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Ugyanazokat amódszereket alkalmaz-
ták amegszálló szovjet csapatok szovjet
pribékeiII.Vh.utánakollektívbűnösség
elvén,központiutasításramintatörökök
az örményekkel. A haláltáborok ugyan
nem a szíriai sivatagbanDeir ez-Zorban
végződtek, hanem Szolyván, aGulág és
Szibéria haláltáboraiban.Aki valameny-
nyire érintett ebben a témában, s ki ne
volna az Kárpátalján, Magyarországon
és az elcsatolt területeken? Hiszen Ma-
gyarországrólis,a„MalenkijRobot”fel-
szólítással a kárpátaljai megsemmisítő,
szolyvaimunkatáborbagyűjtötték a fog-
lyokat.Sakimégéletképesvolt,ötösével
sorbaállítottákésaGulágmunkatábora-
ibaésSzibériábaszállítottákélőholtan.
A kiállítás címe „Ötösével”. Megren-

dítőezacímannak,akitudja,
hogy a legyengült, beteg fog-
lyokat állították így sorba, s 
akikidőltasorból,akomisz-
szároknyombanlelőtték.Eny-
nyitjelentettegyemberélet!

Matl Péter nagyon tehetsé-
ges,érzékenyművészésKár-
pátalján minden család érin-
tett életüket vesztett, szovjet 
haláltáborokban kínhalált halt 
családtagjaik gyászában, így 
aművészis.
Az alkotások önmagukért

szólnak.Megrendültemaké-
pek láttán. Finom-érzékeny
pasztell és szürkés fehér szí-
nekben ábrázolja a lét és nemlét határán 
imbolygófigurákat.Kitudjaférfiak,nők,
gyermekek-e?Arctalanok! Olykor „Ötö-
sével”,degyakrabbanasorbólkiforduló
vagyösszecsukló alakokkal.Nemkímél-
teknőket,idősasszonyokat,sőtgyermeke-
ket sem.Kárpátalja férfi lakosságát szinte
kiirtották. Mélyen megélt ábrázolások

sorjáznak,aművészegyéniségefinomros-
táján átszűrve. Az ismertető anyaggal jól
kiegészített,hosszú ideignyitva tartókiál-
lítássokaknakismeretlentényeketisfelso-
rakoztatott.Nemcsoda,hiszenhallgatásra 
kényszerítettek mindenkitazelmúlttöbb
évtizedsorán.
Éppenakiállításbezárásanapjánrésze-

sültPéter,aMűvészeiAkadémiaNagydí-
jában, Budapesten, a Vigadó Galériában
2019.május29-én.
Jelentőskitüntetéseitazinternetenmeg-

találhatják.
Matl Péter nevét a Vereckei emlékmű

tetteközismertté.Azótaisszélesskálánal-
kotóművész.ElévülhetetlenérdemeaMun-
kácsonfelállítottGulágemlékmű,aRákó-
czifejújraöntéseésmegannyijelesalkotás.

Köszönet illeti,Matl Pétert, hogy ren-
delkezésünkrebocsátottaakiállításképeit
ésafantasztikusismeretanyagot,korabeli
dokumentumokkal.
Jómagam, aki családom révén érintett

voltamazelső,amásodikVh.,aDonka-
nyarésa„MalenkijRobot”elviselhetetlen
emberpusztító borzalmai hozzávetőleges

ismeretében: Ennyire részletesen nem
tudhattam a kárpátaljai kitervelt ember-
irtásról. Szolzsenyicin műveihez korán
hozzájutottam.AzIvánGyeniszovicsegy
napját,Párizsbankaptammeg.Itthonol-
vastamaGulágszigetvilágotéskésőbba
Rákosztályt.Érthető,hogyszívügyemnek
tekintettemakiállításbemutatását.
KöszönetilletiTóth Csabát,aTóthJó-

zsefGalérialétrehozóját,akinekhathatós
közreműködésével létrejöhetett az emlé-
kezeteskiállítás!
A megnyitó ünnepséget megtisztelte

jelenlétével a leköszönt kárpátaljai fő-
konzul,akiőszinténbeszéltakárpátaljai
viszonyokról és arról, mit jelentettMatl
Péter barátsága.

