
Erdélyi Örmény Gyökerek2013. szeptember

10

Erdélyi Örmény Gyökerek 2013. szeptember

11

Gyarapodik bennem a haza, ahogy az örmény táj szelíd vadságát szemlélem. Meg akarom ta-
nulni a hegyek minden kitüremkedését, szépen rajzolt pliszéit, a hegyoldal voltaképpen ko-
pár ráncain sikeresen megkapaszkodó minden egyes apró növény pontos helyzetét, az árnyé-
kok játékát a köveken az idő múlásának függvényében. Úgy kell emlékeznem, mint ahogyan 
Borges szereplője, Ireneo Funes, az emlékező tette, aki a fák leveleinek erezetét is képes volt 
egyenként felidézni, emlékezett a felhők másodpercenként változó formájára is, mind-mind. 
El kell raktároznom magamban későbbre minden apró részletet, amely segíthet nekem ab-
ban, hogy létrehozzam emlékeimből saját bonyolult hazámat – a belső szülőföld az egyetlen, 
amelynek létjogosultsága van: bárhol is élne az ember, csak ott lehet otthon. 

Minden örményországi látogatásomkor megrohan ez az irracionális igyekezet. Fel aka-
rok habzsolni mindent, ami engem érhet ez alatt a röpke néhány nap alatt, amíg az írófesz-
tivál kitart, mindazt, amit a szervezők átadni terveztek, minden élménylöketet. A kulturális 
mohóság, amivel őseim földje felé fordulok, a kényszerűen és szünet nélkül alkotó világlá-
tás ezt még csak felfokozza – még sokkal többet élek meg az örmény vidékből, az örmény 
tájból, minden, az élmények hatására bennem megfogalmazódó, kiegészítő valóságát ennek 
a vidéknek. Minden hiányt egyszerre igyekszem pótolni magamban, amit szubjektív hazám 
távolléte okozhatott bennem – mert mi lehetne fontosabb, mint saját valóságunk legponto-
sabb megrajzolása? Minden alkalommal, amikor örmény földre látogatok, embertelenül sok 
mindezt megélni, szinte azonnal átkerülök egy másik dimenzióba, fel akarom falni Arméniát, 
mohón és minden részletében bekebelezni – összeolvadni vele, a magamévá tenni valami-
képpen, hazahordani magammal egyre: egyszerre bájos szertelenséggel és valamiféle tudatos 
gyűjtőmunka józan keretében. Nem csupán a kjufta, a khorovac, a tan, az iskhan hal vagy a 
gránátalmabor ízét akarom tudni, mint egy rendes turista, de a sárgabarack eredeti és ősi föld-
ből jövő zamatát is, és meg akarom tanulni minden egyes örmény ember mosolyának ránca-
it fekete szeme alatt-körött; vagy a Ter Voghormia sokfelé kanyarodó visszhangjait Geghard 
sziklába vájt felső templomában, amelyből mindannyiszor megpróbálok vajmi Istent kicsen-
ni a magam számára, magamba zárni, nehéz napokra való lélek-emlékké csiszolni – hajszál-
pontos lenyomatot akarok emlékezetemben mindenről, amit itt láthatok, hallhatok, ízlelhe-
tek, érezhetek. Emlékezni, emlékezni és emlékezni: Haghpat kolostorának minden részle-
tére, Paradzsanov minden kollázsdarabjára, a róla szóló anekdotákra, amelyeket Anahit, a 
múzeum lelkes idegenvezetője az írólátogatókkal kedélyesen megoszt; emlékezni a Nemze-
ti Múzeum kódexkiállításának miniatúráira másolatban, a Matenadaran kódexkiállításának 
miniatúráira eredetiben; tökéletes pontossággal felidézni a szerzetesek sziklába vájt celláihoz 
vezető lépcsőfokokat Geghard kolostora mögött, az állhatatosság metaforájaként emlékezni 
azoknak a lépcsőfokoknak a mélyedéseire, amelyeket egykor élt, alázatos egymásutánjában 
egymást éltét követő szerzetesek lábai vájtak ki – talán nem is tudtak attól, hogy kitartásuk 
átformálja a követ, ahogyan az idők folyamán, évszázadokon keresztül, mindig ugyanoda 
léptek; már csupán attól is megérint valamiféle szent ritualitás, ha ezt végiggondolom. (…)

