
Dávid Katalinnal
Dávid Katalin (1923) Széchenyi-díjas művészettörténész, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia tagja. Szegeden született, erdélyi eredetű családban. Esz-
tétikából, művészettörténetből és középkori régészetből doktorált. Integrált
személyisége a legkülönbözőbb világnézetű és hitű embereket volt képes
nehéz időkben is nemes célokért mozgósítani. Tudós- és művésznemzedé-
kek vallják nevelőjüknek és útmutatójuknak. Több száz tanulmánya jelent
meg magyar, angol és német nyelven. Fontosabb könyvei: A szép teoló-
giája; Kereszténység és kultúra; A teremtett világ misztériuma. Bib-
liai jelképek kézikönyve; Soah; Vasfüggönyös kereszténység.

A szülői ház valóban meghatározó volt számunkra, és ezen belül az
a közösség, amit tíz gyermek teremt meg egy családon belül. Az első
gyermek 1920-ban született, a tizedik 1935-ben. Én a harmadik vol-
tam. Mindegyikünk három nevet kapott a kereszteléskor úgy, hogy a
harmadik — fiúknál, lányoknál egyaránt — Mária volt, Szűz Mária tisz-
teletére. Azt tudom, hogy a szüleim engem ezen kívül felajánlottak Jé-
zus Szívének. A gyermekkorom gyönyörű volt. A szüleinkkel együtt
minden este elimádkoztuk a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. Apám
és anyám mindennap mentek misére, és amikor már nagyobbak let-
tünk, mi, gyerekek is. Az embert azonban nem ez teszi vallásossá,
hanem az, hogy a szüleink kezdettől fogva természetes módon köz-
vetítették felénk: kerüljünk az életben bármilyen nehéz, kilátástalannak
látszó helyzetbe is, soha nem kell félnünk, mert a Jóisten mindig ott
lesz mellettünk, megadja, amire szükségünk van. Folyamatosan érez-
tük a gondviselés jelenlétét az életünkben.

Szüleim szoros baráti köréhez zsidók is tartoztak, többek között Sík Sán-
dor, Szent-Györgyi Albert, Ranschburg Endre, Rusznyák Béla. Ám az,
hogy zsidó-nem zsidó, ez a fogalom fel sem merült otthon. Amikor azon-
ban szembesülni kellett vele, biztos eligazítást kaptunk. Ami a borzalmak
eljöveteléhez, illetve megítéléséhez lényeges alapot adott, az XI. Piusz
pápának 1937-ben megjelent Mit brennender Sorge (Égető aggodalommal)
kezdetű enciklikája volt. Apám megvette a magyarul is megjelent en-
ciklikát, és a kezünkbe adta, mint biztos útmutatót a jelen problémái-
 nak megismeréséhez. Ma is őrzöm a füzetet. A körlevél lényege az a
megállapítás, hogy a német nácik a fajt, a népet, az államformát, az ál-
lamhatalom hordozóit „bálvány imádóan istenítik”, így nem számítanak
az istenhívők közé. Ez kemény mondat volt. Az egyház tagjainak kö-
telességük szembeszállni ezzel az „újpogánysággal”. Világosan meg-
fogalmazta azt is, hogy a nácik nemzeti Istenről, nemzeti vallásról be-
szélnek, így Istent „egyetlenegy nép határai közé, egyetlen faj vérségi
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kötelékébe akarják szorítani”. A nácik antiszemita istentelen gyaláz-
kodásaiknak az volt a céljuk, hogy a zsidóságot a kereszténység ősel-
lenségeként állítsa be. Szüleink elmagyarázták nekünk, hogy amikor
a pápa eltaszítja a náci eszméket a kereszténységtől, szavaikat és tet-
teiket istengyalázásnak minősíti, a legfontosabbat tette: minden kato-
likus számára egyértelművé kellett válnia, hogy követni ezeket meg-
tagadását jelenti az egyház tanításának. Szüleinknek köszönhetően ezt
a gondolkodást én és a testvéreim már egészen korán magunkévá tet-
tük. Apám és anyám nagyon hamar megtanítottak minket az emberi
méltóság valóságára, hogy mindenkiben — kivétel nélkül — fel kell
fedezni Istent. Ez a tény arra kötelezett bennünket és szerintünk min-
denkit, hogy tisztelje a másik embert. Mert ez a tisztelet erkölcsi kö-
telesség, annak a méltóságnak jár, amelyet az istenképmás hordoz. Ezt
mi, gyermekek pontosan értettük, nem kellett ehhez több magyarázat.
Emlékszem, hogy 1990 után megkérdezte tőlem valaki, hogy milyen
megfontolásból szavazok valamelyik pártra, hiszen egyiknek sem va-
gyok tagja. Azt válaszoltam, hogy én csupán két dolgot vizsgálok dön-
tésem előtt: a párt, amelyikre szavazok, nem lehet antiszemita és nem
lehet egyházellenes. Ilyen egyszerű! És amikor ezt a választ adtam, rá-
döbbentem, hogy már a húszas évek végén, a húszas-harmincas évek
elején megkaptam ezt a lelki „védőoltást” a szüleimtől. Soha nem a po-
litika, hanem a krisztusi erkölcs volt az, amin keresztül láttatták velünk
a történéseket. Nagyon korán világossá vált számomra, hogy aki an-
tiszemita, az nemcsak a zsidókat bántja, hanem meggyalázza Jézust,
a Szűzanyát, az apostolokat. Meg kell jegyeznem, hogy nem éreztem
soha veszélyt, félelmet azért, amit akkoriban az üldözöttek védelmé-
ben vagy a velük való szolidaritás kifejezésére tettem. Eszembe sem
jutott, hogy ez a magatartás valami veszélyt rejthet magában, hogy en-
gem ezért bármilyen atrocitás érhet. Nem volt bennem se hősiesség,
se bátorság. Egyszerűen tudtam, hogy ez minden kereszténynek ele-
mi kötelessége. Mert a szeretet isteni parancsa ezt kívánja tőlünk. Meg
kell tennünk mindent, hogy az embereket mentsük, és meg kell ten-
nünk mindent azért is, hogy érezzék a velük való közösségvállalást és
azt, hogy elítéljük támadóikat, akiknek tetteit istentelennek, Krisztust
gyalázónak, keresztényellenesnek tartjuk.

