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erdélyi örményekkel. Ha végiggondol-
juk, nagyon nagy a veszteségünk, akik-
nek hiánya időnként megrémíti az embert, 
hogy: Ő is elment? Igen, mert az a kor-
osztály fogy rohamosan, amelyik átélte a 
szülőföld, a közösség elvesztését, a csa-
ládok szétszakítását, a menekülést, a va-
gyontalanságot, az 50-es évek borzalmait, 

dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán

a reményt ’56-ban, hogy sike-
rül, a megtorlást. Ennek a gene-
rációnak egy kis vígaszt és fel-
elevenített erdélyi örmény kul-
túrát, történelmet tudott adni a 
klub, ahol sorstársaival, köze-
li és távoli rokonaival találkoz-
va közösen emlékezett erdélyi 
örmény őseinkre, szokásaikra, 
gyermekkorunkra, a hajdanvolt 
városainkra, az örmény szer-
tartású római katolikus búcsúk-
ra… Ha már oda jutunk, hogy 
nem tudunk eljönni a Klubba 
sem, akkor azért van mire em-
lékezni. Ahogy súlyos baleseti 

sérült kedves klubtársunk mondta, „nagy 
fájdalmaim vannak, de valahogy eljövök, 
mert itt együtt vagyok veletek és a közös 
emlékeinkkel.”

Szerény fogadás mellett sokáig beszél-
gettünk a múltunkról és jelenünkről. Igazi 
nagy család vagyunk.

M

Mindig úgy érkezem az 
Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesü-
let rendezvényeire, mint-
ha valóban egy családi ren-
dezvényre mennék. Ami-
kor 2017. február 2-án, 
a Böszörményi utca és a 
Hollósy Simon utca ke-
reszteződésében az ör-
mény gyökerű világhírű 
magyar festőművész száz-
hatvanadik születésnap-
ja alkalmából a 12. kerü-
leti Örmény Nemzetiségi 

Az EÖGYKE „köveihez”
Önkormányzat által rende-
zett koszorúzást, és az azt 
követő megemlékezést a 
Hegyvidéki Önkormány-
zaton megtartottuk, eszem-
be jutott A kis herceg mese 
történetírójának Antoine 
de Saint-Exupérynek me-
taforája, amelyet Juhász 
Judit is idézett egy tava-
lyi rendezvényen. A ka-
tedrális köveiről szól a ha-
sonlat, azokról a kövekről, 
amelyek majd beépülnek a 
hatalmas szentélybe, s bár Béres L. Attila
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legyenek azok a kövek akár márványból 
is, önmagukban egyedülállóan csak kö-
vek. Ám amikor az 
ember az Isten irán-
ti szeretetből felépí-
ti, felemeli a köve-
ket, azok átszellemül-
nek, egészen más lesz 
a sorsuk. Örök érté-
kű, az emberek és az 
Isten találkozásához 
oly fontos katedrális-
sá válnak.

Azt vallom, hogy 
minden tisztessé-
ges, jószándékú em-
ber tud szépet, jót, 
nemeset alkotni, és 
ha ez együtt jelenik 
meg, akkor az igazi 
templommá, katedrá-
lissá épül. Az Erdé-
lyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egye-
sület is egy szellemi 
alkotás, 20 éves tör-
ténete, tevékenysége, 
erőfeszítései révén dr. 

Issekutz Sarolta egy olyan 
templomot épített, amely-
ben a szeretet által össze-
kapcsolt köveknek érez-
hetjük magunkat, és amely 
minden egyesületi tagra ha-
tást gyakorol. 

Köszönjük a sok-sok kö-
zös programot, az utazáso-
kat, a kiállításokat, az új-
ságot, a közös ünnepe-
ket és megemlékezése-
ket, amelyeken részt vehet-
tünk, és megismerhettünk 
olyan nagy egyéniségeket, 

mint Bálintné Kovács Júlia, Kali Kin-
ga, Várady Mária, Szőke István, Novák 

Tata, Alexa Károly 
vagy Sarolta társa, Ba-
logh Jenő, aki az egye-
sület kincse lett, csak-
úgy, mint Heim Pál, 
Esztergály Zsófia, 
Zárugné Tancsin Ka-
talin, Kabdebó János, 
Hegedüs Annamária és 
még sorolhatnám a ne-
veket, akik emberi kö-
zelségben, családias 

Konferencia 2000-ben

Konferencia 2000-ben

Fogolyán Kristóf fuvolaművész 2001-ben
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melegségben közel kerültek 
hozzám.

Akik itt vagyunk, for-
duljunk egymáshoz az-
zal a tisztelettel és érdek-
lődéssel, amelyet az alapí-
tó joggal elvár tőlünk! És 
ha már egy Exupéry idézet-
tel kezdtem, hadd fejezzem 
be az ő egyik kedves gon-
dolatával, amely Saroltá-
ra és valamennyiünkre vo-
natkozik, akik szeretnénk 

a magunk helyén valamit 
adni a közösségnek, amely-
ből vétettünk. Még az egy-
szerű pásztor is – mond-
ja Exupéry –, aki a csilla-
gok alatt őrzi juhait, ha tu-
datára ébred szerepének, rá-
jön, hogy több egy pásztor-
nál. Őrszem ő. És minden őr-
szem felelős nemcsak a nyá-
jért, hanem a tájért, az orszá-
gért is. S aki ráeszmél arra, 
hogy őrszem, naggyá válik. Konferencia Szamosújvár–Kolozsvár 2003

A klubban 2015-ben

Úgy gondolom, naggyá vált 
az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesü-
let minden tagja és pártoló-
ja – közösséggé kovácsoló-
dott az igazak, szépek, a ne-
mesek szándékában.

Azt kívánom, hogy marad-
hassunk még sokáig együtt, 
ünnepeljünk közösen a jövő-
ben is!

Béres L. Attila

Klub a Magyarok Háza Bartók 
termében


