók: A magyarországi erdélyi örmények értékmentése 
• Elemér – A magyarországi örmények bemutatása; Az örmény aradi vértanúk  
• Nagybecskerek – Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája könyvbemutató; A magyarörmény 

történelem és kultúra, könyvbemutató: Délvidéki örmény nemesek – Elemér, Écska, Nagybecskerek – vetítéssel 
• Budapest – Reménység szigete – Az örmények c. előadás kiállítással 
• Isaszeg –  A magyarörmény történelem és kultúra – vetítettképes előadás 
• Szatmárnémeti – dr. Jakabffy Elemér napok több éves konferenciáin előadások a magyarországi és erdélyi magyarörményekről  
• Jászfényszaru – Nemzetiségek konferenciáján a magyarörményekről 
• Jászkisér – 1848/49 forradalom és szabadságharc örmény hősei
• Szeged – több kiállítás az örmény gyökerekről, az örmény kultúráról és előadások; Kiss Ernő emléktábla felavatásán előadás 
• Csongrád – Hunok és örmények c. konferencia és kiállítás

Velünk élő kultúrák: Örmények - Országos tanulmányi verseny

Az EÖGYKE úgy határozott, hogy a Kárpát-medencei magyarörménység a 2015-ös esztendőben 
két kiemelkedően jelentős esemény kerek évfordulóját úgy kívánja megünnepelni (egyfelől az erdélyi 
örmények örmény katolikus hitre történő áttérését szervező és végrehajtó Verzár Oxendiusz (Oxen-
dio Virziresco 1654-1715) erdélyi örmény katolikus püspök halálának 300. évfordulóját, másfelől 
az Örmény Genocídium 100. évfordulóját), hogy középiskolai tanulók részére megszervezi a Velünk 
élő kultúrák: Örmények című országos kulturális vetélkedőt. A verseny meghívásos módon a magyar 
egyházi- és világi középiskolák részére került megrendezésre. A verseny fővédnökei Dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás és Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes voltak. 
 
A verseny témái:

1.   Örményország földrajza és történelme, a független Örményország.
2.   Az örmény írásbeliség, az örmény nyelv.
3.   Az Örmény Genocídium.
4.    A magyarörmények történelme a honfoglalástól az „ezeregytornyú” Ani székesfővároson keresztül az erdélyi városokig és Budapestig.

igénye nélkül – javarészt olyan pillanatukban megörökítve, amikor az örmény közösségben szerepeltek: Bánffy György, Dávid Csaba,             
Dr. Dávid Katalin, Flórián Antal, Gyulai Líviusz, Jakabffy Ernő, Jankovics Marcell, Dr. Kabdebó Lóránt, Kallós Zoltán, Karácsony 
Ernő, Katona Tamás, Dr. Kovács Bálint, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Murádin Jenő, Murádin László, Novák Ferenc (Tata),                  
dr. Szentpétery Tibor, Szervátiusz Tibor, Tarján Tamás, Voith Ágnes, stb. 
 

Épített örökségünk feltárása

Az EÖGYKE tudományos tevékenységének fontos területe az épített örökség feltárása, dokumentálása, állapotá- 
nak megóvása. A témában is számos kiadvány került általuk kiadásra, melyben épített örökségüket dokumentálták. 
E területen elsősorban az erdélyi örmény városok, templomok, temetők feltérképezése, dokumentálása bírt szá-
mukra prioritással, elvégre ismert őseik javarészt ezen területeken éltek. Jelen munkát csupán az erdélyi társszer-
vezetekkel, örmény katolikus egyháztanácsokkal közösen tudták elvégezni, azok tevékenységének szellemi és 
pénzügyi támogatásával. Például Balázs-Bécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény temető monográfiája, dr. Issekutz 
Sarolta: Az örmény halottkultusz és temetkezés. Erzsébetváros és örmény katolikus temetője c. könyvek. Ezeket is 
eljuttatta az Egyesület a közgyűjteményekhez.

Az örmény-magyarörmény kultúra terjesztése 

A Fővárosi Örmény Klub programjainak megtervezésekor szempont volt ”terjeszteni, illetve bővíteni kell az 
örmény történelem, a kultúra ismeretanyagát, azaz minden, amely az örmény és a magyarörmény területeken 

fellelhető, érdekes lehet”. Az örmény-magyarörmény kultúra elsődleges terjesztő területe a Fővárosi Örmény 
Klub. E klubnak – bár nyitott minden érdeklődő számára – a közönsége lényegében egy zárt körből került ki. 

Hogy nagyobb körben tudják ismertetni a kultúrájukat, történelmüket, először is szükségessé vált az országos terjesztésű lap, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Füzetekben való megjelentetése, majd szélesebb körben meghirdetett előadások, kiállítások, bemutatók tartása 
Magyarországon és külföldön. Néhány ilyen példa az elmúlt 20 évből: 

Előadások vetítéssel és kiállításokkal – teljesség nélkül

• Budapest – a fővárosi- és kerületi-, települési örmény önkormányzatoknál minden témában, de pl. a Fővárosi Közgyűlésen az 
Örmény Genocídium emléknapon. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc minden évben több alkalommal és hely-
színen, valamint az Örmény Genocídium megemlékezés

• Budapest – több középiskolájában, zeneiskolákban kiállítással egybekötve az örmény kultúráról
• Nagyvárad – Az örmény kultúra bemutatása kulturális műsorral; Az Örmény Genocídium – dokumentumfilm vetítéssel; Az 

örmény nép tragédiája az I. Világháborúban – kiállítással és előadással
• Budapest Pázmány Péter Hittudományi Egyetem – Az erdélyi örmény kereszténység – vetítéssel; Az örmény kultúra – kiállítással
• Arad – Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok c. könyv bemutatója 
• Marosvásárhely – Az örmény, magyarörmény kultúra Magyarországon; Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi 

családok genealógiája c. könyv bemutatója;  élő erdélyi örmény családi kapcsolatok – kiállítással
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• elmélyült bennük a magyarörménység – az azzal szorosan összefüggő határon túli magyarság - hozzájuk való tartozása, és szemé-
lyesen is megismerték közösségeit, múltját és jelenét,

• feltárult előttük a XX. század első, elhallgatott népirtásának, az Örmény Genocídiumnak a hiteles története,
• megismerték a saját gyökereik ápolásának fontosságát, 
• kreatívan alkalmazták informatikai ismereteiket,
• a verseny referenciaként szolgálhatott egy jövőbeni középiskolai Nemzetiségi kultúrák „tantárgy” bevezetéséhez.
                                                             
Tanulmányi verseny győztesei:

I. Kazinczy Ferenc Gimnázium – Győr
II. Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium – Aszód
III. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium – Kecskemét 

5.  Az örmény vallás: Örmény katolikus, örmény apostoli (gregorián, ortodox), az örmény szakrális kultúrtörténet (Ecsmiadzin, 
Lemberg, Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Csikszépvíz, Budapest, Bécs, Velence), az örmény kódexművészet.
6.   Magyarörmények az 1848-49-es szabadságharcban.
7.   A magyarhoni örmény családok genealógiája, vezeték és keresztnevek etimológiája. 
8.   Magyarörmény írók, költők, irodalomtörténészek.
9.   Magyarörmény képző- és iparművészek. 
10. Magyarörmény zeneművészek, színművészek, egyéb művészek.
11. Magyarörmény gasztronómia.
12. Híres magyarörmények a történelemben, a társadalmi- és politikai életben, a magyar államvezetésben, közigazgatásban, hitélet-
ben, gazdasági-, tudományos életben, sportban.
13. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tevékenysége, örmény nemzetiségi önkormányzatiság, magyarörmény közösségi 
élet Magyarországon és Erdélyben.
14. A döntő I-III. helyezett csapatok tagjai utólag fogalmazványban beszámoltak a versenyről egy választott témában: „Gyökereim”, 
vagy „A verseny tanulságai számunkra”. 

Az országos megkeresés során az Egyesület – iskolánként 5-5 fős csapat és egy felkészítő tanár jelentkezését várva 
– mintegy 20 középiskolát hívott meg. Az EÖGYKE természetesen eljuttatta részükre a felkészítő anyagokat 
könyv és DVD formátumban, illetve online forrásokat is megadott. Ezen anyagok a verseny végén a középiskola 
könyvtárában maradhattak adományként.
 A verseny online elődöntőből (2015. november 21.-én) és a döntőből állt. A döntő 2016. március 
19-én a budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában került megrendezésre. A játékosan zajló döntő 
nyilvánosan zajlott, média jelenléttel, örmény kulturális műsorral és kiállítással, gasztronómiai bemutatóval. 
A verseny lényegi részét jelentette, hogy a versenyzők megosztották az elsajátított ismereteket a hallgatóság-
gal, mindezt persze kötetlen formában, vidám hangulatban. A zsűri a helyszínen pontozta a csapatokat és 

eredményt hirdetett.
 A verseny győztes I. helyezett csapatot és annak felkészítő tanárát az Egyesület elvitte egy teljes hétre Erdélybe, hogy megismer-
jék az erdélyi örmény városokat, templomaikat, közösségeiket. A II. helyezett csapattal az EÖGYKE egy napra Bécsbe utazott, hogy 
meglátogassák a Mechitarista örmény katolikus szerzetesrend templomát, múzeumát. A III. helyezett az Örmény Katolikus Lelkészség 
vendége lett Budapesten; ennek során megismerhették a templomot, múzeumot, a történelmi örmény közösséget. A győztes I-III. 
helyezett csapatok kirándulásai május elején lezajlottak. A versenyben résztvevő valamennyi szereplő könyvjutalomban és oklevélben 
részesült.
 
A program a következő szakmai hatásokkal számolt:

• a vetélkedő remélt eredményeként a tanulók megismerték a 350 évvel ezelőtt Kárpát-medencébe menekült, mára már magyar 
anyanyelvű örmények több évezredes történetét, kultúráját, hitéletét, 

• gyakorolták az önálló ismeretszerzést a speciális forrásanyagokból, 
• tudatosult bennük, hogy a magyar kultúra milyen gazdag részkultúrákból (nemzetiségi kultúrákból) áll össze, így az erdélyi ör-

mény kultúrkincs is része,
• megismerték a hazai magyar anyanyelvű erdélyi örménység múltjában és jelenében a keresztény hit megtartó erejét,



A szurkolók és támogatókA szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium csapatának
különdíjat ad át Tóth K. József zsűritag

A zsűri titkára Dr. Székely András Bertalan, tagjai:
Tóth K. József, Dr. Dávid Katalin, dr. Issekutz Sarolta,

Kali Kinga, Dr. Kovács Bálint

A III. helyezett kecskeméti Bolyai János Gimnázium csapata Verseny látképe a Budapesti Móricz
Zsigmond Gimnázium aulájában

Az I. helyezett győri Kazinczy Ferenc Gimnázium csapata

már elkezdődött a verseny
A zsűriben Bálintné Kovács Júlia és dr. Issekutz Sarolta

Az  Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
és Kollégium csapata átveszi a II. Díjat 

dr. Issekutz Saroltától
Az I. helyezett csapat,

Kazinczy Ferenc Gimnázium – Győr
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Csellár Annamária: A tanulmányi verseny tanulságai

