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Azújesztendőlegelsőnapjaibankönyvet
lapozgatok. Hirtelenjében emlékkönyv-
nek mondanám, de inkább emlékeztető,
hiszen nem befejezett ügynek a „záró-
köve”,hanemcsakfutómegtorpanásaegy
történetnek. Számomra és több ezrünk
számára kedves történetnek: egy rokon-
szenves és jóravaló „magyarföldi” (kau-
kázusiéserdélyi)nemzeti(ségi)közösség
életének, amelynek századok garantálják
az érvényességét a magyar történelem-
ben.Az érvényesség itt azt jelenti, hogy
makacs életrevalóság. Egy civil társulás
megtaláljaésújrateremtiamagamúltját,

éssemmimeglepőtnemlátabban,hogy
ezakisközösségitörténetelválaszthatat-
lanamagyarnemzetéletútjától.Ezatör-
ténet a szüntelen határátlépések jegyében 
áll,abbantaláljamegönmagát.Határát-
lépések a földrajzi és históriai térben, 

a társadalomban, a nyelvben. Élet, sőt
létmód az örökös asszimilációs csábítá-
sokésamegmaradásgenetikuskódrend-
szerében.
„1001mosolygóörményarc”–ezáll

akönyvcímealatt.Ésezalényeg,jól-
lehetacím–mimástistehetne–kény-
telen nehézkes pontossággal rögzíteni
atémát:AzErdélyiÖrményGyökerek
Kulturális Egyesület és örmény önkor-
mányzatai20éve.
Egy pillanatra azért meg kell állnunk

acímnél:okavanennekakínosprecizi-
tásnakameghatározásban.Keservesoka,

amelyről szükségszerű néhány
szótszólniakívülállókszámára– 
a legkevésbé sem mosolygós
arccal. Ebben a címben két „ele-
met”kellettegyeztetni:egycivil
egyesület létét (azaz önmegha-
tározását)ésegyolyanközjogi
intézményét, amely keretet ad
a nemzetiségi autonómiáknak,
tehátamelybiztosítjaanemzeti
kisebbségek kulturális, nyelvi,
„önkormányzási” szuverenitá-
sát a magyar nemzetéletben. 
Ahogyláthatjuk,vagymondjuk
inkábbígy:ahogyaszórványos
híradások alapján vélhetjük, ez
a „kettősség” általában – a né-
metek, a szlovákok, a bolgárok 
vagy a lengyelek stb. esetében 

– képes a normális „együttműködésre”, 
azönkormányzatamagapolitikaiéskap-
csolati tőkéjével, valamint költségvetési
„sorával”támogatnitudja,mertezadolga,
azilletőnemzetiségilyen-olyankulturális
szerveződéseit, alapítványait, alternatív

oktatási intézményeit, közhasznú egyle-
teit,művészetiésegyéb„köreit”.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-

rális Egyesület (EÖGYKE) úgy részese
azOrszágosÖrményÖnkormányzatnak,
hogylétrejöttétésműködésttekintveön-
álló intézmény,sőta többszázévesma-
gyarországi örmény diaszpórának eme
szerveződése nélkül létre sem jöhetett
volna1995-benazOrszágosÖrményKi-
sebbségi Önkormányzat.Amikor is már
az első pillanatban megin-
dultaharcamagyarországi
(zömmelerdélyi)gyökerűek
ésakeletitestvéreinkközött
oly módon, hogy utóbbiak 
a teljes képviselet jogosít-
ványait óhajtják vindikálni
maguknak. És ezt több-ke-
vesebb sikerrel el is érték.
Elsősorban arra hivatkozva,
hogy ők tudnak örményül,
mígamásikoldal(mi...)már
vagy ötnegyed évszázada
asszimilálódott nyelvében.
Azért csöndesen megje-
gyezném, hogy a korábbi – nem tudni,
honnan előkerült – parlamenti „szószó-
lójuk”sembírtaaz„anyanyelvet”.Most
megmár ez az egyetlen magyarországi
kisebbség, amelynek nincs parlamenti
szószólója, ami ellen perek tömege fo-
lyik,felazAlkotmánybíróságig...
Nemakaromrészletezniennekalassan

