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maradni szülőföldjükön annak, amik az 
őseik voltak. Itt mi vagyunk itthon, és óv-
juk emlékeinket az utókornak. A nemzet 
nemcsak nyelvében, hanem szimbólumai-
ban is él: a felújítandó Rákóczi vár a Ma-
gyar Királyi Állami Vasutak helyreállított 
30-as őrháza, a történelmi Magyarország 
szimbóluma itt a Gyimesekben.

– Mikorra tervezik a felavatását?
– Ha Isten is megsegít, 2018 Pünkösd 

vasárnapjára. Természetesen felaján-
lásokkal, a világ magyarságának ösz-
szefogásával valósul meg az újjáépítés, 

folyószámlát nyitottunk, de csak itt, két 
hónap alatt három millió forintot gyűjtöt-
tem össze a helybéliektől. Az elmúlt tíz 
esztendőben nagyon sok szép dolgot meg-
valósítottunk, de ez nem egyetlen em-
ber munkája. Sok tisztességes, becsületes 
csángó magyar ember felsorakozott a há-
tam mögött, benne van a szívük, lelkük, 
pénzecskéjük is. A Rákóczi vár rekonst-
rukciója eddigi munkánk megkoronázásá-
ra lenne – össznemzeti zarándokhely a vi-
lág magyarsága számára. 

Deáky András

Dzsotján Dávid: Szeptemberi magazi-
nunkat egy rövid választás előtti körkép-
pel kezdjük. Stúdiónk vendége Paulik An-
tal, a NEKH főosztályvezetője, aki rövi-
den reagál majd a látottakra. A 2001-es 
KSH felmérések és az idei július 15-ig re-
gisztrált adatok több helyen is ellentmon-
dóak. Az örmény kisebbségnél például 
2001-ben 836-an vallották, hogy kötőd-
nek a nemzetiségi kulturális értékekhez és 
hagyományokhoz. Ehhez képest ebben az 
évben 2365-en regisztráltatták magukat.

Arménia Népe Kulturális Egyesület ré-
széről Avanesian Alex: - Ez irdatlan nagy 

Szongoth Gábor
Rondó

Vita: Ki tartozik az örmény közösséghez?
2006. szeptember 28-án a Rondó adásában több kisebbségnek volt alkalma véle-
ményt nyilvánítani a regisztrációról és a közeli választásokról. A hazai örménysé-
get a médiában magas posztot betöltő Avanesian Alex, az Armenia Népe Kulturális 
Egyesület vezetője képviselte, aki azonnal leütötte Dzsotján Dávid műsorvezető ál-
tal feladott magas labdát.

Csak emlékeztetőül!
  

szám, hiszen az örmények létszáma, még 
ha a betelepüléseket is vesszük a XX. szá-
zad elején a török népirtás elől menekü-
lők és Magyarországra betelepülők, illet-
ve átvonultak tekintetében, ez stagnáló lét-
szám volt mindig. Ha megnézzük az egy-
házi adatokat, a születések számát, a század 
eleji könyveket, ahol szokás volt, hogy va-
lamely felekezethez tartozók befizették az 
egyházi adót, akkor mindig megállapítható, 
hogy a magyarországi örmények létszáma 
3-500 fő körül kell mozogjon, ennyi van a 
listánkon közel száz éve, s ehhez csatlakoz-
nak természetesen a szimpatizánsok.
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Tehát Avanesian Alex (A.A) szerint 
csak 3-500 örmény él Magyarországon, 
pedig még a nagyon rosszul feltett nép-
szavazási kérdések kapcsán is 836-an val-
lották azt, hogy kötődnek az örménység-
hez. Ha tényleg csak ennyi örmény él Ma-
gyarországon, A. A miért nem jelentette ki 
a kisebbségi törvény alkotásakor, hogy az 
örménység nem nemzetalkotó kisebbség, 
hisz a törvény minimumként 1000, leg-
alább száz éve Magyarországhoz kötődő 
örmény származású személyt említ?

De ez még semmi, kiderül, kik is az iga-
zi örmények:

A. A.: - A 2001-es adat, amelyik 600 va-
lahány főről szól, tulajdonképpen ezt is 
ketté kell bontanunk, hiszen vannak az 
anyanyelvűek, akik tartoznak igaziból a 
közösséghez, hiszen az anyaországukat is 
Örményországnak vallják, beszélik anya-
nyelvüket, ápolják kultúrájukat, és na-
gyon helyes és nagyon pártolandó az a 
tény, hogy vannak olyan szimpatizánsok 
is, akik ezt a kultúrát támogatják. Szomo-
rú ez a tény, hogy az újbóli törvénymódo-
sítás kapcsán ennyire felhígult megint az 
örmény közösség.