    Az Egyesületnek hála iskolánk, az aszódi evangélikus középiskola csapata egy olyan nép történel- 
mével és kultúrájával ismerkedhetett meg, mellyel tudásunk – mind a versenyre való felkészülés, mind a 
verseny lezajlása alatt – széleskörűen bővült. Kezdetekben nem is gondoltuk, hogy ilyen sokoldalúan 
tanulhatunk az örményekről, valamint hogy ezt mind örömmel tesszük majd.
 A versenyre a tanév elején jelentkezett csapatunk öt fővel. A szakirodalmat is hamar megkaptuk, 
melynek nagy részét Szongott Kristóf kötetei tették ki. Ezek olvasása a régies megfogalmazás miatt 
időnként ugyan kissé nehézkes volt, de rengeteg hasznos információt tartalmaztak. Emellett kaptunk 
még más, különböző témákat taglaló könyveket és DVD-ket is, melyek többek közt az örmény-geno-
cídium, konyha, irodalom és művészet részleteit írják le. Ezeket felosztottuk egymás között, majd 
feldolgoztuk és előadtuk a tanultakat csapattársainknak. A sok anyag dacára igyekeztük az irodalom 
nagy részét megjegyezni, mert az összes témát rendkívül érdekesnek találtuk. Az örmény genocídium 
például egy olyan esemény, amiről korábban legfeljebb elszórtan hallottunk, de nagyon fontosnak 
tartanánk, hogy minél több ember tudjon róla, hiszen ezen esemény e nép történelmének mélyen 
megrázó történése. 
 Fontos megjegyezni, hogy az örmény konyhába való betekintés is felettébb izgalmas élményt nyúj- 
tott számunkra, elvégre lehetőségünk nyílott egy a saját főzési hagyományainktól eltérő gasztronómia 
megismerésére. A receptek lapozgatásával nem csak mi, hanem osztálytársaink is sok időt eltöltöttek.
 Az elődöntőre való felkészülés során még nem igazán voltunk tisztában azzal, mire is kell majd 
számítanunk. A verseny első fordulójában hatalmas segítséget jelentett a számunkra, hogy nem csak 
a könyveinket, de az internetes forrásainkat is használhattuk. A feladatok közel sem voltak egyszerűek, 
és bár az imént említett segédeszközök használatával gyorsabban haladtunk, a feladatsort  az erre ki-
szabott három órában mégsem sikerült teljes mértékben kitölteni. Ez persze nem pusztán a kérdések
bonyolultságának, de azok mennyiségének is a függvénye volt. A tesztet végigfutván felosztottuk 
egymás közt a feladatokat, azon szempont alapján, kinek melyik rész megoldása ugrik be. Így próbál- 
tunk időt nyerni. Az elődöntő a versenynek azon részét képezte, mely csak elméleti kérdéseket tartal-
mazott. Talán nem meglepő, ha azt mondjuk: talán nem is leltük benne akkora örömünket, mint a 
későbbi döntőben. Bár nem sikerült mindent megválaszolni, szerencsére mégis sikerült a második 
legjobb csapatként teljesíteni, ami nagy ösztönzésként hatott ránk.
 Ezek után már csak a döntőre fókuszáltunk és igyekeztünk az előzőleg már feldolgozott forrásokban 
még jobban elmélyedni, s még egyszer átnézni a jegyzeteinket. Emellett kaptunk még egy, Szongott 
Kristóf által könyvet – minden csapattag egy-egy példányt –, mely úgy láttuk, kiváló összegzése lenne 
az eddigi összes irodalmunknak. Mivel a verseny kiírásából már tudtuk, hogy a döntőben nem pusztán 
a tárgyilagos tudásra, hanem a kreativitásra is szükség lesz, alaposabban beleástuk magunkat az 
anyagba, különös tekintettel az örmény konyha rejtelmeire, a népmesékre és anekdotákra, a minden- 
napi élet szokásaira. Közösen együtt megnéztük a videókat is, melyek segítettek emlékezetünkbe vésni 
a már olvasott adatokat, és sokkal közelebb hozták, még megfoghatóbbá tették számunkra azokat.

 A döntőre egyik előre kiírt feladat, egy szabadon választott jelenet eljátszását takarta. Nagyon 
megörültünk, mert itt végre már a mi leleményességünkre is szükség volt. Egy kis kutakodás után úgy 
döntöttünk, hogy egy örmény anekdotát fogunk eljátszani, hiszen az egyik kapott könyvünk hátulján 
található mesék mindegyikünk tetszését elnyerték.
 Magát a döntőt rendkívül kíváncsian vártuk, hiszen nagyon szerettük volna már megtudni, milyen 
feladatok várnak ránk. 
 Már rögtön a helyválasztás: önmagában a Móricz Zsigmond Gimnázium pompás környezete is el-
nyerte tetszésünket. Ezt csak fokozta a kedves fogadtatás és a finom reggeli, mellyel bennünket vártak. 
Majd a rövid bevezetést követően, melynek során dr. Issekutz Sarolta köszöntött minket, rögtön egy 
olyan feladattal kezdtünk, melynél egy kicsit talán el is bíztuk magunkat, ugyanis mindösszesen egyet-
len pontot veszítettünk. 

A feladatokat tekintve, csapatunk leginkább a történelmi tudást igénylő feladatokban tudott jeleskedni, 
ugyanis ezen a téren jobban fel voltunk készülve. A legtöbb pontot egy olyan résznél veszítettük, ahol 
zeneszerzőket, írókat és egyéb híres örmény személyeket s azok műveit kellett felismerni. Talán nem 
meglepő, de itt egy kicsit bizony mind megszeppentünk. A verseny felénél ebédszünet következett és 
mivégre megkóstolhattuk a finom muszakát, amit a receptes-könyvnek köszönhetően természetesen 
már rég ismertünk. Később, a vetélkedő további részében előadhattuk a választott mesét, amit addigra 
jól begyakoroltunk, így már nem jelentett olyan nagy izgalmat. Előadásunk végén az anekdota tanul-
ságát örményül adtuk elő, s bár a kiejtésben nem voltunk biztosak, reméljük, sokat nem hibáztunk. 
 Az ezt követő feladat az erdélyi örménység városairól szólt. Ez egy nagyon jó és fontos feladat 
volt, hiszen ezek a helységek fontos szerepet játszottak a történelemben. 
 Ezután különböző gyógynövényeket kellett felismernünk. Egy kissé talán nehézkesen ment, de min-
denki nagyon kíváncsi volt a megoldásra. Egy biztos: az akkor tanult újdonságokat egy csapat sem 
fogja elfeledni. 
 Nem sokkal később megkaptuk a tesztet is. Itt minden kérdésnél négy választási lehetőség közül 
kellett rálelni a helyes megoldásra. Kifejezetten jól ment. Itt ismét a megtanult adatokat kellett felidézni, 
és boldogok voltunk, hogy az utolsó feladatot is megfelelően teljesítettük.
 Az eredményhirdetésnél, mikor meghallottuk, hogy a mi aszódi csapatunk érdemelte ki a második 
helyet, szinte nem is hittünk a fülünknek. Nagyon büszkék vagyunk magunkra, 
hogy a mi intézményünk, mint az egyetlen továbbjutott egyházi iskola, ilyen 
szépen helytállt ezen a hosszú, mégis érdekes és szórakoztató versenyen.

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy felhívták rá a figyelmünket, mennyire 
fontos a velünk élők kultúrájának megismerése. Köszönjük, hogy egy ilyen 
csodálatos népet ismerhettünk meg!

Csellár Annamária (Aszódi csapat tagja)
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Az első helyezett csapat erdélyi körutazáson

A második helyezett csapat látogatása a
Bécsi Mechitarista Kolostorban

A harmadik helyezett csapat látogatása a Parlamentben

Kulcsár László megajándékozza a
csapatot Gyergyószentmiklóson

Kabdebó Lóránt: Hol is lettem magyarörmény?
Részlet - 2003

A Kabdebók neve feltűnik Szamosújvár régebbi, úgynevezett Salamon-templomának donátorai között. A név ragadványnév, a 
moldvai átkelés emléke: románul „ökörfejet” jelent (latinul: caput bovis). Jeszaján lehetett örmény őseink neve, annak tükör-
fordítása ragadt meg az új hazában is. 
Nagyapám Vasasszentiványt volt jegyző, ott élt a családi birtokon. Apám bátyja, Kabdebó Gerő Trianon után is otthon maradt, 
1940-től a magyar időben főszolgabíró lett. A Cegei-tó partján szomszédja volt az író Wass Albertnek, özvegye a háború után 
is sokáig levelezett az Amerikába szakadt szomszéddal.

Nagyváradon dr. Issekutz Sarolta Az Örmény Genocídium előadásán Vikol Kálmán, Avedikián Viktória és dr. Szuper Géza a Zeneagapén, az Orlay utcában

dr. Issekutz Sarolta előadása Szegeden a
Móra Ferenc Múzeum dísztermében

Hollósy Szalon est a Hubay Jenő Zeneakadémián, a XV. kerületi és
Budaörsi Örmény Önkormányzatok rendezvényén
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Felhívás!
A focirajongók táborából, családi-, rokoni kapcsolatokból 
két erdélyi örmény gyökerű labdarúgó, Karácsony Sándor 
és Zakariás József életének tanúit keressük! Az örmény 
gyökerű sportolókat megismertető cikksorozathoz kere-
sünk hiteles tanúkat, akik közelről ismerték az arany-
csapat két játékosát, és életükről, sportpályafutásukról 
hasznos adalékokat osztanának meg, esetleg levelezé-
süket, más dokumentumaikat a szerkesztők rendelke-
zésére bocsátanák. Elektronikus levélcímünk (e-mail): 
magyar.ormeny@t-online.hu. Az e-mail levél tárgyaként 
kérem írják oda: „örmény sportolók”.
Segítségüket előre is köszönjük! (– a szerk.)
2012. december

Gajane Jaghastpanyan zongoraművésznő a Fészekben Budavári Örmények rendezvényén Schupp Gabriella,
Bregyán Péter színművészek, Andor Edit énekművész,
Hegedűs Valér zongoraművész

Kátainé Szilvay Ingrid saját lemezét mutatja be a 

Bartók Házban

Jankovics Marcell rajzfilmrendező és dr. Issekutz Sarolta a Klubban

Dr. Dávid Katalin művészettörténész
és dr. Issekutz Sarolta 

dr. Issekutz Sarolta és Szálasy Ferenc (jobbra) előadása a Reménység Szigetén dr. Szuper Géza és Avedikián Viktória műsora a
MOM-ban a XII. kerület kiállítás megnyitóján
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A „TANÁR ÚR” (Lukin László karnagy) és Fancsali János előadása a Klubban 

Artashat Örmény Nemzetiségi Színház ősbemutató, Csiky Gergely: Vasember „A  piros bugyelláris az oka…” című 10. Nemzetiségi műsor közönsége - Budavári ÖNÖ

Járjunk nyitott szemmel! 
Kérjük tisztelt Olvasóinkat, segítsenek felkutatni örmény gyökerű 
emlékhelyeinket. Nézzünk körül és állítsuk össze hazánk jelenlegi és 
elcsatolt területén található örmény gyökerű emlékhelyeink, emléktáblá-
ink, szobraink térképét. Írják meg a pontos helyet, szövegét, alkotóját, 
stb., hogy megjelentethessük a füzetekben, természetesen az adatközlő 
nevének feltüntetésével. Ha még fotót is küldenének, segítenek egy 
kiállítási anyag összeállításához. 
 A magam részéről felajánlok minden kedves adatközlő számára egy 
ajándékkönyvet, aki legalább 2 emlékhely (emléktábla, szobor) felku-
tatásával gyarapítja a Kárpát-medencei örménygyökerű emlékhelyek 
térképét. 
dr. Issekutz Sarolta

Farsangi mulatság a budavári örményeknél, a Márványmenyasszony étteremben. Nóti 

Károly Lepsénynél még megvolt című darabját mutatták be. Szervezte Várady Mária

dr. Issekutz Sarolta előadása a Budavári Polgári 
Szalonban, középen Szőnyi Kinga
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Dr. Kubassek János múzeumigazgató Puskás Eszter Horváth Zoltán György Mártonffy Miklós+Flórián Antal  Dávid Csaba Novák Ferenc (Tata) Simó József

Akinek a játékát meghallgatta Menuhin c. műsor szereplői. Balról: Szabó Anikó, Mikó István, Jeges Krisztián, Várady Mária, Juhász Endre Világosító Szent Gergely ünnep Zuglóba, a XVI. kerületi Corvin kórus
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Kirkósa Orsolya operaénekes Bánffy György színművész Gazdovits Miklós történész Dr. Hermann Róbert hadtörténészAvedikián Viktoria énekes Dr. Kovács Bálint armenológus Zsigmond Benedek armenológus Katona Tamás

A levesben, az Össznemzetiségi Társulat előadása a FÖÖ örmény  farsangi bálján. Középen fátyollal Keller Linda Világosító Szent Gergely mise utáni zeneagape előadói – fehér ingben Várallyay Fülöp - az Orlay utcai lelkészségen
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dr. Kedves Gyula hadtörténész  Jelenczki István filmrendező Seremetyeff-Papp János művészettörténész Dr. Szám László orvos, örmény fordítóFabók Bíborka versmondó Dr. Dávid Katalin művészettörténész Haik Viktória színművész Fancsali János zenetanár

Dr. Kabdebó Lóránt irodalomtörténész és Lászlóffy Aladár író, költő

a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Szongoth Gábor előadása Gyergyószentmiklóson Szongott-ról

Losonczy Urmánczy Lilla festőművész és Losonczy Miklós művészettörténész

Kali Kinga kultur-antropológus és Vida Gábor író
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Nagyváradon a Partium Keresztény Egyetemen Csendesnap az emlékezés jegyében című rendezvényen, 
középen Tőkés László EP képviselő és dr. Issekutz Sarolta

Devich Benedek (nagybőgő) a Zeneagapén

Fancsali János zenetanár a Hollósy Szalon estjén

Arthasat Örmény Színház előadása, Haik Viktória és Keller Linda

Fábián László író és Dr. Szám László örmény fordító a Naregi szent 
Gergely: A bánat könyve bemutatón a Klubban

A Group Duduk együttes

Örmény est a Márai Szalonban Várady Mária, dr. Issekutz 
Sarolta, Böjtösné Opra Györgyi, Szabó László dudukművész

Együtt a nemes Lukács család több évszázados öröksége (részlet)
A Fővárosi Örmény Klub idei első programján új oldaláról mutatkozott be az 
EÖGYKE egyik tagja, Rozsos Tamás László, „Az erdélyi örmény eredetű 
nemes Lukács család genealógiája” című könyv (Budapest, Rozsos Tamás 
2012, 394 oldal) szerzője. A klub háziasszonyának, dr. Issekutz Saroltának 
köszöntője után, hogy ráhangolódjunk a nagy szorgalommal összeállított 
genealógiára, Kobzos Kiss Tamás Magyar Örökség-díjas zeneművész meg-
zenésített verseket játszott gitárkisérettel.
A 100 évvel ezelőtt született Kiss Tamás költő édesapának – többek között 
a Református Énekeskönyv 38. zsoltárjának a dallamára komponált – verseit 
hallhattuk.
2013 február

