
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. január-februárErdélyi Örmény Gyökerek2019. január-február

3130

Programajánló – Meghívók
Fővárosi Örmény Klub

2019. január 17., csütörtök du. 17 óra 
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1014 Budapest, Orlay u. 6.

 Műsor:
Az ERDéLyI ÖRMéNy MúzEUM KÖNyvSOROzAt

újABB KIADváNyAI

dr. Issekutz Sarolta: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve – 1001 mosolygós 

örmény arc -
Azemlékalbumotbemutatja:Alexa Károlyirodalomtörténész

Gyertyánfy András: A Gyertyánffy család története a 19. században
ADVDkiadványtbemutatjaaszerző

Közreműködő,kérdezőésfelelő:dr. Issekutz Sarolta 
ZeneikíséretetVikol Kálmánéskórusabiztosítja

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Támogató:BudapestFőv.II.kerületiÖrményÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Klub
2019. február 21., csütörtök du. 17 óra 

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség, 1014 Budapest, Orlay u. 6.

Műsorszerkesztésalatt

Szenttamássy Katalin
vákár tibor

1908. május 14-én született Erdélyben,
Gyergyószentmiklósonörménycsaládfi-
aként.(AzeredetinevükVakarijanvolt.)
1926–1930közöttaMagyarKirályiJózsef
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem mérnöki és
építészmérnöki karán
építészeti,1930–1932
között pedig a Ma-
gyarKirályiOrszágos
KépzőművészetiFő-
iskolán képzőművé-
szeti tanulmányokat
folytatott. Mesterei
Jaschik Álmos, Bory 
Jenő, Szőnyi István,  
Nádler Róbert és Benk-
hard Ágost voltak. 
Az egyetem után

Ligeti Pál, Molnár 
Farkas, Mohácsi 
László, Kende Fe-
renc, Medgyasszay 
Istvánépítészekiro-
dáinak munkatársa volt, majd 1936-tól 
a Magyar Királyi Honvédség Központi
Építési Osztálya munkatársa. 1937-től
Budapest Székesfőváros Polgármesteri
Hivatala XIII. Magasépítési ügyosztá-
lyának mérnöke. 1938–1940-ben Mün-
chenbendolgozottmintépítész–aváros
új negyedeinek, majd a Német Állami

Vasúttársaság  polgári épületeinek ter-
vezésén. 
1940–1943 közöttKolozsvár,majdMaros-
vásárhely város mérnökeként az építészeti
hivatalvezetője.Aháborúután1945-tőlmint

mérnök Budapest há-
borús pusztulásának
helyreállításán dolgo-
zott, jelentősebb fel-
adatai közé tartozott 
a Budavári Palota és
a vári polgárházak és
műemlékiépületeinek
megmentése és hely-
reállítása. Nevéhez 
fűződik a budapesti
Sikló alsó állomása
melletti–Lotz Károly 
alkotta – egyesített
magyar címer meg-
mentéseis1950-ben.
1948-tólaFŐTIirá-
nyító tervezője fel-
adatai közé tartozott

a hidak és a hídfők újjáépítése, aDuna-
partiszállodasorésaBudaifürdőcsoport
kialakítása, a BNV kiállítási pavilonja-
inak tervezése, a főváros új arculatának
megtervezése.1945–1950közöttemellett 
a Műegyetem tanára is az Épület-terve-
zési-ésaVárosépítéstaniTanszéken,előbb
minttanársegéd,majdmintadjunktus.

A2018.november15-iFővárosiÖrményKlubműsorátaFerencvárosiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatrendezte.íme:A 110 éve Gyergyószentmiklóson született Ybl-díjas 
építész, festőművész és grafikus VÁKÁR TIBOR életéről és munkásságáról mesél fia ifj. 
VÁKÁR TIBOR régész.Agazdagillusztrációkkaltarkítottvetítettképeselőadásméltó
elismeréstváltottki–láthatóanazelőadóbólis–ahallatlangazdagműszakiésművészi
pályafutásmegismerésévelahallgatóságból. M
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1950-tőlmintaVÁTImajdaVÁTERV
városrendezési munkatársát az ország
elsőtervfőmérnökénekneveztékki,emi-
nőségben Budapest, Miskolc, Székesfe-
hérvár,Ajka, Kazincbarcika, Jászberény,
Gödöllő városrendezési és műemléki
helyreállításainak tervein is dolgozott
és ezzel párhuzamosan – aműemléki és
városképivizsgálatokkeretében–30vá-
ros és település műemléki vizsgálatában
vett részt. 1952–1954 között a Debre-
ceni Tervező Iroda vezető építésze volt,
ahol igazgatóhelyettesként Debrecen és
környékénekvárosrendezésiésműemlék
helyreállításifeladataitláttael.
1957-ben aVeszprémmegyei Ingatlan-

