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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)

MTI • 2019. október 05.

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
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járunk, s tapasztaljuk, hogy szabadtéri
koncertet tartanak, még a forgalmat is
lezárják a tér egy részén. Rátalálunk az 
Északi sugárútra, mely átvezet a másik
térre.Asugárút,avárostengelye,masé-
tálóutca. Hömpölyög rajta a nép. Itt-ott
magányos muzsikusok, énekesek adnak
koncertet, tartanak bűvészeti bemutatót.
Kiérve az új főtérre, egészen meglep 
ahangulat.Nemegyakármilyenszombat
este van, hanem utóbbmegtudjuk, hogy
az örmény népirtás évfordulójaként hi-
vatalosszabadnap:április24.Ezta teret
mindmodern nyolc-tízemeletes épületek
övezik, kivéve a központi elhelyezésű,
árkádos homlokzatú Örmény Kultúra
Házát,amelymostaSzépművészetimú-
zeumotfogadjabe.Atérrenéznekami-
nisztériumoképületei,ittvanafőpostaés 

azegyikelegánsszálloda.Ünnepnaplévén
amúzeumépület előtti nagy tóból kiálló
szökőkút régi keringők dallamára szórja
a vízoszlopokat, melyeket más-más színt 
váltogató reflektorok világítanak meg.
A helyi kis toló-pultos árusok mellett
kéregetők is akadnak a tömegben.A tér
sokáigLeninnevétviselte, szobra is állt
a közepén, most Köztársaság tér. Egyik
keresztutcánsétálunkaszállónkhoz,még
ittissokajövő-menőfiatal.Közbenmeg-
kezdődikazünnepitűzijáték,melyfénybe
borítja a belváros egét. 

Harmadik napunkon a Jerevántól csak
20km-re fekvőEcsmiadzinbamegyünk.
Ez a fővárossal már majdnem összenőtt
település az örményekVatikánja.A leg-
régebbi fővárosnak tekintik (Jereván
sorrendben a 13. főváros), mindmáig
itt székel az autokefál ÖrményApostoli
Egyház vezetője, a katholikosz.Az első

katholikosz és az örmény
egyház megszervezője Vi-
lágosító Szent Gergely volt. 
Az egyházi központ egy
nagy négyszögletű, körül-
kerített telkenhelyezkedik
el.Díszes–újabbkeletű–
kapuzaton jutunk be a szent 
negyedbe. Egyenes sétány
vezet a székesegyházhoz. 
Ez a legrégebbi 302 táján

épített keresztény szentély helyére épült  
a7.században.Ameglehetősennagymé-
retű templomot most éppen renoválják,
állványok borítják. Bejárata két oldalán 
az elhunyt katholikoszok sírkövei látha-
tók.Örményfeliratukatnemtudjukelol-
vasni, de szerencsére az újabbakon már
az arab számok tájékoztatnak az illetők
uralkodásiidejéről.Arégikövekenmég
örmény betűkkel jelölik az évszámokat
is. A körben fekvő épületek teológiai
intézetet, könyvtár-levéltárat, kincs-
tárt, rendházat és egyházfői rezidenciát

rejtenekmagukban.Vanegyújabbtemp-
lomukis.Azépületekközöttiparkkelle-
meshangulatotáraszt.A telekoldalánál
áll a Szt. Gajane-templom, mely most  
aszékesegyházatishelyettesíti.Enneképí-
tése630-bankezdődött,utóbbbővítették,
a17.századbanfalaiegyrészétfreskók-
kal díszítették. Szent Gajane az örmény
egyház 4. században élt apáca-mártírja.
Földi maradványai e
templomban nyugsza-
nak. Vasárnap lévén
bejuthatunk egy szer-
tartásra is. Az eléggé
zsúfolt, tömjénszagú
belső térben állva az
az érzésünk, hogy egy 
ortodoxmisénveszünk
részt. A papok magasra 
emelt szentélyben 
végzik a szertartást,
háttal a híveknek. Az 
oltár-részt függönnyel
el lehet takarni. Talán
a szertartások előkészítésekor húzzák el 
a függönyt. Idegenvezetőnktől megtud-
juk,hogyavilágörményeineknagyrésze

