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Miután a klub háziasszo-
nya köszöntötte a megje-
lenteket, elmondta, hogy 
a Teréz körúton, az ör-
ményekhez sok szállal 
kötődő Sergio Tabeira 
uruquay-i szakács ven-
déglőjének különtermé-
ben 1996. március 21-én 
alakult meg a Fővárosi 
Örmény Klub. Az első klubdélutánon Vákár 
Tibor tartott előadást munkásságáról, ör-
ménységéről, életéről, eredményeiről. „Ez-
zel indult el az a sorozat, amelyen be kell 
mutatni az élő művészeinket, hírességein-
ket. Mert nemcsak azokra kell emlékeznünk, 
akik az elmúlt évszázadokban éltek, hanem, 
akik köztünk élnek ma.” – mondta. Megtud-
tuk azt is, hogy a Vákár családfa érdekessé-
ge, hogy anyai és apai ágon is Vákár. 

Ifj. Vákár Tibor Örmények építészete 
Gyergyószentmiklóson címre módosította 
képekkel illusztrált előadását. Felelevenítet-
te miért lett Gyergyószentmiklós örmény vá-
ros, beszélt a történelmi dokumentumokban 
leírt letelepedésről, az örmény kereskedelem 
hagyományairól. Gróf Teleki József utazót 
idézte: „Ez a város gyergyószék fővárosa.” 
A településről fennmaradt első ismert ábrá-
zolásától kezdve a piactérről készült első is-

mert fényképig körbe jár-
tuk a főteret, megtudtuk, 
hogy melyik ház melyik 
örmény kereskedőnek volt 
a háza. A sarkon még ma 
is áll a Vákár ház, a föld-
szinti fűszerkereskedés, 
amelyet az 1900-as évek 
elején vett birtokba a csa-
lád. Megismerhettük az 

örmények utcájában ácsolt gerenda- és kőhá-
zak építészeti történetét, valamint a helyi ör-
mények gazdag adományaiból épült örmény 
katolikus templom történetét is. Láttunk, hal-
lottunk történeteket a gyergyószentmiklósi 
Vörösköpönyegesek kitüntetett tisztségéről, 
Vákár József plébános húsvéti ételszentelé-
séről, a kántori lakásról, az örmény szeretet-
házról, kereskedőcsaládokról, és kereskedő 
cégek reklámjairól is.

Az előadás második részében vetített ké-
pekből bepillanthattunk Vákár Tibor hi-
hetetlenül gazdag, sokszínű életútjába. A 
Münchenben építészként töltött évektől az 
Erdélybe történt, 1940. szeptember 10-i 
gyergyószentmiklósi bevonulásig, amikor is 
hadnagyként vezette haza csapatait. Végig 
nézhettük azokat a képeket, amelyeken ko-
lozsvári, hargitai, budapesti építész felada-
tokkal bízták meg. Láthattuk a műemlékvé-

dő előadásán készült fotókat a diósgyőri vár 
széthordott köveiről, a tapolcai tavas-barlang 
kiépítéséről, az 1978-as moszkvai kongresz-
szus emlékeiről, a Történeti Múzeumban 
rendezett emlékkiállításáról, vagy amikor 
nyolcvan évesen, mint egykori lovas tüzér 
még képes volt csikós nyeregben lovagolni 
a debreceni konferencián. Bemutatott élete a 
magyar haza és az erdélyi örménység javát 
szolgálta.

dr. Issekutz Sarolta büszkén emléke-
zett arra is, hogy 
Vákár Tibor az Erdé-
lyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egye-
sület alapító tagja 
volt, és hozzájárult 
ahhoz, hogy a füze-
tek címoldalán lát-
ható gyergyói temp-
lom rajza legyen az 
egyesület emblémá-
ja. Fia, ifj. Vákár Ti-
bor régészként foly-
tatja az apja által át-

adottakat, örményként, műemlékvédőként 
lépett nyomdokaiba. 

dr. Issekutz Sarolta az EÖGYKE kiadá-
sában megjelent örmény könyvekkel és ki-
adványokkal köszönte meg ifj. Vákár Ti-
bor előadást, és megköszönte Benyik Béla 
egyesületi tag is Vákár Tibor munkásságával 
kapcsolatos diáit, amelyet az EÖGYKE-nek 
adományozott. 

Az est információk, és a kulturális egyesü-
let programjainak ismertetésével zárult. 

Béres L. Attila
A	magyar	haza	és	az	örmények	javát	szolgálta
A	Fővárosi	Örmény	Klub	háziasszonya,	dr. Issekutz Sarolta a gyergyószentmiklósi 
művészeti	fesztiválon	hallotta	ifj. Vákár Tibor	előadását	a	város	örmény	építészeté-
ről.	Az	akkori	élmény	hatására	hívta	meg	előadónak.	Azok	sajnálhatják,	akik	nem	
tudtak	ott	lenni	a	februári	klubdélutánon	a	Nyáry	Pál	konferencia	teremben.	A	ve-
tített	képekhez	fűzött	magyarázatok	kíváncsiságunkat	elégítették	ki,	megtudtuk,	
hogy	a	főtéren,	az	utcákon	melyik	házban	kiknek	a	családja	lakott.	Az	előadás	má-
sodik	részében	fényképeken	elevenedett	fel	az	édesapa,	a	105	évvel	ezelőtt	született	
Vákár	Tibor	építészmérnök,	festőművész,	közéleti	szakember	emléke.

Fővárosi	Örmény	Klub	
2013. március 21., csütörtök, 17 óra

A	Pest	megyei	Kormányhivatal	Nyáry	Pál	terme,
bejárat	a	Budapest	V.,	Semmelweis	u.	6.	szám	felől

Műsor
•	Herman Róbert hadtörténész	–	Az	Aradi	Ereklyemúzeum	
kincsei	–	vetítettképes	előadás

•	Dr. Szarka György – Barangolás	Bácskában,	Bánságban	
és az	Al-Duna	vidékén	2013.	augusztus	4–11.	között	–	vetítettképes	előadás
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A Fővárosi Örmény Klub februári közönsége a Nyáry Pál teremben