kezelőVállalatműemléki
csoportjának irányító
építésze, majd 1958-tól
pedig a Budapest fő-
városi HKI műemléki
osztályának csoport-
vezetője lett, ahol fel-
adata volt többekközött
a Budapest területén
lévőműemléki épületek
tervezése és helyreállí-
tása. 1961–1968 között
a Mélyépterv szaktestü-
letének munkatársa lett
– kényszerből –, ahol
műemlékes városren-
dező építészként ipari
épületek és víztornyok 
tervezési-éselhelyezési
feladataitvoltkénytelenelvégezni.
1968-tól a BUVÁTI műemléki osz-

tályának tervezője, feladata volt a pesti
Dunapart és a Vörösmarty tér város-
rendezési koncepciójának elkészítése.
1970-ben a NéprajziMúzeum alkalma-
zásában felméréseket készített a Szent-
endreiSzabadtériNéprajziMúzeumnépi

épületeinekfelállításá-
hoz, bontási és felállí-
tási terveket, valamint
a skanzen szatmári
tájegységének telepí-
tésiterveitkészítetteel.
Ugyanakkor tagja volt
meghívottszakértőként 
aMagyarNemzetiSírkertBizottságánakis.
Építészeti munkái mellett a Magyar

Nemzetszámárakészítettillusztrációkat.
Kiállításai a Műcsarnokban, a Nemzeti
Szalonban,aFővárosiKéptárban,Mün-
chenbenésPárizsbanvoltak.
1975-ben építészeti és képzőművészeti
munkásságának elismeréseként Párizs-

banörökös tagjánakvá-
lasztotta az Association
desArtist-es.Nyugdíjba
vonulása után számos
köz- és magántervezési
feladatot vállalt, még
1988-ban is részt vett 
a Nemzeti Színház el-
helyezésének tervpályá-
zatán, majd 1992–1994
közötta–gyergyószent-
miklósi római katolikus
plébánia felkérésére – 
agyilkostóikápolnater-
vezésébenis.
1986-ban kimagasló épí-
tészeti életpályáját Pod-
maniczky-díjjal,1991-ben
Ybl-díjjal,1995-benMű-

emlékvédelemértemlékéremmel,1995-ben
a Köztársasági Érdemrend kiskeresztjé-
vel, 1999-ben egy örmény elismeréssel,
Szongott Kristóf-díjjal, 2000-ben Buda-
pestértdíjjalismertékel.
2000-benszülővárosa,Gyergyószent-

miklós díszpolgári címet adományoz
részére.

2002.július8-ánhunytel.
Vákár Tibor a főváros
alkalmazottjakéntkezdte
meg építészeti pálya-
futását, alkotó életének
idejére esett háborús
cselekmények, politikai
és gazdasági megpró-
báltatások ellenére is
feladatait – mint kivá-
lóan felkészült műem-
lékes tervezőépítész és
városrendező – magas
igénnyel oldotta meg.
Szakmai életútját – a
4,5 év katonai szolgálat

és az 1948–68 közötti 11
állásvesztésellenére–ki-
magasló eredmények jel-
lemezik,melyetazépítész
társadalomegészébencsak
élete utolsó szakaszában
ismert meg. Vákár Tibor
fiával, ifj. Vákár Tiborral
együttalapítótagjavoltaz
ErdélyiÖrményGyökerek
Kulturális Egyesületnek
(EÖGYKE), az egyesület
logóját is – ami a gyer-
gyószentmiklósi örmény
templomot ábrázolja – ő
rajzolta meg. 

Székely Kriszta
Magyar és nem magyar kisebbségek

Romániában (részletek)
„Alig akadma romániai kisebbségi közösség, amelynek ambiciói, elvárásai, igényei
összehasonlíthatóaklennénekamagyarközösségelvárásaival.Ennekokarészben
aközösségméretében,illetveazebbőlfakadóasszimilációbankeresendő”(Markó Attila)

(Forrás: Szabadság, 2017. október  18.)

Nemzetiségek 2011-es 1930-asnépszámlálás
magyar 1237746 1425707
német 36000 745421
lengyel 2543 48310
örmény 1361 15544


