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 Bevezető
E dokumentum- és képtár egy visszate-
kintés az elmúlt 20 év történetére. Van
néhányolyantémakör,amelynekismerete
mindenképpen szükséges az emlékalbum 

értékeléséhez,megértéséhez.Ilyenekpél-
dáulaz,hogyaniskerültekazörmények
az elismert 13 kisebbség/nemze-
tiség közé, hogyan kerültem én
személyesenkapcsolatbaazörmé-
nyekkel, örmény nemzetiségi ön-
kormányzatokkal és hogyan látom 
helyemet és szerepemet az elmúlt 
többmint20évviharaibanésnap-
sütésében, milyen külső és belső
feltételek,körülményekközöttmű-
ködöttazEgyesület.
Azörménykulturáliséletbetörténő

bekapcsolódásom,valamintazErdé-
lyiÖrményGyökerekKulturálisEgye-
sület megalakulásának lehetősége

éstöbbmint20évestevékenységeszem-
pontjából fontosnak tartom az 1993-ban
hatályba lépett, a nemzetiségek jogairól
szóló LXXVII. Tv. ismeretét, amely sok
mindent szabályozott, többekközött azt
is,hogymelynemzetiségekkapnakjogot 
azönkormányzatisághoz.
Vizsgálnunkkellazerdélyiörményeket,

hogymegfelelnek-eatörvényikövetelmé-
nyeknek,azazlegalább100évehonosak
Magyarországon, számszerű kisebbséget
képeznek-eésápolják-ehagyományaikat,
kultúrájukatésbeszélikesajátnyelvüket.
Tény, hogy az erdélyi magyarörmények
többmint100évehonosakMagyarorszá-
gon,többmint350éveélnekErdélyben,
számszerűkisebbségetképeznek,alétszá-
muk kb. 10-15 ezerre tehető és beszélik 
a saját nyelvüket, amely már közel 200
évemagyar,ápoljákésmegélikkultúráju-
kat,hagyományaikat,vallásukat.Sikerült

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve

– 1001 mosolygós örmény arc -

az értesítést és 
örömmelvet-
tek részt egy 
nagy és híres 
család talál-
kozóján, mint
hozzátartozók.
Azótatöbben
telefonon is
jelentkeztek 
már.Érdemes
lennefolytatni
a családtörté-
netet, kiegé-
szítvea20-21.
századrais.
A sikeres

est is bebizo-
nyította, hogy  
a magyarör-
mények egy 
nagy családot
alkotnak,valaholmindenkirátalálarokona-
ira.Ezazegyüvétartozássegítettpl.anagy
traumák(Trianon,II.Vh.)miattmenekülő
erdélyimagyarörménycsaládokhazaibeil-
leszkedéséhez,otthonratalálásáhozis,ami-
koramárgyökeretvert(aTrianonmiattim 
enekültek)családokésazörménykatolikus
egyházigyülekezetsegítetterévbeérésüket.

Vikol Kálmán (középen) és kisegyüttese

Vikol Kálmán és tanítványaGyertyánfy András

XIX. Nerses Bedros Örmény Katolikus
Pátriárka fogadása templomban

Az est záróműsorában Vikol Kálmán
fuvolaművész és kisegyüttese – köztük
Mártonfiazongorán–atöbbifurulyánés
cimbalmon igazán derűs hangulatot va-
rázsolt,szintetáncreperdítetteaközön-
séget.Farsangidézőnépzeneiösszeállítá-
sukkal,közöséneklésselzárultazest.

M

A karácsonyi klubban
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Miért történt minden előzetes beharan-
gozás nélkül a Magyarörmény Tudástár 
bejelentése és bemutatása? Csak akkor 
mertük nyilvánosságra hozni az ötletet,
amikor ténylegesen megkaptuk a pénzt
hozzá. Pályázaton semmi esélyünk sem
lettvolna,nemismertünkpályázni.Sze-
rencsénkre2017őszénaMarczibányitéri
kiállításunkmegnyitójánmegjelentVarga 
Mihálypénzügyminiszterúr is,akit letá-
madtunkazötlettel.Nagyontetszettneki,
fontosnak tartotta a projekt elindítását.
Szóbeliígérvénytkaptunkarra,hogyasa-
játkeretébőltámogatja,detechnikaiokok
miattapénzegyévetkésett.Csakakkor
álltunk ki vele a nyilvánosságra, amikor 
a pénz megérkezett és belevágtattunk.

Mikor és hogyan merült fel a Magyar-
örmény Tudástár alapító gondolata?
Többindítógondolat,megoldandóprob-

léma volt. 
• Sok anyag gyűlt össze az évek alatt.
 Az elmúlt húszon év alatt sok anyag 

gyűltösszeésazokatmegkellőrizni
(örmény tárgyú könyvek, kiállítási
anyagok, családi dokumentumok,
genealógiával foglalkozó levelek,
elhangzott előadások, stb.).Az Er-
délyi Örmény Gyökerek Füzetek
egy olyan kiadvány, amelybe sze-
retjük „begyűrni” a  megőrzendő-
ket.Nagyon sokmindent sikerült is,
amelyre büszkék vagyunk. De a hely 
iskicsiésnemlehetezenamódon
megoldani minden archiválási fel-
adatot. Ki kellett találni valamit 
a jelen értékmentésre. A jelen mellett 

ottvanmúltis,tekintettelarra,hogy
az őseink által gyűjtött információ
az ő időszakuknak megfelelő mó-
don,könyvben, folyóiratban,doku-
mentumbankerültrögzítésre.