Családunk 1944 nyarán, az ostrom közeledtekor Szegedről Budapestre
költözött. A fővárosban egy fiatal jezsuita, P. Izay Géza csoportjához
tartoztam. Nagy mennyiségben gyűjtöttünk össze keresztleveleket, nun-
ciatúrai védleveleket, katolikus egyesületek igazolványait, és számos
hamis igazolványt. A megmentetteket mindenekelőtt el kellett szál-
lásolnunk. Emlékezetem szerint legalább kétszáz lakás állt rendelke-
zésünkre, és ezenfelül kollégiumi hely, búvóhely a különböző rend-
házakban, illetve plébániákon. A kétszáz lakás egy része külföldre
menekültektől átadott lakás volt, nagy részüket pedig az újsághirde-
tésekben talált kiadó lakások, közük albérletek biztosították. Minden
esetben ellenőriztük a házakat, a környezetet, hogy meggyőződjünk

A gyakorlatban hogyan
működött a zsidó üldö -
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arról, mennyire biztonságosak. Nagyon lényeges volt, hogy személyesen
nem ismertük a bújtatottakat, tehát igazi nevüket nem tudtuk, és ők
sem a miénket. A lakások sok pénzt emésztettek fel, márpedig állnunk
kellett a kiadásokat, mert az odahelyezetteknek a legszűkösebb meg-
élhetésre sem futotta. Én nem tudom, hogy honnan volt minderre fe-
dezet, de tény, hogy mindig megoldódtak az anyagiak. Mindig akadt
valaki, aki letett P. Izay elé akár több ezer pengőt is. Élelmezés szem-
pontjából Angelo Rotta vatikáni nuncius segített nekünk. Kaptunk a
nunciatúráról egy teherautót, sofőrünk pedig Szentpéteri (Stein) Ist-
ván volt. Hetenként ezen az autón szállítottuk ki a lakásokra a leg-
fontosabb élelmiszereket, amelyeknek nagy részét a nunciatúra biz-
tosította. Természetesen ez nem fedezhette volna a teljes szükségletet.
P. Izaynak olyan kapcsolatai voltak — ezekről konkrétan nem tudok
semmit —, ahonnan nyílt parancsokat szerzett, amelyek egy-egy élel-
miszerraktárt megnyitottak előttünk. Ezeket az élelmiszereket kizá-
rólagosan a bújtatottak kaphatták meg.

