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Szép ez a katalógus, tetszetős kézbe ven-
ni. Mérete, formája ember- és olvasóbarát. 
A szépen szerkesztett kötet Lengyel János 
munkáját dicséri.

Ez a kiállítás és katalógus nem csupán 
történeti, nem csupán művészettörténe-
ti, nem csupán művelődéstörténeti. Mind-
egyik szempont mindegyik egységben jelen 
van. A rendezők egymásba szőtték, jól ösz-
szecsomózták a különböző erősségű szála-

kat, a különböző színű fonalakat. Az össz-
kép olyan tarka lett, mint egy örmény sző-
nyeg. Geometrikusan rendezett ornamensek, 
önmagukban is szép formák, amelyek bizo-
nyos távolságból nézve harmonikus egésszé 
állnak össze.

Köszönet érte.

(Elhangzott 2013. szeptember 16-án a Buda-
pesti Történeti Múzeumban)

  

Kali Kinga felvételein ör-
mény tájakat, épületeket és 
embereket láthattunk, ame-
lyek megőrizték három ör-
ményországi utazása emlé-
keit. Csodálatos fotókat, és 
hozzá magvas gondolatokat, 
amellyel új értéket terem-
tett. Isten útjai kifürkészhe-
tetlenek a művészet területén 
is. Sohasem tudhatjuk, mi a 
célja valakivel. Lehet, hogy 
a megszokottól eltérő mó-
don, új utakon kívánja fel-
hívni a figyelmünket a bizo-
nyos mondanivalók közlésére legalkalma-
sabb eszközökkel. Kali Kinga fotói felhív-
ják a figyelmet. Emléket állít, és miköz-
ben fotóz, hiszem, hogy közelebb kerül Is-
tenhez is.

Örmény egyházi dalla-
mokkal kezdődött a megnyi-
tó, amelyet Puskás Eszter és 
Hangist együttese adott elő.

„A kiállítás helyszíne las-
san húsz éve ad helyet a Bu-
dapest Főv. II. ker. Örmény 
Önkormányzat és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület kiállításainak, 
így a jelen kiállításnak is, 
melynek rendezője a kerületi 
Örmény Önkormányzat.” – 
Mondta köszöntő szavaiban 
dr. Issekutz Sarolta, mindkét 

társulat elnökasszonya, majd így folytat-
ta: „Az egyesület az erdélyi örmény kultu-
rális értékek megmentésének, megőrzésé-
nek, bemutatásának fóruma, értékeket te-
remt. Az EÖGYKE a kiállításain túl köny-

veket és az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzeteket is kiadja.  
Szeptember 16-án két kiállítás 
is erre a napra esett. Az egyik az 
Országos Széchényi Könyvtár 
és a Budapesti Történeti Múze-
um által közösen rendezett Tá-
vol az Araráttól – Az örmény 
kultúra a Kárpát-medencében c. 
nemzetközi kiállítás, amelynek 
ünnepélyes zárása volt, benne 
a kiállítás katalógusának bemu-
tatásával (cikkünk a 7–12. olda-
lon – a szerk.). A katalóguskö-
tet a kiállítás anyagá-
nak bemutatásán kívül 
számtalan tanulmányt 
is tartalmaz, amelyek 
az áprilisban lezaj-
lott tudományos kon-
ferencián hangzottak 
el. A kiállítást és ka-
talógust támogatta az 
EÖGYKE és a képvi-
selőiből alakult Fővá-
rosi Örmény Önkor-
mányzat, a II. kerü-
leti-, a Józsefvárosi-, 
a Ferencvárosi és a Bp. Főv. XII. kerüle-
ti Örmény Önkormányzat is. A kiállítás az 

értékőrzést mutatta be a látoga-
tók számára. 

A másik – Kali Kinga kiál-
lítása térben és időben is távol 
van az előzőtől, de mégis szo-
rosan összetartoznak. Az érték-
őrzésen kívül már új értéket is 
teremt, amikor az örmény képi 
világot együtt mutatja be az ör-
mény művész lelkéből kiszaka-
dó gondolatokkal.”

A kiállítást Forgách András 
író nyitotta meg (a megnyitó a 
14–16. oldalon), amelyhez han-

gulatos örmény egy-
házi és népzenei mű-
sor is társult Pus-
kás Eszter és Hangist 
együttese jóvoltából. 
Kali Kinga megkö-
szönte, hogy létrejö-
hetett a kiállítás, a lá-
togatóktól pedig azt 
kérte, olvassák el a 
képek melletti szöve-
geket is. 

Végezetül hamisí-
tatlan örmény ízekkel 

Sergio várt bennünket terített asztalánál.
(Béres)

Értékőrzés és értékteremtés
Egy szép táj, a csillogó víztükör vibráló felszínén feltűnő napfény, az alkony, mindig 
is megkapó látvány egy fényképen. Az üde színek egy ismerős tájon, irodalmi tarta-
lom, mondanivaló nélkül is magával ragadnak. Kali Kinga író, antropológus, diasz-
póra-kutató, az erdélyi örmények szellemi kulturális örökségének egyik jeles kutató-
ja a szép fényképek mellett irodalmi élménnyel is meglepte a közönséget a Budapest 
II. Marczibányi Téri Művelődési Központ M Galérián szeptember 16-án megnyílt 
Felfalni Arméniát – fotó- és szövegkiállítás Örményországról című kiállításán.

dr. Issekutz Sarolta

Kali Kinga és Forgách András

Puskás Eszter és Hangist együttese Telt ház Kali Kinga kiállításán


