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nem tudunk felmutatni. Ez volt a keleti 
örmények 2014-ben vallott álláspontja! 
(Meghallgatható és elolvasható a www.
magyarormeny.hu honlapon.)

Hazánk ismét veszélyben van a hatal-
mas ázsiai bevándorlási hullám miatt. 
Hála Istennek mindent megtesz kormá-
nyunk, hogy ezt megakadályozza.

Mi erdélyi örmények 22 éve szenved-
jük el a bevándorolt keleti örmények nem 
európai viselkedését – tisztelet a kivétel-
nek. Pedig valahol mélyen közös gyöke-
reink vannak. De hiányzik belőlük az alá-
zat, a hála, hogy hazánk befogadta őket. 
Követelőzők és támadók. Alig tudnak 
magyarul, de már az örmény nemzetiségi 
vezetésben vannak, sőt az országosban is, 
holott nem is értik a nemzetiségi önkor-
mányzatiság lényegét, szabályait, nem fo-
gadják el a törvényes működés kötelezett-
ségét. Számukra Magyarország egy üzleti 
vállalkozás, amely lakást, gépkocsit, va-
gyont biztosít számukra a hazai örmény-
ség egésze kulturális identitásának meg-
őrzésére juttatott közpénz terhére. Meg 
kell nézni őket, hogy anyagilag mennyire 
jutottak néhány év alatt! 

Kevés volt a 22 év, hogy belássák, ez 
a mi hazánk, amelyért örmény őseink is 
nem kevés áldozatot hoztak, hogy meg-
hálálják 350 évvel ezelőtti befogadásukat. 

Hazaszeretet, beilleszkedés számukra saj-
nos ismeretlen fogalom, nem is értik, hogy 
mit jelent.

Március idusán óhatatlanul eszem-
be jutnak 48-as örmény hőseink, haza-
szeretetük és önfeláldozásuk, akiknek 
személye példát mutat az ifjú generáci-
óknak. Ráadásul Kiss Ernő altábornagy 
saját felmenőim között szerepel. Gr. Teleki 
Sándor, a szabadságharc után azt írta: 
„Gyermekségem óta szeretem az örmé-
nyeket, annyira, hogy bátran kinevezhet-
nének díszörménynek. Apám folyvást 
beszélt örményül. Szorgalmas, takarékos, 
vállalkozó, vendégszerető nép: pártolója 
irodalmunknak, művészetünknek, bátor 
katona, szabadságharcunk történetében ott 
állanak Kiss Ernő, Czetz János, Gorové 
Antal, Hankovics György és még hányan? 
Az 1848-49-i hadjáratunkban minden 
nemzetiségből került ki ellenünk kém, ör-
mény egy sem…”

Sajnos egyre több áruló bukkan fel eb-
ben a felfordult világban még nálunk is.

A húsvéti ünnepekre, Krisztus kereszt-
halálára és feltámadására készülve azért 
imádkozom, hogy

…szabadíts meg a gonosztól!”
2016. március 15. 

Dr. Issekutz Sarolta

Az EÖGYKE kizárólag a tisztességes 
együttműködés híve, ezért elutasít (egye-
sületi szinten akár vele és más alanyi 
személyekkel szemben is) mindenfaj-
ta kirekesztést és illegitim álláspontot. 

Az együttműködés célja, hogy a Magyar-
országon élő örménység kulturális iden-
titását, hagyományőrzésének ápolását 
mind az örményországi, mind az erdélyi 
örmény gyökerű magyar állampolgárok 

körében hirdesse, népszerűsítse és legjobb 
tudása szerint erősítse.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület a 2014 október 12-i választá-
sokon mandátumokat szerzett örmény 
nemzetiségi önkormányzatokat, azok kép-
viselőit együttműködésre hívja fel a kö-
vetkező célok megvalósítása érdekében:

A 2015-ös Örmény Genocídium emlék-
év méltó, közös megünneplésére. Közös 
erőfeszítésekkel küzdjünk a 100 évvel ez-
előtti sajnálatos események állami szintű 
elismertetése és a teljes magyar nemzet 
által való méltó befogadás érdekében.

Az örmény nemzetiség korábbi jó híré-
nek, társadalmi elismertségének, elfoga-
dottságának és megbecsültségének visz-
szaszerzéséért a kultúrában, a politikában, 
a közigazgatásban éppúgy, mint a hitélet-
ben idehaza és külföldön.

Legyünk büszkék arra, hogy e közösség 
még közel 800 év után is büszkén vállalja 
örmény gyökereit az immáron 19. század 
vége óta fellelhető nyelvvesztési és integ-
rációs folyamatok ellenére. Sőt vállalja 
a „rearmenizációs” („újraörményesítési”) 
folyamatokat, a már részben elfelejtett ör-
mény szokások, hagyományok újraélesz-
tése, adott esetben újratanulása árán.

