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„Tisztelt Vendégek és Ked-
ves János!
Talán az a legfontosabb, hogy 
az elmúlt nyáron megismer-
hettelek és egy hetet együtt 
tölthettünk Erdélyben. Ebben 
az egy hétben részben megta-
nultuk egymást kezelni, mert a 
hasonló gondolkodásmód ezt 
megkönnyítette. 

Másrészt megismerhettük egymás mű-
vészetét. Igaz én csak azt tudtam, hogy Te 
fotóművész vagy, Te többet tudtál meg ró-
lam, mert a városnézések 
és szentmisék beszédeiben 
a gondolkodásomat és a vi-
lágról alkotott látásmódo-
mat meghallgattad és ezt 
az esti beszélgetések so-
rán megbeszélhettük egy-
mással. 

Viszont a képeidet csak 
később ismerhettem meg. 
Az internet segítségével és 
a mai kiállításon láthatom 
meg a Te alkotásodat és tudásodat arról a 
világról, amihez ragaszkodsz.

Az örmény lélekben és gondolkodás-
ban benne kell hogy éljen a nemzethez és 
a nemzetegyházhoz való rendkívül szo-
ros kapcsolat. A legrégebbi nemzet és ál-
lamegyház a kereszténység történelmé-
ben az örmény. Az örmény lélek mind a 
mai napig megőrizte ezt a tudatot. Nekem 

Kabdebó János fotókiállítása 
a Belvárosi Polgári Szalonban

megadatott az az élmény, hogy 
ha nem is Örményországba, de 
Damaszkuszban. Latin-Ame-
rikában, Argentínában, részt 
vehettem és találkozhattam ör-
mény emberekkel és örmény 
liturgiával.

Mint egyháztörténelem ta-
nár, a főiskolásoknak és a 

gimnazistáknak is fontos megtanítani Ör-
ményország XX. századi történelmét, azt 
az örmény holokausztot, amit egy idegen 
hatalom egy nép ellen tett. A több millió 

örmény vértanú, mert ke-
resztény, és mert nemzeti. 

Ismerjük az örmények 
XVII. századi magyar-er-
délyi történelmét. Nem 
szeretnék erről beszél-
ni, hanem a képek alap-
ján arról a mély lélektan-
ról, amely az örmény mű-
vészetben, jelenleg fotó-
művészetben benne rejlik. 

A Kárpát-medence be-
fogadó közeggé vált számukra, ahogy Te 
János erről az interneten meg is emlékez-
tél: „hangsúlyoztad, hogy Magyarországon 
nemzetiséginek lenni jó, hiszen a történe-
lem során mindig befogadó ország volt és 
az marad.”

Ez a kiállítás is ennek a reprezentáns 
példája: a magyar Polgári Szalon, megad-
ja a helyét annak, hogy együtt élvezhessük 

Szőnyi Kinga a Belvárosi Polgári 
Szalon háziasszonya és Kabdebó J.

2016. november 24.-én 17 órakor a Belvárosi Polgári Szalonban az első adven-
ti gyertyagyújtást követően került sor Kabdebó János fotóművész „Hitünk - ke-
reszténységünk” című kiállításának megnyitójára. Megnyitóbeszédet mondott P. 
Tömördi Viktor ferences szerzetes tanár. 
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a magyar-örmény táj-egyházművészet 
együttes ragyogását. 

– Kedves János, számodra mi a fotózás, 
az amit szintén egy egyik internetes lap 
jellemez: „Számára a fotózás olyan, mint 
a gyermekkori örök szerelem.

A fotográfia szinte minden területe 
megérintette már. Palettája sokszínű, eb-
ből mutat be egy csokorral az érdeklődő 
látogatóknak.”

Mivel elmesélted gyermek és ifjúko-
rodat - azt a bizonyos Kolozsvárt -, ami 

megőrizte a nemzethez és az egyházhoz 
való tartozásodat. S azzal, hogy most egy 
új fővárosban élsz, megajándékozol ben-
nünket az örmény egyházhoz és nemzet-
hez való ragaszkodás fotóművészetével. 

Ma ezt a fotóművészetet csodálhatjuk 
meg, azzal a szemmel és látással, ahogy 
Te látod ezt a világot és a Te szemeiddel 
látjuk most mi is. 

Adjon ehhez további kegyelmi támoga-
tást a Mennyei Atya. 

P. Tömördi Viktor

az Örmény Katolikus Lelkész-
ség gyermekeihez az Artashat Ör-
mény Nemzetiségi Színház mű-
vészei jóvoltából, december 6-án.

A hangulatos, vidám előadás-
ban nemcsak a színészek, ha-
nem a gyermekek is szerep-
lők, közreműködők voltak, akik 
feloldódva „segítették” a já-
ték „gyermek”szereplőit a Mi-
kulásvárás izgalmaiban. Keller 
Linda, Koncz Eszter és Pintér 
Gábor remekül oldották meg a 
helyzetet.

M

Megjött a Mikulás 

Jobbról Hegedüs Annamária 
és leszármazottai – három generáció