negyedszázados, gyalázatos históriának 
a részleteit (2002-től egy ciklus erejéig
magam is önkormányzati képviselő vol-
tam, mesélhetnék a kirekesztés közép-
európai mentalitásnak felfoghatatlan
technikáiról), a türelmes kutakodás sok
mindentmegtalál az interneten, ideértve 
a kötelező információk árulkodó hiá-
nyát,ésemellettamostmegjelentkönyv

előszavais–forintra–pontostájékoztatást
nyújt.Egyetlenadat:2012és2015között
a hazai örménység kilencven százalékát
képviselőEÖGYKEaköltségvetés4,85,
azörménykatolikusegyháza3,01száza-
lékához jutott hozzá... Ennek az előszó-
nak az írója a lehető legilletékesebbként 
az az Issekutz Sarolta, aki nélkül a „ma-
gyarörmény” megújulásról biztos, hogy
nembeszélhetnénk.Ésnemcsakszervező-
ként,mindenproblémára azonnal reagáló

ügyvédként áll a közösség élén, hanem
hagyományépítőként és kulturális minde-
neskéntis.
De vissza a derűhöz...Elég belekezdeni

az előszóba: „Aki ezen albumot kézbe
veszi, lényegében egy frissiben posztolt
„szelfit”tartatenyerében...Szeretettelaján-
lomebejegyzéstmindmegtekintésre,mind
pedig„lájkolásra”Mostani„könyvismerte-
tésem”isefféletetszésnyilvánítás:akönyv
számtalanmosolygó arcképét bízvást fel-
cserélhetnénk ugyanennyi sárga arcocs-
kára,felfelégörbülőszájjal,ahogykönnyű
kézzel odavetjük ezt a piktogramot, azaz
emotikontrövidkeüzeneteinkvégére.
Mertvanokunka„szmájlira”.Ezahúsz

év az „egyesület” életében egyszerre húsz 

Balról: Dávid Csaba, Gosztonyi Mária, Dr. Benedek Katalin, 
Bende Miklós

Alexa Károly
Magyarörmények
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Évadkezdő klub nagy sikerrel
Január17-énforrtalevegőaFővárosiÖr-
ményKlubbanahidegellenére.AzErdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
kampánynyitó rendezvényén az Erdélyi
ÖrményMúzeumsorozatkétújkiadványa
voltatéma.AzelnökAz Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény 
Önkormányzatai 20 éve – 1001 mosoly-
gós örmény arc – című emlékalbumot
mutattabe,amelyhezbevezetőnekAlexa 
Károly Magyarörményekc.cikkétolvasta
fel Várady Mária színművész, remek
hangsúlyozással. Az egyesület archívu-
mábanlévőközelszázezerfotóbólmeg-
jelentetettmegközelítőleghétszázképés 
a tematikus szöveges tartalombemutatja
az egyesület céljainak megfelelő mű-
ködését és értékmentését határon innen
és túl, a magyar kultúra részét képező
magyarörmény kultúra sokszínűségét..

Azemlékalbumaközgyűjteményekhezis
eljut, ezzel is tájékoztatást nyújt ország-
szerteamagyarörménységsokévszázados

jelenlétérőlaKárpát-medencében,közös-
ségeik,kultúrájuk,örménykatolikushit-
életükmegismeréseáltal.

A klub második részében Gyertyánfy
András tanár bemutatta A Gyertyánffy 
család története a 19. századbanc.család-

történetét vetített-
képes előadásával. 
A DVD  kiadványt
az EÖGYKE a Bp.
Főv.II.ker.Örmény
Önkormányzat tá-
mogatásával adta
ki. A klubterem
felbolydult a bemu-
tató során, kiderült,
hogy nagyszámú 
Gyertyánffy család-
tag személyesen je-
lent meg, hogy talál-
kozhassonazelőadó
szerzővel,arokona-
ival.VoltakErdély-
ből, Délvidékről

származók, budapestiek, és vidékiek, akik
végremegismerhettékegymást,találkozhat-
tak egymással. Sokanmáshonnan  kapták

