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A Fővárosi Örmény Klubban 2017. febru-
ár 16-án ünnepeltük meg a 20. évfordulót. 

Az estet kellemes ze-
nével kezdtük dr. Szu-
per Géza és Vikol Kál-
mán jóvoltából. Ma-
gyar és erdélyi örmény 
dallamok hangoltak rá 
arra mindenkit, hogy 
emlékezzen az elmúlt 
két évtized találkozóira, 
az elhangzottakra, vagy 
az általa legemlékezete-
sebb műsorra, személy-
re, akinek bemutatá-
sa nyomot hagyott ben-
ne. Gazdag múltja van 
az EÖGYKE-nek, el-
vitathatatlan. Az emlé-
kező filmet összeállító lelkes csapat kín-
lódott, hogy mit hagyjon ki a sok-sok órás 

20 éves 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

film és sokezer fotó válogatásból, hiszen 
csak másfél óra állt rendelkezésre a klub-

esten. A film pereg, dr. 
Issekutz Sarolta pedig 
hozzáfűzi gondolata-
it – mert mindenre em-
lékezik -, közben so-
kan beszólnak, hogy 
„milyen fiatalok vol-
tunk!”, vagy „Ő sincs 
már közöttünk!” Meg-
rendülten hallgattuk a 
2000-es évek elején a 
többszáz torokból fel-
hangzó - a Városháza 
Dísztermében tartott 
Aradi Vértanúk emlék-
műsorunkon - a Him-
nuszt és a műsor leg-

végén a Székely Himnuszt. Igen, akkor 
még zsúfolásig megtelt a Díszterem az 

dr. Issekutz Sarolta elnök

A 20. évfordulón a klubban
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erdélyi örményekkel. Ha végiggondol-
juk, nagyon nagy a veszteségünk, akik-
nek hiánya időnként megrémíti az embert, 
hogy: Ő is elment? Igen, mert az a kor-
osztály fogy rohamosan, amelyik átélte a 
szülőföld, a közösség elvesztését, a csa-
ládok szétszakítását, a menekülést, a va-
gyontalanságot, az 50-es évek borzalmait, 

dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán

a reményt ’56-ban, hogy sike-
rül, a megtorlást. Ennek a gene-
rációnak egy kis vígaszt és fel-
elevenített erdélyi örmény kul-
túrát, történelmet tudott adni a 
klub, ahol sorstársaival, köze-
li és távoli rokonaival találkoz-
va közösen emlékezett erdélyi 
örmény őseinkre, szokásaikra, 
gyermekkorunkra, a hajdanvolt 
városainkra, az örmény szer-
tartású római katolikus búcsúk-
ra… Ha már oda jutunk, hogy 
nem tudunk eljönni a Klubba 
sem, akkor azért van mire em-
lékezni. Ahogy súlyos baleseti 

sérült kedves klubtársunk mondta, „nagy 
fájdalmaim vannak, de valahogy eljövök, 
mert itt együtt vagyok veletek és a közös 
emlékeinkkel.”

Szerény fogadás mellett sokáig beszél-
gettünk a múltunkról és jelenünkről. Igazi 
nagy család vagyunk.

M

Mindig úgy érkezem az 
Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesü-
let rendezvényeire, mint-
ha valóban egy családi ren-
dezvényre mennék. Ami-
kor 2017. február 2-án, 
a Böszörményi utca és a 
Hollósy Simon utca ke-
reszteződésében az ör-
mény gyökerű világhírű 
magyar festőművész száz-
hatvanadik születésnap-
ja alkalmából a 12. kerü-
leti Örmény Nemzetiségi 

Az EÖGYKE „köveihez”
Önkormányzat által rende-
zett koszorúzást, és az azt 
követő megemlékezést a 
Hegyvidéki Önkormány-
zaton megtartottuk, eszem-
be jutott A kis herceg mese 
történetírójának Antoine 
de Saint-Exupérynek me-
taforája, amelyet Juhász 
Judit is idézett egy tava-
lyi rendezvényen. A ka-
tedrális köveiről szól a ha-
sonlat, azokról a kövekről, 
amelyek majd beépülnek a 
hatalmas szentélybe, s bár Béres L. Attila