Tárjuk fel közösen az elfelejtett örmény 
történelmet, kultúrát, tárgyi emlékeket 
és mentsük meg, de legalábbis dokumen-
táljuk a jelenlegi állapotot.

El kell érni a közösség működésé-
nek olyan morális megbecsülési szintjét, 
amely alapján a vér szerint örménységhez 
tartozók büszkén vállalják e gyökereket 
és csatlakoznak e közösséghez. Valljuk, 
hogy e közösség valós számossága közelíti 
a 20000 főt, ezért mindenki közös feladata 
és felelőssége a rejtett örmények megtalá-
lása és aktivizálása, azaz a legközelebbi 
választáson az örmény regisztrálók száma 

közelítse meg a 20000 főt. Folytatni kell 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület által megkezdett és eddig sike-
resen folytatott genealógiai kutatásokat.

Legyenek meghirdetett örmény közös-
ségi ünnep- és emléknapok, amelyek mél-
tók az adott eseményhez.

Legyen végre az örménységnek egy 
olyan kulturális centruma, amely jól meg-
közelíthető közforgalommal, reprezen-
tatív, ahol kiállítások és rendezvények 
is szervezhetőek. Szűnjön meg az az elha-
gyatott, drága, holt iroda, amely az éves 
néhány testületi ülésen kívül semmire sem 
használható. 

Változtatni kell azon, hogy a magyaror-
szági örménységnek a keresztesköveken, 
egynéhány márványtáblán túl nincs igazi 
szimbóluma. Az örménységnek legyen 
élő, művészetekből, kultúrából, élettel teli 
szimbólum együttese, amelyhez szívesen 
csatlakozik mindenki, örmény és nem 
örmény. Juthasson hozzá bárki örmény 
könyvekhez, tárgyi emlékekhez, örmény 
tárgyú könyvekhez, tanulhasson örmény 
táncokat, kóstolhasson örmény ételeket, 
ismerhesse meg a múltunkat és lássa a jö-
vőt, mert akkor e többszáz éves diaszpóra 
nem fog kihalni.

Össze kell fogni, mert e közösség aktív 
tagjai kihalóban vannak, idős koruk miatt. 
Meg kell találni a fiatalságot, hogy megfe-
lelő módon tegyük számukra is vonzóvá 
a gyökereket. Ha nem tesszük meg, egy 
generáció alatt megszűnik mindaz, ami 
800 év alatt nem szűnt meg.

Legyen minden évben (esetleg kétéven-
te) előre meghirdetett örmény nemzetközi 
kulturális hét, amelyre koncentrálni lehet 
anyagi és szellemi erőforrásainkat.

Szűnjön meg a „te nem is vagy örmény, 
mert nem tudsz örményül”, vagy „te csak 
egy bevándorló vagy és nem is tartozol 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
tájékoztató felhívása a nemzetiségi választásokat követő 

együttműködésről. 
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az elfogadott nemzetiség közé” szemlélet. 
A most bevándorolt és Magyarországon 
hazát talált örményeket fogadjuk úgy, 
mint vérfrissítés az örmény kultúra ápo-
lásában, mint segítséget a nyelvét vesz-
tett magyarörmény közösség múltjának 
kutatásában (régi örményül íródott do-
kumentumok fordítása). A mostani ör-
mények pedig fogadjanak el bennünket 
is örménynek és vegyék tudomásul, hogy 
az elmúlt néhány száz év már nyomott 
hagyott e diaszpóra kultúrájában, tehát 
nekik is változniuk kell, hogy beilleszked-
jenek. E beilleszkedésbe az itt élők segít-
séget nyújtanak. E segítséggel nem szabad 
visszaélni. Tudomásul kell venni, hogy 
Magyarországon a nemzetiségi autonómia 
csak kulturális autonómia és nem gazdasá-
gi. A gazdasági beilleszkedéshez a közös-
ség csak keveset tud tenni, a nemzetiségi 
önkormányzati források nem arra valók.

Meg kell fogni azokat a nem örmény 
gyökerű fiatalokat, akik a méltán hí-
res örmény kultúra iránt érdeklődnek. 

Segítenünk kell őket a kultúra megisme-
résében, adott esetben az örmény nyelv 
megismerésében, hogy e kutató kíváncsi-
ságukat ki tudják elégíteni. Az elmúlt idő-
szakban nem kevés „nem-örmény” fiatal 
kiváló eredményt ért el az örmény nyelv 
és kultúra ápolásában. Őket meg kell be-
csülni, sőt számukat gyarapítani kell.

Az újonnan alakuló Országos Örmény 
Önkormányzatnak feladata e munkák 
koordinálása és a lehetséges erőforrások 
(szellemi és anyagi) megszerzése, éssze-
rű hasznosítása. A célok megvalósítása 
érdekében az országos önkormányzatnak 
reális tervet (rövid és középtávú) kell ké-
szítenie, hogy az egyes területi és települé-
si önkormányzatok a célok megvalósítása 
érdekében tervezni tudjanak.