azApostoliEgyházhíve,de
vannakörménykatolikusok
is,ezekfőlegEurópábanél-
nek,adiaszpórában:betago-
zódtakapápavezetterómai
katolikusegyházba.
Mégegydélután sétálha-

tunk Jereván belvárosában.
Ezúttal az ottani egyetlen
nagyméretű örmény temp-
lomot keressük meg. Ez  
a belvárost körülvevő park
dombjára épült. Emelkedő
lépcsősorvezetbejáratához.
A lépcsősor alján Zoravar 
Andraniknak,azelsővilág-

háborút követő függetlenségi harcok le-
gendás hadvezérének a lovas szobra áll.
A Szent Gergely-székesegyház 2001-re
készültel,azörménykereszténység1700.
évfordulójára.Igenmutatós,méltóságtel-
jes és rendkívül tágas templom. Tovább
haladva felkeressük a Kék Mecsetet is.
Díszes csempézett kapuja az utcára néz, 
de ahogy belépünk, egy tömbházaktól

övezett tágas udvart találunk. Közepén
medenceszökőkúttal–víznélkül.Azud-
varra nyíló kisebb-nagyobb helyiségek

Aram Hacsaturjan zeneszerző

Jereván főtere

A Nemzetgyűlés épülete Jerevánban

Tbiliszi
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a mohamedán vallási élet szükségleteit
biztosítják. Van bennük szolgálati lakás,
fürdő és iskola is. Az udvarmélyén az
imaterem.Eztazintézménytaziránimo-
hamedánoktámogatják.AHrazdanfolyó
kanyarulatánáleljutunkatornyosmodern
városházához. Minden irányban a nem-
zetiszínű,piros-kék-narancssárgazászlók
díszítik. Az egykamarás Nemzetgyűlés
klasszicizáló székházát csak az autóbusz
ablakábólláthatjukpárpercig.Közelében
vanazállamelnökipalotaszinténklasszi-
cizáló épülete. Ez a stílus volt a szovjet
időkkedveltje.Maisjólmegkülönböztet-
hetőek az ekkoriban emelt középületek.
Visszatérőben a szállodához megállunk
a„Cascade”lépcsősoraljánlévőszobor-
parknál. Világhírű művészek monumen-
tális alkotásai láthatók itt. Egy nyugati
örmény milliomos gyűjteménye néhány
darabjátadományoztaletétkéntafőváros-
nak.EzévelejénakolumbiaiCartagena
egyik terén csodáltuk meg Fernando 
Botteroegyfekvőnőiszobrát,mostitthá-
romalkotásátisláthatjuk.
Utunk utolsó napja kötődikmég Jere-

vánhoz. Reggel az ÖrményGenocídium
Emlékhelyénél kezdjük a nézelődést.
Ez egy város feletti dombon található.
Messziről látszik 44 m magas két kes-
keny összefonódó piramisának hegye.
Története 1965-ig nyúlik vissza, akkor

hosszas tüntetésekkel emlékezett meg  
a főváros népe az 1915-ös népirtás fél-
százados évfordulójáról. Ennek hatása
alatt,azörménypártszervekkérésére,aköz-
ponti szovjet vezetés engedélyezte egy
emlékműfelállítását.Azemlékhelytelke
aztán egyre bővült. Ma egy siratófalra
felírva olvashatómindazonörmény tele-
pülések neve, amelyekmaTörökország-
bantalálhatók.Egymásik,12befelehajló
betonlapból, és az általuk közrefogott
örökmécsesből álló emlékmű a törökök-
től elfoglalt tartományokra emlékeztet.
Itt szoktak koszorúzni az ide látogató
államfők, közéleti személyiségek. Már
akikelismerikazörménynépirtást.Meg-
találhatóagenocídiumotelismerőorszá-
gokjegyzékeis.SemMagyarország,sem
Románia nem szerepel rajta – bizonyára 
atörökökkelvalójóviszonytnemakarják
kockáztatni.Jórésztaföldbesüllyesztett
domboldali épületben található az 1995-
ben megnyitott Genocídium Múzeuma
és Kutatóintézete. Ebben nézelődve el-
rettentő képsorokat láthatunk a népirtás
részleteiről.Avilágsajtóhíradásaitolvas-
hatjuk.Aztánottsorakoznakfelatörök-
országiörménytemplomok,műemlékek
képei,salattukamaihelyzet:zöldmező,
vagy néhány méteres rom. Az emlékhely 
része egy fenyőerdő: több száz fenyő,
mellettük fémtábla a politikus,művész,
sportolónevével,akiőketideültette.
Anapikörútegymásikmeghatóhelyen

