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Balogh Jenő
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület? – 2. rész
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei

… hmmm. Ügyes…

Mindenek előtt azt kell megmagyaráz-
nom, hogy miért is kerül a képbe az 
EÖGYKE vonatkozásában mindenhol 
Avanesian Alex, vagy csak egyszerűen 
Alex neve. Az ok, mert úgy éreztem, az el-
múlt 20 év szinte minden mozzanatában, 
eseményében benne volt az Alexszel való 
összehasonlítás, az Alexszel való küzde-
lem. Talán még úgy is, hogy no lám, mi 
mennyivel jobban, ügyesebben, haszno-
sabban csináljuk, vagy az, hogy azért nem 
sikerülhetett úgy, ahogy szerettük volna, 
mert a pénzt Alexék kapták…

E részben folytatom a dr. Issekutz Sa-
rolta és Alex közötti alapvető különbsé-
gekkel: a pénzkezelés és a törvényköve-
tés, valamint a megcélzott közösség és an-
nak kultúrája vonatkozásában. 

Először tehát a kulturális irányvonalbe-
li különbségekkel folytatom.

A választási törvény, amely szerint bár-
ki szavazhatott bármely kisebbségre, bizo-
nyos mértékig megmagyarázza Avanesián 
Alex kultúrpolitikáját. Elmélete szerint 
akkor kapnak az örmények sok szavaza-
tot, ha a társadalom szép, látványos kul-
turális élményekben részesül. Ezt a kira-
kat kultúrpolitikát tehát a választási tör-
vénnyel is igazolhatnánk, ha teljesen nem 
is. Meghatározóbb a két személy köz-
ti különbség a tömegekhez való hozzáál-
lása vonatkozásában. Sarolta a közösség 
tagjainak megkeresésével, nevük alapján 
örménynek valószínűsíthető személyek 

felhívásával igen széles örmény bázist ta-
lált, köztük sok művészt, művészetek után 
érdeklődő személyt. Több száz személy-
lyel épített ki közvetlen, élő kapcsolatot. 
E kapcsolatok életre keltek, nemcsak Sa-
rolta irányába, hanem egymás között is, 
és kialakult Saroltában az a meggyőző-
dés, hogy létezik Magyarországon egy 
olyan örmény gyökerű közösség, ame-
lyet nem csak az örmény nyelvű filmek, 
az örmény rendezvények érdeklik, hanem 
van saját kulturális értéke is. E kultúra le-
het egy kicsit már része a magyar kultú-
rának, de azt ápolni kívánja. Kiderült, 
hogy e közösség nem Jerevánt, hanem Er-
délyt tekinti gyökereinek, mint ahogyan ő 
maga is ezt a tudatot hozta a szülői ház-
ból. Őseik nem a Kaukázusban vannak, 
hanem pl. a szamosújvári, erzsébetváro-
si temetőben, stb. Az is kiderült, hogy na-
gyon sokan megtalálták közös gyökerei-
ket, közös történelmük van és a legfonto-
sabb, hogy ez a közös történelem nem va-
lami elvont kategória, hanem családi kap-
csolatokban jelenik meg. Szinte mindenki 
mindenkivel családi kapcsolatba hozható. 
Az is kiderült, hogy az elmúlt 40 évben 
a családok nem nagyon beszéltek, beszél-
hettek a származásukról, kulturális örök-
ségükről és így sok minden elhalványo-
dott, mégis hajlandóak az örmény kultu-
rális gyökereikkel foglalkozni. Ezek a ha-
tások oda vezették Saroltát, hogy ellent-
mondva Avanesian Alex és Moldován 