Horváth Zoltánnak hálás vagyok, hogy 
amegjelentszépszámújelenlévőknekbe-
mutatta Matl Pétert.
Köszönet illeti Dinnyés József daltu-

lajdonost, aki még ünnepélyesebbé tette
felvidéki, kárpátaljai népdal feldolgozá-
sokkal és hazafias énekek előadásával 
akiállításiünnepséget.
Pazarfogadászártaakiállításmegnyi-

tásátamelyhezTóthCsabaishozzájárult
finom erdélyi örmény ízekkel, mindenki
örömére.
Végül,denemutolsósorbanelkellmon-

danom, Péter felesége Hegyi Karbah-i
örmény menekült: Fia le se tagadhatná
örményszármazását.

Nuridsány Mimi

Vereckei emlékmű

  
Gaál György 

Jereván és Tbiliszi
AkiErdélybenélésittnevelkedett,biztosan
sokathallottazörményekről.Elég,haSza-
mosújváron, az egykori Armenopolisban
belépett az örmények székesegyházába.
Debiztosantalálkozottisörményszárma-
zásúakkal,akiktöbbnyirebüszkénutaltak
egyik-másik nagyszülőjükre, hogy annak
ősei menekültek ide az örményüldözés
elől.Éshaatörténelmimegemlékezésekre
is figyelt, hallhatott az örmény népirtás-
ról, az első világháború idején elkövetett
genocídiumról.Ezekutánbizonyáramin-
denkiben felmerül a kérdés, hol is az ör-
ményekőshazája,milyen isazazország,
ahonnan annyiszor el kellett menekülni,
amely szinte folyamatosanmás hatalmak
árnyékában élt, s amely most önálló ál-
lamként kezdi kiépíteni turizmusát.Bizo-
nyáraebbőlamegfontolásból,vagyéppen 

azörményősökrevalótekintettelálltössze
aza23fős–jórésztkolozsvárimagyarok-
bólálló–csapat,amelyazidénáprilisban
nyolc napos kirándulást tett az örmény
őshazában.
Hajnali órában érkezünk a Bukarest-

ből induló járattal a jereváni Zvartnoszt
nemzetközi repülőtérre. Ittmindeneuró-
pai színvonalú.Csak utólag tudjukmeg,
hogyareptérmagántulajdon,egykülföldi
örmény milliomos működteti.Az állami
Erebuni reptérmár csakbelföldi éshadi
célokra használt. Szállodánk, a díszes
bejáratúRoyalPlaza ismindenbenmeg-
felel az elvárásoknak.Abelvárost övező
körúton fekszik. Szobánk ablaka hátra
nyílik, a belváros felé néz és eléggé le-
hangoló látványt nyújt: nyolc-tízemele-
tes tömbházakkal övezett, eldugott kis
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negyed, földszintes bádogfedelű falusias
házakkal, középen egy templomocska,
melyvasárnapműködikis.Aszűkudva-
rokról állattartás hangjai és állandó ku-
tyaugatás jut felötödikemeletiszobánk-
hoz. Ez a régi Jereván.Az „új” Jereván
megismerésérenincskülönnapunk,mert 
az „úgyis egy modern város”. Csak né-
hányreprezentatívépületébeviszelabusz.
A többit délutánonként, esténként fedez-
hetjük fel. Első napi, kis pihenés után
kezdettprogramunkazörménymúlt fel-
legvárába, a Matenadaran levéltárba és
múzeumbavisz.Alevéltáregyikszamos-
újvári szárma-
zású, magyarul 
szépen beszélő
kutatója lesz
a kalauzunk. 
Az ő szavaiból
ismerjük meg
nemcsakakiál-
lított kincseket,
hanem az ör-
mény történel-
met ésművelő-
déstörténetetis.
A Matenadaran a várost körülvevő

