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Óriási ismeretanyag volt a fejében,
rengeteg történetet, különlegességet
tudott a Kerepesi (Fiumei) úti temető-
ről! Általa ismertem meg kívül-belül
a Batthyány-, a Deák- és a Kossuth-
mauzólumot,azokrejtettzugait,láttam,
hol rejtették el a régi nyilvántartáso-
kat a bezúzás elől, tudtam meg, hogy
a Munkásmozgalmi pantheonban mely
eseményóta nemkísérte le kormányőr
a hozzátartozókat, a káder-sírkövek
minek a köveiből készültek, miért lett 
azegyikegycm-elkisebbatöbbinél,me-
lyik síremlék miatt élvezte Standinger 
Pista bácsi dicséretét úgy, hogy közben
formálisan, írásbeli figyelmeztetést is
kapott mellé ésmennyi borravalót adott
Károlyi Mihályné Andrássy Katinka, férje 
kriptájának meglátogatásakor a temetői
munkásoknak,valamintanapiegyszálvö-
rösrózsahogyankerült,vagynemkerültaz
egykori köztársasági elnök síremlékének
kupoladobjaalá.MindenkorkorholtamŐt,
mindezeketmiértnemírjaleazutókornak.
Ahogyszokott,amagamódjánhalkan,sze-
rényen nevetett ésmost emlékeit, tudását,
kivittemagávalatemetőbe…
Többalkalommalrésztvettem,sőtszer-

veztemisvezetésévelsétátaFiumeiben.
Bár,márrégennyugdíjasvolt,deazokat
készségesen, töretlen lelkesedéssel,élve-
zetes stílusban vezette. Nem véletlenül
kértek tőle oly sokan ilyen ismertetőket.
Azutánnéhányéve,amikoregysétaalkal-
mávalrosszullett,visszavonult…
Mostvéglegvisszavonult avilágtól és

márazÚrasztalánálanekdotázhatazok-
kal, akikről itt mesélt nekünk. Hiszem,
hogyszeretettelfogadták,mertakiahol-
takemlékéttiszteli,ápolja,abbanazégiek

is örömüket lelik, hamvai felett pedig
könnyűleszaföld.
Míg élek, nem felejtelek! Drága, öreg

Barátom–nyugodjbékében!
Bartos Mihály

(Szerkesztői megjegyzés: Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
1997. február 14-én alakult meg 22 ala-
pító tag – köztük Triff Viktor és házastársa, 
Lászlóffy Manna – egyhangú határozatá-
val. Csendes lényét, humorát, a temetői 
sétáinkon a felkészültségét, nagyszerű 
előadókészségét, a családfakutatásban 
nélkülözhetetlen segítségét, a barátságát 
soha sem felejtjük el.)

Kövér László a Székelyudvarhelyi Egyetemi 
Központ avatóján: Székelyföldnek kárpótlás 

jár Budapesttől és Bukaresttől is       
Kövér LászlószerintSzékelyföldnekés
a székelységnek történelmi kárpótlás jár
Budapestről és Bukarestből egyaránt.
AzOrszággyűléselnökeSzékelyudvarhe-
lyenbeszélt erről szombaton,aSzékely-
udvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK)
felújítottépületénekavatóünnepségén.
Kövér László (középen, balra) átadja

azegyetemfelújítottépületét.

Kövér László úgy vélte: a székelyek
mindkétfővárosbólelvárhatjákajószót,
mertRománia ésMagyarország erkölcsi
értelembenegyarántadósaa székelység-
nek. Székelyföld és népe ugyanis ezer
év alatt Magyarországnak, száz év alatt 
Romániánakadott többet,mintamennyit
visszakapott tőlük – jelentette ki. Hoz-
zátette: a 21. században sem Románia,
sem Magyarország nem akarja elveszí-
teni a saját gazdasági erőforrásai fölötti
rendelkezést,aszülőföldmegtartóerejét,

értékteremtőmunkavállalóit,ezértmindkét
országtólelvárhatóacselekvésazért,hogy
mindez Székelyföldön se történhessen
meg.AházelnökszerintezRomániánakál-
lami,Magyarországnakpedignemzetikö-
telessége,emellettaközösregionálisérdek
is ezt kívánja. Magyarországnak érdeke,
hogy Románia is hozzáadjon Közép-Eu-
rópa erejéhez,Romániánakpedig érdeke,

hogy ne vesztese, hanem 
egyik nyertese legyen
Közép-Európa politikai
és gazdasági megerősö-
désének. „Mindkét eset-
ben azútSzékelyföldön
és Erdélyen keresztül
vezet” – állapította meg
Kövér László. A házel-
nök Budapest és Buka-
rest múltbeli hibáinak
tulajdonította, hogy
Székelyföld a megfe-
lelő infrastruktúra hiá-
nya és az örökös tőke-
hiány miatt a múltban

