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Kolozsváron született 1937. október 27-
én. Szülei Magyarláposról Kolozsvár-
ra költözött iparosemberek voltak: vi-
téz Kovács Márton - erős örmény gyö-
kereket örökölt apai nagyszüleitől, a 
Gyergyószentmiklósról elszármazott Ko-
vács Márton mészárostól és feleségétől 
Mányó Anikótól. Édesanyjának (Kézdi)
Vásárhelyi Kerekes Julianná-
nak szintén vannak örmény 
gyökerei, de főleg reformá-
tus tanítókat, papokat, jegyző-
ket, iparosokat találunk a csa-
lád történetében. A II. világhá-
ború utolsó hónapjait a család 
Szamosújváron vészelte át a ro-
konoknál. Az édesapát az oro-
szok elhurcolták, majd hazake-
rült. A szülők mindent elkövet-
tek, hogy mindkét gyermekük 
(Árpád és Júlia) tanulhasson. 
Szilárd meggyőződésük szerint 
az erdélyi magyarságnak elhi-
vatott, népéért cselekedni tudó 
és akaró értelmiségi rétegre van 
szüksége, akik által a „néma tömeg” a sza-
vát hallathatja.

Kovács Júlia elemi, közép és felsőfo-
kú tanulmányait is Kolozsváron végezte. 
1959-ben diplomázott a Bolyai Egyetem 
Történelem-Filológia (Bölcsészet) Ka-
rán a magyar nyelv és irodalom szakon. 

Kerek évforduló

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Füzetek alkotóközössége 
sok szeretettel köszönti Bálint Tiborné Kovács Júliát, az „Armenia” Örménymagyar 
Baráti Társaság elnökét, az EÖGYKE és közössége, (itthon és otthon Erdélyben) ál-
landó munkatársát születésének 80. évfordulója alkalmából. Kívánunk jó egészsé-
get, jókedvet és boldogságot, munkabírást az elkövetkezendő évtizedekre. Isten él-
tesse sokáig!

Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia
1960-ban múzeográfusként kapott ki-
nevezést az újrainduló Erdélyi Múzeum 
Egyesületben, amit rövidesen megszün-
tettek, majd 1990-ben sikerült újraindí-
tani.1961-1964 között gyakornok, kabi-
netfőnök a most már Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem Filológia Karának Magyar 
Nyelvészeti Tanszékén. 1965-től 1995-ig, 

nyugdíjazásáig könyvtáros a Kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárban. Könyvtárosi mun-
kája mellett részt vett a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon első két kötete anyagá-
nak összegyűjtésében.

1962-ben kötött házasságot Bálint Tibor 
íróval, aki az egyetemes magyar irodalom 

Julika és Vencel augusztus 14-én a lugasban
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Krúdy, Déri, József Attila és Márai díjasa. 
2001-ben Kossuth díjra is felterjesztették, 
de 2002 januárjában eltávozott e földi vi-
lágból.

Házasságukból két gyermek szüle-
tett: 1965-ben Nóra, aki 1991-ben fiú-
val - Tasnádi Gergely - ajándékozta meg 
a családot. 1967-ben született Ágnes-Júlia, 
aki Moszkovits Péter-Bence és Moszkovits 
Alma Anna édesanyja.

Bálint Júlia az Erdélyi Szépmíves 
Céh és az EME alapító tagja. 1998-ban 
Marosszentgyörgyön - édesapja jogán - vi-
tézzé avatták.

1990-től szervezi 
Keresztes Zoltánnal 
együtt az „Armenia” 
Örménymagyar Ba-
ráti Társaságot, 
amely Egyesület 
1991. március 18-án 
bejegyzésre került. 
Kezdettől vezető-
ségi tagja, 1997-től 
a székhely saját la-
kása lesz. Keresztes 
Zoltán halálával el-
nöknek választják. 
1997-ben együttmű-
ködési megállapo-
dást köt az év ele-
jén alakult Erdélyi 
Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesü-
lettel, az Apáczai Csere János Baráti Tár-
sasággal, a Piarista és Marianumista Öreg-
diákok Baráti Körével, valamint az Erdé-
lyi Kárpát Egyesülettel. Lakása rendszeres 
vezetőségi ülések, találkozók színhelye, az 
erdélyi magyar értelmiség, s kiemelten az 
erdélyi magyarörmény közösség felelősen 
gondolkodó tagjainak biztos bázisa, ahol 
mindig és mindenkinek rendelkezésére áll. 

Itt születtek meg a közös programok, ma-
gyarörmény konferenciák-Szamosújváron, 
Kolozsváron és Székelyudvarhelyen -, 
kiállítások, könyvbemutatók gondola-
ta, szervezése, az erdélyi örmény múlt és 
kultúra megismertetésére, megmentésére. 
Számtalan civil szervezet által rendezett 
konferencián vett részt és adott elő az erdé-
lyi örménység történelméből választott té-
mákban, régiók örmény családjainak kuta-
tási eredményeiből, majd publikált kutatá-
si anyagaiból nemcsak az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek hasábjain, de helyi la-

pokban és sugárzó 
médiumokban is. 
Nemcsak előad, ha-
nem felszólal, hoz-
zászól az elhang-
zottakhoz, és min-
den fórumot meg-
ragad, hogy az er-
délyi örménység-
ről ismereteket ad-
jon tovább, felkeltse 
az emberekben ezen 
ősi kultúra és az er-
délyi örmény diasz-
póra megismerésé-
nek vágyát. Rend-
szeresen részt vesz 
egyházi és világi ör-
mény találkozókon.