zárul.A város egyik parkjában rózsaszín
kőoszlopon az örmény ésmagyar felirat:
„A második világháborúban Örményor-
szágban elhunyt magyar hadifoglyok és
Magyarországon elesett örmény katonák
emlékére”.Hátuljána2004.augusztus28-i
dátum,a felállítás időpontjával.Hatalmas
rózsacsokrothelyezünkazoszlopelé,sfel-
csendülajkunkonamagyarhimnusz.

A búcsúestélyt egy szőnyeggyárban
tartjuk. Egykor több emeletes üzemcsar-
nokként épült. Most csak a földszint-
jét használják. Itt készülnek a világhírű
perzsaszőnyegek, s a velük egyenértékű
örményszőnyegek is.Azutóbbiakra jel-
lemzőek a főnix-, állat- és sárkánymo-
tívumok. Kis imaszőnyegektől kezdve
a termet ellepő méretűekig készülnek 
a példányok. Bemutatják a szövőtechni-
kát is.Majd az egyik szőnyegektől öve-
zettterembensorkerülabúcsúvacsorára.
Közbenegykisnépzenéthallgathatunk,
segynégytagúcsoportazörménytánco-
kat mutatja be. 
Sokunkban felmerült a kérdés, hogy

az örményországi utazásunk egyik nap-
járamiért kellett időzíteni a szomszédos
ország, Grúzia fővárosába, Tbiliszibe
egy–választható–kirándulást.Ráadásul
a buszos út ideje 6–6 órára volt tehető. 
Érdemes-eennyitutazniazérta4–5óráért,
amitagrúzfővárosbanlehetmajdtölteni?
Utólag egyértelmű a válasz: érdemes!
Olyan,mintha egy idegenBukarest után
Budapestetkeresnéfel.
A Jereván–Tbiliszi távolság mindössze

270km.AzútnagyrészeÖrményország-
ban siralmas állapotú, ráadásul meredek
szerpentinekkelmegtűzdelt.Ahatárátkelés
itt ismégszovjet rendszerű:akilépésnél,
majdabelépésnéliskiszállni,felsorakozni,
s az útlevelet benyújtani pecsételésre. 
Azüresbusztisátvizsgálják.Ahatárután
azútminőségeegyszeribenmegváltozik,
sazutolsó30km-tvágtatvateszimegbu-
szunk.Agrúzfővároskellősközepénszál-
lunkle.Rövidesenmegérkezikgrúzkalau-
zunk,skezdődhetavárosnézés.
Grúzia történetesokbanhasonlítazÖr-

ményországéra.Ittisvoltkeletiésnyugati
királyság,néhamég több is.AzÖrmény-
országot leigázó, végigpusztító hatalmak

itt is uralkodtak. Az ő szent királyuk
Vahtang Gorgaszali, aki a 400-as évek
végéntérkeresztényvallásra,sőhelyezi
át a közeli Mhetából ide a fővárost. A
váltakozó mongol–perzsa–török uralmat
csak állandó behódolással tudják átvé-
szelni. 1795-ben egy lázadás nyomán a
perzsák földig romboljáka fővárost ésa
többi nagyobb települést is, 10 ezer em-
bert hurcolnak magukkal fogolyként. 
Úgyhogy a grúz királyság inkábbmagát
feladva 1801-ben betagozódik Oroszor-
szágba.Ígyelkerüliaszázévvelkésőbbi
népirtásokat.Az oroszok a fővárosnak a
görögből átvett Tiflisz nevét használják.
A területet pedig többnyire Georgiaként
emlegetik.1846-banmegalakulaTifliszi
Kormányzóság.EkkoribanmáraKauká-
zuson túli részek legjelentősebb városa
Tiflisz. Olyannyira, hogy a cári hatalom
a kevésbé súlyos száműzetésre ítélteket