Magyarországnak, jelenleg pedigRomá-
niának az egyik legelhanyagoltabb régi-
ója.AzOrszággyűléselnökemegkövette
a székelységet azért, hogy az 1867-es
osztrák-magyar kiegyezést követően az
Országgyűlésaliberálisgazdaságpolitika
jegyében a birtokrendezési törvényekkel
felszámoltaazaddigiszékelyföldiközös-
ségi tulajdonformát, amely a legerősebb
gazdasági kapocs volt a székely ember
ésaszülőföldjeközött.KövérLászlófel-
idézte:Székelyudvarhelyönkormányzata 
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megelőzteamagyarállamot,amikorhá-
romévvelaSapientiaErdélyiMagyarTu-
dományegyetem létrehozása előtt 1998-
ban magyarországi egyetem kihelyezett
tagozatát fogadta a városba, és a szé-
kelyudvarhelyi felsőoktatást fenntartotta,
bővítette.A házelnök elérkezettnek látta 
azidőt,hogyamagyarállamáltalfenntar-
tott erdélyi Sapientia egyetem is szakot,
vagy szakokat indítson Székelyudvar-
helyen. A Székelyudvarhelyi Egyetemi
Központban jelenleg az Óbudai Egye-
tem könnyűipari mérnöki alapszakán, 
azEdutusEgyetemkereskedelemésmar-
ketingalapszakán,aPannonEgyetemvi-
dékfejlesztésiésagrármérnökalapszakán,

illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem
turizmus-vendéglátás szakán tanulhatnak
székelyföldidiákok.Aközpontfelújítása
során a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
valésmásforrásokbevonásávalkicserél-
ték a háromemeletes épület nyílászáróit,
felújítottákavizesblokkokat,újrafestették
azépületkülsőésbelsőfalait,ésfejlesz-
tettékaberendezéseit.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/

kover-laszlo-a-szekelyudvarhelyi-
egyetemi-kozpont-avatojan-

szekelyfoldnek-karpotlas-jar-budapesttol-
es-bukaresttol-is)
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Emléktáblát kapott Moldován Stefánia
operaénekes

Moldován Stefánia aBánk bán 
egyik legsikeresebb Melindája
volt,közösenlépettfelaz1960-as
évekvilághírűtenorjával,Mario 
Del Monacóvalis.Fellépettapai
őseinekföldjén,Örményország-
ban is, ahol lenyűgözteavilág-
hírű örmény zeneszerzőt,Aram 
Hacsaturjánt is, aki neki aján-
lottaháromkoncertáriáját.

MoldovánStefánia1929.augusz-
tus 24-én a romániai Sajóud-
varhelyen született. Apai ágon
örményszármazásúvolt,deegész

pályafutásasoránMagyarországhozkötő-
dött.1948és1953közöttaLisztFerenc
Zeneművészeti Főiskolára járt. Debütá-
lása Puccini Bohéméletében, a Szegedi
Nemzeti Színházban volt, 1961-ig a tár-
sulat tagjaként dolgozott. Elsősorban
Verdi operáiban nyújtott művészi alakí-
tásaivalértelkiemelkedőmagyarországi 

ésnemzetközisikereket.1961és2012kö-
zött aMagyar Állami Operaházmagán-
énekese volt. Repertoárján szerepeltek 
Mozart- és Puccini-operák szoprán sze-
repei.AhatvanasévekbenMagyarország
egyik legnépszerűbb operaénekesnője
volt,háromjátékfilmbenisjátszott.

Forrás:Kultúra .hu

Melis Györggyel a Manon Lescaut előadásán
Fotó forrása: operett.network

Emléktáblát helyeztek el Moldován Stefánia (1929-2012) érdemes művész, Liszt Fe-
renc-díjas operaénekes, a XIII. kerület díszpolgára emlékére egykori lakóházán, 
a Katona József utca 25. szám alatt. A lakóház második emeleti lakása több mint 
negyven évig volt a művésznő és családja otthona. Moldován Stefánia művészi pá-
lyafutásával párhuzamosan több mint tíz évig a 13. Kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat tagjaként vállalt közéleti feladatot.

  

Gaál György                       
Jereván és Tbiliszi – 2. rész

Örményországigazinevezetességeiako-
lostorokéstemplomok.Ezeknélfigyelhe-
tők meg az örmény építészet sajátságai.

Azok a „mérnöki” titkok, amelyekkel 
a földrengések ellen védekeztek. Általá-
banrománstílusú,ezeréveskisépületek.
Négyzetestemplomtérföléemeltkupolá-
val.Egyik-másikromosmaradt,másokat
ismételten újjáépítettek. Mindegyikhez
több legenda fűződik.Páróra alatt akis
országban–arosszutakellenére–meg-
közelíthetők.Szombatonadélividékeken
tettkörútésborkóstolóután,mégsötéte-
déselőttsikerülelőszörajerevánibelvá-
rossalismerkedni.Aszállodánktólaligtíz
percre levő, a „Cascade” lábánál fekvő

  

egyik főtérhez érünk.Ez tulajdonképpen
kétegymásbatorkollóparkosítotttér,tele
fákkal.AFrancia tér egyben a legfonto-
sabbútkereszteződés.Amásik,Azatutjan
térmeghatározóépületeaközépreemelt
Operaház. Ezt is Tumanjan tervezte. 
Kettős épület: egy 1200 személyes szín-
házterembőlésegy1400férőhelyeskon-
certterembőláll.Azutóbbialegnagyobb
örmény zeneszerző, Aram Hacsaturján 
nevét viseli. Ülő szobrát 1999-ben he-
lyeztékelazépülethátsóhomlokzataelé. 
Afőhomlokzatelőttiskétszobor:sajnos
aneveketcsakörménybetűkkelírtákki.
Azoperaházmellettadúsparkbancsóna-
kázó tó is található. Ittmár sötétedéskorJereváni Operaház

A Cascade vízesést imitáló lépcsősora - Jereván