Erdélyi Örmény Gyökerek2017. május-június

6

Domokos kulturális irányvonalával, ko-
molyan kezdett foglalkozni a közösség 
felélesztésével, a kulturális gyökerek fel-
tárásával, a megkeresett családok genea-
lógiai kapcsolataival, az erdélyi magyar-
örmény hagyományok, szokások felélesz-
tésével. Ez egészen más kulturális irány-
vonalat jelentett. Talán igaz, hogy „fá-
ból vaskarika” volt, de sikerült a magyar 
nyelvű örmény kulturális élet beindítása, 
amely a szerveződő közösség erdélyi ör-
mény gyökereit, kultúráját kutatja, ápol-
ja, felkeresi az erdélyi közösségeket, a kö-
zösséget fizikailag is összetartja, felkutat-
ja a közülük származó művészeket, tudó-
sokat, közéleti személyiségeket és bevon-
ja a közösség életébe. Kicsit távolról néz-
ve ez a kultúra annyiban örmény, ameny-
nyiben örmény gyökerű emberek műve-
lik, ezáltal hordoz magában egyfajta kele-
ti sajátosságot. Fel kellet kutatni, majd ki-
mondani, hogy vannak magyar művészek, 
pl. Ady Endre, Hollósy Simon, Csiky Ger-
gely, Tutsek Piroska, Kacsóh Pongrácz, 
Bányai Elemér (Zuboly), stb., akik nem-
csak magyarok, hanem örmény gyökerű-
ek is. Kereste és megtalálta a jelen ma-
gyarörmény művészeit is – pl. Szervátiusz 
Tibor, Novák Tata, Jankovics Marcell, 
Dávid Katalin, Döbrentei Kornél, stb., 
még azokat is megtalálta, akik nem érték 
el Moldován Domokos színpadi küszö-
bét. Meg kellett szervezni az ő fellépési 
lehetőségüket is. Sarolta ezért is hozta lét-
re 1996. márciusában a Fővárosi Örmény 
Klubot, mint fővárosi elnök, amely a szét-
szóródott, láthatatlan erdélyi örmény kö-
zösség összekovácsolásának egyik szín-
helye volt és egyúttal itt „fellépési lehető-
séget” kaptak második, harmadik vonalba 
számított, gyakran amatőr előadók, kezdő 
ifjú művészpalánták is, akik máshol nem 
kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. A 

legfontosabb elv az volt, hogy „a mi ku-
tyánk kölke”, azaz erdélyi magyarörmé-
nyek. Avanesiánék már a kezdeti pillana-
tokban, 1996 őszén a klub betiltását, meg-
semmisítését határozták el, az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Füzetek megszüntetésé-
hez hasonlóan (az EÖGY füzetek akko-
ri, „gyermekkori” neve ANI újság volt). 
E helyzetben az 1997. február 14-én meg-
alakult EÖGYKE megmentette mindket-
tőt és vállalta a működtetésüket, magához 
ragadta a kiadási jogot, szervezést költsé-
geivel együtt. Egy darabig még próbál-
koztak Avanesianék konkurens klubot ala-
kítva, de az hamarosan elhalt, mert nem 
volt bennük az a vonzerő, amely a Sarol-
tában megvolt. A klub közönsége, az egy-
re táguló közösség megismerhette a kö-
zülük származó magyarörmény művésze-
ket is. A Fővárosi Örmény Klub betöltöt-
te azt a funkciót is, hogy az elmúlt 40 év-
ben elnyomott közösség „rearmenizálása” 
megtörténhessen. Sarolta sokrétű kutatá-
sa, terve szerint nagyon sok előadás hang-
zott el az örmény történelemről, művé-
szetekről, vallásról, a gyökerek kutatásá-
ról (közben több kiállítás került megnyi-
tásra, amelyeken e történelem dokumen-
tumai kerültek bemutatásra), hogy min-
denkiben felelevenedjék az esetleg csak 
gyermekkorában hallott örmény gyökér. 
Egy teljes generációt kellett megtanítani 
az örmény történelmen túl az erdélyi ma-
gyarörmény történelemre is. Sokan csak 
azt tudták, hogy van bennük örmény vér, 
hogy az ősök Aniból származnak, de azt 
nem, hogy mit is jelent erdélyi örmény-
nek lenni, ki is volt pl. Szongott Kristóf, 
milyen város az a Gherla. A munka szi-
szifuszi volt és valóban nem volt látvá-
nyos, általában zárt körben zajlott. Hálá-
sak lehetünk a két „nem örmény gyöke-
rű” egyesületi alapító tagunknak, akik a 
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kezdetekkor segítettek. Dr. Sasvári László 
és Magyar István Lénárd „csak magyar-
ként” beleásták magukat az örmény törté-
nelembe és kultúrába, liturgiába és nem-
csak „szakmai” színezetet adtak a mozga-
lomnak, hanem bevezettek bennünket az 
„örménykedésbe”. Keleti örmény baráta-
ink nem segítettek, talán nem is szándé-
kosan, hanem azért, mert ők is járatlanok 
voltak az „örménykedésben”, amely az el-
halványult, feledésbe ment tudás vissza-, 
vagy megszerzését jelentette számunkra. 

