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Az Egyesület már az 1997-ben 
történt megalakulásával egyi-
dejűleg célul tűzte ki, hogy az 
Erdélyből elszármazott és Ma-
gyarországon letelepedett, de 
szétszóródott magyarörmé-
nyeket közösséggé formálja 
és számukra biztosítsa az er-
délyi örmény kulturális identi-
tás fenntartásához szükséges lehetőségeket. 
Így döntöttünk azonnal az általam már egy 
éve üzemeltetett Fővárosi Örmény Klub át-
vételéről és az Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek kulturális és információs havilap 
megindításáról. E kettő célja az volt, hogy a 
szétszóródott családok fizikailag is egymás-
ra találjanak és az országban bárhol élők tu-
domást szerezzenek az örmény kultúra 
utolérhető lehetőségeiről. Ezen kívül meg-
határoztuk az erdélyi örmény gyökerekkel 
való kapcsolattartás szükségességét: az er-
délyi örmény katolikus egyházközösségek-
kel való együttműködést, magyarörmény 
civil szervezetek létrehozását Erdélyben, 
templomaink, temetőink állagának megőr-
zését. Ehhez szorosan kapcsolódik az er-
délyi szülőföld alapos megismerése, az ör-
mény katolikus egyházi búcsúk látogatása, 
a nyári barangolások megszervezése a ma-
gyarörmény találkozókkal fűszerezve, azaz 
a fizikai együttlétek öröme, a kulturális 
programok cseréje. Ezen céljainknak meg-
felelően szervezett programokat minden 
évben megvalósítottuk, valamint támogat-
tuk az örmény katolikus hitélet fennmara-
dását és támogattuk minden évben a buda-
pesti örmény katolikus templom, múzeum 

dr. Issekutz Sarolta (EÖGYKE elnöke, Budapest)

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
az örmény kultúra szolgálatában 2010–2014

és könyvtár működését, állagá-
nak feljavítását. 

Már az induláskor fontos-
nak tartottuk az örmény kul-
turális identitás őrzését mara-
dandóan megjelenítő Erdélyi 
Örmény Múzeum könyvsoro-
zat beindítását és a kiadvány-
ok közgyűjteményeknek el-

juttatását; a múltunk emlékeinek kiállítá-
sok útján való megjelenítését; az örmény 
témájú konferenciák, kulturális napok, he-
tek megszervezését, az évenkénti budapesti 
és erdélyi örmény katolikus búcsúkon való 
részvételt, az Aradi Vértanúk emlékünnep-
ség megszervezését. Ehhez 1999-ben csat-
lakozott a Szongott Kristóf-díj alapításunk, 
amely díjat évente, a karácsonyi klubdél-
utánon adunk át az örmény kultúra-, a kö-
zösség érdekében kifejtett tevékenységü-
kért kimagaslón teljesítő egyéneknek.

A 18 év alatt mindezekből egy rendszer 
alakult ki, amely évente mindig megismét-
lődik más-más tartalommal. Eredménye-
ként mára elmondható, hogy biztonságosan 
lehet számítani az egyesület ezirányú mű-
ködésére, amelyről széleskörűen lehet in-
formációt szerezni a füzetekből és a www.
magyarormeny.hu honlapunkon, amelyet 
már a világ sok országából látogatnak az 
örmény gyökerűek.

A rendszer kiegyensúlyozott működését a 
háttér örmény nemzetiségi önkormányzata-
ink adták és adják jelenleg is a programok, 
könyvkiadások, stb. pénzbeli támogatásá-
val, együttműködési megállapodások, pro-
jektek részfinanszírozása útján. Önmagában 

az egyesület ezt a rendszert csekély bevéte-
le miatt pénzügyileg nem tudná fenntartani.     

2010-ben is megjelent a füzetek és év-
könyv, esetenként egyre bővülő oldalszám-
ban (1250 példányban) és eljutott a címlis-
tánk alapján papír alapon Magyarországon 
és kb. 450 példányban Erdélybe is. A füze-
tek a honlapunkon is olvasható, erről sok 
száz olvasónknak e-mail üzenetet küldünk 
a megjelenéskor.

