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2016. június 8-9-én került megrende-
zésre az Együttélési modellek a Kár-
pát-medencében, történelmi tapasz-
talat és hagyomány: Nemzetiségek 
integrációja a Kárpát-medencében c. 
konferenciára. Főszervezője a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet, társszervezők: 
Országgyűlés Örmény Szószólói Kabinet, 
a Magyar Néprajzi Társaság, a Népraj-
zi Múzeum, valamint a Magyar-Erdélyi 
Magyarörmény Egyesület, az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége.

Mint az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke az egyik szer-
vezőtől (Magyar Néprajzi Társaság) meg-
hívást kaptam a hazai 13 nemzetiségről 
szóló rendezvényre azzal, hogy a részvé-
tel regisztrációhoz kötött. Május 23-án re-
gisztráltam a Nemzetstratégiai Intézetnél, 
amelyet a rendszer befogadott.

Június 8-án a Néprajzi Múzeumban 
9 órakor a regisztráció helyszínére nem 
engedtek be, - személy szerint Wertán 
Kinga (vagy örmény szószólói kabinet 
munkatársa, vagy mint a Magyar-Erdélyi 
Magyarörmény Egyesület elnöke tisztsé-
gében) és két biztonsági őr azzal, hogy 
a regisztrációmat törölték, személyem 
nem kívánatos a rendezvényen. A jelenet 
nemcsak nekem, de a velem együtt itthon-
ról és Erdélyből érkezett magyarörmény 
közösségi tagoknak is megdöbbentő és el-
fogadhatatlan volt.

A segítségül hívott Kemecsi Lajos fő-
igazgató urat (Néprajzi Múzeum ) is meg-
döbbentette ez a magatartás, aki Wertán 
Kingával folytatott kemény vita után 
végül is a ház igazgatója jogán felveze-
tett az előadóterembe. Miután regisztrá-
ciós kártyát sem kaptam, így a másnapi 

konferencia-folytatáson már nem tudtam 
jelen lenni a Parlamentben.

Az inzultus ellen panaszt tettem 
a Nemzetstratégiai Kutatóitézetnél, mint 
a rendezvény főszervezőjénél, amelyre 
a következő választ kaptam:

"Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület
Dr. Issekutz Sarolta elnök asszony figyelmébe

Tisztelt Elnök Asszony!

Szász Jenő elnök úr nevében tisztelet-
tel jelzem, hogy levelét megkaptuk és az 
abban foglaltakra a következőket áll mó-
domban válaszolni:.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet ugyan 
a szóban forgó konferencia főszervezője 
volt és a résztvevők regisztrációja is a mi 
honlapunkon keresztül történt, de kizáró-
lag a társszervezők által megadott listák 
alapján, mint ahogy a helyszínekre való 
beléptetés lebonyolítása sem a mi felada-
tunk volt.

Mindezekért levelét illetékességből az 
Örmény Szószólói Kabinet felé továbbí-
tottuk, hiszen érdemben ők fognak tudni 
válaszolni Önnek.

Mindazonáltal mélységesen sajnáljuk 
a történteket.

Nagyrabecsüléssel és tisztelettel,
Molnár Miklós

             az elnöki kabinet vezetője"

Mivel a társszervezők közül a Magyar 
Néprajzi Társaság meghívottja voltam, 
valamint a Néprajzi Múzeum főigazgatója 
küzdött meg értem az első napon, ezért ki-
zárásos alapon az Országgyűlés Örmény 

Szószólói Kabinet, a Magyar-Erdélyi 
Magyarörmény Egyesület, valamint az 
Erdélyi Magyarörmények Szövetsége kö-
reiben kell keresni a személyt, személye-
ket, akik nemkívánatosnak minősítettek. 
A legnagyobb fájdalmam az, hogy több 
mit 20 éves önkéntes munkám után elő-
fordulhatott az a helyzet, hogy az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége, elnöke 
dr. Puskás Attila, tekintenek nemkívána-
tos személynek engem Budapesten? Vagy 
talán a Magyar-Erdélyi Magyarörmény 
Egyesületben kell keresni a letiltás kezde-
ményezőjét, amelynek alelnöke dr. Puskás 
Attila? 

Lehet, hogy jobb nem megtudni mi is 
az igazság?

Dr. Issekutz Sarolta 
elnök

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület

Ui: Csak tájékoztatásul, néhány mondat-
ban összefoglalom az elmúlt 20 éves tevé-
kenységemet, amelyet az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke-
ként, illetve vezetésem alatt az egyesület 
tagjai és képviselői elvégeztek a Kárpát-
medencei magyarörmények javára.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület 20 évvel ezelőtt alakult 
Budapesten, a trianoni békediktátum, 
valamint a II. Világháború következté-
ben erdélyi szülőföldjüket elhagyni kény-
szerült magyarörmények képviseletére, 
akik immár 350 évvel ezelőtt telepedtek 
le a Kárpát-medencében. Működésének 
eredményeként megszerveződött a hazai 
erdélyi magyarörmény közösség, közre-
működésével több erdélyi magyarörmény 
civil szervezet jött létre (Erzsébetváros, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Maros-
vásárhely), illetve a kolozsvári Armenia 

Magyar-Örmény Baráti Társaság mű-
ködését megerősítette és felélénkítet-
te, a Pro Armenia Alapítványt segítette, 
akikkel az együttműködés folyamatos és 
eredményes volt. Megindítottuk  20 év-
vel ezelőtt az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek füzetek havilapot a Kárpát-medencei 
magyarörmények számára; az Erdélyi 
Örmény Múzeum könyvsorozatot (eddig 
21 könyv és kiadvány, eljuttatva határon 
túlra is); havonkénti Fővárosi Örmény 
Klubot; három alkalommal az örmény 
kultúra heteket; közel 10 nemzetközi 
konferenciát (Budapesten és Erdélyben) 
szerveztünk; 30 féle kiállítást rendeztünk 
itthon, otthon és Örményországban kb. 
90 alkalommal; örmény katolikus temp-
lomainkat, temetőinket megújítottuk Sza-
mosújváron, Erzsé betvárosban, Gyergyó-
szentmiklóson, Eleméren; emlékművek 
megvalósítását támogattuk (Ady szobor, 
aradi Szabadságszobor, Czárán Gyula 
szobor, stb.); magyarörmény könyvtára-
inkat (Budapest, Erzsébetváros, Szamos-
újvár), műtárgyainkat (Budapest, Erzsé-
betváros) leltároztattuk, katalogizáltattuk, 
az erzsébetvárosi anyagot katalógusban 
megjelentettük. 20 éve képviseljük a hazai 
magyarörménységet és védjük kulturá-
lis örökségünket hazánkon belül és kívül 
együttműködve az erdélyi szervezetekkel.

Munkám elismeréseként 2007-ben 
megkaptam a Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae kisebbségi díjat, 2011-ben a   
Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért 
Tagozat állami elismerést, majd 2014. 
decemberében átvehettem az állami 
Nemzetiségi díjat.
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