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Szinte hihetetlen számomra, hogy ez meg-
történhetett velem, ráadásul az adventi vá-
rakozás idején. Még az unokáim is ámul-
va hallgatták elbeszélésemet – Mama, ez 
mind a Tied? És fel kellett olvasnom a 
szép díjak okleveleinek szövegét és kerek 
szemekkel nézték a csillogó bronz plaket-
teket. De haladjunk csak sorjában. 

A decemberi klubot át kellett tennünk de-
cember 19. pénteki napra, mert csütörtökön 
a szokott helyszín foglalt volt. Ezt követő-
en kaptam értesítést az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától, hogy „Magyarország 
Miniszterelnöke megbízásából tisztelettel 
meghívom Önt a 2014. évi Nemzetiségekért 
Díj átadási ünnepségére, ahol Ön elisme-
résben részesül” 2014. december 18án 
a Pesti Vigadóban, aláírás Balog Zoltán 
miniszter. Igen meglepett és jól esett a hír, 
mert néhány nappal azelőtt az Országos 
Örmény Önkormányzat új/régi elnöke ép-
pen azt állította rólunk, hogy mi nem va-
gyunk örmények és semmit sem tudunk 
felmutatni az örmény kultúrából. Mint az 
átadási ünnepségen kiderült, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az 
EÖGY füzetek c. havilap kiadásán keresz-
tül a hazai és határon túli magyarörmények 
kulturális identitásának fenntartásáért kap-
ta meg a díjat, amelyet mint elnök vehettem 
át felemelő nemzetiségi műsor és pazar fo-
gadás kíséretében, sőt még a Rondó is ké-
szített velem riportot.

A másnapi Fővárosi Örmény Klubban 
ért a következő öröm, amikor a szokásos 
éves egyesületi beszámolóm után Zakari-
ás Antal Dirán a Szongott Kristófdíj ki-
tüntetettje laudációjába kezdett. Amely dí-
jat 15 éven keresztül másoknak nyújtottam 
át (az egyesület elnökségével együtt), most 

én kaptam meg. Szongoth Marianna tol-
mácsolta Szongoth Gábor alelnök „külön-
véleményét” (igazolt távolléte okán), majd 
dr. Kelemenné CsíkszentgyörgyiFiczus 
Margit elnökségi tag adta át az oklevelet 
és díjat. Meghatódva álltam a közösségem 
tapsa közepette s ekkor tudatosult bennem 
a díj üzenete: nem szabad feladni a har-
cot, folytatni kell Szongott Kristóf mun-
káját. Ez ünnepen velem volt a minden-
ben és mindig segítő férjem, Balogh Jenő 
és lányom családostul, unokáimmal, a szé-
pen feldíszített karácsonyfa és a mosolygó 
arcok. Hirtelen elfelejtették velem a húsz 
éves harcot, a sok lemondást, gyötrődést. 
Ráadásul az általam szervezett klubestre – 
még mit sem tudva – a kedvenc régizene 
együttesemet, L. Kecskés Andrásékat 
hívtam meg, akik aztán igazi karácsonyi 
hangulatot hoztak magukkal zenélésük-
kel, kedves ajándékként nekem és min-
denkinek. A 11 tagú együttesben Kátainé 
Szilvay Ingrid barátnőm is megörvendez-
tetett szép énekével. Utána még a gyerme-
keknek ajándékosztás, majd a felnőttek-
nek könyvajándékok, pezsgő és fogadás és 
a felém áradó szeretet, jókívánság… Cso-
dás est volt – azt hiszem – mindannyiunk 
számára, nekem egy életre szóló.

December 22ére a Cédrus Művésze-
ti Alapítvány és a Napkút Kiadó hívott 
meg a Napút évkönyv 2015 10. száma ün-
nepi bemutatójára, amelyben 88 jeles het-
venest jelentettek meg az irodalom, mű-
vészet, környezet területéről. Meglepetés-
ként hatott rám már annak idején a felké-
résük is, hogy írjam meg életem fontos-
nak tartott eseményeit, eredményeit. De a  
valóság ennél sokkal felemelőbb volt. Ott 
ülni hírességeink között, egy könyvben 

szerepelni Velük, szólni Hozzájuk – Tarján 
Tamás irodalomtörténész, író, mint mo-
derátor felkérésére, igen megtisztelő volt. 
S a magyarörmény gyökerekről mondot-
takat nagyon nagy elismeréssel nyugtáz-
ták felém hetvenes társaim, majd a foga-
dás közben többen is megkerestek tudako-
zódni felőlünk. Köszönet Szondi György 
főszerkesztőnek és munkatársainak, de kö-
szönet Mindenkinek, akiknek szerepe volt 
a kötet megjelentetésében és a személyem 
beválasztásában.