Nagyon klasszul. Lelkivezetőm, P. Mócsy Imre és mások is azt mond-
ták nekem: Itt most minden egyesület, szervezet kommunista lesz, aho-
vá muszáj lesz belépni. „Maga, Katalin, született katolikus, nyugod-
tan bemehet közéjük.” Én ezt mindig szem előtt tartottam. Egyetemista
koromban és később is, az egyik legkedvesebb barátom az ifjúkom-
munisták szervezetének elnöke, Levendel László volt, akiből híres tü-
dőgyógyász lett. Kérdeztem tőle, mihez kezdjünk mi egymással. Azt
javasolta, hogy keressünk magunknak egy olyan ügyet, amiért tiszta
lelkiismerettel dolgozhatunk. Tudtuk, hogy sok egyetemista szegény,
nosza, akkor legyen ez a szociális munka. A bölcsészkaron több pro-
fesszor kifogásolta, hogy gyakoriak a hiányzások az órákon. Levendel
Laci és én figyelmeztettük az érintett hallgatókat, hogy nem lesz ér-
vényes a félévük, ha továbbra sem járnak órákra. Legtöbbjük azt vá-
laszolta, hogy járnának ők, de nincs cipőjük, felváltva hordanak egy
párat, aki a soros éppen, az bejár az órára, a másik nem. Emlékszem,
május eleje volt. „Ez a bajotok?” — kérdeztem. Levettem a cipőmet,
és azt mondtam, hogy ezentúl mezítláb járunk. Ebből nőtt ki a mezít-
lábas mozgalom, még az újságok is írtak róla. Mezítláb mentünk min-
denhová, egyetemre, moziba, szórakozni. Egyszerű dolgokkal igye-
keztünk megoldani a kulcskérdéseket.

A szegedi egyetemen 1948-ban doktoráltam, és feljöttem Budapestre.
A Szépművészeti Múzeumban lettem gyakornok. Hamarosan elbo-
csátottak azonban, azzal az indokkal, hogy klerikális kapcsolataim van-
nak. 1950 végén a klasszika-archeológus Szilágyi János György szólt
apósának, Rabinovszky Máriusznak, a Képzőművészeti Akadémia mű-
vészettörténész-professzorának, szerezzen nekem valami állást. Így szü-
letett meg Rabinovszky akaratából és az akkori Népművelési Mi-
nisztérium Képzőművészeti Főosztálya vezetőjének, Redő Ferenc
festőművésznek a segítségével 1951 januárjában a Dokumentációs Köz-

A magyar történelem-
ben vízválasztó 1945-
ös esztendő után ho-
gyan alakult az Ön
élete?
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Milyen körülmények
között jött létre ez az
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pont, aminek kialakítását, munkájának, szervezetének megformálását,
az intézmény célját, szerepét a hazai művészettörténeti tudományon
belül, helyzetét, viszonyát a már meglévő művészettörténeti intéz-
ményekhez, szóval mindazt, ami egy új szervezet létrehozásakor alap-
feladat, nekem kellett megoldanom. Ez volt a szakmai munka. De a köz-
pont egyben költségvetési szerv is volt, tehát a pénzügyeknek előírás
szerinti intézését, gazdasági munkáját is fel kellett építeni. Fogalmam
sem volt, ezt hogyan kell csinálni, de leendő férjem, Hidvéghi György
összehozott egy idős úrral, akit „Öcsi bácsinak” hívtak, rendes nevét
ma sem tudom, és aki igazságügyi könyvszakértő volt, valamikor pe-
dig, a háború előtt valamelyik hitelintézetnél revizor, ő vállalta, hogy
segít nekem beindítani a hivatalt. Mégpedig sikerrel. Mindez történt
1950 végén, és 1951-ben már megindult a munka.