dombok egyikének lejtőjén fekszik, dí-
szes lépcsősor vezet bejáratához. Alsó
teraszán Meszrop Mastoc ülő szobra lát-
ható.ŐdolgoztakiaIV.századvégénaz
örményábécét.Aszobormögöttazábécé
betűiolvashatóka falon.AMatenadaran
jelentése könyvtár/kézirattár, de az inté-
zetmaMastocnevétviseli, sőt az innen
induló,abelvárostátszelősugárútisróla
lett elnevezve. Az intézet első épülete
1959-rekészültel.Ekkorazörményegy-
ház államosított, s addig Moszkvában
őrzöttlevéltárávalvetettékmegalapját,s
mindenünnengyűjtöttekbeakéziratokat.
A mostani impozáns épületet 2011-ben

avatták fel. Főbejárata két oldalán a hat
legjelesebbörménytudósszobraáll.Nap-
jainkbanazintézetmintegy23.000kézira-
tos művet, 500.000 dokumentumot őriz, 
a legnagyobb örmény történeti gyűjte-
mény.Atárlókbanalegrégebbikéziratok-
bólésörménynyelvűkötetekből,Biblia-
fordításokbóltekinthetünkmegnéhányat.
Nemegykódexnekkülöntörténeteisvan,
csodával határos módon menekült meg
a pusztulástól. Gyönyörű örmény-motí-
vumos miniatúrákat, művészi kötéseket
láthatunk.Az előcsarnok falain a térkép
előttismegállunk,hogynéhányörmény

történeti alapfo-
galmat elsajátít-
sunk. 
A mostani,

29.800 km2-es 
Örményország
csak kis töre-
déke az örmény
birodalomnak,
melyazKr.e.II.
századig vezeti
vissza múltját,
sőt a nép törté-

netét egyenesen a Bibliából eredezteti.
Önálló örmény királyság azonban csak
nagyonrövid időszakokig létezett.Kr.e.
63-banaRómaiBirodalomkebelezibete-
rületüket. III. Tirdatkirályuk301-benfel-
veszi a kereszténységet és államvallássá
teszi. Ebben segítségére van az utóbb
VilágosítóSzentGergelynévenismertés
imádottpüspök.ARómaiBirodalomfel-
bomlásátkövetőenaBizáncközpontúKe-
let-RómaiBirodalomuralmaalákerültek,
de a keleti örmény területeket rövidesen
azÓperzsaBirodalom foglalta el.Aztán
652-tőlkétévszázadonátazarabokural-
kodtak itt. Majd újra Bizánc kerekedett
felül.Az1230-asévekbenjöttatatárjárás,

mely csak a templomokat kímélte meg. 
Ennek eredményeként kezdődött az első
örmény emigrációs hullám. 1100 tájá-
tól háromszáz éven át a Földközi-tenger
partjánlétezettegykisebbönállóörmény
királyság Kilikia elnevezéssel. 1453-ban 
a törökökmegdöntik a Bizánci Birodal-
mat,sazörményterületekisuralmukalá
jutnak. Az 1500 táján megerősödő Irán
egy kisebb keleti részt ebből magának
foglal el. Ezzel évszázadokra állandósul
azörményekkettéosztottsága:anagyob-
bik,nyugatirészatörököké,akeletipedig
a perzsáké. Az 1826–1828 között zajló
orosz-perzsa há-
ború eredmé-
nyeként a keleti
örmény területe-
ket Oroszország-
hoz csatolják. 
Kormányzósági
székhely lesz Je-
reván. A török
területen maradt
örmények több-
ször felszabadí-
tási mozgalmat
indítottak.Erreválaszként indultak a tö-
rök népirtások. 1895-ben körülbelül 300
ezren pusztultak el, s több tízezren me-
nekültek szét a világba. 1909-ben újabb
30 ezer örményt gyilkoltak meg. Végül
a hatalomra került ifjú törökök – akiket
az örmények is támogattak –meg akar-
ták végleg oldani az „örmény kérdést”,
s 1914–15-ben megrendezték a török-
országi örmények véglegesnek tekintett
kiirtását,amikorszervezettenmásfélmil-
lióörménytvégeztekki,mégazörmény
műemlékeket is elpusztították. Ezeknek 
anépirtásoknaktulajdonítható,hogyazélet-
benmaradottakisszétszóródtakanagyvi-
lágban. Úgyhogy az örmény diaszpóra

