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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület 20 évvel ezelőtt, 1997-ben 
alakult meg és ettől kezdve indította önál-
lóan képviselőjelöltjeit az örmény ön-
kormányzati választáso-
kon. A Budapest II. ker. 
Marczibányi Téri Műve-
lődési Központban e ke-
rek évforduló alkalmából 
kiállítást szervezett a Bu-
dapest Főváros II. kerü-
leti Örmény Önkormány-
zat, amelyet 2017. novem-
ber 3.-án dr. Issekutz Sa-
rolta elnök-asszony nyi-
tott meg. A kiállítás meg-
nyitót megtisztelte a kerü-
let parlamenti képviselője, 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter úr is. 

Az elnök bevezetőjében 
beszélt azokról az okok-
ról, amelyek az egyesület 
megalakítását sugalmaz-
ták, s amely okok lénye-
gében ma is fennállnak: az 
utóbbi évtizedekben ha-
zánkba bevándorolt ke-
leti örménység kirekesz-
tő magatartása a 350 éve a 
Kárpát-medencébe mene-
kült történelmi örmények-
kel, a magyarörmények-
kel szemben. 

A tárlatvezetés az Egye-
sület alapító okiratában 
szereplő célkitűzésektől 

20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és a képviselőiből alakult II. kerületi 

Örmény Önkormányzat – Fotókiállítás
napjainkig tartott a gazdag tevékenység 
ismertetésével, amelyek a címmel ellátott 
tablókon elevenednek meg. Utalt rá, hogy 
az egyesület messze meghaladta azt a cél-

kitűzést, hogy jelölő szerve-
zetként képviselőjelölteket ál-
lítson, élő és hatékonyan mű-
ködő kulturális egyesületté 
vált. Ennek egy jó összefog-
lalását az egyik tablón olvas-
hatjuk.  

A kiállítási tablók címei, 
az életben is bizonyított fon-
tossági sorrendben: Klu-
bok, Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Füzetek, Kiállítások, 
Könyvkiadások, Közösség-
építés, Konferenciák, Ör-
mény Kultúra Hetek, Aradi 

Jobbról Issekutz Sarolta, Szollár Péter János, Varga Mihály mi-
niszter, és Kabdebó János
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Vértanúk, Koszorúzások, Barangolások, 
Kapcsolatok erdélyi szervezetekkel, Egy-
házi kapcsolatok, Hírességeink, Tanul-
mányi verseny, Kapcsolat az óhazával, 

Önkormányzataink, Díjak, Bp. 
Főv. II. kerületi Örmény Önkor-
mányzat.

A megnyitón Fogolyán Kris-
tóf fuvolaművész játékával el-
varázsolta a hallgatóságot, hogy 

aztán Alexa Károly irodalomtör-
ténész könyvbemutatójára kon-
centrálhasson. Az EÖGYKE Er-
délyi Örmény Múzeum sorozat 
24. kötetét mutatta be Lázár Ist-
ván: A vörös számum címmel. 
A könyv szöveghű kiadása a 
Légrády testvérek 1920-ban ki-
adott könyvének, amelyet a Bp. 
Főv. II. kerületi Örmény Önkor-
mányzat és a Ferencvárosi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormány-
zat támogatott.

Alexa Károly rendkívül érdek-
feszítő előadást tartott a korról és 
irodalmáról, az íróról, a megha-

misított történelmünkről, amelyet fiatal-
kori iskolai tanulmányainkban „dicsősé-
ges Tanácsköztársaság” címszóval tanul-
tuk. 

Az EÖGYKE a 20 év alatt:

36 tematikus kiállítást rendeztünk 112 helyszí-
nen (Mo., Erdély, Délvidék, Örményo.)

Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat 25 kö-
tete és  36 könyv kiadását támogattuk

94.000 km-t barangoltunk, koszorúztunk, bú-
csúba utaztunk

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 231+4 kü-
lönszáma jelent meg

Fővárosi Örmény Klub 234 napon üzemelt kü-
lönböző programokkal

Három Örmény Kultúra Hete alatt 24 napra 
való programot állítottunk össze

Rendezvényeinken legalább 200.000 db szend-
vics fogyott, a pogácsa már kiszámíthatatlan

Erdélyi temetőink felújítását támogattuk: Erzsé-
betváros, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós

Erdélyi templomaink állagának felújítását tá-
mogattuk: Erzsébetvárosban,  Szamosúj-
váron, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvizen, 
Eleméren, Budapesten

Megszámlálhatatlan szobor felállítását és em-
lékhely kialakítását támogattuk,

Kb. 70 közgyűjtemény számára ajándékoztuk 
kiadott könyveinket, évkönyveinket, füzeteket 

Kiadtuk egyedülálló módon az Örmény eredetű 
magyar nemesi családok genealógiáját (2000 
és 2010-ben) 1600 oldalon, 66 színes címerrel

Megrendeztük az első országos Tanulmányi 
versenyt az örmény – erdélyi örmény kultúra 
bemutatására 19 egyházi és világi középisko-
la 95 diák, 19 pedagógus részvételével, ezál-
tal a 114 résztvevő családjai, barátai, iskola-
társai gazdagodtak az örmény kultúra megis-
merésével, azaz többezer ember, miután a 19 
iskolai könyvtár is megkapta örmény szak-
könyveinket ajándékba.