Ez a központ megteremtett magának egy parányi lehetőséget, amely
segítség volt azoknak a rászorultaknak, akikre rátalált. P. Hunya Dá-
niel jezsuita egyik utolsó beszélgetésünkkor a lelkemre kötötte, hogy
a központ fő feladata kell, hogy legyen, minél több embert segíteni, túl-
élni a nehéz időket. Minden lépésnél ezt igyekeztem figyelembe ven-
ni, mert küldetésünknek tartottam, hogy munkát adjunk azoknak, aki-
ket a hatalom félreállított, és így a puszta létük is veszélybe került. Nem
arról volt szó, hogy vaj kerül-e a kenyerükre, hanem hogy lesz-e ke-
nyerük. Minden lehetségest meg kellett ragadni, hogy sikerüljön a hi-
vatalos politika ellenére az utcára került sok tudós munkához juttatá-
sa és az akkor feloszlatott szerzetesrendek nagy műveltségű, egykor
jelentős kutatómunkát végző tagjainak foglalkoztatása. Történészeknek,
az irodalom-, művelődés- és művészettörténet számos, nemzetközileg
ismert szaktudósának, köztük szerzeteseknek, az Akadémia akkoriban
kizárt tagjai mellett pályájukat épphogy megkezdő, de állásukból el-
bocsátott fiataloknak így lett menedéke és centruma a Dokumentáci-
ós Központ. Ehhez kellett a megfontolt okosság, mert senkiben sem me-
rülhetett fel az a gondolat, hogy ez az intézmény mást csinál, mint amit
kellene. Nem is csinált mást, ezen a módon tudta jól végezni a mun-
káját, hiszen a levéltári kutatáshoz, ami központi feladat volt, kellett a
latintudás, a kódexek és a középkori iratok olvasásának gyakorlata.
A szerzetesek közül többek között P. Mócsy Imre, P. Sass Imre, P. Klem -
bala Ernő kapott munkát nálunk. A tudósok közül Mályusz Elemér,
Entz Géza, Kopp Jenő. Kiadványainkban rendszeresen publikált Ba-
logh Jolán, Genthon István, Végvári Lajos, és büszkén említem meg Lyka
Károly nevét, aki rengeteg jó tanáccsal látott el bennünket. Vagy a
nemzetközi hírű Fülep Lajost, aki akkor már senkivel nem állt szóba,
csak velünk. Nagyon lényeges volt, hogy számunkra nem léteztek ta-
butémák. A legősibb témáktól kezdve a legmodernebbekig minden-
nel foglalkoztunk, így keresztény ikonokkal is. Erről például máshol
nem lehetett beszélni. Mi viszont konferenciát szerveztünk erről, vagy
a középkori templomokról. Fiatal tehetségeket is felfedeztünk, például
Marosi Ernőt, egyik legkiválóbb művészettörténészünket.

A Művészettörténeti
Dokumentációs Köz-
pont ma már legendás
hírű. Mitől vált azzá?
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Soha nem értettem, hogy miért okoz ez bármilyen problémát? A Do-
kumentációs Központhoz tartozó embereket összekötötte az, hogy kép-
telenek voltak beletörődni abba, hogy sok nagy művész és remekműve
van tiltott listán, világnézeti okok miatt. Erre ők felszisszentek, füg-
getlenül attól, hogyan gondolkodtak egyes kérdésekről. Voltak a ha-
talomhoz tartozó emberek is, akik szégyellték, hogy mindez bekö-
vetkezhet az ő uralmuk alatt. És ők segítettek nekünk, ahogyan tudtak.
Ez gyönyörű volt. Az egyik legjobb barátom volt Kassák Lajos. Nem
sok köze volt neki a hitemhez, amit vallottam. Szenvedélyesen sze-
rette azonban az igazságot és a kultúrát. Ezért mellénk állt. Mint raj-
ta kívül is oly sokan.