Gudenus János József felhívása: 
Az örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája című kötet reményeink szerint a 2000-ik, milleniumi évben jelenik 
meg. Kérem a tisztelt olvasók segítségét, hogy a családok feldolgozásához leszármazási táblázatokat, gyászjelentéseket, 
anyakönyvi kivonatokat küldjenek. A következő családok adatai kerülnek feldolgozásra: 
Balta, Bocsánczy, Bogdánffy, Buzát, Capdebo (baraczházi), Csiky (erzsébetvárosi), Csomák, Czárán (seprősi), Dániel báró és 
nemes (szamosújvárnémeti), Gajzágó (apanagyfalusi), Gáspár, Gorove (gatállyai), Govrik (fegyverneki), Gyertyánffy (bobdai), 
Hankovics, Hollósi (gertenyesi), Issekutz (1758), Issekutz (marosvásárhelyi), Issekutz (1760), Jakabffy, Jeremiás, Kabdebo 
(talpasi), Kápri báró, Karátsonyi gróf és nemes (beodrai), Kiss báró és nemes (eleméri és ittebei), Korbuly (lompérti), Kövér 
(gyergyószentmiklósi), Kövér (rétháti), Kristóf alias Jakabfy, Lászlóffy, Lázár, Lengyel (ebesfalvi), Lukács báró és nemes 
(erzsébetvárosi), Markovits (kisterpesti, spizzai gróf ), Mártonffy, Novák (szentmiklósi), Pap báró, Pap-Gergely, Pátrubán, 
Pattantyús-Ábrahám (danczkai), Pászákász, Petraskó, Placsintár, Rátz, Simay, Szarukán, Szentpétery, Terdik, Török, Vertár 
(szombatsági), Vikol, Zakariás. 
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Magyarörmény közösségi élet

Az Egyesület a hazánkban való magyarörmény közösség építésének célját alapvetően az elnök fáradhatatlan, hosszú hónapokig tartó 
kutatásával, személyes kapcsolatok kialakításával, a Fővárosi Örmény Klub állandó és folyamatos működtetésével, számtalan közösségi 
rendezvény megszervezésével érte el. Az EÖGYKE a Magyarországon egyedülálló Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, templom 
és múzeum működése, az örmény katolikus hívek megkeresése mellett megismertette az érdeklődőkkel a velencei San Lazzaro szigetén 
található, valamint a Bécsben székelő Mechitarista Rend kolostorát, templomát és múzeumát is. A közösségépítés sikerét reprezentálta, 
hogy 2015-ben, az Örmény Genocídium 100. évfordulóján a XIX. Nerszesz Bedros örmény katolikus pátriárka által celebrált örmény 
katolikus szertartású szentmise – nagyszámú papi- és diakónus segédlettel, 3 kórussal – alkalmával, az Egyesület szervezésében, több 
ezer hívővel telt meg a Bazilika, köztük a magyarörmény és örmény közösség tagjaival. Ez alkalommal a pátriárka felkereste a Budapesti 
Örmény Katolikus Lelkészséget is, találkozott az egyházi vezetéssel és a hívekkel, és többek közül kitüntette dr. Issekutz Saroltát az 
örmény katolikus hitélet fennmaradása érdekében tanúsított rendíthetetlen magatartásáért.

Az egyház körül két kezdeményezés is sikeresnek bizonyult. A Zeneagape (Szongoth Gábor ötlete alapján) elsősorban közös kulturális 
célú együttlétet célozta meg és hozta tető alá. Ezzel szemben a Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsú köré szervezett Tarka nap ennél 
szabadabb és kötetlenebb rendezvény; a magyarörmény családok kötetlen találkozója, melynek szerves részét képezi a gyermek kézmű-
vesség, a flekkenezés, az élő szalon zene (Mártonffy Miklós jóvoltából), az ifjúsági és felnőtt előadások, produkciók. 
 Korábban minden év augusztus 20-án, Szent István napján rendszeres találkozókat tartottak egy képviselőtársuk Balaton-parti 
telkén, ahol délelőtt a katolikus misén és a városi ünneplésen vettek részt, majd flekkenezés után szabad beszélgetésben, fürdőzésben 
vettek részt. 
 Remek közösségépítő programnak bizonyult az évenkénti nyári barangolás (az EÖGYKE szervezésében) és az utána tartott Nosz-
talgiaklub. A nosztalgiaklubon – vidám történeteket felelevenítve – lett bemutatva a résztvevőknek az azévi nyári barangolás felvételei, 
Balogh Jenő által összeszerkesztetten, melyet az EÖGYKE jóvoltából mindenki hazavihetett CD-n.
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A XII. kerületi MOM rendezvény közönsége.
Első sorban balról Ispánki Katalin, Ispánki Dávid és

kislánya valamint Csikszentgyörgyi-Ficus Margit elnök

+Keve Mária karácsonyi gyertya díszítéssel

Balatonalmádi flekkenpartin a társaság

Zakariás Enikő VIII. ker. örmény elnök
virágkötést tanít a Klubban

Balatonalmádi flekkenpartin a társaságBalatonalmádin a Benedek nyaralóban még a 
flekkenezés előtt - 1999

Balatonalmádi flekkenpartin a társaság

Nagytétényi látogatás 
2000. November 21-én 16 fős érdeklődő cso-
portunk látogatott el a Nagytétényi Kastélymú-
zeumba, ahol Batári Ferenc, az Iparművészeti 
Múzeum főmunkatársa tartott számukra tárlat-
vezetést. A fogadtatás kedves volt, a látnivaló 
pedig csodálatos. A gyűjtemény - megfelelő 
környezetben - a 15-19-ik századi európai 
bútorművészetet mutatja be. Hangsúlyozzuk 
a „megfelelő környezetet”, hiszen a 18-ik 
században épült Száraz-Rudnyánszky kastély 
a nemzeti kulturális örökség része… 

A XII. kerületiek látogatása a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában

Műteremben... Ismét népes csoport látogatott el április 27-én Szervátiusz Tibor 

szobrászművész műtermébe. Klára Asszony és a művész már az utcán 

várta a társaságot. Oka is volt ennek, hiszen az előkertben áll az a 20 

tonnás, carrarai fehér márványtömb, amely a Boldogasszonykő elneve-

zésű domborművet rejti. A millenniumi emlékmű augusztus 19-én kerül felavatásra Győrött, a 

püspöki palota előtt. Az emlékmű Szűz Máriát ábrázolja a Kisdeddel, 

valamint az agg Szent Istvánt, amint országát, hazánkat a Boldog-

asszony oltalmába ajánlja. A domborművet a magyar monda jelképei 

díszítik… 
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Újévi recept 
Vegyél 12 hónapot 
Gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, 
kicsinyességtől, félelemtől, haragtól. 
Azután oszd fel a hónapokat 30 vagy 31 napra. 
Minden napot készíts el 1 rész munkából, 3 rész 
jóakaratból 
és egy gyűszűnyi derűből. 
Mindehhez adj 3 evőkanál optimizmust, 1 csipetnyi 
iróniát, 
1 késhegynyi tapintatosságot. 
A kapott masszát bőven öntsd le szeretettel. 
A kész ételt mindig díszítsd apró figyelmességgel 
és tálald fel mosolygó arccal. 
B.Ú.É.K. 
1999.01.21 a Timon házaspár A fellépés után a DUDUK együttes tagjai Esztergály Zsófiával

+Kobzos Kiss Tamás játszik a Litea Könyvszalonban könyvbemutató alkalmából

Sasvári Merza Krisztina és Várady Mária a Liteában

Az örmény kávézóban Zakariás Antal Dirán, Szongoth Gábor, dr. Issekutz Sarolta, 
Kátainé Szilvay Ingrid, Balogh Jenő, Zakariás Antalné 

Keszi Harmath Enikő előkészíti az állófogadás kínálatát A DUDUK együttes fellépése a Józsefvárosi nemzetiségi napon

A Zuglói Nemzetiségi Ház közönsége 
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Karácsonyi Betlehemes játék a Magyarok Házában, Szent Család Plébánia gyermek színjátszó köre

Gyermekfoglalkozás az I. kerületi Művelődési Házban

Megjött a Mikulás az Orlay utcába

Nemezelés a Keszi Harmath kertben – 
jobboldalon Eszergály Zsófia A Márványmenyasszonyban a Budavári ÖNÖ rendezvény  közönsége

Tarka nap az Orlayban - Sinka Dániel, Balla Melinda és Sinka SáraKézműves oktatás a Szentpétery Stúdió segítségével 

Tarka nap az Orlayban, Sinka Dániel

Mikulás ünnep az Orlayban - Hegedüs Annamária, leánya és unokája

Gyermekfoglalkozás a Márványmenyasszonyban (Budavár)
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Krikor atya átadja XIX. Nerszesz Bedros pátriárka emlékkönyvet 

dr. Issekutz Saroltának. jobbszélen Tutsek Árpád

Jengibarián Dávid harmonikaművész előadása az 
Akadémia u-i színházteremben

Ízek utcája a II. kerületben, Balogh Réka,
dr. Issekutz Sarolta, Sergio Tabeira

Fülöp Ákos atya a karácsonyi klubon köszönti a 

magyarörmény közösséget

Ízek utcája, sorállás az örmény ételkóstolón

Tarka nap az örményeknél az Orlay utca kertjében a templom búcsúja alkalmából

XIII. kerületi Nemzetiségek Fesztiválja
A XIII. kerületi Nemzetiségek Fesztiválját az idén 
május 26-án, vasárnap rendezték meg a Babér utcai 
templom melletti téren. A kerület tizenegy nemzeti-
ségi önkormányzata, köztük Budapest Főváros XIII. 
kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (Füleki 
Balázs elnök), nagy igyekezettel készült és vett részt 
az immár hagyományossá vált fesztiválon, amelynek 
különös aktualitást adott a XIII. kerület 75. éves 
fennállásának évfordulója.
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Keszi Harmath Zoltán előadása a világkörüli repülés tervéről a Farkasréti repülőtéren 

Flórián Antal temetésén
Második Vidám Örmény Est a Tabánban  2008, 

Várady Mária, Juhász Endre, Bakos Tamás és Flórián Antal

Balatoni flekkenezés női válogatott csapata

Hanusz Gyula : Jelentés az Operencián túlról 
1999. Augusztus 20-án az Óperencián túl tartotta szokásos, évi szupertitkos 
nagygyűlését az SzMFP (tájékozatlanok kedvéért: Szabad Magyarörmény 
Flekkenevők Páholya). Almádi szép, de kicsi templomát nem ekkora közön-
ségre méretezték, így jónéhányan a kapun kívülre szorultunk - sebaj, itt 
legalább volt levegő. Mise után előbb a felújított Szent István-szobor, majd 
a gyönyörűen sült, friss kenyerek felszentelése következett a templom-
kertben… Visszatérve a Benedek haciendára, kezdetét vette a lényegi 
program. Jenő főszakács ugyanis egyik kezében hajszárítóval, másikban 
tűzpiszkálóval szertartásosan körbetáncolta a flekkensütő állványt. 
Korántsem egyedül! Ezen ünnepélyes foglalatosságában fényes és 
főpapi segédletet nyújtott neki Szongott Gábor flekken-főtitoknok…

Látogatóban... - 2000 május
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
szervezésében április 14-én, huszonöten látogattunk 
el az 56 hektár területen fekvő Nemzeti Panteon 
Fiumei úti sírkertjébe (a Kerepesi temetőbe), ahol 
Triff Viktor - egyesületünk alapító tagja - várt, és 
kalauzolt bennünket, felelevenítve múltat, látottakat 
és már nem láthatót… 

Szomorújelentés 
P. Fogolyán Miklós Lukács mechitarista szerzetes,
gyergyószentmiklósi lelkész 1999. április 7-én 
hajnali 6 órakor Olaszországban visszaadta lelkét 
teremtőjének. 
Gyászolja az egész magyarörmény közösség, úgy 
Magyarországon, mint Erdélyben. 