Fogolyán Kristóf
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Részlet Alexa Károly - a könyv elősza-
vának tekinthető - „A Kommün mint iro-
dalom” c. tanulmányából:

„…és végül tegyük fel azt 
az alapkérdést, ami ezt a tör-
ténelmi-irodalomtörténe-
ti vázlatot mintegy „kipro-
vokálta”: hol a helye ebben 
a politikai és szellemi tér-
ben Lázár István 1920-ban 
megjelent A vörös számum 
című regényének? És egy-
általán: ki is ez a Lázár Ist-
ván? Ez utóbbira könnyebb 
a válasz: egy elfelejtett ma-
gyar író a két világháború 
közötti évtizedekből. Oly-
annyira nem létezővé vált 
(l936-ban bekövetkezett 
halála után), hogy a hatvanas évektől egy 
jelentősnek éppen nem mondható (rend-
szerpárti) szociográfus-publicista feszte-
lenül használhatta ezt a nevet. Nem tarto-
zott a századelőn ama néhány legendássá 
híresült, a civil mindennapokból és nor-
mák közül  kivonuló „ködlovagok” közé 
– ami keveset tudunk róla, annak alapján 

egy polgári életvitelű, azaz hivatalt is vi-
selő szolid íróembert rajzol fel a képzelet. 
Akinek műve és működése mégis telis-te-
le van meglepő tényekkel. Az irodalmi  
lexikonok pár sorban meg-megemlékez-
nek róla, az irodalomtörténeti összefogla-
lásokban nyoma sincs: a XX. század ele-
jének kánonját a Nyugat határozta meg, és 
ő ebben a lapban soha sem szerepelt. Az 
egyetlen kivétel Várkonyi Nándor 1942-
es szintézisének szabatos – bár szelíd köz-
helyektől sem mentes – ötsoros kisportré-
ja: „Romantikus történeti regényei több-
nyire a Székelyföldön játszódnak, de szí-
vesen megy távoli, exotikus tájakra is. 
Élénk képzelettel költi mozgalmas törté-
neteit: a magyar élet rajzában nincs híjá-
val a jellemző készségnek sem. Bibliai tár-

gyú regényei közt a Krisz-
tus címűben vállalkozott a 
legmerészebb feladatra.” 
Gyergyószentmiklósi szü-
letésű (1881), magyarör-
mény származású volt, jo-
got végzett, hallatlanul so-
kat publikált, lapot szer-
kesztett (Magyar Világ), 
amely kora legjelesebbje-
it is foglalkoztatta, írt ver-
set, filmszcenáriókat (pl. a 
Gyimesi vadvirágét), egy 
darabig államrendőrségi 
alkalmazott volt. Erős je-
lenléte tapasztalható a Tri-
anon után megerősödő „tu-

ráni” mozgalmakban. Halála után érdem-
ben először a 2014-ben az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület ál-
tal kiadott Távol az Araráttól… című, a 
magyarörmény irodalmat bemutató an-
tológia foglalkozott munkásságával. Ám 
volt nevének-könyvének még egy hang-
súlyos említése: ott láthatjuk az 1945-ben 

Alexa Károly irodalomtörténész
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frissiben összeállított A fa-
siszta szellemű, szovjet-
ellenes és antidemokrati-
kus sajtótermékek jegyzé-
kében, amely listába vett 
műveknek a megsemmisí-
tését maguk a szovjet ha-
tóságok ellenőrizték, „az 
orosz-magyar fegyverszü-
neti egyezmény 16. pont-
jának értelmében…” (Re-
mek emlékeztető arról, 
hogy miféle szellemiség 
és politikai indulat vette 
át a hatalmat Magyaror-
szágon a háborús vereség-
gel.) Magánmegjegyzés-
nek szánva: Lázár István életének és élet-
művének kutatása remek doktori disszer-
tációs téma lehet(ne) – forrásként kínál-
kozva a magyar filmtörténet éppen úgy, 
mint a Napkelte, a Pesti Hírlap és a Ma-
gyar Világ évfolyamai, a Turul Szövetség-
re csakúgy, mint a Petőfi Társaságra vo-
natkozó feljegyzések, írt róla Szentkuthy 
és Nagy Lajos stb.; leánya, a verseket 
is publikáló Kazatsay Emilné Lázár Jo-
lán, a Madách Színház segédszínésznő-
je, 1975-ben halt meg, az író esetleges 

hagyatéka talán ezen a szálon is meg-
közelíthető. Egyelőre még arcképét sem 
bírjuk. Mindenesetre úgy vélem, hogy az 
alapos, kíváncsi és politikailag elfogulat-
lan műelemzés Lázár „napkeleti történe-
teit” is odaperelhetné, ahová valók: a szá-
zadelő magyar szecessziójába, mondjuk, 
Lechner épülettervei, Csontváry cédrusai 
és Herczeg Ferenc Pogányok című regé-
nye közelébe. Sírja a Kerepesi Temetőben 
található – ha még: 36-1-40….”

B.J.

Az örmény naptárból
Karácsony ünnepi előkészülete is böjttel van összekapcsolva. (Ez november 15-én kez-
dődik, mint a görög egyházban). Az örmény egyházban 24-én van az előesti liturgia. Er-
délyben e napon este 5-8 óra között végezték. Vannak saját énekei a 25-i liturgiának, s 
26-án Szent István első vértanúnak. Ezévi sorozatunk végén hadd idézzünk Szent István 
liturgiájának bevonulási énekéből*:

„Ezért te, aki jobban felmagasztaltattál a dicsőségbe, mint valamennyi szent, kérd 
számunkra is a mennyi adományozótól az örök élet ajándékait és nagy irgalmasságát.”

dr. Sasvári László

* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 101. oldal

  