A Fővárosi Örmény Klub megrendezését 
felváltva vállalták a kerületi örmény önkor-
mányzataink, a változatos programokat ha-
vonta a füzetekbe meghirdetjük és beszá-
molunk róla, valamint a decemberi füzetek-
ben az éves tartalomjegyzéket és a klubok 
műsorát is megjelentetjük.

Megjelentettük 20 éves kutatómunka 
eredményeként Gudenus János József szer-
kesztésében az Örmény eredetű magyar 
nemesi családok genealógiája c. köny-
vet, amely a 2010-ben megjelent mű javí-
tott, bővített kiadása. E kötetben már 5.500 
családnév található, amelyben az 57 ör-
mény gyökerű magyar nemesi család szer-
teágazott. Kiadtuk a dr. Issekutz Sarolta 
Délvidéki örmény nemesek, Elemér – Écska 
– Nagybecskerek c. tanulmánykötetet, hogy 
az erdélyi örmény kolóniákból elszárma-
zott kereskedő családok életét is megismer-
tessük, így Kiss Ernő és Lázár Vilmos ara-
di vértanúk családjait. Kőország címmel fo-
tókiállításon mutattuk be az örményorszá-
gi egyházi építészetet, díszítő művésze-
tet. Részt vettünk több konferencián, így 
Gyergyóban is, örmény emlékhelyeken 
(Kiskunmajsa, Pongártz Ödön ’56-os te-
metése, Bánffy György temetése, Agárdy 
Gábor emléktábla), támogattuk az eleméri 
templom felújítását, a Mezőségi Szórvány 
Kollégium felépítését, könyvkiadáso-
kat, találkoztunk a brassói örményekkel 
egy felejthetetlen rendezvény keretében. 

Koszorúztunk Budapesten és Eleméren, 
Nagybecskereken a szabadságharc ör-
mény hősei emlékhelyeinél, részt vettünk 
Dr. Bogdánffy Szilárd erdélyi örmény szár-
mazású titkos püspök boldoggá avatásán 
Nagyváradon. Az egyesület elnökségé-
nek döntése alapján a 2010. évi Szongoth 
Kristóf-díjat dr. Puskás Attila érdemelte ki. 

Az őszi örmény önkormányzati választá-
sokon 11 kerületet szereztük meg, az eddi-
gieknek megfelelően, amelyek ciklusa most 
fog véget érni. 

2011-ben a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat választásán sikerült többségbe jut-
nunk és így harmonikus működést biztosí-
tottunk a kultúra területén is. Az Országos 
Örmény Önkormányzat képviselői közül 
viszont kisebbségbe került az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek képviselőcsoportja, így a 
kezdeti remények után végül is teljesen a 
„keleti” örmény vonal vette át az irányítást, 
akik az erdélyi örmények kultúra ápolását 
nem tartva fontosnak, minden állami támo-
gatást maguk között osztottak fel. 

Megjelentettük Szongott Kristóf szamos-
újvári armenológus által szerkesztett, 
1897–1907-ig Szamosújváron megjele-
nő ARMENIA magyar-örmény havi szemle 
21 évfolyamát DVD-n, mintegy 8.500 ol-
dalon, digitalizáltattuk az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek korábbi 10 évfolyamát és 
feltettük a honlapunkra (azóta az alapítástól 
kezdődően minden lapszám megtalálható); 
támogattuk az Erzsébetvárosi örmény kato-
likus templom könyvgyűjtemény-katalógu-
sa kiadását, valamint a Szamosújvári Ör-
mény Katolikus Gyűjtőlevéltár repertóriu-
ma kiadását.

Kiállításaink voltak: Örmény szár-
mazású magyar nemesi család címe-
rei; Ecsmiadzin kincsei; társrendezőként 
Gyermekrajz kiállítás örmény motívumok-
ból, valamint a Kolozsvári Magyar Napok 
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alkalmából az erdélyi örmény kultúra ki-
állítása a Szabók Bástyájában a kolozsvá-
ri Armenia Örménymagyar Baráti Társaság 
társrendezőjeként. Könyvbemutatót tartot-
tunk Szamosújváron, Gyergyószentmikló
son, Erzsébetvároson a magyar találkozón, 
Nagybecskereken a Madách Színházban. 
Támogattuk a szamosújvári Mezőségi 
Szórvány Kollégium felépítését, az elem-
éri templom restaurálását, a gyimesbükki 
Magyar Iskola újjáépítését, a koltói Liszt 
Ferenc szobor felállítását. Részt vettünk 
éveken keresztül az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum 
által szerveződő Kárpát-medencei örmé-
nyeket bemutató kiállítás megszervezésé-
ben és támogatásában. A Szongott Kristóf-
díjat Dávid Csaba író, szerkesztő részére 
adtuk át.