Azt hiszem, hogy Istennek velem még 
terve van, azért kaptam az aranyesőt, hogy 
az örmény választási eredmények által 
megtépázott lelkem, egészségem újjá szü-
lessen és folytatni tudjam a munkát. Mert 

nem szabad abba hagyni a Kárpátmeden-
cei magyarörmény gyökerek, kultúra, ha-
gyományok, örmény katolikus hitélet, 
szellemi és tárgyi hagyatékunk megmenté-
sét, megtartását és a közösségeink tovább-
élésének biztosítását itthon és otthon Er-
délyben. Van még mit felkutatni, bemutat-
ni, elmondani… 

Köszönetet mondok Mindenkinek, 
aki jókívánságaival engem, vagy az 
EÖGYKEt megkereste. Ha az ember érzi, 
hogy van kinek átadni a gyökerek üzene-
tét, amely így beépül a jelenbe és segíti a 
jövő nemzedéket is, akkor érdemes a meg-
kezdett úton továbbhaladni.

Dr. Issekutz Sarolta

Karácsonyi aranyeső

„az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek c. 
havilap kiadásán keresztül a hazai és hatá-
ron túli magyarörmények kulturális iden-
titásának fenntartásáért. 

1997ben alakult meg az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület országos ható-
körrel, az örmény nemzeti-
ségi kultúra ápolása céljából. 
Az alapszabályában szerep-
lő feladatai között a kulturá-
lis programok, közösségi ta-
lálkozók, az irodalmi, törté-
nelmi, művészeti alkotások, 
tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, álla-
gának megőrzése mellett felvállalta az Er-
délyi Örmény Gyökerek Füzetek havilap 
megindítását is. A lap közel két évtizede 

A Nemzetiségekért Díj laudációja
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

áll a hazai és határon túli magyarörmé-
nyek szolgálatában; célja, hogy dokumen-
tálásra kerüljön minden olyan esemény, 
amely valamilyen módon köthető a ma-
gyarörménységhez, annak valamely tag-

jához, szervezetéhez. Az ör-
mény kultúra terjesztésére, 
az örmény közélet történése-
ire fókuszálva informál és ta-
nít egyszerre, így és megmen-
ti a kulturális értékeket az utó-
kor számára. 

 A hosszú évek során az ör-
mény történelemről, kultúrá-

ról, a kulturális rendezvényekről, a Fő-
városi Örmény Klub műsorairól, kirán-
dulásokról, örmény katolikus szentmi-
sékrőlbúcsúkról, megemlékezésekről, 
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Erdélyből a II. vh. alatt elmenekült magyar-
örményszékely családból származik, amely-
ben olyan neves ősökkel rendelkezik, mint 
Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú, báró 
dr. Dániel Ernő miniszter, Dr. Issekutz Győző 
parlamenti képviselő, Dr. Issekutz Béla aka-
démikus, Dr. Issekutz János édesapa, kúriai 
bíró, ügyvéd, az örmény kat. egyháznak több 
évtizeden keresztül jogásza.

41 évig munkaközösségi, majd magán-
ügyvédként tevékenykedett. Már kisgyer-
mek korában tudatosult benne örmény 
származása, amely után fiatalként még 
Örményországban is kutatta ősei nyomát.

Ügyvédi hivatása mellett 1994ben 
megszervezte a hazai örmény nemzetiség 
önkormányzatait helyi, fővárosi és orszá-
gos szinten. Az elmúlt 20 év alatt elnök-
ként vezette a Bp. Főv. II. kerületi Örmény 
Önkormányzatot és a Fővárosi Örmény 
Önkormányzatot, de volt az országos tes-
tület elnökhelyettese is.