nagyrészt a nyugati örménységből került
ki.TulajdonképpenamaiTörökországke-
leti területe egészen a Földközi-tengerig
mindazörményekévolt.
A cári birodalom nem sokat törődött 

aKaukázuson túli területeivel. Itt egyet-
len város számított fontosabb központ-
nak: Tiflisz (Tbiliszi). Innen irányították 
avidéket.Az1917-esoktóberiforradalom
utánabolsevikállamvezetésengedteön-
állósulniazittenikiskormányzóságokat:
1918elejénmegalakulapolgáriÖrmény
Köztársaság.Ezterületivitábakeveredik
a GrúzKöztársasággal.Aztán a törökök

rohanják le az 
örményeket, de
őketsikerülvisz-
szaverni. 1920
novemberében az 
új szovjet hata-
lom kezd érdek-
lődni e területek
iránt. 1921-ben
ittisabolsevikok
jutnak hatalomra, 
behívják a szov-
jet hadsereget. 

A törökök a cári birodalom örmény ré-
szeiből néhány tartományt maguknak
igényelnek.S1921-bena szovjet-orosz–
török békekötéskor ezekről az oroszok
lemondanak. 1922-ben moszkvai sugal-
latramegalakulaKaukázusontúliSzovjet
SzocialistaSzövetségiKöztársaságTiflisz
fővárossal. Ez 1936-ban három önálló
szovjet köztársaságra bomlik szét: Ör-
ményország,Grúzia,Azerbajdzsán.Tulaj-
donképpenavallásialapállaszétbomlás
mögött:azegyikörményapostoli,amásik
ortodox, a harmadik muzulmán vallású.
Deegyiksemelégedettahatárokmegvo-
násával.ÍgyjelentősörményterületAzer-
bajdzsánnak jut (Karabach), Tbiliszibe,
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mintfővárosbanagyonsokörménycsalád
telepedettát.Az1920-asévektőlkiépítik
a szovjet típusú államigazgatást és egy-
pártrendszertevidékekenis.
A gorbacsovi új politikai jelszavak itt

szintén visszhangra találnak. De a poli-
tikátegy időreháttérbeszorítjaaz1989.
december7-inagyföldrengés,ami25ezer
örményáldozattaljár.1991szeptemberé-
benkiáltjákkiafüggetlenÖrményKöz-
társaságot.AHegyiKarabach örmények
lakta területet az ország részévé nyilvá-
nítják, amiért 1992-ben kitör az háború
Azerbajdzsánnal.Azörményekgyőznek,
sőtmégegykorridortismaguknakbizto-
sítanakKarabach felé.Azóta hadiállapot
vanakétországközött.Nemcsakakeleti,
deanyugati,törökhatárisátjárhatatlanul
lezárt. Úgyhogy az országnak csak Irán
és Grúzia felé van közlekedése.Viszont 
a grúzokkal is csak „kényszerbéke” áll
fenn.1996-igazországretteneteskrízisen
esik át. Teljesen körbezárva áram, gáz,
benzin nélkül nyomorognak. A szovjet
időkgyárai rendre csődbe jutnak.Akkor
Iránnyújtvalamelyessegítségetaközál-
lapotok javítására.Azóta több kormány-
krízisen és tüntetés-hullámon esett át 
azország,deúgytűnik,azutóbbiévekben
kezdimagátfeltalálni.Nemutolsósorban
megint rászorulnak az orosz kapcsola-
tokra. Külföldről pedig egy-egy örmény
milliomosnyújtalkalmitámogatást.
Ugyancsak a Matenadaranban hallunk

azörménynyelvrőlis,melyazindoeuró-
painyelvcsaládönállóágátképezi.Meg-
maradását főleg a saját írásmód beveze-
tésének tulajdonítják.A19. századra két
nyelvjárásaalakultki: akelet- és anyu-
gat-örmény.Főlegamagánhangzókejté-
sébenkülönböznek.Amaiállamihivata-
losnyelvakelet-örmény.Adiaszpórában
viszontfőleganyugat-örményöröklődött.