Viczelár Mariska síremlékénél, Erzsébetváros, 
leróják tiszteletüket az erdélyi és a magyarországi örmények

Gross Arnold temetésén

174
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A XII. kerületi ÖNÖ előadásán
a MOM kupolatermében

Az Arthasat Színház előadása az Akadémia utcai 
színházteremben

Nóti és az örmények c. Nemzetiségi Nap a BEM6-ban, Körtvélyessy Zsolt,
Jeges Krisztián, Haik Viktória, Schupp Gabriella, Varga Tamás és Várady Mária

Várallyay Kinga előadása 
az Orlay utcában

Vidám születésnap Kátainé Szilvay Ingrid kerek évfordulóján – 
állva Anahit Szimonján Jerevánból

Október 23.-i megemlékezés a Torockó étteremben, 
Bálintné Kovács Júlia, dr. Issekutz Sarolta,

Kozma Simon, Pongrátz András

Örmény Bál - előtérben Esztergály Zsófia fővárosi örmény elnök

Látogatás Ópusztaszerre. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület egynapos kirándulást szervez Ópuszta-
szerre a Nemzeti Történeti Emlékpark megte-
kintésére. A látogatást 1998. április - május 
hónapra tervezzük. Kérjük az érdeklődök 
jelentkezését, felmérés céljából… 

Dr. Száva Tibor bemutatja Száva Alex lemezét a Magyarok Házában,

középen Kobzos Kiss Tamás

Programajánlat Csak felnőtteknek! Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület egy 

korábbi hagyományt kíván újraéleszteni. Az idősek elbeszélése alapján 

tudjuk, hogy a két háború között élt egy hagyomány, amely szerint az 

örmények havonta egyszer a város egy meghatározott vendéglőjében 

vagy sörözőjében, fehér asztal mellett, találkoztak és beszélgettek. A 

hagyomány felélesztése és megbeszélése céljából egy sörpartit szervezünk 

a Csendes Étteremben, Budapest V. Múzeum krt. 13. (bejárat a Ferenczy 

utcai oldalon) 1997 december 20-án délután 16 órára (tel: 267-0218). 

Mindenkit szeretettel várunk, akinek ötlete, ajánlata van, vagy egyszerűen 

beszélgetni akar egy pohár sör mellett. A találkozó önköltséges.
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Örmény álarcosbál  az Akadémia u-ban

Budavári Örmény est és vendéglátás a Márványmenyasszonyban

Örmény tánclépések a Keszi Harmath kertben

Vidám ebéd a Keszi Harmath kertben Gyermekfoglalkozás az Orlay utcában

Beszélgetések az Aradi Vértanúk megemlékezés alkalmából a Városháza Dísztermében  

(balról +Katona Tamás, jobbszélen +Lászlóffy Aladár 

Össznemzetiségi Társulat előadása az Akadémia utcai 

színházteremben – középen Keller Linda

IMPERATRIX kórus előadása a Zuglói Civil Házban 
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Szongott Kristóf-Díj

Díjakat nemcsak kaptunk, hanem adtunk is. 1999-ben az EÖGYKE megalapította a Szongott Kristóf-Díjat, amelyet azon még élő, 
illetőleg posztumusz személyeknek adományozza, „akik a hazai magyarörménység közösségéért, kultúrájának megmaradásáért, hatá-
rainkon túl élő közösségeinkért működve elévülhetetlen érdemeket szereztek.” Az Egyesület a Díjat minden évben a Fővárosi Örmény 
Klub karácsonyi évzáró rendezvényén adja át.
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2001 

P. Kádár Dániel Antal C.M.Vind (posztumusz) bécsi mechitarista szerzetes, örmény katolikus plébános, az Orlay u-i Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség létrehozója
Életcélja a missziós tevékenység volt. A háború alatt 1500 főre tehető az általa megmentett zsidó származásúak száma. Látogatta őket a 
gettóban, a kórházban és börtönökben. Szerzett számukra hamis okmányokat. A Semmelweis utcában megszervezte a hazai örményka-
tolikusok hitéletét, de közösségi életét, kulturális és hagyományőrző együttléteit is. 1958-ban az Örmény Szertartású Római Katolikus 
Egyházközség újjá alakuló közgyűlésén elhatározzák, hogy megépítik az örmény katolikus kápolnát az Orlay u-ban, amelyhez első 
adományozó P. Kádár Dániel apátplébános volt. Fáradhatatlanul gyűjti az örmény emlékeket, hogy létrehozza az Örmény Múzeumot 
a Plébánia keretében. Csodálatos múzeumot, levéltárat és könyvtárat hagyott hátra számunkra. 

dr. Hovannesian Eghia (posztumusz) ügyvéd, író, könyvkiadó 
Törökországból indult, s hazájába, Magyarországra érkezett. Tökéletesen itthon érezte magát. Részt vett a magyarörmény társadalmi 
életben, a magyarörmények egyesületében. Segítette magyarörmény honfitársait, hogy minél többet tudjanak meg őseikről, történel-
mükről, kultúrájukról. Több könyvet adott ki örmény témában. Munkásságával felbecsülhetetlen értéket hagyott hátra számunkra. 

2002 

dr. Csordás Eörs kanonok, a Pazmaneum rektora 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett azon kiállásával és segítséggel, amelyet a hazai örmény szertartású, magyar anyanyelvű, római katolikus 
közösség budapesti temploma, múzeuma, könyv- és levéltára visszaszerzése- és megmentése érdekében kifejtett és ezzel hozzájárult a 
hazai örmény katolikusok hitéletének rendezéséhez.

dr. Semjén Zsolt helyettes államtitkár, parlamenti képviselő
Államtitkárként különös gonddal viseltetett a magyarországi örmény szertartású, római katolikus közösség gondjai iránt. Elévülhetet-
len érdemeket szerzett azzal a kiállással és segítséggel, amelynek célja a magyar anyanyelvű közösség budapesti templomának, múze-
umának, könyv- és levéltárának visszaszerzése és megmentése volt. Tevékenységével hozzájárult hitéletünk, kultúránk megőrzéséhez.

2003 

Gabányi János 
Szamosújvár hagyományőrzői leginkább az egyházi vezetők és tanárok voltak. Ebben a sorban találjuk az örmény város utóbbi éve-
inek legfontosabb személyiségét, Gabányi Jánost is. A munkásságához tartozó minden tevékenységi ágazatot nem tudjuk felsorolni 
(tanulmányok, néprajzkutatás), de mindenképp említésre méltónak tartjuk képzőművészi működését is. Akár önálló munkáival, akár 
a helybeli színjátszó csoport számára készült díszleteivel egyaránt gazdagította a szamosújvári magyar kulturális életet. Szongott Kristóf 
példája elkísérte életútján. Munkásságának gyümölcseit ma is élvezzük, gondoljunk csak a szamosújvári örmény temetőt bemutató 
kötetre, mely az ő felmérése, kodifikációja alapján készült.

Szongott Díjak 

1999

Páter Fogolyán Miklós Lukács (posztumusz), Szent Lázár szigeti mechitarista szerzetes, Gyergyószentmiklós örmény katolikus plébánosa  
Részletek a laudálásból: 1927-ben, Budapesten született, 1999. április 7-én, Olaszországban halt meg. Mechitarista szerzetes volt, Gyer-
gyószentmiklós örmény-katolikus plébánosa. Büszkén mondhatjuk, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek alapító tagja. Majdnem ötven 
évet töltött a Szent Lázár szigetén a mechitarista kolostorban. 
Már 74-ben, amikor Gyergyószentmiklóson megüresedett az örmény katolikus plébánosi státusz, kérvényezte, hogy odakerülhessen. 
Ez a terve csak 1991-ben sikerült, attól kezdve azonban nagy lendülettel látott hozzá Gyergyószentmiklós örmény katolikus közössége 
felrázásához.

Vákár Tibor építész-, képzőművész 
Részletek a laudálásból: Vákár Tibor a Műegyetem Építész-kara mellett a Képzőművészeti Főiskola festő-szakát is elvégezte. Örmény 
származása és magyar kulturális identitása – ez a kettős lelki kötődés – határozta meg termékeny életét. Vákár Tibor tizenegyszer vált 
állástalanná az elmúlt rendszerben, mert mindig ki merte mondani az igazságot. Azt, hogy a II. világháború után újjáépített Lánchídon       
láthattuk a diktatúra éveiben is az (igazi) magyar címert, Vákár Tibor bátor kiállásának és örmény furfangjának köszönhető. A grafikus-
festőművész Vákár Tibor a brassói havasokról készült képeivel Párizsban nemzetközi elismerést aratott és akadémiai tagságot nyert. Az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület egyik alapító tagja, munkáival és hasznos tanácsaival mindig odaadóan segítette az egye-
sületet, hozzájárulásával a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomról készült grafikáját választotta az egyesület emblémájának.

2000 

Korbuly Domonkos (posztumusz) armenológus 
A Díjat a magyarországi örménység történetének és kultúrájának, valamint az armenológiának szentelt kutatások terén szerzett elévül-
hetetlen érdemei iránti hála és elismerés jeléül kapta.

Dr. Szentpétery Tibor fotóművész, a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség volt egyházi gondnoka 
A díjat a magyar történelmi sorsfordulók és épített örökségünk fotóművészeti dokumentálásáért, valamint a magyarörménység kultú-
rájának fennmaradása érdekében, és a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség egyházi gondnokaként végzett áldozatos munkájáért 
nyerte el.
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2006 

Vitéz Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia magyar- és történelem szakos tanár, könyvtáros, az Armenia Örménymagyar 
Baráti Társaság elnöke 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az erdélyi kisebbségi közéletben tanúsított magatartásával, az erdélyi ma-
gyarörmény közösség szervezésével és összetartásával, a magyar és örmény múlt, valamint kultúra ápolásáért és 
megmaradásáért,  továbbörökítéséért folytatott küzdelmével, megszólalásaival és publikációival a jelen és jövő 
magyar és örmény gyökerű nemzedékei számára.

Dr. Issekutz János (posztumusz) bíró, ügyvéd, jogtanácsos, a XII. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökhe-
lyettese, az Örmény Katolikus Plébánia ügyvédje és egyháztanácsosa, kolozsvári járásbíró, Budapesti Törvényszéki- és 
Legfelsőbb Bírósági bíró
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az örmény katolikus egyház mellett végzett több évtizedes jogi tevékenységé-
vel mint egyháztanács tag, a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Bp. XI. Orlay u. 6. szám alatti ingatlan 
megszerzésében, az örmény katolikus kápolna létrehozásában, az erdélyi örmény közösség újraszervezésében, 
kulturális hagyományai továbbörökítésében, az örmény kisebbségi önkormányzatok létrehozásában.

2007 

Tutsek János okl. gépészmérnök, fotóművész, az örmény kat. egyházközség volt elnöke

2008

Wertán Zsoltné Budapest Főváros VI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség gondnoksági tagja, okleveles vegyi- gépészmérnök, az örmény katolikus gondnokság tagja 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az örmény katolikus gondnokság tagjaként a Budapest XI. Orlay u. 6. szám 
alatti Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség és templom, múzeum felújítása, működtetése, a műtárgy együttes 
újrarendezése munkálataiban való áldozatos közreműködésével.

Zakariás Antal Dirán Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese, a Budapesti 
Örmény Katolikus Lelkészség gondnokságának világi elnöke, okleveles közgazdász, örmény kisebbségi képviselő
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Budapest XI. Orlay u. 6. szám alatti Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 
és templom, múzeum felújítása, működtetése, a műtárgy együttes újrarendezése munkálataiban való áldozatos 
közreműködésével, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény kisebbségi képviselője-
ként az örmény önkormányzatok munkáját segítő pénzügyi, gazdasági tevékenységével.

Lengyel Ákosné - Marika

A Govrik Gerő házaspárnak az örmény egyházra hagyott ingóságai értékesítésével Mária asszonyt bízzák meg, aki a befolyt pénzből 
először a „Salamon”-Simay templomot  restauráltatta kívül-belül, majd az elhanyagolt örmény katolikus temető síremlékeit mentette 
meg az enyészettől. A Kallós Alapítvány válaszúti kúriája, tábora, múzeuma, szórvány-kollégiuma, Bécsi Balázs Attila és Lengyel Marika 
Téka Együttese, kollégiuma, múzeuma, s a magyar gimnázium olyan példát mutat a világnak azokról a szórványban lévő örményekről, 
magyarokról, amivel joggal lehet dicsekedni.

2004 

Dr. Száva Tibor Sándor gépészmérnök, családtörténeti író 
13 évi kitartó kutatómunkával dolgozta fel „A csíkszépvizi-Száva család” történetét, alcíme Erdélyi családtör-
ténet 1640-1995-ig, mely 1995-ben látott napvilágot, saját kiadásában. Egyedülálló kiadvány, mely egy óriási 
család történetét dolgozza fel hiteles dokumentumok alapján, fotókkal illusztrálva, a Száva-Isáák (=Sahag) család 
leszármazási táblázatával. Később ennek bővített kiadása jelenik meg, majd a Szépvízi magyarörmények nyomá-
ban, Magyarörmények az I. világháborúban c. kötetei.