Paradzsanov

Tbiliszi - Szent Dávid templom
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gyakran ideküldi. Itt töltöttnéhányévet
Puskin, majd itt katonáskodott Lermon-
tov és Tolsztoj is. Mindnyájuk írásaiban
nyoma van az itt szerzett élményeknek.
Már 1872-ben ide ér a vasút.Akkoriban
a Romanovdinasztiapalotátépíttetavá-
rosban,s ide járfürdőre.Aszovjet idők-
ben is megbecsülik a várost. 1966-ban
építik első, 1979-ben második metróvo-
nalát.1905-tőlsiklóviszazegyikhegyre.
1991. április 9-én kikiáltják a független
Grúz Köztársaságot.A volt szovjet kül-
ügyminiszter, Eduard Sevarnadze lesz 
azállamfő,detízévesuralmaidejénnem
sikerültalpraállítani,önállósítaniazorszá-
got.A2003-asrózsásforradalomutánin-
dulbeazegyresikeresebbgazdaságiélet,
a turizmus.Míg Jerevánban még mindig
főleg orosz nyelvtudásunknak köszönhet-
tük a tájékozódást, itt mindenütt angol a
feliratokmásodiknyelve,sőtanégymezős,
keresztekettartalmazógrúzzászlómellett
gyakranfeltűnikazEurópaiUniózászlaja
is.Afőtérsarkánottállomásozottavilág-
városokbanelterjedtnyitotttetejűHop-on,

hop-off típusú vá-
rosnéző járat piros
busza. Még mindig
Ázsiában voltunk,
de már minden Eu-
rópáraemlékeztetett.
Idegenvezetőnk a
buszmegállóbólfel-
vitt a közeli szikla-
oromra,ahonnanjól
át lehetett tekinteni
az1,1milliólakosú
várost. A Mtkvari
folyó szorosában,
kétmeredeksziklás
hegyvonulat között
terül el. Úgyhogy
jól védhető volt.

Ugyanakkor festői fekvésű. Sziklaor-
munk is stratégiai hely. Valamikor erőd
állott rajta, amit aztán sokáig börtönnek
használtak.Sőttemplomátisakatonaság
vette igénybe raktárként. 1988-ban lett
újra az egyházé. Most éppen állványok
övezik és renoválják.Előtte a szikla pe-
reménhatalmas,durvakidolgozásúlovas-
szobor áll: Vahtang Gorgaszali egyház-
alapítószentkirálytábrázolja.jobbkezét
magasratartjakinyújtottujjakkal.Idegen-
vezetőnkaz1967-benfelállítottszoborról
megjegyzi, hogy abban az évben nagy
győzelemnek számított: futballcsapatuk
5–0-ra legyőzte az állandó vetélytársat, 
ajerevániegyüttest.Ahagyományszerint
erreutala feltartottkézötujja.Akörül-
belül félDuna szélességű bővizű folyón
kisbárkákközlekednek.Különbnélkülönb
hidakkötikösszeakétpartot.Avölgyfelé
emelkedőkétsziklafalrólegy-egyrégivár
tekintavölgyre.Atúloldalihegyoldalalja
kisöblötképez,odaépültazóvárosapró
házaival. Ezt valamikor városfal övezte.
Kelet felé kitárul a völgy, ott építették 

azújnegyedeket.Demárahegyoldalakra
is mindenütt házak, villák kúsznak fel. 
Az óváros egyben fürdőváros is. Hőfor-
rások törnek elő, amelyekre török fürdő-
épületeket emeltek.A hagyomány szerint 
avárosalapítókirályegykorerrevadászott.
Mikor fácánt látott, sólymát utána eresz-
tette.Deazösszekapókétmadáramélybe
hullt, smegfulladta forrás forróvizében. 
A hely annyira megtetszett a királynak,
hogyidevárostépíttetett.Errekövetkeztet-
nekavárosnevénekeredetéből is: a tbili
grúzulmeleget,aszipedigmadaratjelent.
Leereszkedve kilátónktól átmegyünk
a grúz mártírok hídján, s máris a köz-
pontban vagyunk. Keskeny, sorompó 
vallezártsétálóutcákonjárunk,aholcsak
ritkán jön egy-egy autó. Nézegetjük az
egyemeletes, díszes fakorlátú terasszal
utcára néző házakat. Itt tavasztól őszig
főként a fedett teraszon folyt 
acsaládiélet.Aföldszintiüz-
letek is vagy ételt-italt, vagy
turistáknakvalóemléktárgya-
kat árulnak. Egy hosszú utca
mindkét oldalán szabadtéri
étterem. Éppen az ortodox
húsvét hétfője lévén minden
tele vendégekkel. A házak
köztbetérünkegykisutcába,
melyaztánkeskenysziklafalú
hasadékbanfolytatódik.Akét
fal tetején, a magasban házak 
sorakoznak. Eljutunk a völ-
gyecskevégéig,segyzuhogó
vízesés kápráztat el. Vissza-
térveaházakközé,szintemindensarkon
templomot találunk: az egyik ortodox, 
amásikörmény, a harmadik zsinagóga, 
anegyedikmuzulmánmecset,akövetkező
katolikus. Sőt még klasszicizáló orosz
pravoszlávtemplomisfeltűnik.Idegenve-
zetőnk szerint a grúzokmindig békésen