Kali Kinga
Felfalni Arméniát

(részlet)

Családja és tanulmányai
Dávid Katalin művészettör-
ténész 1923. augusztus 16-
án született Szegeden. Édes-
apja, Dávid Lajos (szerk. 
megj.: erdélyi örmény szár-
mazású), a kolozsvári egye-
tem professzora volt, majd 
– Klebersberg Kunó felkéré-
sére, akivel közeli barátok voltak – a sze-
gedi egyetemi gyógyszertár és gyógysze-
részeti intézet megalapítója és a gyógy-
szerészeti kar dékánja lett. Dávid Katalin 
1941-ben érettségizett Szegeden. Ugyan-
itt járt egyetemre is, 1948-ban bölcsész-
doktori oklevelet szerzett; később elvé-
gezte a katolikus teológiát is, miután el-
határozta, hogy keresztény, szakrális iko-
nográfiával akar foglalkozni. 1948-ban 
doktorált művészettörténetből, esztétiká-
ból és régészetből. Meghatározó mesterei: 
Kerényi Károly (klasszika-filológia, an-
tik görög kultúra), Sík Sándor (esztétika), 
Bálint Sándor (néprajz), Felvinczi Takács 
Zoltán (művészettörténet) voltak. 

Férje, Hidvégi György (1922-) okleve-
les könyvvizsgáló-könyvszakértő, az Ál-
lami Biztosító Közületi Igazgatóságát ve-
zette. Hidvégi György a Magyar-Izrae-
li Baráti Társaság alapítója és örökös el-
nöke. Fia, Hidvégi Máté (1955) bioké-
mikus, a világszerte elismert Avemar és 
Oncomar feltalálója. Két unokája és egy 
dédunokája van.

Jezsuita lelkiségben ne-
velkedik. Lelki atyjai Müller 
Lajos, Kardas József, Béké-
si István és Hunya Dániel je-
zsuita atyák. Egyetemi tanul-
mányai a világháború éve-
ire esnek. Páter Izay Gézá-
val szervezi a „fiatalok őrál-
lása” néven híressé vált ná-

ciellenes katolikus demonstrációt Szege-
den XII. Pius koronázásának 5. évfordu-
lójára. A holokauszt idején Izay Géza ve-
zetésével több száz zsidót bújtatnak. Sze-
mélyes kapcsolatban van Raoul Wallen-
berggel, a Szent Kereszt Egyesülettel, de 
a cionista ellenállókkal is (pl. Kasztner 
Rezső). Endrődy István jezsuita atyával 
együtt irányítja a Veritas kiadóvállalatot, 
és többek között szerkesztője Bálint Sán-
dor mariológiai munkájának, amelynek a 
címét Dávid Katalin adja (Boldogasszony 
vendégségében). 

Egyetemi évei befejezése a „fényes szel-
lők” időszakára esik. A Mária Kongregá-
ció szegedi elnöke és a Magyar Egyetemis-
ták és Főiskolások Országos Szövetsége 
(MEFOSZ) országos alelnöke. Meghirde-
ti az új katolikus szociális programot: min-
den erőt összefogni a szegények és kisem-
mizettek megsegítésére. 

Dávid Katalin 1974-ben lett a művészet-
történeti tudományok kandidátusa. Tudo-
mányos pályája legelején, 1948-ban a Sze-
gedi Tudományegyetem tanársegédeként 

Dávid Katalin Budapest díszpolgára
2013. június 19-én tüntették ki Dávid Katalint, a Magyar Művészeti Akadémia ren-
des tagját a Budapest főváros díszpolgára címmel. A művészettörténész idén ősszel 
az Akadémia életműdíját is átveheti majd. Az erdélyi örmény közösség szívből gra-
tulál a kitüntetésekhez és jó egészséget és hosszú életet kíván a további munkássá-
gához, alkotásokhoz, mindenki hasznára és gyönyörűségére.

Szerkesztőség