Meg kell még említeni a „hőskorból” 
Fancsali János alapító tag szerepét is, 
aki nemcsak történelmi, irodalmi, hanem 
a zenekultúra vonatkozásában is „besegí-
tett”, valamint feleségét, Máriát is gyö-
nyörű hangjával, a zeneiskolájukat, an-
nak tanáraival egyetemben. Kulturális vo-
natkozásban nagyon sikeresek voltak a 
Wertán Zsoltné Kinga által szervezett ka-
rácsonyi betlehemes gyermek előadások 
is. Folytathatnám az emlékezést az elő-
adókkal, de senkit nem szeretnék megsér-
teni, hogy kimaradt. Nagyon köszönöm 
mindenkinek, aki eljött a klubba, előadott, 
bekapcsolódott a családfa kutatásba, ze-
nélésbe, vagy egyszerűen csak meghall-
gatta a műsort. Az elején nagyon izgultam 
minden ilyen nap előtt, de később bele-
jöttem a beszerzésekbe, a szendvicses lá-
dák szállításába, a szerelésbe, hangosítás-
ba, világításba, stb. Most már 240 klub-
délután – 2015-től anyagi nehézségek mi-
att csak kéthavonta rendezzük meg – van 
a hátunk mögött.

Korábban nem tudtam, milyen öröm a 
közösséget szolgálni. Falusi származású-
ként mindenkihez hasonlóan én is eljár-
tam temetésekre, ahol mindig kérdésként 
merült fel, hogy hányan is voltak valaki-
nek a temetésén, hányan ismerték. A fa-
luról a városba kerülve megtapasztaltam, 

hogy sok embert a szűk családon kívül 
senki sem kísér el utolsó útjára, ami annak 
a jele, hogy nem élt közösségben. Furcsa 
gondolat, de egy-egy sikeres rendezvény 
után időnként felmerült bennem, ha most 
lenne a temetésem, igen sokan lennének 
ott. Node e kis kitérő után összefoglalva 
azt tudnám mondani, frenetikus siker volt 
a Magyarok Házának Bartók termében a 
minden hónap harmadik csütörtökön, hí-
vottan és hívatlanul rendezvénysorozat. 
Most csak a szépre emlékezem és elfelej-
tem azt, hogy nem szólt a mikrofon. Szá-
momra az egyszerű kartonlapokra ragasz-
tott hatalmas, kézzel rajzolt, ágas-bogas, 
kiolvashatatlan, hiányos családfák látvá-
nya lenyűgöző és megragadó volt, annak 
ellenére, hogy nem királyi családokat mu-
tatott be. De a lényeg – mint mondottam 
– Mi voltunk a kartonpapírra ragasztva és 
megtaláltuk a kapcsolatot a Te dédnagy-
anyád és az én dédszüleim között és a „mi 
kutyánk kölke” zenélt, énekelt, szavalt.