A gyökerek és a sokezer éves örmény – 
erdélyi örmény kultúra magával ragadta, 

Laudáció a Szongott Kristóf-díjhoz 2014
dr. Issekutz Sarolta  
(Nova, 1945. augusztus 5.)

1997ben megalapította az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületet. A névvá-
lasztással a család eredetét, az ősök tiszte-
letét szerette volna kifejezni. Az egyesüle-
tet alapítása óta elnököli.

1996ban létrehozta a Fővárosi Örmény 
Klubot, amely minden hónap 3. csütörtö-
kén tartja összejöveteleit, s amely kulturális 
műsorait a klub háziasszonyaként hosszú 
évek óta maga szervezte és rendezte, és ve-
zeti mindmáig, újabban már egyegy kerü-
leti örmény önkormányzat segítségével.

1997ben elindította az Erdélyi Örmény 
Múzeum könyvsorozatot, az örmény gyö-
kerű közösség felélesztése és összefogása, 
genealógiai kutatások, a magyarörményör-
mény kultúra felkutatása, megmentése, be-
mutatása céljából. 21 könyvet, lemezt adott 
ki, amelyben részben szerzőként, részben 
szerkesztőként is közreműködött. Most je-
lent meg a Távol az Araráttól… A magyar-
örmény irodalom című lexikonszerű anto-
lógia gazdag képmelléklettel 37 magyarör-
mény irodalmár szereplővel és alkotásaik-
kal. Az általa könyvekbe zártan megjelent 
örmény – magyarörmény történelem, kul-
túra, genealógia, az általa szervezett egyhá-
zi és világi konferenciák anyagai, magyar-
örmény képző és iparművészek antológiá-
ja, stb. mindmind megörökítésre került és 
kutathatóvá vált a nagy közgyűjtemények-
nek történt adományozás által. 

1997ben megalapította a most XVIII. 
évfolyamát záró Erdélyi Örmény Gyöke-
rek kulturális és információs havilapot, 
amelynek eleinte írója, szerkesztője 

Zakariás Antal Dirán laudál

örmény kultúra hetekről, nemzetközi kon-
ferenciákról, a Magyar Örmény Múzeum 
könyvsorozat könyveinek, egyéb támo-
gatott megjelenésű könyvek bemutatójá-
ról jelentek meg cikkek az örmény identi-
tás fennmaradásának megsegítésére. Min-
den évben közzéteszik két kötetben a fü-
zetek évkönyvét, amely a havi folyóirat 
mellett adományként eljut közel 70 köz-
gyűjteményhez is hazánkban és Erdély-
ben egyaránt. A hazai és a Kárpátme-
dencei örménység számára is egyetlen 
havilap, amely nemcsak a jelen, hanem 
a múlt értékeivel is foglalkozik, ez által a 
jövőt is alakítja. A kezdetben 12 oldalon 
megjelent lap fokozatosan bővülve mára 
már havi átlagosan 44 oldal terjedelem-
ben, 1250 példányban jelenik meg , ma-
gyar nyelven, gazdag képanyaggal, és in-
gyenesen jut el olvasóihoz. Ez évben a lap 
XVIII. évfolyama zárul.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

„Emlékek nélkül,népeknek híre csak árnyék…” 
(Vörösmarty Mihály) 
 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület 
hálája és elismerése jeléül 

 

adományoz 
 

ddr. r. Issekutz SaroltaIssekutz Sarolta     
Úrhölgynek, 

nyugdíjas ügyvéd, 5 cikluson keresztül örmény 
nemzetiségi elnök és képviselő, az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke,  
 

aki 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, számtalan 

kiállításnak, Örmény Kultúra Heteknek és nemzetközi 
konferenciáknak. Két évtizedes áldozatos munkájával 

összekovácsolta a Kárpát-medencei 
magyarörményeket, több határontúli kulturális 

szervezetet segítve világra. Felbecsülhetetlen 
szolgálatával az erdélyi magyarörménység és kultúrája 

visszaszerezte a magyar köztudatban korábban 
meglévő társadalmi elismertségét és  

jó hírét. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. december 19. 
                
                                  

Szongoth Gábor 
elnökhelyettes 
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Szongoth Gábor 
elnökhelyettes 

 

Fülöp Ákos atya köszönti a Karácsonyi 
Klubest közönségét


