Részlet az Országos Örmény Önkormányzat
2014 november 7.-én tartott alakuló üléséből.
E részletet azért emeltük ki, mert miután Avanesian Alex ajánlása alapján az Armenia Népe
Kulturális Egyesület (elnök: Avanesian Alex), a Kilikia Kulturális Egyesület (elnök:dr.
Serkisián Szeván) és az Örmény Ifjúsági Egyesület (elnök: Akopjan Nikogosz) képviselői
egyhangúlag megválasztották dr. Serkisián Szevánt elnöknek, az újonnan megválasztott elnök
székfoglaló beszédet tartott, amelyben két dologra tért ki, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület együttműködési javaslatát elfogadhatatlannak és cinikusnak tartja, majd
rátért annak tisztázására, hogyan értelmezi az örménységet. Ez az értelmezés igen
„sajátságos”. A mérlegelést és megítélést a hallgatóra bízzuk.
Közszereplők:
Dr Serkisián Szeván Országos Örmény Önkormányzat új elnöke
Dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor, Zakariás Antal Dirán és Várady Mária az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által delegált képviselők
Az ülés 1óra 44.percétől.
Serkisián: Biztos, hogy nem leszek annak a kovácsa, hogy-hogy ennek a felfogásnak
megfelelően valamiféle együttműködés legyen (utalás az együttműködési javaslatra). Én
inkább annak vagyok most már a híve, hogy beszéljünk nyíltan arról, hogy ki mit képvisel,
milyen értéket jelent önmagában egyenként és az egész garnitúrája. Hol ismerik el, ugye volt
egyszer, amikor éppen az Alex írt egy nagyon jó kiáltványt, egy ismertetőt hogy a mi
társaságunk mit képvisel, kivel van kapcsolatban, milyen háttérrel rendelkezik, még a
válaszban az is volt, hogy azért nem ismer el benneteket Örményországban, mert mi
lejárattunk benneteket, de nem kell lejáratni, egyszerűen nincs a világon egyetlen örmény, aki
örménynek tart, hát tisztázzuk már ezeket a dolgokat.
Issekutz: Akkor ezt kérem a jegyzőkönyvben nyomatékkal ….
Kiabálás …
Serkisián: Azt, hogy Magyarországon olyan helyzetben vagyunk, ez egy abszurditás,
Bekiabálás…amelynek lényege … Magyarországon? ….elnökként?
(Bekiabálások/érthetetlen)
Issekutz: Akkor ezt kérem a jegyzőkönyvben nyomatékkal...
Serkisián: Én nem vagyok nektek az elnökötök, ti gyakorlatilag egy olyan társaság vagytok,
egy historizáló társaság, akinek esetenként, esetenként vannak örmény felmenői, örmény
származású felmenői, de ti magatok nem vagytok örmény származásúak, senki, akit én
örményt ismerek, beleérve az anyaországot is, vagy diaszpórát, benneteket örménynek nem
tekint, sehol, nem véletlenül nem is tudtok képviselni örmény értékeket, legyen az nyelvi,
kulturális, tárgyi érték, semmi, semmi,
Közbekiabálások, tiltakozások

Serkisián: Benne élünk, nekünk nem kell senkit megkérdezni, tessék odafáradni, tessék
tesztelni magukat, Közbeszólás…
Kedves Váradi Mária nem örmény himnuszokat kell tanulni örményül, attól még nem lesz
örmény
Várady Mária: Tessék megtanulni az örmény himnuszt….
Serkisián: Olyan nehezen fog nekem esni? Tessék elhinni, nekem, aki arab kínai szakosként
alig fog az agyam ?
Issekutz: Ne ezzel gyere ..
Serkisián: Hagyjuk ezeket, Benneteket senki nem tekint örménynek. Én nem tekintelek
benneteket örménynek, menjenek ki Bécsbe, kedves Erdélyi Örmény Gyökerek tagjai, adják
be az örmény követségnek, hogy önök örmények, aztán majd meg fogják kapni a megfelelő
választ. Valószínűleg nem mi fogjuk Önöket visszautasítani. Erre ez a válaszom.
Zakariás: Megcsináltad a visszautasítást, hogy háborút ….
Serkisián: Én semmi háborút
Zakariás: Miért nincs háború…Olyan ellenséges vagy...
Serkisián: Jaj Istenem..
Közbekiabálások …..hangoskodások...
Issekutz: (elnöknek) Ballépés volt, hogy őt választottátok meg.
Serkisián: Szédületes. El kell menni akkor a kormányzat bizonyos tagjaihoz, akik a
hátországot jelentik, és ott kell elmondani, hogy minket nem tartanak örménynek, mert ők
meg örménynek tartanak benneteket, az Örményország nem tart benneteket örménynek, és az
örmények nem tartanak benneteket örménynek. És jöhet itt bármilyen magyar hivatalosság, ti
akkor sem lesztek soha az életben örmények és senki nem fog benneteket örménynek tartani.
Jó. Erről ez a véleményem. És nem az a kérdés, hogy beszéled-e a nyelvet? Voltak itt olyan
dolgok, hogy átment ilyen, hogy a Magyarországon az örmények nyelve a magyar. Kit
kérdeztek meg? Nem. A görögöknél mért nem, a szerbeknél mért nem? A bolgároknál mért
nem?
Várady: A romáknál miért?
Serkisián: Akkor tessék megnézni, hogy etnikailag, származásilag a romáknál vér szerinti,
szemmel látható, hogy romák. Jó. Kedves Várady Mária……de most az asztalnál ül, vagy a
közönséget gazdagítja?
Várady: Nem
Serkisián: Akkor tessék visszafáradni és akkor beszélgetünk.