Egy idő után a közösség mérete zava-
ró lett Avanesiánék számára. Sokkoló-
an hathatott egy-egy karácsonyi rendez-
vény fotója, amelyen 150-200 fő jelent 
meg. Megsejtették azt a veszélyt, hogy 
a magyarörmények sokan vannak. Nem-
csak művészek és tudósok, politikusok, 
hanem „választópolgárok” is, akik kul-
turális igényét nem lehet kielégíteni évi 
egy-két nagyszabású rendezvénnyel. Ha 
azok a választópolgárok aktivizálódnak, 
akkor végük van. Ezt a sikeres kultúrpo-
litikát meg kell állítani, határt kell szabni 
az örménykedés elterjedésének. A megál-
lítás lehetőségét abban látták és talán még 
ma is abban látják, hogy meg kell állítani 
Issekutz Saroltát, le kell fejezni a közössé-
get. Ezt a szándékot nem lehetett nyíltan 
kimondani, a stratégia az aknamunka volt. 
Feljelentések, elnöki leváltási kísérletek 
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(II. kerületben, a fővárosban), saját kü-
lönkiadású újságukban becsületsértő, rá-
galmazó cikkek megjelentetése, stb. Mi-
után ez sem hozott eredményt, nem tud-
ták Saroltát a „földbe taposni”, stratégiát 
váltottak. Az új stratégia az lett, hogy „ha 
már nem tudom legyőzni, akkor az élére 
állok”. 

…hmmm. Ügyes…
Megjelentek a Magyarok Házában és 

ott szervezkedtek a Sarolta közösségében, 
próbálták elcsábítani a tagokat. Ők is szer-
veztek magyar témájú örmény kulturális 
rendezvényeket konkurencia jelleggel a 
Deák Ferenc utcában, lehetőleg ugyan-
azon napra. Többször is próbálkoztak az-
zal, hogy Saroltát a közösséggel együtt 
bevigyék a Deák Ferenc utcába, majd ké-
sőbb a Semmelweis utca 17-be, de siker-
telenül. Sarolta önként nem hajtotta a nya-
kát Alex bárdja alá. 

Alex és Domokos rendezvényeit utó-
lag elemezve kimondható, hogy ezen a 
rendezvények oly szempontból sikeresek 
voltak, hogy kibővítették, színesítették a 
magyarörmény repertoárt, de a magyar-
örmény terjeszkedést megállítani nem le-
hetett. Oda vezetett, hogy most már az 
„Arméniás” kerületekben is magyarörmé-
nyek zenélnek, magyarul mondanak ver-
set, ők is sokat beszélnek az erdélyi tör-
ténelemről, múltról. Lehet, hogy arányai-
ban több szó esik Jerevánról és Örmény-
országról, időnként megjelennek „iga-
zi” örmény művészek, produkciók is, de 
most már kimondható, a Sarolta kulturális 
irányvonala győzött mindenhol, még ak-
kor is, ha azt nem a Sarolta valósítja meg. 

Vannak időnként „zavaró” jelensé-
gek is, amelyeket nevezhetnénk örömte-
linek is, például amikor egy-egy magyar-
örmény előadást, produkciót, személyt 
megkörnyékeznek, hogy a kiállítást, a 

produkciót, stb. az ő égiszük alatt, az ő fi-
nanszírozásukban, az ő helyszíneiken mu-
tassák be úgy, mint az ő produktumukat. 
Örömmel jelentem, hogy ha e csábítás si-
kerül is, ezzel maguk is a magyarörmény 
kultúrát terjesztik, azt, amit korábban tűz-
zel-vassal irtottak, szóban ócsárolták. 

A legújabb akciójukat úgy hív-
ják „alakítsunk mi is magyarörmény 
egyesülete(ke)t, a hozzánk (A.A.-hez) lo-
jális magyarörmény emberekből és őket 
hozzuk előnyösebb anyagi helyzetbe, 
így töröljük le a színről Issekutz Sarol-
tát”. Az embereket át kell csábítani, Sa-
rolta közösségét kiüresíteni és így lassan 
elsorvasztani azt a közösséget. 