1999-2000, 2001, 
2002 évi egyhá-

zi és világi konferenciák megrendezésé-
ben hol rendezőként, hol társrendezőként 
vesz részt s a konferenciakötetek létrejöt-
téhez hol társszerkesztői, hol társlekto-
ri munkájával járul hozzá. 2003 évtől el-
vállalja az Erdélyi Örmény Gyökerek fü-
zetek erdélyi tudósítását, valamint az er-
délyi közösségekkel, olvasókkal való kap-
csolattartás nehéz feladatát, nem beszélve 

Ígérd meg magadnak!

Ígérd meg magadnak, hogy sose feledkezel 
meg arról, hogy milyen kivételes személyi-
ség vagy. - Ígérd meg magadnak, hogy kitar-
tasz álmaid mellett, s kinyúlsz az égre csilla-
gaid után. – Ígérd meg magadnak, hogy boldo-
gan éled az életed a sorjázó évek és mérföldek 
során haladva. – Ígérd meg magadnak, hogy 
emlékszel „arra még…”, s mindig „várod a jö-
vőt…”. – Ígérd meg magadnak, hogy megte-
szed mindazt, amire egész életedben vágytál. 
– Ígérd meg magadnak, hogy gyengéden táplá-
lod álmaidat, akárha kincset őriznél. 
– Ígérd meg magadnak, hogy nap mint nap lé-
pésről lépésre élvezed életed minden napját. – 
Ígérd meg magadnak, hogy szeretetben és bol-
dogságban éled le életed, s minden álmod va-
lóra váltod.

Ollin McCurty
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a füzetek rendszeres erdélyi postázásáról. 
Lelkiismeretes munkájának köszönhetően 
lapunk rendszeresen tudósít az erdélyi ese-
ményekről, az erdélyi olvasók visszajelzé-
seiről az Olvasói levelek útján, s nem utol-
só sorban erdélyi örmény olvasói bázisunk 
is egyre bővült kiterjedt levelezésével.

2006-ban Julikát az EÖGYKE Szongott 
Kristóf díjjal jutalmazta felbecsülhetetlen 
szolgálataiért: az erdélyi magyarörmény 
közösség, a magyar-örmény múlt és kultú-
ra ápolásáért, továbbörökítéséért. 

Mára elmondhatjuk: Bálint Júlia, a mi 
Julikánk, fogalommá vált, egyszemélyes 
intézménnyé nőtte ki magát. Aki itthon 
szeretne Erdélyben valamit megtudni, va-
lakit megkeresni, az Julikán keresztül elér-
heti célját, és ugyanígy működik Erdélyből 
visszafelé is. Igazi összekötő kapcsot jelent 
a hazai és erdélyi örmény közösségek kö-
zött, mely mára pótolhatatlanná tette sze-
mélyét. Isten éltesse sokáig és tartsa meg 
jó egészségben az egész közösség számára.

Dr. Issekutz Sarolta

Alexék oldaláról sokfelé elhangzik a vád, 
hogy Saroltával nem lehetett megállapod-
ni, bár a közösséghez tartozó több ember 
is ezt kívánja. Nos én, aki a több mint 20 
évet végig asszisztáltam fegyverhordo-
zóként, kijelenthetem, hogy valóban nem 
történt megállapodás Alexékkel, de ennek 
nem a Sarolta az oka. Volt egy időszak, ta-
lán még sokan emlékeznek arra, hogy mi-
lyen szép közös Aradi Vértanuk ünnepség 
volt a Városháza dísztermében, vagy közös 
Genocídium megemlékezés a Duna parton, 
majd ünnepi előadás a várban az Akadémia 
épületében, azaz volt egy önkormányzati 

Balogh Jenő
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület? – 4. rész

Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei
…hmmm. Ügyes…

  

ciklus, amikor az EÖGYKE csoport és a 
keleti örmények egy csoportja közösen ve-
zette az Országos Örmény Önkormányza-
tot Aján Gergely elnök, Szongoth Gábor és 
Szarkiszján Ádám alelnökök vezetésével. 
Arra talán már senki nem emlékszik, hogy 
e megállapodásnak volt egy pontja, amely 
úgy szólt: ….kivéve Avanesián Alex és 
családja …, azaz az együttműködés csak 
úgy jöhetett létre, hogy az Avanesián csa-
lád kizárva. E megállapodásnak volt egy 
igen fontos másik mondata is:…többet szó 
sem essék arról, hogy ti nem vagytok ör-
mények, mert nem beszélitek az örmény 

Kedves Olvasó!
Az előző részekben foglalkoztam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
megalakulásának és működésének problémáival egy belsőnek is mondható külső meg-
figyelő szemüvegén keresztül. A záró folytatásban néhány összegző gondolatomat kívá-
nom megosztani, majd egy tanmesével zárom visszaemlékezésemet.