Tehát a 836 már csak 600 valahány lett, 
és annak is csak egy része az igazi, a többi 
szimpatizáns. Ezek lehetünk mi, az erdé-
lyi örmény családokból származó magyar-
örmények, akik Örményországot ősha-
zának, Erdélyt (Szamosújvárt, Gyergyót, 
Erzsébetvárost, Csíkszépvízet, stb.) pe-
dig anyaországnak tartjuk. Aniból majd 
800 éve menekültek el őseink, és Erdély-
be 330 éve telepedtek le, onnan apránként 
kerültek a mai Magyarország területére. 
Csak azt nem értem, miért tetszeleg A. 
A minden évben Szamosújvárott a Szent 
Gergely napi búcsú alkalmából az ottani 
- örményül nem tudó -„szimpatizánsok”-
nál. Vagy ettől még ők örmények, csak aki 

Magyarországra került, az nem? Mi csak 
„hígításnak” vagyunk jók az igazi örmé-
nyek közösségében?

A. A: - Én azt látom, hogy a törvénynek 
hibái vannak, változatlanul hibái vannak, 
nem kötelez senkit semmire sem, szaba-
don átjárhatók a nemzetiségek. Én lehetek 
most örmény, de négy év múlva indulha-
tok akár román képviselőként, vagy bár-
milyen nemzetiségi színben. Ez rettenete-
sen hibás.

Ilyen képviselő tényleg volt, de ezt a 
hölgyet az ANKE indította örményként, 
aztán román színekben lett a Rádió Kura-
tóriumának tagja.

A A.: - ... és az is nagyon hibás, hogy 
a jelölt állítási papíron ugyan olvasható 
egy kérdés: - Beszéli-e az anyanyelvét, il-
letve hová tartozik, de ez tulajdonképpen 
teljesen mindegy, be is x-elheti, meg nem 
is, felelősségre nem vonható. A bejegy-
zett örmény szervezeteknek kell jelölte-
ket állítani, mint ahogy most. Egy krité-
rium legyen: a nyelv. Aki beszéli anya-
nyelvét, csak az tudja kultúráját ápolni, az 
tud oktatni, az tud az anyaországával kap-
csolatot teremteni, ő képviselni tudja saját 
nemzetiségét széles körben az egész vilá-
gon.

Tehát ismét a nyelv legyen az egyet-
len kritérium. Ezzel sikerült A. A-nek 
10 éve szétrombolnia az örmény közös-
séget, mert így csak kisszámú - talán 
2-300 főre tehető - nyelvet beszélő legi-
tim örmény maradna. Ezzel sikerült elér-
ni a NEKH Kuratóriumánál, hogy csak 
az örmény anyanyelvű pályázatoknak le-
gyen nyerési esélye. Nem mi veszítet-
tük el a nyelvünket, hanem elődeink, már 
több mint 100 éve, 30 generáció alatt. 
Akkor Agárdy Gábor és Pongrátz Ger-
gely is csak szimpatizáns volt, vagy Ők 
kivételek? Nekik szabad volt nem tudni 
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örményül? Kétségtelenül nehezebb az 
örmény kultúrát ápolni örmény nyelv-
tudás nélkül, de azért lehet. Ez legyen a 
mi problémánk. Sok-sok példa van rá az 
utóbbi években... Lehet kiadni három-
nyelvű naptárt a Genocídium évforduló-
jára, támogatni Pilinszky verseinek ör-
mény fordítását, örmény zene rádió fel-
vételét, lehet vinni 150 örmény tematiká-
jú könyvet Örményországi könyvtárakba, 
kiállításokat rendezni örményországi fo-
tókból és kódexekből. Ha készítünk egy 
könyvet a szamosújvári örmény teme-
tőről, az milyen kultúra ápolásának szá-
mít? Miközben a szerzők egyike sem be-
szél már örményül? Ha támogatunk fia-
tal armenológust kutatásaiban és örmény 
nyelviskolát indítunk, az minek számít? 
Ilyenkor melyik kultúrát támogatjuk?

A. A.: - Egy nagyon egyszerű példa, na-
gyon furcsa lenne, ha a határon túli ma-
gyar szervezetek képviselői nem beszél-
nének magyarul, hanem tolmácson ke-
resztül tárgyalnának a magyar kormány-
nyal. Ugye ez elképzelhetetlen?

Igen ez elképzelhetetlen, de már foga-
dott a magyar kormány nagy örömmel né-
hány másod, harmad-generációs „ameri-
kás” magyar tudóst, művészt, politikust, 
sportolót vagy üzletembert, akik egy szót 
sem tudtak magyarul. Pedig Ők még nem 
harmincadik generációs magyarok. Kép-
zeljük, milyen örömmel fogadják majd 
„Őket”, ha 700 év múlva is magyar szár-
mazásúnak vallják magukat. Bár lehet, 
hogy A. A. valamelyik utóda majd szá-
mon kéri rajtuk a magyar nyelvtudást.

Ha valaki elolvassa a többi kisebbsé-
gi vezető nyilatkozatát (www.mtv.hu/
rondo), mindegyikük védi saját kisebb-
ségét, míg A. A. kifelé lejáratja és befe-
lé megosztja azt. Az erdélyi örményeknek 
még a létét is megkérdőjelezi, képzeljük 
el, hogyan lehet így együttműködni a kö-
vetkező Országos Önkormányzatban...

A szerző az Országos Örmény Önkor-
mányzat elnökhelyettese

(Megjelent: Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek 2006. novemberi számban)

Erdélyben, festői környezetben a barangoló csapat (2017)