…hmmm. Ügyes…
Ezen elméletnek van azonban egy na-

gyon komoly buktatója. Azt elfelejtették, 
hogy egy jól működő új közösség felépí-
tésének kulcspontja a megfelelő személy, 
személyek megtalálása. Kell az a láthatat-
lan vonzerő a közösségépítéshez, amely a 
Saroltában megvan. De olyan embert még 
nem találtak, akihez vonzódnak az em-
berek. Egyelőre csak a rombolás zajlik, 
a Sarolta közösségének rombolása és el-
lehetetlenítése, de a párhuzamos építke-
zés még nem sikerült. Nem érzik, hogy a 
közösségépítéshez nemcsak az kell, hogy 
meghirdetünk egy-egy előadást, egy ren-
dezvényt, amire eljönnek az emberek és 
meghallgatják a produkciót. Az új közös-
ség megteremtéséhez ennél sokkal több 
kellene, ennek titka a személyes kapcso-
latépítési adottság, a hitelesség, kiszá-
míthatóság, az önzetlen, lélekből fakadó 
munka és szeretet. De az is lehet, hogy 
nem is céljuk felépíteni az Alexhez lojális 
magyarörmény közösséget, mert e témá-
val csak addig foglalkoznak, amíg rom-
bolni kell. 

…hmmm. Ügyes…
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Gazdasági és törvényességi 
szemléletbeli különbségek

Gazdasági szemléletüket tekintve 
Avanesian Alexék sajátságos módon kö-
zelítették a pénzt. Az első időben elter-
jedt volt egy gyakorlat, hogy ha pl. vala-
kinek szüksége volt egy öltönyre, egy he-
gedűre, akkor oda kell menni Avanesian 
Alexhez, aki benyúlt a mellényzsebbe és 
kifizette azt. Ha a közösség elment busz-
szal Bécsbe a Mechitaristákhoz, akkor ha-
zafelé a busz megállt egy étterem előtt és 
Avanesian Alex benyúlt szintén a zsebébe 
és kifizetette mindenki vacsoráját. 

…hmmm. Ügyes…
Mindenki úgy gondolta és elfogad-

ta, Avanesian Alex ezt megteheti, mert ő 
az Országos Örmény Elnök. Talán egye-
sek odáig is elmerészkedtek a gondolat-
ban, hogy neki ez kötelessége is. Azzal 
senki nem törődött, hogy a zsebből kifize-
tett összeget Avanesian Alex hogyan ve-
szi ki az országos kasszájából és mennyit 
vesz ki minden határozat és minden szám-
la nélkül. E működés igen kényelmes és 
egyszerű volt a képviselőknek, a közös-
ségnek, (már azoknak, akik bírták az el-
nök bizalmát és támogatását, mert azt meg 
kellet szerezni és lojalitással megtartani). 
Gondolom ez ma is így van, de ez csak 
feltételezés.

Hasonló szemlélettel közelítette meg 
Moldován Domokos Issekutz Saroltát, 
mint Fővárosi Örmény Elnököt, hogy ő is 
egyszerűen benyúl a pénzes táskába és fi-
zet. Egy délután megáll egy taxi, kiszáll 
Moldován Domokos és bejön az irodába. 
Megkérdezi, hogy tetszett a sopronkőhi-
dai kőbányában bemutatott kamaraope-
ra előadása? Igen tetszett, akkor ő most 
kér 100.000 Ft-ot, mert a kamaraoperá-
val kapcsolatban neki adósságai vannak. 
Nagyon elcsodálkozott a válaszon, hogy 

csak akkor kaphat pénzt, ha testületi hatá-
rozat van róla és majd számla is kell. Töb-
bet nem is kért pénzt, hanem több más fő-
városi képviselő társával nekimentek Sa-
roltának. Ekkor volt az a pillanat, amikor 
megvonták a Fővárosi Örmény Klub tá-
mogatását, nem engedélyezték az ANI új-
ság kiadást, nekimentek a férjének, hogy 
a férje cégébe megy a fejlesztési pénz, ho-
lott tudták, a férjnek sohasem volt sem-
miféle cége és most sincs. De ezt is túl-
éltük. Ég és föld a két személy hozzáállá-
sa a pénzosztáshoz és a törvényszerűség-
hez. Kétségtelenül biztosan többen harag-
szanak Saroltára, hogy nem osztogatja a 
pénzt, de ez az ára annak, hogy ma is nyu-
godtan hajtjuk fejünket a párnára. 