 Budapest 2014.11.06
Az Országos Örmény Önkormányzat 

EÖGYKE frakciója: Dr. Issekutz Sarolta, 
Szongoth Gábor, Esztergály Zsófia, 

Várady Mária, Zakariás Antal Dirán, 
Füleki Balázs, Dr. Tóth Rózsa

Kedves Attila!

Sajnálom, de ezúton tájékoztatlak, hogy a Fővárosi Örmény Önkormányzat testülete 
legutóbbi ülésén egységes részvételi arányban nem szavazta meg a veled való együtt-
működést az EÖGYKE újság további terjesztésére.

Ennek sajnálatos oka a bizalomvesztés!  

A bizalomvesztés oka pedig az, hogy te félrevezetted az erdélyi örménység magyar-
országi képviselőit, és ezáltal áttételesen a közösség hazai tagjait is. Kitetted a képvi-
selőket egy, a magyarörmény diaszpóra által nemkívánatos és előnytelen helyzetnek, 
vélhetően önös érdekből. Ez a cselekedet nem vall körültekintő és bölcs vezetőre, 
sem pedig korrekt és karakán emberi magatartásra. Kár, őszintén sajnálom mind-
annyiunk nevében, hogy ilyen helyzetbe kényszerítettél! 
A döntés megalapozottságát az alábbiakban tényszerűen közlöm:

Alelnöke lettél egy új egyesületnek, egyfajta romániai helytartóként aposztrofálod ma-
gad (olvasható az előterjesztésből).  Megteheted!

AZONBAN: ennek az egyesületnek a létrejöttét tagadtad nyár vége óta előttünk, 
noha kérdeztük tőled (augusztusban és decemberben is személyesen), miután hírét kap-
tuk még korábban. Maszatoltál… így: te azt nem írtad alá, nem úgy van az, csak a szó-
szóló híreszteli… Rendben, lelked rajta. 

A képviselőtestület szerinti sunyiság azonban testet öltött február 24-én, amikor is meg-
hívást kapott az EÖGYKE országos önkormányzati képviselői garnitúrája – és kívülál-
lóként jómagam is, valamilyen okból, tanácskozási jogkörrel –, testületi ülésre. 

Mi itt úgy valljuk: a jó Isten áldása kizárólag tiszta ügyeket segít! A tisztátalan 
körülmények között megszületőket soha. 

Az Országos Örmény Önkormányzat keleti örmény képviselői csoportja politikailag 
ügyes húzással és a te tudatos vagy nem tudatos közreműködéseddel (egy vezetőnél 
ez mindegy is), együttműködésre terjesztette elő az általad és Wertán Kinga által kép-
viselt egyesületet. 

Hogy, hogyan? Tájékoztatlak: az elnök rendkívüli ülésnek minősítette az ülést (vélhe-
tően azért, hogy ha esetleg valaki el tudna menni a Szegedre (!!!!) kihelyezett ülésre, 
ne javasolhassa új napirendi pont felvételét és esetleg többségi szavazatokat megsze-
rezve ne szavazhassa le őket). A rendkívüli ülésnek az az előnye is megvan, hogy 24 
órán belül összehívható. Tehát, bár semmilyen tartalmi indoka nem volt a rendkívüli 
minősítésnek, további előnye, hogy a február 24-én 13.15 kor e-mailen kiküldött/érke-
zett meghívó másnapra, február 25-én 13.00 órára szólt. Budapest helyett, Szegedre… 
Borítékolható, hogy mindenkinek nehézségekbe ütközik átszervezni a prog-
ramjait hirtelen, ráadásul úgy, hogy a Kommunizmus Áldozatainak hivatalos 
Emléknapjára szervezték eme becses testületi ülést. Az ember nem mondja le példá-
ul az ehhez kötődő és korábban leszervezett megjelenését sem, de kisebb, hétköznapi 
indokok is vannak. Tudták ezt pontosan, ez volt a lényeg. 

Szóval, ilyen – szerintünk becstelen – körülmények között született meg a ti közös 
jövőtök. Az elmúlt 20 év munkájának eredménytelenségére hivatkozva… Idézem 
tájékozódásul, ha esetleg nem tudnál róla.  

Nyílt Levél Puskás Attilához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
„amely a mai napon létrejött egyrészről: 

Országos Örmény Önkormányzat, székhely: Budapest, Palatinus u. 4, képviselő: 
dr. Serkisián Szeván, elnök), másrészről: Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesület 
(székhely:2123 Erdőkertes, Meggyfa u. 6. képviselő: Wertán Kinga, elnök), (továbbiak-
ban együtt: Megállapodó Felek) között az alábbi feltételekkel: 