Mi, akik ebben a világban éltünk, „vasfüggönyös keresztények” vol-
tunk, ami arra kényszerített, hogy jobban őrizzük ezt a kereszténysé-
get, mint amire a Nyugat kényszerült. Nem mintha ott nem lett vol-
na komoly erő ellene, sőt „kedélyesebb” eszközeivel talán veszélyesebb
is volt, de a hivatalos üldözést kivédték a törvények. Mi azonban na-
ponta kényszerültünk a hitünkre, ebben a hitben gyökerező kultúrá-
ra támadó, államilag fenntartott erőkkel szembesülni. Vigyázni kellett
nemcsak magunkra, hanem mindenkire a környezetünkben, elsősor-
ban a papokra, azok közül is a legkiszolgáltatottabbakra, a szerzete-
sekre. Kötelességünk volt biztosítani életlehetőségeiket — amint azt már
fentebb említettem, a Dokumentációs Központ erre módot adott ne-
kem —, sőt emellett biztosítani kellett nemegyszer papi munkájukat,
amit sokuk számára megtiltott az állam. Lakásunkban volt szentmi-
se. Ma is megvan, mégpedig használatban az a borospohár, ami ilyen-
kor kehelyként szolgált. Volt lelkigyakorlat is nálunk. P. Mócsy Imre
nekem tartotta az elmélkedéseket otthon, én pedig továbbvittem, még-
pedig az Építész-pincébe, ahol rendszeresen találkoztunk egyet aka-
ró barátainkkal. Itt volt többek között a Vigilia szerkesztőinek egy törzs-
asztala, ahol megjelent Doromby Károly, Pilinszky János, csatlakozott
hozzájuk Németh Lajos, Vujicsics Sztoján és Tihamér, Kampis Antal,
Kondor Béla és még jó néhányan. Az egyik lelkigyakorlatra nagyon em-
lékszem, mert különösen megragadta őket, elsősorban Pilinszky Jan-
csit. Arról szólt, hogy az ember elképzeli a halálát. Ott fekszik a rava-
talán, és barátai, ismerősei bejönnek hozzá búcsút venni. Az elmélkedés
tartalma, hogy a belépők közül ki hogyan gondol rá. Valójában ennek
a jelenetnek végiggondolása egy nagyon mély önvizsgálattal ér fel, és
ami a legfontosabb, hogy nem valami előírás, törvény, parancs alap-
ján minősítem cselekedeteimet, illetve ezáltal magamat, hanem az
emberekhez való viszonyom alapján ítélem meg tetteimet. „Vasfüg-
gönyös kereszténynek” lenni nem volt könnyű. Akik átéltük, tudjuk,
hogy azokban az években az életbe belépő generációk legtöbbje jó-
szerével nem ismerte meg a keresztény együttélés legelemibb köve-
telményeit. Nem zedékek sora nőtt fel úgy, hogy nem kapott eszközt
megközelíteni az európai, és ezzel együtt a magyar művelődéstörté-
net számos értékét. Az igazi botrány azonban nem az volt, hogy a mű-
velődéstörténet kincseit megszűrve, átértékelve és hiányosan kapták

A Dokumentációs Köz-
pontban, illetve az in-
tézmény körül az Ön
vezetésével kialakult
egy baráti-szellemi kör,
a legkülönbözőbb vi-
lágnézetű emberekkel.
Mai, lelkileg-szellemi-
leg szétszabdalt vilá-
gunkban ez már szin-
te elképzelhetetlen.

A Szent István Társu-
latnál idén megjelent
emlékiratának a má-
sodik része, melynek a
címe: Vasfüggönyös
kereszténység. Mit
jelent ez a fogalom?
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az emberek, és szellemi vasfüggöny zárta el a külvilág kortárs értékeit,
hanem az, hogy törvény által előírt ideológia zárta börtönbe a gon-
dolkodást. Ezért a Dokumentációs Központban igyekeztünk minden
rendelkezésükre álló keretet, lehetőséget megragadni az értékek meg-
őrzésére és továbbítására. Úgy éreztük magunkat, mint valami össze-
esküvők, tilosba lépők, egyszerűen azért, mert gondolkodni mertünk.
A „vasfüggönyös kereszténység”-hez tartozott az is, ahogyan talál-
koztam a hatvanas években az akkor már fél évszázados, hivatalosan
ateista bolsevista államban, a Szovjetunióban a keresztényéggel. Hi-
vatalos kiküldetésben jártam ott és céltudatosan igyekeztem kihasz-
nálni az időt, hogy minél több nagyszerű ikont láthassak végre sze-
mélyesen, igazából, a maguk valóságában. Ez volt a célom, semmi más
nem érdekelt. Rögtön az első napon megkértem a tolmácsunkat, hogy
menjünk el Vlagyimirba, az Uszpenszkij-székesegyház Rubljov-fres-
kóihoz. Másnap délután sötétben értünk a főkapujához, ami termé-
szetesen zárva volt, de csodálatos zene hallatszott ki, a székesegyház
kórusa ambrozianus himnuszt énekelt. Én persze mindenképpen be
akartam menni, mire a tolmácsom azt javasolta, járjuk körül a temp-
lomot, valamelyik oldalbejárat bizonyosan nyitva lesz. Ahogy megyek,
észreveszek egy Puskin-szerű, átszellemült arcú fiatalembert, nekidőlve
egy kis ajtónak, úgy hallgatja a kiszűrődő zenét. Mögéje álltam én is,
együtt hallgatóztunk. Csodálatos volt. Lentről valami tingli-tangli dal-
lam szűrődött fel hozzánk, mire a fiatalember lefelé mutatott, majd a
templomra, és csupán ennyit mondott: „Balsoj kontraszt.” Micsoda él-
mény! Ez volt első találkozásom egy ismeretlen szovjet állampolgár-
ral. Másnap persze megismételtem a látogatást. Vasárnap volt. A temp-
lom zsúfolásig megtelt fiatalokkal, öregekkel, férfiakkal, nőkkel,
egyenruhás katonákkal. Ez utóbbi nálunk elképzelhetetlen lett volna.
A liturgia végén tódult a tömeg, és mivel látták rajtunk, hogy idege-
nek vagyunk, a tolmácsunkat kérdezték, hogy honnan jöttünk. Közölte
velük, hogy magyarok vagyunk. Az egyik asszony erre legyintett a ke-
zével, és csak ennyit mondott, kissé lenézően: „Azok mind kommu-
nisták.” Hát igen! Az ötven éves Szovjetunióban „lekommunistáztak”
bennünket. Nagy élményem volt az is, amikor Németh Lajost és en-
gem meghívott lakására az ismert orosz művészettörténész, Mihail
Alpatov. Kitűnő volt elbeszélgetni vele a művészet nagy alkotásairól,
de ami igazán megragadott nála, az dolgozószobájának kiemelkedő
ékessége, egy Isten Anyja-ikon volt, ami előtt mécses égett. Az ember
sok mindenre számíthatott a Szovjetunió egyik elismert tudósa laká-
sán, de erre nem. Persze, hogy erőt adó élmények voltak ezek, mert él-
tették a reményt az emberben, hogy meg lehet őrizni azt, ami szent.