Egy „háttérbeszélgetésen” arról kérdez-
tem Alexet, hogyan van, hogy az újonnan 
alapított Kiss Ernő-Lázár Vilmos díj kitün-
tetettjei között nagyon sok kerületi polgár-
mester is szerepel (akkor több mint 10 ér-
met osztottak egyszerre)? Ők nem is örmé-
nyek és mit tettek az örmény kultúráért? Ők 
adják a pénzt, ők tesznek a legtöbbet az ör-
ménységért, őket mindig ki kell tüntetni!!!- 
volt a válasz. Csak megjegyzem zárójelben, 
hogy amelyik kerület kevés pénzt adott, an-
nak polgármestere nem kapott díjat.

…hmmm…ügyes…. 
A kerületi képviselők folytonosan pa-

naszkodnak, sok az adminisztráció és 
nem értenek hozzá. Hogy van ez az V. ke-
rületben? Válasz: Mi nem csinálunk sem-
mi adminisztrációt, mert ezzel megbíztuk 
a kerületi ügyintézőt, ő mindent megcsi-
nál helyettünk, nekünk csak alá kell írni, 
még testületi üléseket sem kell tartani. Ezt 
úgy értük el, hogy elvittük az önkormány-
zati dolgozókat egy jereváni utazásra, az-
óta semmi gondunk, bajunk nincs az ad-
minisztrációval, és rengeteg pénzt kapunk 
az önkormányzattól.
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…..hmmm. Ügyes…..
A gazdasági szemlélet különbségre jel-

lemző az is, hogy bár a törvény lehető-
vé tette az országos önkormányzatoknak 
a gazdasági tevékenységet, dr. Issekutz 
Sarolta azt mindig, (még ma is) ellenez-
te. Ő kifejezetten ragaszkodott a kulturá-
lis, hagyományápolási profilhoz és kizárt-
nak tekintett mindenféle ismeretlen funk-
ciójú gazdasági „vámszabadterület” és 
„KFT” tevékenységet. Egyesek akkor úgy 
képzelték, hogy az országos önkormány-
zat vagyonát (az állami támogatásképpen 
kapott MOL részvényeket) beviszik vala-
miféle közös (magán és önkormányzati) 
KFT-be. Sajnos végül a MOL részvények 
30 milliós értékben így is eltűntek.

Nagyon zavarta őket az a folytonosan 
figyelmeztető hang, hogy „törvényesen 
kell működni”, „el kell mindennel szá-
molni”, „határozatot kell róla hozni”, „az 
elnök felel mindenért”, stb. 

Emlékszem, az elején volt egy országos 
képviselő, nevét nem mondom, már meg-
halt, aki felpattant, „Sarolta, ha még egy-
szer azt mondja, hogy „a törvény szerint”, 
akkor kiugrom az ablakon”. (Nem ugrott 
ki, pedig még sokszor hallotta).

Annyira zavaró volt számukra ez a 
hang, hogy kizárás lett a vége, azaz egy 
sebtében összehívott debreceni testüle-
ti ülésen (egy farsangi bál csatolt része-
ként), amelyen a „vádlott” nem is volt je-
len, nem is tudott róla, meghallgatás nél-
kül dr. Issekutz Saroltát kizárták az Or-
szágos Örmény Önkormányzatból. Még a 
parlamentben is szó volt róla, miután Sa-
rolta megtámadta a jogszabálysértő kizá-
ró határozatot, ugyanis nem az OÖÖ-től 
kapta meg a mandátumot, hanem a válasz-
tóktól.