Dr. Schütz Ödön (posztumusz) armenológus, az MTA külső tagja, ELTE professzora
Kiváló magyar armenológus, kutatásai kiterjedtek a régi magyar, örmény és altáji népek történetére és nyelvtör-
ténetére, valamint e népek történelmi, nyelvi, irodalmi és kulturális kapcsolataira. Igen nagy számú mű: könyv, 
folyóiratcikk és lexikoncikk szerzője.
„Az erdélyi örmény tudományos és kulturális életre jelentős csapást mért az első világháborút követő trianoni béke-
diktátum, amely számos erdélyi örményt késztetett menekülésre, valamint a második világháborút követő kom-

munizmus, végül a román nacionalizmus. Az erdélyi örmények egy része Magyarországra, túlnyomórészt Budapestre költözött, egy 
világvárosba, ahol az örmény identitást már sokkal nehezebb volt őrizni. Az erdélyi armenisztika is részben áttelepült Magyarországra, 
de ennek a második világháború után nyoma veszett. Ekkor lépett a színre Schütz Ödön professzor úr, akinek szinte a semmiből kellett 
felépítenie a magyarországi armenológiát. Ahogyan Szongott Erdélyben, úgy Schütz Ödön Magyarországon írta a monográfiákat és 
gyűjtötte maga köré a tudósokat, leendő armenológusokat…” ( Krajcsír Piroska)

2005 

Vicelár Mária örmény katolikus egyháztanácsos (Erzsébetváros)
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az erzsébetvárosi örmény közösség összetartásában, a hosszú évek óta megrendezett Nagyboldog- 
asszony-napi búcsú megszervezésében és lebonyolításában – amely a résztvevő örménység számára felejthetetlen élményt jelent –, 
az erzsébetvárosi örmény katolikus templom gondozásában, állagának feljavításában és felügyeletében,  az örmény katolikus temető  
felújításában és megóvásában.

Dr. Száva Tibor átveszi a Szongott díjat  
Szongoth Gábortól és dr. Issekutz Saroltától

Bálintné vitéz Kovács Júlia átveszi a Szongott díjat
dr. Issekutz Saroltától és Zakariás Antal Dirántól

Zakariás Antal Dirán átveszi  a Szongott díjat 
Szongoth Gábortól és dr. Issekutz Saroltától
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2013

dr. Kovács Bálint történész, hittanár, jogász, armenológus
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kárpát-medencei örménység kultúrtörténetének feltárása, tárgyi emlékeinek felkutatása, megőrzése, 
bemutatása terén – különösen az erdélyi örmény katolikus egyházi könyvtárak és levéltárak anyagának feldolgozása területén, valamint 
a Távol az Araráttól – örmény kultúra a Kárpát.medencében c. nemzetközi kiállítás kurátoraként, a nemzetközi konferencia tudomá-
nyos titkáraként, a kiállítás katalógus szerkesztőjeként – a hazai örménység, különösen a magyar anyanyelvű erdélyi örménység  kultú-
rájának megmaradása, terjesztése, őseink által kivívott közmegbecsülés megóvása érdekében.

dr. Pál Emese művészettörténész, kulturális örökségvédő
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kárpát-medencei örménység kultúrtörténetének feltárása, tárgyi emlékeinek 
felkutatása, megőrzése, bemutatása terén – különösen a szamosújvári örmény katolikus gyűjtemény leltározá-
sa, rendszerezése, katalógus elkészítése, valamint a Távol az Araráttól – örmény kultúra a Kárpát-medencében 
c. nemzetközi kiállítás kurátoraként, a kiállítás katalógus szerkesztőjeként – a hazai örménység, különösen a 
magyar anyanyelvű erdélyi örménység kultúrájának megmaradása, terjesztése, az őseink által kivívott közmeg-
becsülés megóvása érdekében.

2014

dr. Issekutz Sarolta Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek kiadója, ügyvéd, 5 cikluson 
keresztül örmény nemzetiségi elnök és képviselő
Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházi és világi területen – határainkon belül és kívül – a 
magyarörmény kulturális identitás és az örmény katolikus hitélet feltámasztásában, fenntartásában, az örmény gyökerek- és kultúra 
megismertetésében és dokumentálásában, valamint az örmény szellemi- és tárgyi kultúra megmentésében. Megálmodója és megvalósítója 
volt az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteknek, a Fővárosi Örmény Klubnak, az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatnak, szám-
talan kiállításnak, Örmény Kultúra Heteknek és nemzetközi konferenciáknak. Két évtizedes áldozatos munkájával összekovácsolta a 
Kárpát-medencei magyarörményeket, több határon túli kulturális szervezetet segítve világra. Felbecsülhetetlen szolgálatával az erdélyi 
magyarörménység és kultúrája visszaszerezte a magyar köztudatban korábban meglévő társadalmi elismertségét és jó hírét.

2015

Zsigmond Benedek armenológus, nyelvész, filozófus, tanár
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi örmény katolikus közösség hitéletének megőrzése, az örmény katolikus liturgia 
örmény nyelven történő fennmaradása, az egyházi énekek (saragánok) megőrzése, az örmény múlt kulturális értékeinek megismerte-
tése, az Örmény Genocídium 100. évfordulója méltó megünneplése érdekében az örmény katolikus pátriárka látogatásának és a Szent 
István Bazilikában tartott emlékmisének megszervezésében, lebonyolításában való közreműködése területén.

2009
    
Balázs-Bécsi Attila tanár, művészettörténész, a Szamosújvári TÉKA Művelődési Alapítvány és a TÉKA Művelődési 
Központ vezetője, Kolozs megyei tanácsos
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a hosszú évek óta – TÉKA Alapítványon keresztül – folytatott kulturális 
misszióval: a szórvány magyar gyermekek tanulása, a magyar kultúra megőrzése, ezen belül a szamosújvári 
örmény gyökerű gyermekek kulturális identitásának megőrzése, az örmény alapítású Szamosújvár város épí-
tészeti és kulturális értékeinek feltárása és dokumentálása, a szamosújvári magyar-örmény katolikus temető 
feltérképezése, fotózása és könyvben megjelentetése területén  (A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető 
Monográfiája (Budapest 2002) c. munkájával, amely tevékenységeivel az örmény közösség  számára is felbe-
csülhetetlen szolgálatot tett.

2010

Dr. Puskás Attila latin, vallástörténet- és egyházi művészettörténeti tanár, Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnöke
Elévülhetetlen érdemeket szerzett  egyházi és világi területen egyaránt az erdélyi – különösen a gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi – 
örménymagyarság kultúrájának, közösségeinek, identitásának megmaradásáért; az erzsébetvárosi örmény katolikus temető síremlékei 
megtisztítása, feltérképezése és fotózása eredményeként a temető állagának megőrzéséért végzett önzetlen munkájával, amely tevékeny-
ségeivel az erdélyi örmény diaszpóra és az egyetemes örménység  számára is felbecsülhetetlen szolgálatot tett.

2011

Dávid Csaba író, újságíró, szerkesztő, volt örmény nemzetiségi képviselő
Elévülhetetlen érdemeket szerzett az erdélyi örmény- és székely, valamint a magyar kultúra és hagyományok megmentése és terjesztése 
terén, valamint írói, újságírói és szerkesztői eszközökkel a hazai és határon túli magyarörmény közösség megmaradása érdekében kifej-
tett tevékenységével – különösen az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek éveken történő főszerkesztése által.

2012

A Csikkörzeti Magyar-örmény Közösség Szentháromság Alapítványa Csíkszereda

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a csíki és nem csíki örmény származású magyarok önazonosság tudata ápolása és fejlesztése-, a kö-
zösség összefogása-, az örmény kultúra és történelem megismertetése-, az egyházi- és közösségi ingatlanok visszaszerzése és megőrzése-, 
kulturális rendezvények szervezése és azokon való részvétele-, más örmény közösségekkel együttműködése-, kiadványok gondozása-, 
valamint kultikus helyek (templom és temető) nyilvántartásba vétele, gondozása és karbantartása terén.

Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta átadja a Szongott 
díjat Dr. Pál Emesének

Balázs Bécsi Attila átveszi a Szongott díjat
Szongoth Gábortól
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Szongoth Gábor Gyula geofizikus, geo-közgazdász, 6 cikluson keresztül kerületi örmény nemzetiségi képviselő (XI. ker. és Zugló, elnök, 
alelnök), Országos Örmény Önkormányzatban képviselő (alelnök, frakcióvezető), Budapesti Örmény Önk. Társulásban elnökhelyettes, az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító tagja és alelnöke
Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházi és világi téren – határainkon belül és kívül – a magyar-
örmény kulturális identitás, az örmény katolikus hitélet fenntartásában, az örmény gyökerek és kultúra megismertetésében, dokumen-
tálásában, az örmény szellemi- és tárgyi kultúra megmentésében. Megálmodója és megvalósítója az örmény katolikus szentmisék utáni 
Zeneagape sorozatnak. Több Szongott Kristóf által írt könyv újrakiadását kezdeményezte, közreműködött a szamosújvári örmény 
katolikus temető dokumentálásában, könyvkiadásában. Felbecsülhetetlen szolgálatával kitartóan küzdött a magyarörmény közösség 
érdekeiért, az Országos Örmény Önkormányzat törvényes működéséért, hogy az erdélyi magyarörménység visszaszerezze a magyar 
köztudatban korábban is meglévő társadalmi elismertségét és jó hírét.

dr. Issekutz  Sarolta átveszi a Szongott díjat dr. Szongoth Marianntól
és dr. Kelemenné Csikszentgyörgyi Ficzus Margittól

Dr. Kovács Bálint átveszi a Szongott díjat

Wertán Zsoltné átveszi a Szongott díjat
Zsigmond Benedek átveszi a Szongott díjat

Viczelár Mária Szongott díját átveszi Calinescu János

Tutsek János (posztumus) díját átveszi fia, Tutsek Csaba dr. Issekutz János (posztumusz) Szongott díját átveszi leánya, Ligeti Imréné

Dávid Csaba átveszi a Szongott díjatSzongoth Gábor átadja a Szongott díjat Dr. Schütz Ödön özvegyének

Szongoth Gábor felmutatja a frissen kapott Szongott díját



191

Kapcsolat az örmény óhazával és a diaszpórákkal

Az EÖGYKE segédletével, az elnök által szervezetten – félévi munka eredményeként – 2005-ben 28 képviselő jutott el az óhazába,  
Örményországba. A 13 napos úton a szerencsés tagok megismerték a csodás országot, felvették a kapcsolatot a jereváni Tudományos 
Akadémia-, az Országos Örmény Könyvtár-, a Matenadaran kézirattár- és a Történeti Múzeum vezetésével. Az első három helyre 
50-50 db örmény tárgyú, különféle – magyarörmény kultúra, történelem, geneaológia, stb. – magyar nyelvű könyvet adományoztak, 
amellyel az Egyesület immáron megalapíthatta az országos könyvtár Kárpát-medencei magyarörmény alkönyvtárát. A látogatás alkalmat 
adott irodalmi- és zenei műsor előadására, kiállítás megnyitására és az örmény média számára számos riport készítésére. Az elnök 
többször ellátogatott Örményországba, vetítettképes előadást tartott az Örmény Nemzeti Könyvtár konferenciáján a Kárpát-medencei, 
ma már közel 380 éves diaszpóra kulturális- és hitéleti identitásőrzéséről. Hazahozta az ősi örmény népviselet babáit, bemutatható – 
viselhető népviseleti ruháit, hogy azokat kiállítás megnyitók alkalmával megismertessék a látogatókkal. 
 Az EÖGYKE elvitte ajándékba a Matenadaranba, az örmény kézirattárba azon 3 középkori kódexet, melyekre a fiatal kutató, 
Dr. Kovács Bálint lelt rá a Vatikáni Levéltárban. A kézirattár szívesen fogadta a könyvritkaságokat. Ezen kódexek Erzsébetvárosból 
származtak; mindezt filmen sikerült megszerezni, majd lefénymásolni és persze bekötni. Az Egyesület ezzel is bizonyította a magyar-
örmény diaszpóra értékőrzését, munkásságát. Felvette a kapcsolatot a jereváni Tudományos Akadémiával, ahol már nagyon várták a 
Kárpát-medence legrégebbi örmény diaszpórájának képviselőivel való személyes találkozót. Pontosan tudták, hogy ezen közösség tagjai 
immáron 800 éve őrzik töretlenül örmény eredettörténetüket, kultúrájukat, továbbá örmény gyökerűnek vallják magukat, bár már 
nem beszélik az örmény nyelvet, de rendíthetetlenül ápolják a saját kulturális- és hitéleti identitásukat. A közösségből azóta már nagyon 
sokan jártak Örményországban és megcsodálták annak körülbelül 6000 éves kultúráját.
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Jereván, Örmény Nemzeti Könyvtárban dr. Issekutz Sarolta, 
mellette  Anahit Szimonján

A Szeván-tó látképe

A szimferopoli táncegyüttes ajándéka az EÖGYKE-nek

Ismerkedés az őshaza műemlékeivel örmény kőkereszt

A bécsi mechitarista templomban

Szent Hripszime templomnál

Az örmény katolikosz bevonul a templomba
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Örményország 2006. október 27-november 3. 
„Az őshaza nagy szeretettel fogadja az erdélyi örmény 
diaszpóra képviselőit” 
dr. Issekutz Sarolta, mint a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat… elnöke, valamint Kátainé Szilvay Ingrid 
fővárosi képviselő, mint tolmács vett részt a hivatalos 
látogatáson. 
Anahit Szimonján, az Örményország-Magyarország 
Egyesület elnöke szervezte meg a protokoll látogatáso-
kat és programokat számunkra, az eddigi gyümölcsöző 
együttműködésünk alapján. Hivatalos látogatást tettünk 
a Jereváni Tudományos Akadémia Történeti Intézetében, 
ahol prof. Dr. Asoth Melkonian igazgató átvette az újabb 
könyvadományokat, melyek a 2005. májusi első nagy 
könyv-adomány átadása óta születtek a közösség által, 
illetve közösségeink anyagi segítségével…