2011 decemberében dr. Issekutz Sarolta 
átvette a Kisebbségekért Díj Hazai Kisebb-
ségekért Tagozat díját Orbán Viktor minisz-
terelnök aláírásával a Magyar Parlamentben.

2012-ben a már említett minden év-
ben megvalósuló programok mellett kiad-
tuk Murádin Jenő: Magyarörmény palet-
ta c., 36 magyarörmény képző- és iparmű-
vészt felsorakoztató „lexikon-szerű” könyv 
1. kötetét, támogattuk Dávid Csaba Dirán 
és Júlia c. regényének kiadását; Szil-Vay 
Ingrid Újjászületés c. versgyűjteményét.

Örmény arcok, örmény szemek cím-
mel kiállítást rendeztünk. Emléktáblát 
állítottunk Lázár Vilmos aradi vérta-
nú bronz plakettjével a Nagybecskereki 
Püspöki Székesegyházban, valamint 
Hollósy Simon festőművésznek Budapest 
XII. Hollósy Simon u. sarkán a XII. ker. 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen. Támogattuk a Szentpéteri József 
Ötvös Iparművészeti Stúdiót az örmény 
motívumok megismertetése céljából, 
nyári barangolásunk során részt vettünk 

a csíkszépvizi családi találkozón, több száz 
erdélyi örmény között.

Közreműködésünkkel sikerült Avedik 
Hovannisiján örmény katolikus papot fo-
gadnunk a budapesti templomunkban, 
aki XIX. Nerszesz Bedrosz örmény kato-
likus pátriárka személyi titkára Libanon-
ban és így évente több alkalommal ör-
mény nyelvű szentmise is felhangzik a Bp. 
XI. Orlay u. 6. szám alatti templomunk-
ban. A Szongott Kristóf-díjat a Csíkkörzeti 
Magyar-Örmény Közösség Szentháromság 
Alapítványa – Csíkszereda részére adtuk át 
főleg a csíkkörzeti magyarörménység ösz-
szetartásáért.

2013-ban kiadtuk Benedek Katalin: Élő 
magyarörmény művészet c. 42 magyarör-
mény képző- és iparművészt megjelenítő 2. 
„lexikonszerű” könyvünket.

Részt vettünk egyházi rendezvénye-
ken kívül Gyergyószentmiklóson a Ma-
gyarörmények Romániai Szövetsége meg-
alakulásának ünnepségén, valamint a 
Gyergyószentmiklósi III. Örmény Művé-
szeti Fesztiválon, amelynek költségeihez 
hozzájárultunk.

Április 5-én megnyílt a könyvnyomtatás 
500 éves évfordulója alkalmából évek óta 
közreműködésünkkel szervezett és támoga-
tott Távol az Araráttól…Örmény kultúra a 
Kárpát-medencében c. kiállítás a Budapesti 
Történeti Múzeumban, valamint az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban 2 napos nem-
zetközi tudományos konferencia „A kultu-
rális transzfer lehetőségei. Örmények Kö-
zép- és Kelet Európában” címmel. A kiál-
lításra heteken keresztül szerveztünk és ve-
zettünk ingyenes csoportos tárlatlátogatást. 
A kiállítás katalógusa kiadásához jelen-
tős adománnyal járultunk hozzá. Számta-
lan helyszínen népszerűsítettük az örmény 
kultúrát, pl. Jászkiséren az örmény gyökerű 
Aradi Vértanúkra emlékezve.

Kiemelkedő esemény volt számunkra, 
hogy segítségünkkel és támogatásunkkal 
egyszerre 5 kisgyermeket keresztelt és bér-
mált meg Avedik atya az örmény katolikus 
templomban örmény katolikus rítus szerint, 
igen nagy érdeklődés mellett.