megfértekamáshitűekkelésmásnemze-
tiségűekkelis.Ittvanpéldáulavallásuk:
ugyanvangrúzsajátpátriárkávalrendel-
kezőortodoxegyházuk,dehagyják,hogy
amoszkvaipátriárkaalátartozóegyházis
működjék.Azoroszokannakhívei.Kü-
lönbenavároslakóinakcsak80%-avallja
magátgrúznak,atöbbiekörmények,oro-
szok, azeriek.A zsidókat a szovjet hata-
lommind„kiárusította”.Egykisparkban
szobrokváltakoznak.Ennekegyikoldal-
falábólminthaszárnyasférfialakrepülne
ki.Egész életrajzát elmeséli idegenveze-
tőnk. Szergej Joszifovics Paradzsanovot, 
Tbiliszi örmény származású szülöttjét
örökítimegabronzalkotás.Muzsikuscsa-
ládbólered,1945-tőlMoszkvábanzenét,
balettet,filmművészetettanul.ASzovjet-
unióegyikleghíresebbfilmrendezőjelesz. 
A gránátalma színe című filmjét (1969) 

remekműnek tartják. Ellenzéki maga-
tartása miatt homoszexualitás vádjával
1973-ban öt évi szibériai kényszermun-
káraítélik.Aviláglegnagyobbművészei
tiltakoznak Brezsnyevnél, úgyhogy vé-
gül kegyelmetkap. Jerevánbanhaltmeg
1990-ben.

Tbiliszi látkép a várfelől
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Az óváros főutcáján sétálva találunk rá
a bábszínház melletti régi óratoronyra.
Mostkétóriásiszínesrefestetthúsvétito-
jásdíszíti.Oldalrólvasoszlop támogatja.
Kiérünkazutcavégétkeresztezőmodern
főutcára. Az innenső oldalán feltűnik 
a restaurált városfal. Belülről nekiépített
házak felső szintje, teteje kandikál ki.
Külső oldalát azonban megtisztították,
s most előtte széles park szobrokkal dí-
szítve.A fallal párhuzamos főutca túlol-
dalánszállodák,irodaházak.Azelső„nyí-
láson” visszatérünk az óvárosba, sietünk
találkozási helyünk, az üvegfedelű híd
felé.Akeskenysikátorokházaiközülnem
egy romos, lakatlan. Itt-ott megjelenik
egymodernebb,delegfeljebbkétemeletes
épület.Visszaérünkatalálkozásiponthoz,

a város egyik szimbólumához, az üveg-
fedelűhídhoz.Apartmentiutakonisát-
ívelveviszátatúloldaliparkba.Mielőttto-
vábbhaladnánk, idegenvezetőnk felhívja
figyelmünketahídrólláthatónevezetessé-
gekre.Azelőttünklévőparkbóllibegővel
lehet feljutni aMtacsminda hegyre.On-
nanközelíthetőmega17.századiromos
Narikalaerőd.Aközelbentv-toronyállés

