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Tisztelt Olvasó!
Sajnálatos módon kering az interneten egy 
közlemény, amelynek címzettjeit nem ismer-
jük, így kényszerűségből – érintettségünk 
okán – a valóságot tartalmazó közleményün-
ket az ismeretlenbe küldjük. Az biztos, hogy 
Magyarországról és külföldről visszajelzése-
ket kaptunk e körlevél megérkezéséről. Elő-
fordulhat, hogy Ön azt a levelet nem kapta 
meg, és így nem érthető jelen válaszközle-
ményünk. Ezért elnézését kérjük.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület válasz közleménye „Az Orszá-
gos Örmény Önkormányzat tájékoztató-
ja a nemzetiségi választásokkal kapcsola-
tos együttműködésről

A hivatkozott közleménynek egyetlen 
mondata sem valós. Nem véletlen hogy sen-
ki sem vállalja személy szerint aláírni.

Formai észrevételek:
Még a nevek sem helyesek. Egyetlen levél-
ben nem tudták eldönteni, hogy Országos 
Örmény Önkormányzat, vagy Országos Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzatnak hív-
ják azt a szervezetet, aki az egyik aláíró.

Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület pe-
dig nincs, hanem Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület van 18 éve.

Tartalmi észrevételek:
Kérjük az Országos Örmény Önkormány-
zat, az Arménia Népe Kulturális Egyesü-
let, a Kilikia Kulturális Egyesület, a Ör-
mény Ifjúsági Egyesület vezetőit, (röviden 
ARMENIA érdekeltség) hogy juttassanak 
el hozzánk egy levelet, e-mailt, vagy SMS-t, 
amely tartalmaz bármiféle együttműködés-
re felkérést. Ilyen megkeresés nem történt.

Mi történt a valóságban? Bizonyos 

„informális háttér” beszélgetések vol-
tak az ARMENIA körből származó veze-
tő képviselők és az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület vezetői között. 
Az ARMENIA körből származó képvise-
lőktől nem derült ki, hogy pontosan kit 
képviselnek, milyen szervezet nevében 
beszélnek. Részünkről minden esetben el-
hangzott, hogy csak azért ülünk le, hogy 
meghallgassuk az ajánlatukat. Válasz csak 
vezetőségi egyeztetés és elfogadás után 
történhet. 

Ajánlatuk: Az örmény nemzetiség egységes 
megjelenése érdekében az EÖGYKE vonul-
jon ki az Országos Örmény Önkormányzat-
ból teljes egészében és ők kivonulnak a fővá-
rosi önkormányzatból. A helyi önkormány-
zatok jelenlegi állapotát megtartva kivonul-
nak a mi kerületeinkből, nem tábláznak ránk. 
A részletekről meg fogunk állapodni. 

Sajnálatos módon az Országos Örmény 
Önkormányzat számunkra sérelmes mű-
ködésének esetleges megváltoztatásával, 
javításával kapcsolatban megnyugtató 
ajánlatokat nem kaptunk (országos mé-
diában való részvétel, nemzetiségi újság 
és kulturális intézményrendszer támo-
gatásából részesedés, a 350 éves múlttal 
rendelkező magyarörménység megfelelő 
képviselete, érdekvédelme, stb.) 

Ezt követte némi emlékeztetés arra, hogy 
nekik olyan szavazóforrásuk van, amellyel 
bármit el tudnak érni.

Ezen ajánlat mérlegelését az Olvasóra 
bízzuk. Mi nem fogadtuk el. 

A döntés nem egyszemélyi volt, mert 
a testület többségi véleménnyel elvetet-
te azt a megoldást, hogy ilyen módon előre 

eldöntsük a választást a magyarörmény kö-
zösség érdekeivel szemben. 

Követjük a Deáki  intelmet: „Amit erő és 
hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse 
ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, 
félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig nehéz, s min-
dig kétséges.” 

Döntésünk: következzen a befolyásmen-
tes választás. Azt követően lehet tárgyalni a 
jövőről, ahogy azt az informális tárgyalások 
után megüzentük. 

Közleményükből kiemelnénk még az 
alábbi csúsztatásokat:
1. A megosztottság okai nem mi vagyunk. 
Ők mondták 1996 óta állandóan, hogy 
mi nem vagyunk örmények, mi csak az 
etnobiznisz miatt nevezzük magunkat ör-
ménynek. Ők azok, akik minden fórumon, 
idehaza, a Kárpát-medencében, Jerevánban 
ezt terjesztik rólunk.
2. A nemzetiségi választás és az Örmény 
Genocídium 100. évfordulójára történő 
megemlékezés összekapcsolása ízléstelen. 
A kerek évfordulóra az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és önkor-
mányzatai is készülnek, pl. támogatásuk-
kal az örmény katolikus templom falánál 
kereszteskövet állítanak fel, amely már el 
is készült. Az EÖGYKE és önkormányzatai 
2005-ben kiadták a Genocídium 90. évfor-
dulója tiszteletére a magyar, örmény és an-
gol nyelven íródott Genocídium emléknap-
tárt Szabó László fotóival, Lászlóffy Aladár 
verseivel, 2009-ben pedig magyar nyelven 
Nikolaj Hovhanniszján jereváni történész-
professzor tanulmányát „Az Örmény Geno-
cídium” címmel a jereváni Genocídium Mú-
zeum eredeti archív fotóival, melyet akkor 
1000 példányban eljuttattunk a Magyar Par-
lament minden képviselőjének, önkormány-
zati képviselőknek, polgármestereknek, EU 

képviselőknek, könyvtáraknak azzal a ké-
réssel, hogy a Magyar Országgyűlés ismer-
je el határozatával az Örmény Genocídi-
um megtörténtét. A magyarörmények min-
den évben megemlékeznek az Örmény Ge-
nocídium áldozatairól, és részt vesznek 
a Duna-parti kereszteskőnél történő ko-
szorúzáson, bár arra és az emlékműsorra 
az OÖÖ-től meghívót nem kapunk, mint 
ahogy egyéb rendezvényeikre sem, ellentét-
ben az EÖGYKE-vel.

A 2015 évi 100. éves évfordulóról is mél-
tóan fogunk megemlékezni vagy velük kö-
zösen, vagy külön.
3. A két egyeztetésen – más személyi felál-
lásban – nem született semmilyen konkrét 
megállapodás, csak az országos képviselők 
ismertették az elképzelésüket.
4. Az Országos Örmény Önkormányzat jog-
hatósága csak a magyarországi örménység 
képviseletére terjed ki, semmi közük az Er-
délyben élő magyarörmény közösségekhez, 
szervezetekhez. 

Mi is hasonló gondolattal zárjuk közle-
ményünket:

Felhívjuk örmény gyökerű, magyar nem-
zetiségű honfitársainkat, hogy a választások 
alkalmával a főváros és az országos listára 
és kerületi jelöltekre felelősen leadott sza-
vazataikkal tehetnek azért, hogy a választá-
sok után felálló örmény nemzetiségi önkor-
mányzatok valóban hatékonyan tudják kép-
viselni a több száz éves magyarörmény kö-
zösséget.

Budapest, 2014. szeptember 17.

dr. Issekutz Sarolta 
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke
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