Közjátékok
Serkisián: Szóval fejezzük már ezeket a dolgokat be., hogy a másikra… Ebben a szövegben is
lejön, hogy ….(utalás arra az EÖGYKE javaslatra, hogy fejezzük be az egymásra mutogatást..
leíró megjegyzése) … Botrányos. Hogy magyarörmény meg …különbség. Mi nem teszünk
különbséget, mi azt mondjuk, hogy vannak örmények, és azoknak nem kell soha
szabadkozni, meg állandóan önigazolást keresni, hogy mi örmények vagyunk. Hogy jönnék
én ahhoz, hogy valakiről azt mondjam, hogy nem örmény? Hogy jönnék én?
Szongoth: Hát most mondtad…
Serkisián: Hát aki nem örmény, arról hadd mondjam már ki.
Közbeszólások..
Serkisián: Hát hogy merül ez fel a mi viszonylatunkban, aki esetleg úgy örmény származású
ebben a testületben (ARMENIA-Kilikia-ÖIK jelöltje leíró megjegyzése) mint ahogy ti azok
még mindig egy örmény közösségben vannak, tehát olyan közösségben, amelynek vezetői
vagy tagjai örmények, …
Issekutz: És attól lesz ő örmény?
Serkisián: Attól nem kell neki örménynek lenni, attól ő biztosan rendelkezik azokkal az
örmény kulturális értékekkel..
Szongoth: Fejezzük már be ezeket a baromságaidat. Ki látott már …
Serkisián: Fejezzük már be Szongoth … Hülyeségeidet…
Szongorh: Elnézést kérek, de ez azért már …
További közbeszólások…
Serkisián: Magadon kívül, egy örményt ültess magad mellé, aki azt mondja te örmény vagy.
Zakariás Antal Dirán: Éppen itt ülök ...
Serkisián: Téged se tartalak annak. Egymást igazolgatjátok, és közben Erdélyről írtok össze
mindenféle dolgokat, ilyen historizáló szellemben. Olvassátok el a saját kiadványaitokat. Hm.
A saját kiadványotok leírja, hogy a XIX. századra hol voltak itt már örmények. És
sajnálkozva.
Szongoth: És akkor mitől lett örmény önkormányzatiság?
Hangos vita a nemzetési törvény 100 éves feltételéről
Serkisián: És akkor te mit képviselsz a 100 éves ….. Nevetséges…

Issekutz: Szeretnék egy választ adni az elhangzottakra… röviden… a jegyzőkönyvnek.. egy
mondatot….
Hangos vita, több más hozzászóló is jelentkezik….
közben Várady Mária javasolja a Miatyánkat mondjuk el….
Issekutz: A jegyzőkönyvet szeretné egy mondattal kiegészíteni. Szomorúan hallom, amit az
elnök úr mondott, amellyel bebizonyította, hogy teljesen alkalmatlan az Országos Örmény
Önkormányzat elnöklésére.
Serkisián: Hozzáteszem, hogy az Országos Örmény Önkormányzat azt jelenti, hogy azokat is
képviselni kell, akik azt állítják magukról, hogy örmények. Ugye. Hm. És a jogszabály ma
lehetővé teszi azt, hogy Magyarországon ma bárki azt állítsa magáról, hogy örmény. Ilyen a
földön nincsen. Ilyen a földön nincsen, hogy valaki attól lesz örmény, hogy beírom, Hát van
hozzá arcom. Hát csináld ezt meg Libanonban. Csináld ezt meg Párizsban …
Szongoth: Arra válaszolj, kik választottak meg? … Hajléktalanok.. Te beszélsz…Te
szerencsétlen…
Közbekiabálások.
Serkisián: Milyen hajléktalanok?
Az ülésvezető e témakört leállította és más témára tértek át.

