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KedvesBarátaink!
Egy új örmény kulturális identitásőrző
eseménytanúilehetünk.MaaHíres ma-
gyarörmények tablója felavatására kerül 
sor, amelyet a XII. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormány-
zatmegrendelésérePál János fes-
tőművész, grafikus készített el, s
amely ma a Budapesti Örmény
KatolikusLelkészségtulajdonába
kerül,ajándékozásjogcímén.
Azidentitásigensokrétű,aha-

zaierdélyiörményeknélezaztje-
lenti,hogyaszülőföldünkErdély,
nemzetiségünk magyar (magyar-
örmény), kulturális identitásunk
erdélyi örmény, hitéleti identitá-
sunkörménykatolikus,melyeket
együtt egyénenként és közösség-
ként élünk meg.
A közösségünk akaratából lét-

rejöttek 1994-ben az örményön-
kormányzatok és civil szerveze-
tek, elsőkéntazErdélyiÖrményGyöke-
rekKulturálisEgyesület.

Magyarörmény hírességeink
Emléktábla avatás az Örmény Katolikus Templomban 2018. 05. 20-án

Képviselőifeladatunkéstörvényiköte-
lezettségünk ezenidentitásokmegőrzése,
kutatása,fenntartásánakbiztosítása,tehát
aközösségösszefogása,bővítése,aszuny-

nyadóerdélyiörménységszámáraakul-
túránkmegismertetése,megmentése, kö-
zösségünknagyjainakmegismertetése.
Hogyan tettük eddig?  AzErdélyiÖr-

ményGyökerekfüzetek1997-bentörtént
beindításával és terjesztésével (hazánk-
banésőshazánkban–Erdélyben,magán-
személyek és szervezetek, közgyűjtemé-
nyekszámára),aFővárosiÖrményKlub
rendezvényeivel1996óta,azErdélyiÖr-
mény Múzeum könyvsorozat beindítá-
sával (25 kiadvány), számtalan kiállítás
megrendezésével, közösségi találkozók,
konferenciák, kulturális hetek megszer-
vezésével, barangolásokkal Erdélyben,
szobrok,emléktáblákállításával,egyházidr. Issekutz Sarolta, Dávid Krisztián

Fülöp Ákos atya, mögötte balról Pap János, Hegedüs An-
namária, Béres L. Attila
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és világi gyűjtemények restaurálásával,
templomokéstemetőkfelújításával,gyűj-
temények(egyháziésvilági)kialakításá-
val,genealógiákkutatásávalésmegjelen-
tetésével, a MagyarörményTudástár in-
gyenes online felületmostani elindításá-
val,mindenkiszámára.
Maegyújidentitásőrzőformaszemta-

núi lehetünk: az erdélyiörmény szárma-
zásúhírességeinkjórészétarcképeikáltal
ismerhetjük meg Pál János festőművész
ecsete nyomán,melyhez egy kis kataló-
gus tartozik az életrajzokkal. A tabló az
örménykatolikustemplom(Bp.XI.Orlay
u.6.)előterének falán tekinthetőmeg.A
rövid életrajzokat tartalmazó katalógust 
Hegedüs Annamária elnök állította össze.
Azttudjukmár,hogyahazaierdélyiör-

ményekésazőshazában-Erdélybenma-
radtmagyarörményekisegynagycsalád
tagjaivagyunk, tehát ez egycsaládi tab-
ló,amelysokakszámára(márismerten)a
családtagokképétisábrázolja.Vagytud-
ja,vagynemtudja,debiztosan-acsalád-
fákbanbogarászva–mindenkimegtalál-
hatja hozzátartozóját.
AzIssekutzcsaládfában132családnév

található Gudenus János József genealó-
giája alapján. Ezek közül megemlítendő

a tablón láthatóKiss Ernő aradivértanú,
báró Dániel Ernő miniszter, a Jakabffy 
család, Hervay Gizella költő, Lászlóffy 
Aladár költőésíró,Lászlóffy Csaba köl-
tőésíró,id. Dr. Issekutz Béla gyógyszer-
tanprofesszor,kutató,akadémikus.
KöszönetaXII.kerületiÖrményNem-

zetiségi Önkormányzatnak ezért a szép
kezdeményezésért.Kérjük,hogykutassa-
naktovább,mintmindenki,hogybüszkén
mutathassukmegmagunkat, hírességein-
ket,amagyarkultúraéstörténelemnagy-
jait.Úgylegyen!

dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnöke

Híres magyarörmények tablója

Hősök, politikusok
BoldogBogdánffySzilárdDr.,titkospüs-
pök
CzetzJánostábornok
KissErnőaltábornagy,aradivértanú
LázárVilmosezredes,aradivértanú
PongráczGergely’56-oshazafi,Corvinköz
PongráczÖdön’56-oshazafi,Corvinköz
báróDánielErnőkereskedelmiminiszter
Gajzágó SalamonÁllami Számvevőszék
elsőelnöke
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GoroveIstvánkülügyiállamtitkár,földm.
ésker.miniszter
IvádyBélaföldművelésügyiminiszter
JakabffyElemérorszgy.képv.,Orsz.Ma-
gyarPártelnöke
JakabffyKárolyállamtitkár,vezérigazgató
KristóffyJózsefbelügyminiszter
LukácsBélakereskedelemügyiminiszter
LukácsGyörgyvallás-ésközoktatásügyi
miniszter
LukácsLászlópénzügy-ésbelügyminisz-
ter,miniszterelnök
Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter,
képviselőházelnöke
UrmánczyNándororszgy.képviselő

Művészek
AgárdyGáborszínművész,ikonfestő
BarcsayJenőfestőművész
BánffyGyörgyszínművész,orszgy.kép-
viselő
Brassai (Halász)Gyula fotó- és filmmű-
vész,festő
FlóriánAntalszínművész
GrossArnoldgrafikusművész
HollósyKornéliaoperaénekesnő
HollósySimonfestőművész
KacsóhPongráczeneszerző
LászlóMagdaoperaénekes

LukácsMiklóskarnagy,operaigazgató
MoldovánStefániaoperaénekes
NákóBertafestőművész
SzervátiuszTiborszobrászművész
TutsekPiroskaoperaénekes
ViskiJánoszeneszerző

Írók, költők
AdyEndreköltő
BányaiElemér–Zuboly,író
Czárán Gyula földbirtokos, a turizmus
apostola
CsikyGergelyszínműíró
DávidCsabaíró,műfordító
HervayGizellaköltő,író,műfordító
LászlóffyAladáríró,költő
LászlóffyCsabaköltő,író
TarjánTamásirodalomtörténész,színikritikus

Tudósok, kutatók
FelvincziTakácsZoltánorientalista,mű-
vészettörténész
id.Dr.IssekutzBélaorvos,gyógyszerész,
akadémikus
Katona Tamás történész, műfordító,
orszgy.képviselő
Pattantyús-ÁbrahámGézagépészmérnök
professzor
RoskaMártonrégész,egyetemitanár
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