2006-ban a Tudományos Akadémián, a vatikáni levéltárból megrendelt 2 db 

örmény kódex-másolat  (Erzsébetvárosból) ajándékozása. Balról Anahit Szimonján, 

Dr. Ashot Melkonián, dr. Issekutz Sarolta és Kátainé Szilvay Ingrid

Ecsmiadzinban

Kátainé Szilvay Ingrid hangversenye 

Jerevánban

Együtt a csapat. Elől Anahit Szimonján és dr. Issekutz Sarolta csapatkapitány

Jereváni Tudományos Akadémián Dr. Ashot Melkonián elnök és
dr. Issekutz Sarolta, 2005

Könyvadományok átadása, 2005

Zvartnoc középkori székesegyház romjainál



196

Örmény Genocídium emlékművénél, baloldalon Alexa Károly

Küldöttségünk a jereváni főpolgármesternél

Örmény Genocídium emlékműnél koszorút helyez el
Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta

Küldöttség Artashes H. Blurtsyan Magyarország tiszteletbeli konzuljánál

Könyvek átadása Vladimir Barhudarjan alelnöknek az Örmény Nemzeti AkadémiánHivatalos látogatáson a Tudományos Akadémián

Találkozás Hovik Hovejan kulturális miniszterrel

Alexa Károly: Örményföld, 2005. május 
(Magánbeszéd)részlet 

Utazás Örményországba. Zarándokút. Olyanok társultak 
a kalandra - vissza a térben és hátra az időben -, akiknek 
ősei innen származtak el. Innen? 
Honnan? Ahonnan elindultak, ahonnan útra kellett kelniük 
hétszázötven évvel ezelőtt, az a város nincs Örményország 
területén. Az a város nincs. De a helyét sem Örményor-
szágban kell keresni. Az utazók az ősi föld szent hegyéhez 
akarnak elzarándokolni, az Araráthoz. Az Ararát olyan, mint 
egy hóval fedett nagy hegy, azonban ez csak látszat: az 
Ararát látomás, szimbólum, tudatmélyi szépség, mámor és 
mártírium, az örmény nép őrlelkének lakhelye….

Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit: 
Időutazás Aniból „Ani”-ba, avagy részletek az örményországi útinaplómból 

2005. május 19. csütörtök 

25 év - egy emberöltő. Ennyi idő telt el azóta, hogy egy társasutazás keretében a geghardi sziklakolostort meglátogattam. A 
néphit szerint, aki a zsebkendőjét felköti a kert egyik fájára, újból visszatér erre a gyönyörű helyre. Nem hittem a dologban, 
de azért a nálam lévő zsebkendőt én is felbiggyesztettem az egyik „feldekorált” fára. 
És most... ülök a Boeing repülőgépen, amely Örményországba tart. Időutazás ez a javából. A térképen követem az útvonalat, 
amelyet - fordított irányban - őseink tettek meg 800 évvel ezelőtt. Évszázadokig tartott a vándorlás, amíg elértek Erdélybe, 
ahol 1672-ben I. Apafi Mihály fejedelem letelepítette őket, és Magyarhonban új hazát találtak. Mi most ezt az utat kb. 4 óra 
alatt tesszük meg Prágából Jerevánig… 
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Könyvbemutató: Pilinszky János Tilos csillagon c. verseskötetét 
örményre fordítottaVahram Martyrosian költő, műfordító. 
Balról a szerző, Anahit Szimonján és dr. Issekutz Sarolta, 

a kötet támogatója, 2005

A csapat tanulja az örmény tánclépéseket rádió zenéjére egy autóparkolóban Csoportkép a Szeván tónál gyönyörű időben

Anahit Szimonján 
Egy örmény zarándokútja Erdélybe 
Amikor először 2006. februárjában Dr. Issekutz Saroltától, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökasszonyától meghívást 
kaptam, hogy tiszteletbeli vendégként vegyek részt 2006. augusztus 
22. és 29. között tervezett erdélyi útjukon, melynek céljául az erdélyi 
magyar és örmény települések, valamint műemlékek felkeresését tűzték 
ki, még alig mertem elhinni, hogy végre megvalósulhat régi álmom, és 
ellátogathatok azokra a helyekre, amelyekről moszkvai egyetemistaként 
a magyar nyelvet, illetve az erdélyi örmény kultúrát tanulmányozva már 
hallottam, de eddig csak könyvekből olvashattam róluk.

Davit Sargsyan, az Örmény Nemzeti Könyvtár igazgatójánál 2005

A jereváni Főpolgármesteri Hivatal teraszán
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Anahit Szimonján az Örményország – Magyarország 

Egyesület elnöke

Noraduz, VII.-XII. századi khacskarok

az ódon temetőben

Látogatás az örmény katolikus papnál

Középen az örmény népviseleti ruhák kivitelezője
A zvartnoci székesegyház romja fölött az ARARÁT

Ismét vendégségben az Örmény Nemzeti Könyvtárban, 2006
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Az örmény tulajdonú 
Szent Lázár sziget – 

Mechitarista Rend központja

Az Örmény Katolikus Lelkészség vendégei 
Dr. Kovács Bálint Örmény tanszék vezetője 
kíséretében Prof. Ruben Mirzakhanyan, 
a Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem rektora…

A bécsi Mechitarista Rend könyvtáraa

dr. Issekutz Sarolta könyvekkel köszöni meg a látogatást,
mögötte Zsigmond Benedek armenológus

Jereváni adomány a lelkészségnekKrími Örmények látogatása az egyesület 
székhelyén, szemben Dr. Kovács Bálint

dr. Ashot Hovakimian örmény nagykövet a Lelkészség vendége

Bécsi látogatás 
2003. Április 6-án és 13-án közel százan látogattunk Bécsbe a Mechitarista Rend 
templomába, kolostorába, múzeumába és könyvtárába. P. Vahan Hovagimian 
kedvesen fogadta a népes csapatot… A gyönyörű énekes szentmise, amely 
csupán 40 percig tartott - igazi élményt jelentett… Érdekes volt az örmény 
katolikus szentmisét németül hallgatni, mint ahogy az összes információs tábla, 
szóróanyag német nyelven tudósított a szentmisék rendjéről, az örmény 
katolikus liturgiáról… 

Nagyköveti látogatásLátogatást tett az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnél és a 

Fővárosi Örmény Önkormányzatnál a Bécsben élő Dr. Ashot Hovakimian 

újonnan kinevezett örmény nagykövet úr, aki Dr. Ashot Alexanian taná- 

csos úrral érkezett. A szívélyes első találkozás lényege a hazai magyar 

anyanyelvű örmény közösség megismerése volt, akiről már sokat hallott a 

nagykövet úr Örményországban… Nagy örömmel értékelte azt a sokszínű 

kulturális tevékenységet, amelyet a közösség végez az örmény identitás 

fenntartása, az örmény kultúra terjesztése terén… 

Krikor atya átadja a keresztényüldözés egyik szíriai örmény 

katolikus templomból származó tárgyi bizonyítékát Rétvári 

Bence államtitkárnak
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Az Egyesület önkormányzatai összefogása

Az Egyesület mint országos jelölőszervezet, 1998-tól minden ciklusban önállóan indított és indít képviselőjelölteket a kisebbségi, 2011. 
évtől a nemzetiségi választásokon. Jelöltjeit elsősorban Budapesten indítja, mert itt van a legtöbb örmény gyökerű magyar állampolgár. 
A nagy választásokhoz hasonlóan akkor mondhatják, hogy egy várost, vagy kerületet megnyertek, ha képviselőik többségben vannak 
az adott önkormányzatban és így meg tudják valósítani azon célkitűzéseket, amelyeket az EÖGYKE alapításakor célul tűztek ki. 
 A választásokon a különböző ciklusokban változó eredményekkel szerepeltek, de annyiban mindig sikeresnek bizonyultak, hogy 
az általuk megnyert önkormányzatok erőforrásait egyeztetett módon tudták és tudják felhasználni. Elmondható: eddig töretlenül 
fennmaradtak és alapcélkitűzéseiket, ha időnként keserves módon is, de megvalósították.
 Eddig a következő kerületekben voltak sikeresek (ezen időszakok természetesen nem egyidőben értendők): Budapest I., II., VI., 
VIII., IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., Budaörs, Szeged, Miskolc. Legnagyobb eredményük, hogy a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat – egy ciklus kivételével – az Egyesület képviselőiből alakulhatott meg dr. Issekutz Sarolta vezetésével 2014-ig, majd 2014-től 
Esztergály Zsófia Zita elnökletével. 
 Az EÖGYKE jelölőszervezet, az egyes ciklusok választása előtt, az alábbi kötelezettségeket kérte teljesíteni az elkövetkező ciklus-
ban megválasztásra kerülő képviselőitől – az erdélyi örmény kultúra és hitéleti identitás megmaradása érdekében:

• Minden évben legalább 50 eFt támogatást szükséges megszavazni a Füzetek kiadásához,
• Minden évben legalább 50 eFt támogatást szükséges megszavazni a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség számára,
• Minden évben legalább egyszer vállalja a Fővárosi Örmény Klub megrendezését, annak költségeinek viselését.

Néhány fontosabb pont azt örmény önkormányzatok programjaiból

A Fővárosi Örmény Önkormányzat (FÖÖ) nagyon sok programot szervezett az EÖGYKE-vel közösen, 
mint például kiállításokat, az Örmény Kultúra Heteket, nemzetközi konferenciákat, rendezvényeket, a
Velünk élő kultúrák: Örmények – országos tanulmányi versenyt és igen jelentősen támogatta a Füzetek és 
további könyvek kiadását is. A FÖÖ az Akadémia utcai „közösségi térben” jelenleg is szervez például kiállí-
tásokat, filmklubot, főzőtanfolyamot, vetítettképes előadásokat, de nagyszabású megemlékezéseket, konfe-
renciákat, farsangi bálokat is. 

A kerületek közül a legtöbb örmény származású szavazóval bíró II. kerületi Örmény Önkormányzatot fontos kiemelni. (Tudni illik 
a kerületi választások során a legtöbb szavazatot az EÖGYKE által állított jelöltjei, míg az országban dr. Issekutz Sarolta kapta). Az 
II. kerületi Örmény Önkormányzat az Egyesülettel közösen rendezett programjai, munkái mind-mind igencsak jelentősek: például 
az évenkénti kiállítások (kulturális műsorral, könyvbemutatókkal és örmény kulináris élvezetekkel), a Füzetek és könyvek kiadásának 
kiemelkedő támogatása, a további nagyszabású kiállítások, az Örmény Kultúra Hetek, Konferenciák szervezésének kiemelkedő támo-
gatása, az emlékmű-állításokban való részvétele. 
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A II. ker. Napja – Ízek utcája,
magyarörmények az örmény sátornál

Budapest XIII. kerület 
 +Forgách Sándorné, Füleki Balázs, Király Anikó 
Budapest XIV. kerület
 Kirkósa Sándor, dr. Nagyné Ávéd Mária
Szeged
 Dékányné Verzár Katalin, +Flórián Antal, Hatvani Zoltán, Kövér László, Dr. Novák Ákos
Országos Örmény Önkormányzat
 Nem jutott be az OÖÖ-be egyetlen EÖGYKE képviselő se
Fővárosi Örmény Önkormányzat

Nem alakult meg Fővárosi Örmény Önkormányzat a képviselők távolmaradása miatt. E ciklusban az EÖGYKE kerületi örmény 
önkormányzatainak elnökeiből megalakult a Budapesti Örmény Önkormányzatok Társulása (BÖKÖT), amely jórészt ellátta az 
fővárosi magyarörmények összefogását a kerületi pénzforrások felhasználásával, amelyhez csatlakozott a VI. kerület is

BÖKÖT (1999-2003 között működött)
dr. Issekutz Sarolta II. kerület, Wertán Zsoltné VI. kerület, Dr. Borszéki Béla IX. kerület, Szongoth Gábor XI. kerület, Füleki 
Balázs XIII. kerület

2002-ben megválasztott képviselők

Budapest I. kerület
 Bacsó Márton Károly, Dr. Benedek Katalin Erzsébet, +Bende Miklós, +Dávid Csaba, Gosztonyi Mária
Budapest II. kerület
 dr. Issekutz Sarolta, Bacsó Zoltán, Zakariás Antal Dirán, Szabó Anikó, +Flórián Antal
Budapest III. kerület 
 Csiky Zoltán, Várady Mária
Budapest V. kerület
 Alexa Károly, +Lányi Zsolt 
Budapest VI. kerület
 Betegh Tünde, Wertán Kinga, Dávid Tamás, Wertán Zsoltné
Budapest IX. kerület
 Balogh Réka, +Borbély Bartis Júlia, Dr. Debreczeni Antal
Budapest X. kerület
 Dávid Anikó
Budapest XI. kerület
 Dr. Czárán István, +Harmath Kálmán, Szotyori Nagy Áron, Kátainé Szilvay Ingrid
Budapest XII. kerület
 dr. Issekutz Ákos, Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, Bacsó Balázs
Budapest XIII. kerület
 Füleki Balázs, dr. Kiss Margit
Budapest XIV. kerület
 Heim Pál, Király Zoltán

A Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiállításokkal jelentkezett, majd a nagy rendezvények, könyvek jelentős anyagi 
támogatásával tűnt ki: például az országos jelentőségű Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár által rendezett 
kiállítások és katalógusok esetében, a Füzetek és könyvek kiadásában, konferenciák, Örmény Kultúra Hetek, országos tanulmányi 
verseny megrendezésében, továbbá a szoborállításoknál.

A XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei két elnök vezényletével zajlottak le. Például: éves gálaestek szer-
vezése – kiállítással egybekötve, könyvek, Füzetek kiadásának támogatása, emlékművek részfinanszírozása, templomok felújításának 
támogatása, majd a jelenlegi ciklusban kirándulások koordinálása – itthon és külföldön –, kulturális rendezvények, vetítettképes 
előadások menedzselése és lebonyolítása. 

A Zuglói Örmény Önkormányzat a Nemzetiségi Házban tartott rendszeres  kulturális- és ismeretterjesztő előadásokat, megemlékezé- 
seket – finom örmény falatokkal, továbbá erdélyi  utazásokat szervezett, különös tekintettel az egyházi búcsúkra: Szamosújvár, Csíkszépvíz 
– évenkénti családi találkozókkal, ünnepi ebéddel, nem utolsó sorban jelentősen támogatta a Füzetek kiadását is.

Sikeresnek bizonyultak a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett vidám örmény estek, nemzetiségi napok, 
gyermekfoglalkozások, fiatal festőművészek kiállításai, az Örmény Genocídium és a 48-49-es szabadságharc, valamint ’56-os megem-
lékezései, irodalmi, zenei műsorai. 

A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat is több kiállítással, előadással, az Örmény Genocídiumra való megemlékezésekkel 
és évente megrendezett 1848-49-es koszorúzásokkal, előadással volt jelen a magyarörmény kultúra terjesztésében. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület megválasztott képviselőinek jegyzéke

1998-ban megválasztott képviselők
Budapest I. kerület
 Dr. Benedek Katalin, +Dávid Csaba 
Budapest II. kerület 
 Bacsó Zoltán, dr. Issekutz Sarolta, +Fancsali Mária, Zakariás Antal Dirán, Zárug Péter Farkas 
Budapest V. kerület
 Lászlóffy István 
Budapest VI. kerület
 Zárug Orsolya 
Budapest IX. kerület
 Dr. Borszéki Béla György, dr. Debreczeni Antal,  Hanusz Gyula, dr. Schneiderné Mányó Jolán
Budapest XI. kerület
 dr. Czárán István, +Dávid József, Juhász Áron Benedek, Szongoth Gábor
Budapest XII. kerület
 dr. Issekutz Ákos
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Budapest XV. kerület
 Adorján Zsuzsanna Ágnes, Áts József, Lovas Katalin, Nuridsány Judit, Nuridsány Zoltánné
Budapest XVI. kerület
 Heim Kristóf, Szatmári Emese Judit, dr. Szuper Géza, Vereczkei Réka, Vörös Gábor
Szeged
 Dékányné Verzár Katalin, Kövér László, Tóth Ferencné, dr. Tóth István Tibor, dr. Tóth Rózsa
Fővárosi Örmény Önkormányzat
 dr. Issekutz Sarolta, Heim Pál, Kátainé Szilvay Ingrid, Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, Wertán Kinga  
Országos Örmény Önkormányzat

Szongoth Gábor, Zakariás Antal Dirán, Fülei Balázs, Ajvazov Jurij, dr. Szuper Géza, Várady Mária, Wertán Zsoltné, Zárugné 
Tancsin Katalin, +Dávid Csaba 

2010-ben megválasztott képviselők
Budapest I. kerület
 Böjtös Jenőné, Sasvári-Merza Krisztina, Szücs Enikő, Várady Mária 
Budapest II. kerület
 Bacsó Zoltán Károly, +Flórián Antal, dr. Issekutz Sarolta, Zakariás Antal Dirán 
Budapest VI. kerület
 Dávid Tamás, Raskó Lórántné Betegh Tünde, Wertán Kinga, Wertán Zsoltné 
Budapest VIII. kerület
 Bacsó Márton Károly, Dukay Barbara, Lós Péterné, Zakariás Enikő 
Budapest IX. kerület
 Balogh Réka, Dr. Borszéki Béla György, Király György András, Szenttamássy Katalin 
Budapest XI. kerület
 dr. Forgács Barnabás, +Harmath Kálmán, Kátainé Szilvay Ingrid, Kirkósa Péter 
Budapest XII. kerület
 Borosnyay Klára Mária, Ispánkiné Somlyai Katalin, Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, Ligeti Edina
Budapest XIII. kerület
 Füleki Balázs, Kabdebó János, Király Zoltán, dr. Kiss Margit 
Budapest XIV. kerület
 Heim Pál László, Szongoth Gábor, +Zárug Béla József, Zárugné Tancsin Katalin 
Budapest XV. kerület
 Áts József, Csernus Gábor, Lovas Katalin, Nuridsány Zoltánné
Budapest XVI. kerület
 Baráth Emőke, Szatmári Emese Judit, dr. Szuper Géza, Vikol Kálmán 
Országos Örmény Önkormányzat

Füleki Balázs József, Szenttamássy Katalin, Szongoth Gábor Gyula, Várady Mária, Wertán Zsoltné, Zakariás Antal Dirán, Zárugné 
Tancsin Katalin

Fővárosi Örmény Önkormányzat
Heim Pál László, dr. Issekutz Sarolta, Dr. Kelemenné Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, Kátainé Szilvay Ingrid, Szücs Enikő Mária

Budapest XV. kerület
 +dr. Capdebo Gergely, Balogh Jenő
Budapest XVI. kerület
 Dr. Forgács Barnabás, Szuper Géza
Budapest XVIII. kerület
 Czárán Gabriella
Budaörs
 Fancsali Gábor János, Fancsali Emese, Keszi-Harmath Péterné, Bona Ágnes
Siófok
 +id. Aján Gergely, Sinkovits László, ifj. Aján Gergely, Országh Istvánné, Besenszky Dániel
Szeged
 dr. Tóth Rózsa, Dr. Novák Ákos, Dékányné Verzár Katalin, Kövér László, Hatvani Zoltán
Országos Örmény Önkormányzat

+id. Aján Gergely, Csiky Zoltán, Fancsali Gábor János függetlenként, Dr. Forgács Barnabás, Dr. Kiss Margit, Kövér István függet-
lenként, +Lányi Zsolt, Dr. Szabó Árpád Ferenc függetlenként, Szongoth Gábor, Dr. Tóth Rózsa, Zakariás Antal Dirán

Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, Füleki Balázs, Gosztonyi Mária, Heim Pál, dr. Issekutz Sarolta, Kátainé Szilvay Ingrid, +Keve 
Mária Anna, Wertán Zsoltné

2006-ban megválasztott képviselők
Budapest I. kerület
 Dr. Benedek Katalin, Böjtös Jenőné, +Dávid Csaba, Merza Krisztina, Várady Mária
Budapest II. kerület
 Bacsó Zoltán, +Flórián Antal, dr. Issekutz Sarolta, Szabó Anikó és Zakariás Antal Dirán
Budapest III. kerület
 Ajvazov Jurij
Budapest VI. kerület
 Dávid Tamás, Hegyi Dávid András, Raskó Lórántné Betegh Tünde, Wertán Kinga Klára, Wertán Zsoltné
Budapest VIII. kerület
 Bacsó Márton Károly, Dr. Keszy-Harmath Péterné, +Keve Mária, Tóth József, Zakariás Enikő
Budapest IX. kerület
 Balogh Réka, Dr. Borszéki Béla, Hegyi Péter Hunor, Király György András, Szenttamássy Katalin
Budapest XI. kerület
 Dr. Forgács Barnabás, +Harmath Kálmán, Kirkósa Péter, Kátainé Szilvay Ingrid, Szotyori-Nagy Áron Gergely
Budapest XII. kerület
 Bacsó Balázs György, Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, Ispánki Dávid, +Mály Katalin, Szabó Bence
Budapest XIII. kerület
 Füleki Balázs, Kabdebó János, Király Zoltán, dr. Kiss Margit, Szakály Fruzsina 
Budapest XIV. kerület
 Füleki Józsefné, Heim Pál, Szongoth Gábor Gyula, +Zárug Béla József, Zárugné Tancsin Katalin

dr. Issekutz Sarolta előadása a Párbeszéd Házában: A nyelv 
szerepe az identitás megőrzésében
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2014-ben megválasztott képviselők
Budapest I. kerület
 Várady Mária, Sasvári-Merza Krisztina, Szücs Enikő
Budapest II. ker.
 dr. Issekutz Sarolta, Zakariás Antal Dirán, Bacsó Zoltán
Budapest VIII. ker. 
 Esztergály Zsófia
Budapest IX. ker. 
 Szenttamássy Katalin, Balogh Réka, Király György
Budapest XII. ker. 
 Hegedüs Annamária, Béres Attila, Ispánkiné Somlyai Katalin
Budapest XIV. ker. 
 Zárugné Tancsin Katalin, Szongoth Gábor, Heim Pál
Budapest XV. ker. 
 Nuridsány Zoltánné, Lovas Katalin, Belényessy István
Miskolc: 
 Dr. Rózsa Péter, Ledniczky Zsolt, Szombatiné Nagy Valéria
Fővárosi Örmény Önkormányzat 
 dr. Issekutz Sarolta, Heim Pál László, Esztergály Zsófia Zita, Kátainé Szilvay Ingrid, Szücs Enikő Mária
Országos Örmény Önkormányzat
 dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor, Zakariás Antal Dirán, Esztergály Zsófia, Várady Mária, dr. Tóth Rózsa, Füleki Balázs

dr. Issekutz Ákos, Bacsó Balázs képviselők és
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit elnök – XII. ker.

Kátainé Szilvay Ingrid és Böjtösné Opra Gyöngyi

A képviselőjelöltek felkészítése az önkormányzati választásokra

A képviselőjelöltek felkészítése az önkormányzati választásokra

Füleki Balázs

Választási felhívás! 
1998 október 18-án a helyhatósági választások során 
lehetőség nyílik ismét örmény kisebbségi önkormányzatok 
létrehozására is. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület él jelöltállítási jogával és ÖNÖN is múlik, hogy 
megkezdett kulturális, közösségi életünket a jövőben 
békességben tudjuk-e folytatni. 
Egyesületünk e célból részletes választási programot 
dolgozott ki, amelynek megvalósulása esetén biztosítható 
az örmény gyökerekkel rendelkezők igényéhez igazodó 
kulturális identitásőrzés, hagyományápolás.
 
dr. Issekutz Sarolta 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Etikai 
Kódexe 
Ezt az Etikai Kódexet - mint általános alapelvek gyűjteményét - az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hozta létre az egye-
sület tagjai és a magyarországi magyarörmények számára, hogy 
Isten segítségével nevelhessük, jobbá tehessük önmagunkat és 
fejleszthessük kulturális örökségünk megőrzése érdekében végzett 
munkánkat. Ennek azért érezzük szükségét, mert meggyőződésünk, 
hogy az önkormányzatban (kisebbségi önkormányzatban) való 
részvétel nem az egyéni szereplésvágyat elégíti ki, hanem közössé-
günknek - a kisebbségnek és az egész magyar nemzetnek (melynek 
része vagyunk) - javát szolgáló tevékenység.
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Szabó László fotóművész a XII. kerületben, háttérben a fotói. 
Háttal Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit elnök

Kolozsváron egy jól sikerült konferencia után – balról Dr. Benedek Katalin,
Gosztonyi Mária, +Dávid Csaba, Dávid Anikó és Kátainé Szilvay Ingrid

Dávid Csaba, Gosztonyi Mária, Dr. Benedek Katalin és Bende Miklós budavári
képviselők Kopacz Mária vári kiállításán

Kedves Olvasó! 
Bizonyára feltűnt, hogy kissé más külalakkal jelenik meg áprilisi 
számunk… Jelzi a Füzetek kiadójának változását... 1999. február 
4-én az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kezdemé-
nyezésére a Budapest II. kerületi, VI. kerületi (Terézvárosi), a 
IX. kerületi és a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok, 
valamint az EÖGYKE társulást hozott létre Budapesti Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatok Társulása néven (BÖKÖT).