óriáskerék működik.A hegyoldalban ta-
lálhatóakisSzt.Dávidtemplom,skörü-
lötteagrúznemzetipanteon.Ittnyugszik
a legtöbb írójuk, költőjük, politikusuk.
Mégis a legismertebb és leggyakrabban
felkeresett itteni szobros síremlék Sztá-
linédesanyjáraemlékeztet.Keke Geladze 
(1858–1937) egy Viszarion Dzsugasvili 
nevűsuszterfeleségevolt.Máigvitatott,
hogyarészegesférjétőlvagyvalamelyik
közismert szeretőjétől született-e fia, Jo-
szif Viszarionovics Dzsugasvili a közeli
Gori városkában. Sztálin teológiai hall-
gatókéntkerültTbiliszibe.Innenvezetett
útjaabolsevikmozgalomba,majdonnan
a világpolitikát meghatározó diktátori
pozícióba. Mikor édesanyja 1935-ben 
betegeskedni kezdett,meglátogatta afia,
smegkérdezte:„Édesanyám,miértvertél
annyitgyermekkoromban?”Mireazidős
hölgy azt válaszolta: „Azért, hogy azzá
légy, ami vagy”. Kétségtelenül a legke-
gyetlenebbdiktátorokegyikévéváltage- 
neralisszimusz. Édesanyja temetésén
sem vett részt. Ugyanezen a hegyolda-
lon valamivel nyugatabbra áll egy ha-
talmasnői szobor,mely aGrúzAnyács-
kát testesíti meg. Egyik kezében kard, 
amásikbanegyedény.Aztszimbolizálja,
hogyagrúzokszeretettel,itallalfogadják 
abarátságosanérkezőket,dekarddalsúj-
tanakazellenségre.Azészakidomboldalt
azelnökipalotacsillogókupolájúépülete
és néhány templom uralja. Elbeszélge-
tünk az iskolarendszerről.Míg az örmé-
nyeknélmindenelemistaegyszerrekezdi
az örmény és az orosz nyelvet tanulni, 
s csak utóbb egy nyugati nyelv tanulá-
sakorismerimegalatinbetűket,ittelső
osztálytólcsakagrúzírásttanítják.Utóbb
választhatóazoroszésvalamelyikeuró-
pai idegen nyelv.Az örmény tannyelvű
iskolában természetesenazörményírást

Szent Karácsony Ünnepén
Meghívó

A Fővárosi Örmény Klub 2019. december 19-én 17 órakor
a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében

(Budapest V. ker. Városház u. 7.)
szeretettel vár Mindenkit a karácsonyi koncertje

és újévköszöntő műsorára. 
Műsor:

• dr. Issekutz Saroltaköszöntőjeésbeszámolója
 azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
 2019évitevékenységéről
• Karácsonyiversek–előadjaVárady Máriaszínművész
• AzAlbinoni KamarazenekarKarácsonyikoncertje
• Ajándékozás

Rendezi:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület,BudapestFőváros
II.kerületiÖrményÖnkormányzat,FerencvárosiÖrményNemzetiségi

Önkormányzat,ÚjbudaÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
Támogató:MagyarKormány,aMiniszterelnökségEgyháziésNemzetiségi

KapcsolatokértFelelősÁllamtitkárság,valamintaBethlenGáborAlapkezelőZrt.

is megtanítják. Szegény itteni örmény
kisdiákok: négyféle betűrendszerrel kell
megismerkedniük!Különbenagrúzírást
is ugyanaz a Meszrop Mastoc szerzetes 
dolgoztaki,mintazörményt.Azörmény
betűkszegletesebbek,agrúzokgömböly-
dedek. A hagyomány úgy tartja, hogy 
a legelsőgrúznyomdabetűketKolozsvár
híresnyomdásza,Misztótfalusi Kis Miklós 
vésteésöntötteki.Vanmégegymagyar
vonatkozása Grúziának. 1881–1882-ben
itt élt Zichy Mihály festőművész, a cár
udvarifestője.Őillusztráltaaleghíresebb

Ecsmiadzin - Szent Gajane templom

grúzköltő,Rusztaveli A tigrisbőrös lovag 
című nemzeti eposzát. Úgyhogy grúzok
saját művészükként tisztelik. Ma egész
alakosszobraállTbilisziben,snevétutca
isviseli.Sajnosegyikre sem tudtunk rá-
bukkanni.
Autóbuszunk a libegő parkolójában

veszfel,saztánakettőshatárellenőrzés
után éjfélre érünk jereváni szállodánk-
hoz. Közben elhangzik néhány vicc 
az 1970-es–1980-asévekből a „Jereváni 
Rádió”üzeneteivel.

Gaál György