Támogattuk az Immaculata Alapítvány a 
Köztéri Szobrok Emeléséért szervezésében 
Mátyássy László: Mária Anya c. 4 méte-
res bronz szobrának felállítását a Budai Vár 
déli Cortina falán.

A Szongott Kristóf díjat Dr. Kovács 
Bálint armenológus, történész és Dr. Pál 
Emese egyházi művészettörténész részére 
adtuk át a karácsonyi klubdélutánon.

2014-ben kiadás alatt áll Alexa Károly: 
Távol az Araráttól…A magyarörmény iro-
dalom c. lexikonszerű antológia az Erdélyi 
Örmény Múzeum sorozat 20. köteteként. 
Támogattuk Dávid Csaba: „…azonképpen 
itt a földön is…” regényének, Dr. Doboss 
Gyula: A Merza napló c. családi regényé-
nek és Balázs-Bécsi Attila: Szamosújvári 
örökség c. könyvének kiadását.

Megrendeztük a nemzetiségi önkor-
mányzatiság eltelt 5 ciklusa alatti tevékeny-
ségünkről szóló, nagyszabású zárszámadó 
kiállításunkat, mely az eltelt két évtized 
alatt bemutatott 28 kiállításból adott ízelí-
tőt. Kiállítást rendeztünk az Örmény Geno-
cídiumra emlékezve az örmény katolikus 
templomban. 

Kegyeleti barangolás szerveztünk az 
I. világháború 100. évfordulója alkalmából 
júl. 27–aug. 1. között Isonzó, Doberdó, Jú-
liai Alpok helyszínekre, ahol felkutattuk és 
megkoszorúztuk az erdélyi örmény hőseink 
fellelt sírjait.

Megkezdtük a 2015. április 24-i emlék-
napra, az Örmény Genocídium 100. év-
fordulója megünneplésére való felkészü-
lést, amely alkalomra egy Hacskar – kőke-
reszt felállítása fog emlékeztetni mindenkit 

a Budapesti Örmény Katolikus Plébánián a 
XX. század első, és elhallgatott népirtására. 

2014 választási év Magyarországon. A 
tavaszi választások után ősszel a helyható-
sági választásokra kerül sor, mellyel egyi-
dejűleg lesz lehetőség a nemzetiségeknek 
még a nemzetiségi jelöltjeikre is szavazni. 
A 2011. évi CLXXIX. tv. A magyarországi 
nemzetiségekről szóló törvény kimondja, 
hogy a magyarországi örménység örmény 
és magyar anyanyelvű, tehát bátran minden 
örmény kérheti felvételét az örmény név-
jegyzékbe, aki magyar állampolgár és Ma-
gyarországon állandó bejelentett lakással 
rendelkezik. 

Öt évre választunk most képviselőket. 
A megváltozott új szabályoknak megfele-
lően először nyílik lehetőség, hogy a vá-
lasztópolgár – bárhol lakjon az országban 
– szavazhasson közvetlenül nemcsak a he-
lyi, de a budapesti (ha Budapesten lakik) és 
az országos képviselőjelölti listákra is. Ez-
zel megnyílik annak lehetősége, hogy szá-
mosságunkat felmérhessük. Ehhez az szük-
séges, hogy minden örmény gyökerű kér-
je felvételét legkésőbb szeptember 26. nap-
jáig az örmény nemzetiségi névjegyzékbe 
és október 12-én adja le szavazatát az Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület képviselőjelöltjeire, illetve a fővárosi 
és országos képviselőjelölt listájára. Csak 
az szavazhat, aki előzetesen felvétette ma-
gát az örmény nemzetiség névjegyzékbe a 
www.valasztas.hu honlapon keresztül, vagy 
kérelmi űrlapon. Az október 12-i örmény 
nemzetiségi választásokra tekintettel nagy-
szabású kampánytevékenységet folytatunk, 
amelynek igényes kiadványát: Erdélyi Ör-
mény Gyökerek füzetek választási különszá-
mát biztosítjuk az érdeklődők számára. 

(Elhangzott Gergyószentmiklóson, 2014. 
szeptember 5-én, az Örmény Nemzetközi 
Történész Konferencián)