Bár az elmúlt 20 év alatt a törvények 
és szabályok nagyon sokat változtak, 

az OÖÖ jelenlegi vezetésének gazdasá-
gi szemlélete azóta is „töretlen”. Gazda-
sági koncepciójuk annyiban módosult, 
hogy a pénzt egy összegben kiszerve-
zik Avanesian Alex kezébe és felügyele-
tébe tartozó „cégbe” (cégvezető a felesé-
ge Karapetián Karine), onnantól kezdve a 
pénzek elosztásába senkinek semmi joga, 
belátása nincs. 

…hmmm. Ügyes…
A helyzet az utóbbi években annyiban 

változott, hogy fejlődtek, no nem morál-
ban, hanem létszámban. Ma már többfe-
lé kell osztani a pénzt, több ilyen „céget” 
kellett alapítani.

Összefoglalva a 20 év működési tapasz-
talatát, úgy jellemezhetjük, hogy párhuza-
mos működés volt, Sarolta és Alex között, 
kölcsönösen pozitív és negatív hatások-
kal. Miután Avanesián Alexnek nem si-
került a maga fennhatósága és koncepci-
ója alá begyűrni Saroltát, Sarolta önálló-
sította magát koncepcionálisan és gazda-
ságilag, megalakította az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületet és a kö-
vetkező évek erről a párhuzamos műkö-
désről szóltak. A választásokon megszer-
zett önkormányzatok (Alexénál szűkö-
sebb) pénzügyi forrásait kellően koncent-
rálva, kellő gazdálkodással nagyon szép 
eredményeket tudott felmutatni Magyar-
országon és Erdélyben. 

Párhuzamos működés volt a két tábor 
között, bár időnként egy-egy konzerves 
doboz átrepült a kerítésen, ide is, oda is.

Kicsi előzetes a III. részből:
Hogyan küzdött meg Sarolta nőként az 

örmény férfi vezető-világgal, hogyan le-
hetett megnyerni a papságot arról, hogy 
az örmény katolikus identitás nem ott 
fejeződik be, hogy valaki fizeti az egy-
házi hozzájárulást? Hogyan nem lett az 
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örményeknek egy igazán használható kul-
turális központja, közel az Orlay utcai 
templomhoz?

Felteszek néhány „megválaszolhatat-
lannak” tűnő kérdést és elmondom az én 
válaszomat.

pl. Mi lett volna, ha nincs Alex? Mi lett 
volna, ha nincs Sarolta? Mi lett volna, ha 
Ők ketten tudtak volna együttműködni? 
Kik az igazi vesztesei e „küzdelemnek? 
stb.

Az én válaszaimon nagyon sokan meg 
fognak lepődni. De ahhoz még két hóna-
pot kell várni.

És a végén elmondok egy „ősi ör-
mény tanmesét” a „magyarörmény vi-
rágról”, Alexanjan örmény fővezérről és 
Saroltanján kertészről.

…..hmmm. Ügyes... Folytatjuk

  

Középiskoláit a marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceumban végezte (1970), majd 
zenetanári diplomát szerzett a kolozsvá-
ri Zeneművészeti Főiskolán (1974). Ta-
nári pályáját odahaza kezdte általános is-
kolai tanárként (1974-76), s rövid csík-
szeredai kitérő (1976-77, Művészeti Lí-
ceum) után 1977-től napjainkig ugyanott 
folytatta. A tanári munka mellett számos 

Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi magyar-

örmények híres zenész családjára? 
2. rész

Az előző részből sokmindent megtudhattunk Petres Csabáról, Dobribán Anna és 
Petres Sándor legkisebb unokájáról, aki 1951-ben született Gyergyóditróban, és ze-
nepedagógusként éli az életét. 

kiadványt hozott tető alá, mert úgy látszik 
Hamvas Bélával együtt vallja,: „Az em-
ber ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami 
nincs. Csak azt érdemes megcsinálni, ami 
nincs” . 
Önálló kiadásban megjelent munkái:

Blockflöte ABC. Csíkszereda 1992 (ugyan-
azon évben 2., 2001-ben bővített 3. kiadás 
ugyanott);

A Farkashegyi Repülőtéren (Cikk – 37. old.)