Örmény nyelvtanfolyam indul 
Többek érdeklődésére értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 
2006. szeptemberétől újra indulnak örmény nyelvtanfolya-
mok kezdő és haladó szinten. A tanfolyamokat Zsigmond 
Benedek tartja. Helyszín: V. ker., Akadémia u. 1., IV. em., 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat terme. 
A tanfolyam kezdésének időpontja: 
Örmény kezdő - vasárnaponként du. 3 óra. 
Örmény haladó - vasárnaponként du. fél 5 óra. 
Az első alkalom 2006. szeptember 10-én, du. 3-kor, illetve 
du. fél 5-kor lesz. 
Jelentkezni lehet a helyszínen, az első alkalmon való meg-
jelenéssel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jobbról Hegedüs Annamária, Béres L. Attila és Pál János
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Bende Miklós Dr. Benedek Katalin Szuper Géza Csikszentgyörgyi-Ficzus MargitSzenttamássy Katalin Dr. Forgács Barnabás Várady Mária Szabó Anikó

A MOM kupolatermében Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit által rendezett gálaesten Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület megválasztott képviselői a Városházán
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Kátainé Szilvay Ingrid Harmath Kálmán Kabdebó János Kirkósa PéterMály Katalin Heim Pál Hegedüs Annamária dr. Issekutz Sarolta

Wertán Zsoltné, Gosztonyi Mária, mögötte Füleki Balázs, Keve Mária, dr. Issekutz Sarolta, Heim Pál, Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit,
Kátainé Szilvay Ingrid, megválasztott képviselők

2014-ben országos mandátumot szerzett képviselők, balról Szongoth Gábor, Várady Mária, Zakariás Antal Dirán, dr. Tóth Rózsa, dr. Issekutz Sarolta,
Esztergály Zsófia Zita és Füleki Balázs
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Tanmese az örmény virágról
Régi magyarörmény népmeséből magyarra fordította: Balogh Jenő
Megjelent az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2017. szeptember-októberi számában

Volt egy ország, amelyet úgy hívtak Soknemzetiségek Országa, mert ebbe az országba sokfelől különféle népség telepedett le és élt bé-
késen egymás mellett. A király elhatározta, hogy kijelöl egy területet, amelyet elnevezett „a nemzetek kertjének”. Parancsba adta, hogy 
minden nemzetiség ültessen olyan virágot, amely az ő nemzetiségét bemutatja, szimbolizálja. Azt akarta, hogy lássa minden ország, 
mily sokszínű is ez az ország és milyen harmóniában élnek.
 Alexanjan, az örmény nemzetiség fővezére azt gondolta, mivel az örmény nemzetiség igen különleges, ezért egy igen különleges, 
egy csodálatos Örmény virággal kellene kitűnni. Gondolta egyenesen Jerevánból hozatna egy csokor Örmény virágot, amelyik külön-
leges szineivel és illatával elkápráztat majd mindenkit, sőt kiemelkedik a többi közül. Megkereste Saroltanjan kertészt, és megkérte, 
hogy elő kellene készíteni az örmény kertet. Szépen el kellene egyengetni, szerezni kell egy vázát, azt elásni a középre, vízzel feltölteni 
és várni a csodálatos virágcsokrot, amelyet Moldovjan kertész hoz majd Jerevánból. A vázát annyira el kell süllyeszteni, hogy messziről 
úgy nézzen ki, mintha nem is vázába lenne a virág, hanem ott nőtt volna a nemzetek kertjében.
 Saroltanján kertész előkészítette a terepet, szerzett egy kerámiavázát, azt elásta, megtöltötte vízzel, a környéket szépen elrendezte, 
kis örmény zászlókat is tűzdelt a mezőre. Moldovjan kertész megérkezett Jerevánból a csokor virággal, azt a vázába tették és másnaptól 
mindenki csodálhatta az örmények virágoskertjét.
 Sajnos az örmény virág hetenként lehullatta szirmait és így mindig új csokrot kellett hozatni Jerevánból. A virág pótlása nagyon 
sokba került, még úgy is, hogy a biztos utánpótlásra és szállításra egy magyar-örmény kereskedőházat alapítottak. Saroltanján kertész 
nézegette a hetenként ellankadó virágot és a fejéhez kapott. Meg kellene próbálni nem a vázába, hanem a földbe ültetni, hátha ott 
gyökeret ereszt. Hozzáfogott, hogy a virág földjét előkészítse, hogy a földet felássa. Ahogy az ásót a földbe eresztette, észrevette a föld 
tele van gyökérrel. Az ágyásban ugyanis korábban már voltak virágok, köztük örmény virágok is, melyeket az előző király idejében 
megtéptek, nem locsoltak, a száruk elszáradt, már semmilyen virágot nem hoztak. De a föld telve volt alvó gyökérrel, melyek egymásba 
kapaszkodtak, egymásba nőttek. Megismerte, a gyökerek között vannak a magyarörmény virág gyökerei is, melyek kicsit más virágot 
hoztak ugyan mint az örmény virág, de ezek is szépek voltak és illatosak. Ráadásul neki ezek a virágok jobban tetszettek.
 Eszébe jutott azon virágok színe és illata, amelyeket Erdélyben látott, amikor a nagymamánál a szünidőt töltötte. Gondolta meg-
próbálja életre kelteni ezeket a gyökereket. A felszínt megtisztította a dudvától, hozott trágyát, rászórta, hozott vizet, meglocsolta és 
várt. Alig telt el egy-két hónap látta, hogy új hajtások dugták ki fejüket a földből és emelkedtek az ég felé. Odahívta Alexanján fővezért 
és örömmel mutatta meg neki a sok szép magyarörmény hajtást. Alexanján fővezér először ránézett a magyarörmény virágokra majd 
odanézett az örmény virágra. Alexanján fővezér dühösen mondta, de hiszen ez nem is olyan virág és az illata is más.
 Ezután Saroltanján kertész azt javasolta, próbálják meg az Örményországból hozott örményvirággal szemezzenek be néhány     
magyarörmény virágtövet, így az élő gyökérből táplálkozva az örmény virág talán tartósan, szépen virágzik.
 Alexanján fővezér nem fogadta meg a tanácsot, továbbra is Jerevánból hozatott csokrokat. Saroltanján főkertész közben csendesen 
gondozta a gyökerekből kinőtt magyarörmény virágokat, amelyek a következő években egyre magasabbak, virágosabbak lettek. Lassan 
elérték a vázába csúsztatott örmény virág nagyságát, sőt meghaladták azt. Lassan messziről már nem is látszott az örmény virág. Ez nagyon 
zavarta Alexanján fővezért, és szörnyű haragra gerjedt. Szereltetett egy lakatot a vízcsapra, amelynek kulcsát zsebrevágta, így csak az ő 
engedélyével lehetett locsolni. Kinevezte Szevanjant főcsővezetőnek, megparancsolta, hogy csak a vázát szabad locsolni. Saroltanján 
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kertészi megbízatását megvonta és nem engedélyezte neki a locsolást. Új főkertészeket nevezett ki Kinganjant és Artinjant és rájuk 
bízta a hazai és nemzetközi mezőkön a virágok gondozását, de megparancsolta, hogy a jövőben úgy nyírják a virágokat, ahogyan a 
Nagyvezér iránymutatása szól. Hogy nehezítse Saroltanján dolgát, még kerítést is húzott az örmény kerten belül, gondosan elkülönítve 
Saroltanján területét és nagy táblára kiíratta:

Ezek nem örmény virágok.

A Jóisten azonban Saroltanjánnal volt, megsegítette, mindig talált összegyűlt harmatcseppeket, árokban rekedt 
esővizet, amivel a virágokat locsolni tudta. A magyarörmény virágok pedig egyre csak növekedtek, újabb és 
újabb gyökerekből lett hajtás, majd virág.
 Alexanjan fővezér dúlt-fúlt magában és egyre törte a fejét, mit tegyen. Haragjában igen gonosz ötlete támadt. 
Megkereste az útépítő vállalatnál dolgozó úthenger kezelőjét, hogy éjjel menjen a kertbe és menjen végig a 
magyarörmény virágokon. Jó pénzt ígért az úthenger vezetőjének, aki ezt megtette. Éjjel beosont a kertbe és 
végigment a magyarörmény virágokon.
 Másnap reggel Alexanjan fővezér örömmel konstatálta, hogy a magyarörmény virágok a földön fekszenek. 
Nagy volt az öröme. De jaj, észrevette, hogy az úthenger vezetője végigment az örmény virágon is. A sötétben 
nem vette észre, így a földbe süllyesztett vázára is ráhajtott. A váza eltörött, a víz elszivárgott, az örmény virág 
is elpusztult.

 A gyökeres magyarörmény virágok következő nap reggelén életre keltek és azóta is megtöltik a mezőt, egész a kerítésig, még azon túl 
is. Alexanjan fővezér látva, hogy a magyarörmény virág virít a teljes mezőn, még a kerítésen túl is (Erdélyben), hozatott egy hatalmas 
táblát, amelyre azt írta örményül és magyarul:

Ez mind örmény virág.

Fővezér: Alexanjan

Főcsővezető: Szevanjan

Főkertészek: Kinganjan és Artinjan

SAROLTANJAN KERTÉSZT NEM ISMERÜNK, NÁLUNK SENKI NE IS KERESSE!

Itt a vége, fuss el véle?
És mi ebből a tanulság? 
És valóban ez a vége?

           Balogh Jenő, 
               akit a háttérbeszélgetéseken gyakran Issekutz úrnak neveztek
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Dr. Issekutz Sarolta
Nova, 1945. -

Aranydiplomás nyugdíjas ügyvéd, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, 
a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat elnöke, Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
felelős kiadója, Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat kiadója, etnológus.
 Erdélyből a II. Vh. alatt elmenekült magyarörmény-székely származású, erősen magyar 
identitású családból származom, amely konzervatív, keresztény, polgári értékrend mentén élte 
életét és nevelte 2 gyermekét. (Édesapám dr. Issekutz János bíró, ügyvéd, édesanyám Pataky 
Erzsébet háztartásbeli.) 
 A Táncsics Mihály Gimnáziumban nagyszerű erdélyi tanárok készítettek fel az életre. Az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem 1968-ban cum 
laude eredménnyel, majd ügyvédi és jogtanácsosi szakvizsgát tettem. A román-magyar jogse-
gélyegyezmény alapján képviseltem – egyedüliként az országban - a romániai magyarokat a 
magyarországi vagyonjogi ügyeikben. Rám jellemző módon soha nem adtam fel az igazságba vetett hitemet és azért a végsőkig kiálltam. 
 Az ügyvédi hivatásomat – 14 évig együtt a képviselőséggel – egy még nagyobb kihívásra, a hazai örmény nemzetiség képviseletére 
cseréltem. 1994-ben megszerveztem a hazai örmény nemzetiség önkormányzatait helyi, országos és fővárosi szinten. Azóta 25. éve 
elnökként vezetem a Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzatot és 20 évig vezettem a Fővárosi Örmény Önkormányzatot, de voltam 
az országos testület elnökhelyettese is. 1997-ben megalapítottam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet – amelynek azóta 
is elnöke vagyok –, elindítottam a Fővárosi Örmény Klubot és az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatot, az örmény gyökerű kö-
zösség felélesztése és összefogása, a magyarörmény-örmény kultúra felkutatása, megmentése, bemutatása céljából. Létrehoztam XXII. 
évvel ezelőtt az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek - kulturális és információs havilapunkat. Lapunk olvasható a www.magyarormeny.hu 
honlapunkon is. Igen sok kiállítást rendeztem és 26 könyvet és DVD-t adtam ki az örmény kultúra egy-egy szeletét bemutatva. 
 Legfontosabbnak tartottam a Trianon és a II. Vh., majd az 50-es évek közösségellenes politikája miatt szétszakított erdélyi örmény 
közösségek, családok  Magyarországon megtelepedett tagjainak közösségteremtését. Ezért szerveztem klubdélutánokat, „Barangolások 
őseink földjén” Erdélybe és az elcsatolt területekre, a szülőföld megismerésére, erdélyi örmény találkozókkal fűszerezve. E cél érdekében 
történő genealógiai kutatások, kulturális műsorok, örmény kultúra hetek, nemzetközi konferenciák, filmek bemutatása, könyvek írása/
szerkesztése - kiadása, könyvbemutatók szervezése, az örmény katolikus hitélet népszerűsítése és támogatása, Erdélyben további civil 
szervezetek létrehozása és összefogása, épített kulturális örökségünk megmentése (temetők, templomok, emlékhelyek) sokirányú és 
sokrétű munkáját végzem a hazai magyarörmény közösség és a határon túl élő közösségeink érdekében. 
 Külön megemlítésre méltó, hogy az elbitorolt Örmény Katolikus Plébániánk, templomunk és múzeumunk egyházi megbízással, 
ügyvédi képviseletemmel visszaszerzése 10 éves küzdelem után, peres eljárással vált lehetővé 2008-ban.
 Örömmel tölt el, hogy a Családmese sorozatban 2006-ban bemutathattam az Issekutz családot, 2007-ben a Pro Cultura Minori-
tatum Hungariae (Magyar Művelődi Intézet) kisebbségi díját kapta meg az Egyesület, 2011-ben a Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbsé-
gekért Tagozata állami elismerésben részesítettek és 2014-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek kapott állami elismerést, valamint 
személyem Szongott Kristóf díjat. 
 Mindezeket nem tudtam volna elérni, megvalósítani, ha nem állt volna mellettem 48. éve férjem, Balogh Jenő gépész- és gazdasági 
mérnök, gyermekeim: dr. Issekutz Ákos sebészfőorvos, Balogh Réka tervező grafikus, és 3 unokám. 

dr. Issekutz Sarolta
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