 Gondolnunkkellarra,mileszezzel
asokanyaggal,ha…

• 2015-2016-ben a Tanulmányi ver-
seny lebonyolításakor jó lett volna 
egy „örmény tankönyv”

 Tanulmányi verseny téma-összeállí-
tására ajánlani kellett forrásanyagot,
tananyagot a felkészüléshez. Mit
ajánljunk? A problémát - akkor át-
menetileg - úgy oldottukmeg, hogy
válogattunknéhánykönyvet, kijelöl-
tünknéhányfontosrésztbelőle,tanul-
mányokatdigitalizáltunkéselküldtük 
a jelentkező diákoknak. Olyan kér-
déseket állítottunk össze, amelyekre 
a válaszok az általunk ajánlott tanul-
mányokbanmegtalálhatók.

 Végül is a választott megoldás:
• Az örménységről szóló tudásanyag

legyen alternatív és legyen inter-
aktív.

 Adjunk teret az alternatív elmé-
leteknek, különös tekintettel arra,
hogyamaitechnikalehetővéteszi,
hogy többet is és részletesebben is
megjelentethetünk. Jelentessünk 
megtöbbkönyvet,elméletet,tanul-
mányt,előadást...

 A válogatás és feltöltés során nem
kívánunk szakértőként mérlegelni
és igazságot tenniaz írásokközött,
ezérttörekszünkarra,hogyminden,

Balogh Jenő
Gondolatok, gondok a Magyarörmény

Tudástár tervezés és megvalósítás során   

sokéviküzdelmemutánelérni,hogyazúj
nemzetiségitörvény(2011.éviCLXXIX.
tv.) elismerjeahazaiörménységmagyar
anyanyelvét isazörménymellett.Ennek
fényébenmegállapítható,hogyazörmény

nemzetiségi önkormányzatiság amagyar
anyanyelvű,túlnyomótöbbségbenélőer-
délyi magyarörmények nélkül a törvény
szerintnemjöhetettvolnalétre.
Szongott Kristóf szamosújvári tanár,

armenológus a XIX. század utolsó évti-
zedeibenazerdélyiörménységetmagyar-
örménynek (magyarörménynek) nevezte
el,hogymegkülönböztesseakülföldidi-
aszpórák örménységétől, akik beszélték 
az örmény nyelvet. Ezt a szóhasználatot 
azáltalaelindítottArmeniamagyar-örmény
havi szemle folyóiratában (1887-1907) is
megjelentette.Eztaszóhasználatotvetteát
amagyarországi,Erdélybőlelszármazott,
évszázadok óta magyar kultúrán felnőtt
örménység, hogymegkülönböztessema-
gátaXX.sz.másodikfelébenKeletrőlér-
kezettörményektől,akikakeletiörmény
nyelvjárású örmény nyelvet beszélik.
Őseink Erdélyben a nyugati nyelvjárás
erdélyiváltozatátbeszélték,amelykihalt
aXX.századra.Mahasználatosazerdé-
lyiörményekközöttaz„örménygyökerű

magyar” kifejezés is, amely összefügg 
a választásokkal, hiszen mi alapvetően
ennektarjukmagunkat,amikoramagya-
roklétszámátkellmeghatározni.
AszámarányokattekintvemaMagyar-

országon az örmény nemzetiséghez tar-
tozók túlnyomó többsége (kb.98%)már
kétszáz éve magyar anyanyelvű. Ennek
ellenéremindenkibüszkeörménygyöke-
reireésboldoganvállaljaenemzetiséghez
valótartozását,mertegynagymúlttal,ősi
kultúrával rendelkező, sikeresésmegbe-
csült közösségnek tartja az örményeket
ésaz ilyenközösséghezvaló tartozást jó
megélni.AjerevániÖrményTudományos
Akadémián tett látogatásunkkor (2005) 
azakadémiaelnökévelisbeszélgettünker-
ről,akinagyonörültennekésafogadásunk
soránkijelentette,hogyaKárpát-medencei
örménydiaszpóraa legrégebbidiaszpóra,
amelyközel800évutánisápoljaörmény
gyökereit,kultúráját,hagyományaitésör-
ménykatolikushitéletét...
Ha többet szeretne megtudni rólunk

és élvezni az emlékalbum szép fotóit, 
az„1001”mosolygósmagyarörményarcot

látni, akkor keresse meg az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesületet,
aholazemlékalbummegszerezhető.

dr. Issekutz Sarolta

Dr. Pál Emese a Szongott Kristóf-díj átvételén
(Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta) 

2016-ban a Tarka Napon Krikor atya átadja
a Pátriárka emlékkönyvét dr. Issekutz Saroltá-

nak. Jobbra: Tutsek Árpád