Örményül vagy 6 millió ember beszél,
közülükcsak3,6millióélazországban.
Az ország lakossága most 3 millió 800
ezer körüli.Közel 98%-ban örmények.
A más nemzetiségűek a 90-es években
mindelvándoroltak.
A Matenadaranban több órát töltünk.

Majdazebédkövetkezika„Cascade”lép-
csősor felsővégénél.E lépcsősortamo-
dern várossal együtt tervezték, s ugyan-
arraadomboldalrakúszikfel,amelyen
aMatenadaranistalálható.Valamikorúgy
képzelték el, hogy a lépcsők vízeséssel
fognak váltakozni.Amerész tervet csak
félig valósították meg a kommunizmus
alatt.Aztánegyörménymilliomosmeg-
támogatta az építkezést, s most már csak 
néhánylépcsőhiányzikafentikilátó-tera-
szig.Avasbeton-oszlopokrozsdáscsápjai
meredeznekott.Állítólagatervpontatlan-
ságamiattnemlehetazutolsó lépcsőket
kialakítani.Alépcsősorfelsővégemellett
pompás új épület a Charles Aznavour-
alapítvány székhelye. Az örmény szár-
mazásúfranciasanzonénekesnéhányszor
meglátogattaazországot.Egy itteni ko-
nyakfajtaisviselianevét.A„Cascade”
felső végétől egy sétány indul aGyőze-
lemparkba,amelynekközepénirdatlanul
magastalapzatonegyhatalmasnőalakáll.
Örményország Anyácskájának nevezik.
Jobbkezébenegykardmarkolatát tartja,
bal kezével akard tokját fogja.Távolról
egyhatalmaskeresztneknézkianőalak.
Idegenvezetőnkszerintaszoborüzenete:
akardugyan tokbanvan,dehaellenség
jönne,azonnalkihúzzák.Amamúzeum-
ként szolgáló talapzat sokáigSztálinóri-
ásszobrátviseltemagán.
AtetőrőlátlehettekinteniJerevánbel-

városát.Haegy térképpel iskiegészítjük
anemláthatórészeket,kiderül:szabályos
kört ír leaközpont.A„Cascade”aljától

indulatengelye,egyszélessugárút,mely
a két központi teret is összeköti.A lép-
csősoralattitérbőlmégkétsugárútindul
rézsútosan. Ezeket aztán keresztutcák 
metszik.Annyira logikus és áttekinthető
azutcahálózat,hogykönnyenmegállapít-
ható:eztmérnöktervezte.Ráadásulabel-
várostövezőkörútfélkörétszélesparksáv
övezi. Az ellenkező oldalon a Hrazdan
folyócskakanyarulataészöldövezetebiz-
tosítjaatelepülésjólevegőjét.
Azt már csak útikönyvből tudhatjuk

meg,hogyaváros2800évesmúltratekint
vissza.EgykorUrartuKirályságaterültel
itt, s annakural-
kodója,I. Argisti 
Kr. e. 782-ben
alapított e he-
lyen az Erebuni
elnevezésű erő-
döt.Ennek falait
mára feltárták 
az egyik külvá-
rosi negyedben.
Hogy Urartu la-
kói örmények
voltak-e,azvita-
tott.AkirályságotKr.e.590-benamédek
megbuktatták. Majd jöttek a perzsák. 
A kereszténység felvétele után, az 5. 
század táján épült a legrégebbi jereváni
templom,melyet 1931-ben bontottak le.
A város a karavánutak nyomvonalán fe-
küdt, s évszázadokig pihenőhelyül szol-
gált. Ezért is a 19. századig fő épületei
a karavánszerájok voltak. 1513 és 1737
között aperzsaés törökbirodalomközti
határvonal itt haladt át, úgyhogy a vá-
roska 14-szer cserélt gazdát. Többször
földrengésekiskárttettekbenne.1828-tól
a cári birodalomhoz tartozott. 1830-ban
mégcsaklakossága35,7%-avoltörmény. 
De aztán ez lett a legbiztonságosabb

