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Évadkezdő klub nagy sikerrel
Január17-énforrtalevegőaFővárosiÖr-
ményKlubbanahidegellenére.AzErdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
kampánynyitó rendezvényén az Erdélyi
ÖrményMúzeumsorozatkétújkiadványa
voltatéma.AzelnökAz Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény 
Önkormányzatai 20 éve – 1001 mosoly-
gós örmény arc – című emlékalbumot
mutattabe,amelyhezbevezetőnekAlexa 
Károly Magyarörményekc.cikkétolvasta
fel Várady Mária színművész, remek
hangsúlyozással. Az egyesület archívu-
mábanlévőközelszázezerfotóbólmeg-
jelentetettmegközelítőleghétszázképés 
a tematikus szöveges tartalombemutatja
az egyesület céljainak megfelelő mű-
ködését és értékmentését határon innen
és túl, a magyar kultúra részét képező
magyarörmény kultúra sokszínűségét..

Azemlékalbumaközgyűjteményekhezis
eljut, ezzel is tájékoztatást nyújt ország-
szerteamagyarörménységsokévszázados

jelenlétérőlaKárpát-medencében,közös-
ségeik,kultúrájuk,örménykatolikushit-
életükmegismeréseáltal.

A klub második részében Gyertyánfy
András tanár bemutatta A Gyertyánffy 
család története a 19. századbanc.család-

történetét vetített-
képes előadásával. 
A DVD  kiadványt
az EÖGYKE a Bp.
Főv.II.ker.Örmény
Önkormányzat tá-
mogatásával adta
ki. A klubterem
felbolydult a bemu-
tató során, kiderült,
hogy nagyszámú 
Gyertyánffy család-
tag személyesen je-
lent meg, hogy talál-
kozhassonazelőadó
szerzővel,arokona-
ival.VoltakErdély-
ből, Délvidékről

származók, budapestiek, és vidékiek, akik
végremegismerhettékegymást,találkozhat-
tak egymással. Sokanmáshonnan  kapták

meg – mondjuk – nyolcszáz esztendő 
(haazörményekKárpát-medencei jelen-
léténekkezdetéreemlékeztetünk).Hiszen 
az EÖGYKE attól „másabb” minden
egyébtörekvésnél(finomanfogalmazva),
hogymindazon„örményügyeket”kép-
viseli,amelyekbeágyazódtakamagyar
évszázadokba. Amelyek összetéveszt-
hetetlenkultúrával,műveltséggel,men-
talitással szőtték át és be a környező
magyarságot. Az erkölcsről se feled-
kezzünk meg! Az örmények főváros-
ában,Szamosújváron(avárostervezője 
1700-ban egy Alexa nevű mérnök...)
működött Magyarország egyik legna-
gyobbbörtöne–deörménymutatóban
semvoltarabokközött.
Nemakarom,alighaistudnámleltárát

adniazEÖGYKEkétévtizedének.Ese-
ményekben és vállalásokban hallatlanul 
sűrűévekvoltakezek.Egyfelőlmegkel-
lettszervezniegytettrekészközösséget,
feladatokkalésélményekkelösszeková-
csolni a tagságot, biztosítva érdekkép-
viseletét is,másfelőlmeg vissza kellett
hódítania„saját”múltat,amelyetugyan
senkielnemorzott,csakaközönyösidő
koptatott és halványított alig észlelhe-
tővé.Azegyesületlapja,aFüzetekmára
már mintegy tízezer lapnyi információt
továbbítpapíron is,megavilághálón is
errőlahúszévrőlmeg jópárévszázad-
ról. Világháló? Egy-két napja indult el 
a„magyarormenytudastar”azinterneten,
amelybe„minden”belefogkerülni.

Nézem a képeket, olvasom húsz év hí-
reit. Mi minden történt... Hány és hány
utazás–a„szent”helyekre:Erdélybe,őse-
inkvárosaiba,templomaihoz,aKányádi 
Sándorbátyánktólmegénekelterdélyiör-
ménysírkövekhezésÖrményországtája-
ira,a leírhatatlankacskarok,akeresztes

