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és azon az estén csupán ő tudta, hogy 
Desdemona halálával színpadi pályafutása 
is véget ér.

Ő azonban igazából nem vált meg ked-
ves társulatától: jóformán az utolsó percig 
ott volt az operában, figyelte az intézmény 
életének alakulását, a bemutatókat, a fia-
talok teljesítményét, s a Sétatéren járva, 
a neves karmester bronzszobra előtt el-
haladva mindig odaköszönt „Ciolan bá-
csinak” is. Rendszeresen összefuthattunk 
vele mindenféle rendezvényen. Hűséges 
és figyelmes hallgatója volt rádióműso-
rainknak és rádiós koncertjeinken is biz-
tosra vehettük, hogy ott láthatjuk majd 
a nézőtéren.

Semmi kétségem sem volt, hogy közel-
gő 90. születésnapján (szeptember 12.) 
interjúzni (és sörözni) is fogunk.

Operai „lények” világában
Negyedszázadon át volt tagja 

a Kolozsvári Magyar Operának, ahová 
énekkari beosztásban, 1948-ban, az intéz-
mény létesülésekor még főiskolásként ke-
rült be, s ahol pár év múltán, 1951 őszén 
egy akkoriban igen népszerű operettben, 
a Szabad szél Stellájának szerepében arat-
ta első önálló sikerét. E negyedszázadnyi 
művészi „lét” emlékeit albumokba ren-
dezve gondosan őrizte. A művészek akko-
riban nemegyszer hetente több szerepben 
is felléptek, a teljesítményeket értékelő 
kritika, elmélyült elemzés azonban az 
előadások számához mérten viszonylag 
kevés. Annál több viszont a pálya szinte 
minden mozzanatát, a szerepeket, sike-
reket a kor jellegzetes, fekete-fehér vilá-
gában megragadó „pillanatkép”, jelentős 
részük szakavatott fotós, a mindig szere-
tettel emlegetett Szabó Dénes munkája. 
Lévén az opera soktényezős „játszma”, 
gyűjteménye az intézmény, a kortársak 
történetének is része, gazdag adattár, 

amely bizonyára megfelelő helyre kerül, 
hogy az operai múltban kutakodók a jövő-

ben is hasznosíthassák.
Az életmű hangzó emlékei közé tartozik 

még néhány, előadásokon készült „élő” 
felvétel a Kolozsvári Rádió hangtárában, 
CD-nyi anyag bőven kitelne belőlük.

A gondosan rendszerezett dokumentu-
mok, a folyamatosan, pontosan vezetett 
szerepjegyzék alapján az életút számok 
tükrében is impozáns: 27 év, mintegy 900 
fellépés, 42 szerep.

Benkő Judit
Forrás: Szabadság, 2016.06.1

P.S. Folyó év június 30-án  a Kolozsvári 
Magyar Opera  évadzáró gáláján  átad-
ták  az intézmény legendás szopránjának 
emlékére alapított  Albert Annamária-
emlékgyűrűt: az elismerést fiatal, tehetsé-
ges női énekművészek kapják meg évente. 
Idén a  gyűrűt Egyed Apollónia vehette át.

Turandot szerepében

Szomorújelentések
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

v. Hábel György

2016. május 4-én, életének 94. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunkat 2016. június 9-én 11,15 órakor a Farkasréti Temetőben 
polgári búcsúztatás és római katolikus szertartás után kísértük végső nyughelyére.

„Letettem a tollat. Tartsatok meg jó emlékezetetekben!”

Nyugodjék békében!

Szomorúan tudatjuk, hogy

Kónya Zoltánné sz. Kovrig Stefánia
jogász, matematika-fizika tanárnő

életének 89. évében, 2016. május 31-én elhunyt Szamosújváron. Búcsúztatása és 
temetése örmény katolikus szertartás szerint az Örmény Katolikus Temetőben meg-

történt.

Nyugodjék békében!

Szomorúan tudatjuk, hogy a neves örmény család leszármazottja,

Karátsonyi Bogdán

87 éves korában, 2016 június 15-én eltávozott közülünk.

Búcsúztatására június 30-án került sor szűk családi körben, kívánsága szerint. Szü-
lei mellé temették a rákospalotai temetőben. Utolsó kívánsága szerint Berlioz Fan-

tasztikus Szimfóniája kísérte.

Gyászolják: felesége Csilla, fia Bogdán és unokái, rokonai, ismerősei.

Nyugodjék békében!

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Világosító Szent Gergely búcsú az örmény katolikus templomban, 2016 június 12-én. Elől Fülöp Ákos 
atya, mögötte jobbra Krikor atya, majd Zsigmond Benedek. Körülöttük  a ministránsok, hátul a kórus