örmény város, úgyhogy százával mene-
kültekideatörököküldözöttjei.1850-ben
váltkormányzóságiszékhellyé,akkormár
lakosainak fele örmény volt.A 25 000
lakosú kisváros fejlődésének lendületet
adott a vasút 1903-as kiépítése. Ezután
állandóösszeköttetésbenlehetettTbiliszi-
vel,apolitikaiésszellemiközponttal.
Az első világháború alatt és után – 

atöröktámadáskövetkeztébenis–avá-
rosszinteelnéptelenedett,sromossávált.
Ígyaz1920-asévekbenaszovjethatalom
elhatározta,hogyittépítifelabirodalom
első „modern”mintavárosát.Az örmény

származású, 
Moszkvában is
elismert Alek-
szandr Tumanjan 
mérnököt bízták
meg a tervezés-
sel.Nekiköszön-
hető a mostani
városközpontki-
alakítása. Csak-
hogy ez egyben 
felmérhetetlen 
pusztítássalisjárt.

Amégállótemplomok,karavánszerájok,
bazárok mind bontás alá kerültek. Alig
néhánykis templomocskaésegymecset
maradtmeg a tömbházak között. Ezeket
semlehetetthasználni.Tumanjan–akinek
anevétazegyikfőutcaviseli–mindössze
170000főretervezteavárost.Az1989-
benérteelaz1,2millióscsúcsot.Jelenleg
istöbbmintegymillióanlakják.Ezértdél-
utánonként valósággal bedugul a város. 
Asok-sokLadaésMoszkvicsmellettma
márszámtalannyugatimárkájúluxusautó
isközlekedik.Kérdés,hogymeddigbírják
arosszutakat.Aszovjetidőkben,1981-re
épültfelavároselsőmetróvonalatízállo-
mással.Bővítésenagyonlassanhalad.
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Avároskörnyékénsokrózsaszínestufa
található. Ezekből kocka alakú lapokat
vágnak.Tumanjanaközépületek,demég
a központibb lakóházak falait is ezekkel
boríttatta. Ha rájuk süt a nap, érvényesül 
színük.Defelhősidőbenavárostnagyon
szürkévéteszik.Eztasokzöldterületva-
lamennyireellensúlyozza.
Első napunk késő délutánjára már csak

egyetlen, de annál érdekesebb műsorszá-
munkmaradt:azArarátnevétviselőörmény
konyakgyár felke-
resése.AHrazdan
folyón átvivő or-
szágúti híd vége
fölé egy dombra
emelt hatalmas 
épületaközpontja.
Több emeletnyi
mélységű a pin-
cerendszere. Ter-
mészetesen mú-
zeumi részlege
is van: hordók és
vitrinben őrzött
régicímkéspalac-
kokközött sétálva
ismerjük meg 
az üzem történe-
tét, a konyakfélé-
ket, s a hozzájuk 
fűződő számos
legendát. Megtud-
juk, hogy Chur-
chillnek Sztálin
küldte rendszeresenakedvenckonyakját.
Aznavourpedigegykülönlegeskonyakke-
veréketrendeltinnen,melymaazőnevét
viseli.Aztánkövetkezikakonyak-kostoló.
Egy hosszú teremben elegánsan megterí-
tett asztalon vár a két-két öblös pohárba
töltött egy-egy ujjnyi konyak. Elmond-
ják, hogy lehet a konyak ötéves, tízéves 

és harmincéves is. Más-más a színe,
ereje és persze az ára. Végül az üz-
letbe jutunk, ahol pár decistől akár
literes méretű üvegekben is árulják
a márkás italt. Bár repülőn kell ha-
zaszállítani, sokan vásárolnak kisebb
üvegekkel. Az Ararát nem véletlenül  
a nemzeti konyak márkája. Innen – és 
azországszintemindenpontjáról– lát-
ható az 5000 méternél magasabb hó-
borította kettős csúcsú hegy. Az örmé-

nyek szent hegye.  
Hasonló a japá-
nok Fudzsijához.
Csak-hogy a hegy 
tövébenottadrót-
kerítéses határ, s 
kezdődik Török- 
ország.Mégis,már
a szovjet tagköz-
társaság idején 
azörménycímer-
ben szerepelt az 
Ararát.Alegenda
szerint Törökor-
szág nagykövete
útján tiltakozott
Georgij Csicse-
rin szovjet kül-
ügyminiszternél
az ellen, hogy  
a határon túl, más 
országban fekvő
Ararátazörmény
címerben szere-

pelhessen. Mire kis gondolkodás után
Csicserinígyfelelt:atörökökisafélhol-
datábrázoljákcímerükben,pedigaHold
eddigelémégnemtörökterület.