kövekvilágába,abécsiésvelenceitemp-
lomokba.Ahitéletitthonimegújításának
eseménytörténete; és itt van a rendsze-
res közösségi alkalmak „tematizálása”:
kiállítások, koncertek, emlékműsorok,
műterem-látogatások, hőseink és távoli
mártírjaink emlékeinek számontartása
–azaradivárároktól a törökországige-
nocídium iszonyattablójáig, irodalmi
estek, gasztronómiai kalandozások, óh,
azArarat konyak (mily nagy kár, hogy
Churchill éppenJaltábankapottrá)...És
akiadványok...Életemegyiklegnagyobb
szellemikalandjavoltaz,hogyvégigla-
poztam a Szamosújváron 1887 és 1907
között (ez is éppen húsz év!) kiadott
Armeniacíműfolyóiratot.Elképesztőtu-
dás-ésemléktár,amelyazősianyanyelv
magyarországi életének végórájában
szedte össze mindazt, amit az örmény
egyetemességről Európában és Erdély-
ben tudni lehetett. Nagy megtisztelte-
tés, hadd tömjénezzem magam kicsit,
hogya26kiadványbólhármaténszer-
keszthettem, köztük a legfontosabbat 
(TávolazAraráttól,2014),amelyben37
örmény gyökerű magyar író, mondjuk
így, tesz hitet „összmagyar” kötődése
mellett – Adyval az élen. És persze – 
az ember esendő – jókedvvel nyugtá-
zomamagamalkalmi ábrázolatait ebben
a hatalmas mosolygalériában. De igazán 
azmozdítja a kezem lájkolásra, hogy lá-
tom,mennyijóarcúésjókedélyűmagyar-
ral lehetek együtt örményként könyvek
között (tudálékoskodva...) és a Szeván-tó
partján (táncolva...), dudokot hallgatva és
valami örmény specialitást eszegetve...,
nemminthaodavolnékapadlizsán-aludttej
„kombóért”,hogyamaiidőkszóhasznála-
tátkövessem(erősfenntartásokkal...).

(Megjelent:
Magyar idők, 2019. január 12.)

dr. Issekutz Sarolta, a könyv szerzője
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 Bevezető
E dokumentum- és képtár egy visszate-
kintés az elmúlt 20 év történetére. Van
néhányolyantémakör,amelynekismerete
mindenképpen szükséges az emlékalbum 

értékeléséhez,megértéséhez.Ilyenekpél-
dáulaz,hogyaniskerültekazörmények
az elismert 13 kisebbség/nemze-
tiség közé, hogyan kerültem én
személyesenkapcsolatbaazörmé-
nyekkel, örmény nemzetiségi ön-
kormányzatokkal és hogyan látom 
helyemet és szerepemet az elmúlt 
többmint20évviharaibanésnap-
sütésében, milyen külső és belső
feltételek,körülményekközöttmű-
ködöttazEgyesület.
Azörménykulturáliséletbetörténő

bekapcsolódásom,valamintazErdé-
lyiÖrményGyökerekKulturálisEgye-
sület megalakulásának lehetősége

éstöbbmint20évestevékenységeszem-
pontjából fontosnak tartom az 1993-ban
hatályba lépett, a nemzetiségek jogairól
szóló LXXVII. Tv. ismeretét, amely sok
mindent szabályozott, többekközött azt
is,hogymelynemzetiségekkapnakjogot 
azönkormányzatisághoz.
Vizsgálnunkkellazerdélyiörményeket,

hogymegfelelnek-eatörvényikövetelmé-
nyeknek,azazlegalább100évehonosak
Magyarországon, számszerű kisebbséget
képeznek-eésápolják-ehagyományaikat,
kultúrájukatésbeszélikesajátnyelvüket.
Tény, hogy az erdélyi magyarörmények
többmint100évehonosakMagyarorszá-
gon,többmint350éveélnekErdélyben,
számszerűkisebbségetképeznek,alétszá-
muk kb. 10-15 ezerre tehető és beszélik 
a saját nyelvüket, amely már közel 200
évemagyar,ápoljákésmegélikkultúráju-
kat,hagyományaikat,vallásukat.Sikerült

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve

– 1001 mosolygós örmény arc -

az értesítést és 
örömmelvet-
tek részt egy 
nagy és híres 
család talál-
kozóján, mint
hozzátartozók.
Azótatöbben
telefonon is
jelentkeztek 
már.Érdemes
lennefolytatni
a családtörté-
netet, kiegé-
szítvea20-21.
századrais.
A sikeres

est is bebizo-
nyította, hogy  
a magyarör-
mények egy 
nagy családot
alkotnak,valaholmindenkirátalálarokona-
ira.Ezazegyüvétartozássegítettpl.anagy
traumák(Trianon,II.Vh.)miattmenekülő
erdélyimagyarörménycsaládokhazaibeil-
leszkedéséhez,otthonratalálásáhozis,ami-
koramárgyökeretvert(aTrianonmiattim 
enekültek)családokésazörménykatolikus
egyházigyülekezetsegítetterévbeérésüket.

Vikol Kálmán (középen) és kisegyüttese

Vikol Kálmán és tanítványaGyertyánfy András

XIX. Nerses Bedros Örmény Katolikus
Pátriárka fogadása templomban

Az est záróműsorában Vikol Kálmán
fuvolaművész és kisegyüttese – köztük
Mártonfiazongorán–atöbbifurulyánés
cimbalmon igazán derűs hangulatot va-
rázsolt,szintetáncreperdítetteaközön-
séget.Farsangidézőnépzeneiösszeállítá-
sukkal,közöséneklésselzárultazest.

M

A karácsonyi klubban


