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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)
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Örményországi képek Spirit of Armenia 
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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. 
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A Pesti Magyar Színház eredeti, Lang Adolf tervei alapján készült épülete 1897-ben.
Forrás: Wikimedia Commons

AzállandóNemzetiSzínházmegépíté-
séhezazonban170évnekkelletteltelnie,
egészen addig a Nemzeti Színház társu-
lata„ideiglenesjelleggel”különbözőépü-
leteken dolgozott. 1897-ben épült fel – 
amindmáigaHevesiSándortér4.szám
alatt található – Pesti Magyar Színház.
Eredetilegezkétnemesicsalád,aRáko-
siakésaBeöthyektulajdonábanállóma-
gánszínház volt, amely abban az időben
az egyik legnépszerűbb budapesti szín-
háznak számított. 
Azépület szerkezete és a társulatmű-

ködése az elkövetkező évtizedekben
változatlan maradt. Végül az 1960-as
években államosították a színházat,majd
1966-ban Ázbej Sándor tervei alapján 
átépítették.  A színház ekkor nyerte el 
maikülsejét,ekorszaknakastílusjegyeit
viselikívülbelül.Ahatvanasévekderekán

amegújulóépület„nyugatiasnak”számí-
tott–legalábbisahazaiviszonyokközt.
„Ideiglenesen”ebbeazépületbeköltö-

zöttbe1966-tólkezdveaNemzetiSzín-
ház társulata,korábbiépületét1965-ben,
a2-esmetróépítésérehivatkozva lebon-
tották.APestiMagyarSzínházbanolyan
színészek játszottak, mint Blaha Lujza, 
Bajor Gizi, Jászai Mari, Sinkovits Imre 
vagy Básti Juli.

A színház jellegzetes homlokzata Illés 
Gyula szobrászművész munkája, a mű-
alkotás különböző színházi jeleneteket
ábrázol.
Azépület egyikoldalán csillogó „acél-

levelek” napos időben folyton változó
árnyképként jelennek meg a falon. A szín-
házeredetileg1000fősnézőtereazátépí-
tés után 665 főre redukálódott, cserébe

A színház épülete szemből nézve a jellegzetes domborművel.
Fotó: Wikimedia Commons/Alex Barrow

viszontnőtta színpadésamögötte lévő
színházitér.
Egy anekdota szerint a színház egyik

emeleténlévőkishallbajártkiSinkovits
cigarettázni és onnan figyelte a szem-
közti panelház lakóinak életét, akikről

ennek köszönhetően majdnem mindent
tudott,ezvoltaz„őkisszappanoperája”.

 
Forrás: Vasárnap. Bereznay István / 

2019. 02. 18. Belestünk a Pesti Magyar 
Színház kulisszái mögé

Fővárosi Örmény Klub 2019. május 16-ai rendezvény megnyitása, előadó Nagy Lenke teológus, 
újságíró: Vallás és politika; valamint Kálvin Tamás (Fővárosi Örmény Közösségi Tér éneknövendéke)