(folytatjuk)
Photo by: www.photostock.am

Örményországi képek Spirit of Armenia 
2008

Az örmény ábc betúi

Bálintné Kovács Júlia                               
Az Azbé, Ázbé Azbej, Ázbej

családnevű örményekről –III.rész
Ázbej Sándormunkássága soránkülön-
bözőállamitervezővállalatoknálvoltter-
vezőépítész,modernfunkcionalistalakó-
ésközépületeketegyaránttervezett.
Az1950-esévekbenrésztvetttöbbvi-

dékiváros(1959:Ózd;1959:Gyöngyös;
1959:Pécs;1961:Várpalota)rendezésé-
nek tervpályázatában, melyeken külön-
böző díjakat is nyert. Jelentős szerepe
volt Kazincbarcika városrendezésében,
aholazújvárosrészlakóépületeinekegy
részétistervezte(1951-60),azÁRTmel-
lett.AbudapestiLágymányosilakótelep
tervezésénekésmegépítésénekelsősza-
kaszában is fontos résztvállalt,ahol la-
kótelepiházak(1000lakás)ésakorszerű
bölcsőde fűződik nevéhez. 1960-63 kö-
zöttépülmegaSemmelweisOrvostudo-
mányi Egyetem Rezső téri kollégiuma
és az egri Tanárképző Főiskola leány-
kollégiuma (1962-64). Az egykori Ma-
gyarSzínház,amáigideiglenesNemzeti
Színház átépítésére kiírt tervpályázat
győztese,ateljesenéskorszerűenátala-
kított színházépületért (1963-66) 1973-
banYbl-díjatkapott.Ugyancsakazőter-
veialapjánépítettékátaPestiSzínházat
aVáci utcában (1964-67). Fő tervezője
az algériai olimpiai stadionnak (1965-
72),aholnemcsakazegyediépület,ha-
nemkomplex„sportváros”megalkotója.
A megvalósult épület nagy nemzetközi
elismerésbenrészesült.

Írásai: 
Algériaiolimpiaistadion,in:MagyarÉpí-
tőművészet,1967/1.

Hevesitériszínház,in:MagyarIparmű-
vészet,1968/1.
Egri Tanárképző Főiskola leánykollé-

giuma,in:MagyarIparművészet,1970/1.

Irodalom: 
PERÉNYI I.:Kompozíciós törekvések

várostervezésigyakorlatunkban,in:Magyar
Építőművészet,1955/3-5.
GYÖNGYÖSI I.: Budapest épülő új

lakótelepei, in: Magyar Építőművészet,
1957/1-2.
HOFER M.: Nemzeti Színház, Buda-

pest,in:MagyarÉpítőművészet,1967/1.
JAKABZ.:PedagógiaiFőiskolaleány-

kollégiuma,Eger,in:MagyarÉpítőművé-
szet,1969/3.
NemzetiSzínház(épületismertetés),in:

MagyarÉpítőművészet,1972/3.
SZITTYAB.:OlympiaiStadion,Algír,

in:MagyarÉpítőművészet,1973/2.
Forrás Kortárs Magyar Művészeti 

Lexikon I–III.
 
„A színház története messzire nyúlik

vissza.ÁllandóNemzetiSzínházépítésé-
nek szükségességét már Széchenyi István 
is felterjesztette1832-ben.Aszínházeb-
ben a korszakban egy független nemzet 
magátólértetődőszükségletekéntvoltér-
telmezhető,illetveanyelv,akultúracsa-
taterekéntisfunkcionált.Különösenigaz
ezPesten, hiszen1812-bennyíltmeg itt 
aPestiNémetNyelvűSzínház,tehátért-
hetőéstökéletesenindokoltigénykéntfo-
galmazódottmeg,hogymagyarnyelvenis
legyen színvonalas színjátszás a városban. 