meg – mondjuk – nyolcszáz esztendő 
(haazörményekKárpát-medencei jelen-
léténekkezdetéreemlékeztetünk).Hiszen 
az EÖGYKE attól „másabb” minden
egyébtörekvésnél(finomanfogalmazva),
hogymindazon„örményügyeket”kép-
viseli,amelyekbeágyazódtakamagyar
évszázadokba. Amelyek összetéveszt-
hetetlenkultúrával,műveltséggel,men-
talitással szőtték át és be a környező
magyarságot. Az erkölcsről se feled-
kezzünk meg! Az örmények főváros-
ában,Szamosújváron(avárostervezője 
1700-ban egy Alexa nevű mérnök...)
működött Magyarország egyik legna-
gyobbbörtöne–deörménymutatóban
semvoltarabokközött.
Nemakarom,alighaistudnámleltárát

adniazEÖGYKEkétévtizedének.Ese-
ményekben és vállalásokban hallatlanul 
sűrűévekvoltakezek.Egyfelőlmegkel-
lettszervezniegytettrekészközösséget,
feladatokkalésélményekkelösszeková-
csolni a tagságot, biztosítva érdekkép-
viseletét is,másfelőlmeg vissza kellett
hódítania„saját”múltat,amelyetugyan
senkielnemorzott,csakaközönyösidő
koptatott és halványított alig észlelhe-
tővé.Azegyesületlapja,aFüzetekmára
már mintegy tízezer lapnyi információt
továbbítpapíron is,megavilághálón is
errőlahúszévrőlmeg jópárévszázad-
ról. Világháló? Egy-két napja indult el 
a„magyarormenytudastar”azinterneten,
amelybe„minden”belefogkerülni.

Nézem a képeket, olvasom húsz év hí-
reit. Mi minden történt... Hány és hány
utazás–a„szent”helyekre:Erdélybe,őse-
inkvárosaiba,templomaihoz,aKányádi 
Sándorbátyánktólmegénekelterdélyiör-
ménysírkövekhezésÖrményországtája-
ira,a leírhatatlankacskarok,akeresztes

kövekvilágába,abécsiésvelenceitemp-
lomokba.Ahitéletitthonimegújításának
eseménytörténete; és itt van a rendsze-
res közösségi alkalmak „tematizálása”:
kiállítások, koncertek, emlékműsorok,
műterem-látogatások, hőseink és távoli
mártírjaink emlékeinek számontartása
–azaradivárároktól a törökországige-
nocídium iszonyattablójáig, irodalmi
estek, gasztronómiai kalandozások, óh,
azArarat konyak (mily nagy kár, hogy
Churchill éppenJaltábankapottrá)...És
akiadványok...Életemegyiklegnagyobb
szellemikalandjavoltaz,hogyvégigla-
poztam a Szamosújváron 1887 és 1907
között (ez is éppen húsz év!) kiadott
Armeniacíműfolyóiratot.Elképesztőtu-
dás-ésemléktár,amelyazősianyanyelv
magyarországi életének végórájában
szedte össze mindazt, amit az örmény
egyetemességről Európában és Erdély-
ben tudni lehetett. Nagy megtisztelte-
tés, hadd tömjénezzem magam kicsit,
hogya26kiadványbólhármaténszer-
keszthettem, köztük a legfontosabbat 
(TávolazAraráttól,2014),amelyben37
örmény gyökerű magyar író, mondjuk
így, tesz hitet „összmagyar” kötődése
mellett – Adyval az élen. És persze – 
az ember esendő – jókedvvel nyugtá-
zomamagamalkalmi ábrázolatait ebben
a hatalmas mosolygalériában. De igazán 
azmozdítja a kezem lájkolásra, hogy lá-
tom,mennyijóarcúésjókedélyűmagyar-
ral lehetek együtt örményként könyvek
között (tudálékoskodva...) és a Szeván-tó
partján (táncolva...), dudokot hallgatva és
valami örmény specialitást eszegetve...,
nemminthaodavolnékapadlizsán-aludttej
„kombóért”,hogyamaiidőkszóhasznála-
tátkövessem(erősfenntartásokkal...).

(Megjelent:
Magyar idők, 2019. január 12.)

dr. Issekutz Sarolta, a könyv szerzője