Nem szoktam meghalt emberről rosszat mondani, ezért csak annyit,
hogy valakinek kellett a helyem, ezért a Dokumentációs Központot át-
szervezték a Tudományos Akadémia művészettörténeti intézetévé,
amelynek vezetője lett ez az illető. A dologhoz tarozik, hogy akkori-
ban folyt P. Mócsy Imréék úgynevezett „összeesküvési” pere, s mivel
Imre nálam dolgozott, természetes, hogy belekapcsoltak az ügybe. Nem

A Művészettörténeti
Dokumentációs Köz-
pont 1965-ben meg-
szűnt. Mi volt ennek
az oka?
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féltem, bár berendeltek a Gyorskocsi utcába, ahol akasztással is fe-
nyegettek. Végül azonban hazaengedtek. Néhány nap múlva azonnali
hatállyal elbocsátottak a Dokumentációs Központból, férjemet pedig
az ügyészségről távolították el, ahol revizorként dolgozott. Bekérette
magához a budapesti főügyész, és lejátszotta neki Mócsy Imrével foly-
tatott hosszasabb telefonbeszélgetését. Ez volt a lehallgatott telefon-
beszélgetések egyike. Az eljárás tipikus volt, hozzátartozik a diktatú-
rák természetrajzához. Azt azonban már nem kellett volna tenni, amit
tettek, hogy minden készülő, illetve a nyomdát még el nem hagyó ki-
adványainkból törölték a nevemet. Így egy tollvonással az életművem
jelentős részét elvették tőlem. Ezt nagyon gusztustalannak tartottam,
nem azért, mert engem érintett, hanem mert a kiadvány „életrajzát”
hamisították meg, amit egy dokumentációval foglalkozó kutató nem
visel el könnyen. Akkor azt hittem, itt a világ vége. Szó sem volt azon-
ban erről, a Jóisten már mulatott rajtam, mert tudta, hogy jön Casaroli
bíboros, és vele a Vatikán keleti politikája. Így aztán a hatalom úgy gon-
dolta, hogy rehabilitálja Dávid Katalint. 

Előbb áthelyeztek a Magyar Nemzeti Múzeumba, mint tudományos
kutatót, majd 1970-ben kineveztek az Egyházi Gyűjtemények Szak-
felügyelete vezetőjének. Az volt a feladatom, hogy felügyeljem az összes
magyarországi egyház, felekezet művészetét, hozassam rendbe, újít-
tassam fel a megrongált művészeti kincseket. Az állam részéről volt
ebben politika, az unokabátyám Gyulafehérváron volt kanonok, tud-
tam, hogy az ottani hatalom egyházi kincseket, könyvtárakat foglal el.
Ugyanez volt a helyzet a Felvidéken is. Magyarországon viszont a kom-
munista vezetés azt akarta bebizonyítani, hogy nálunk az ilyesmi nem
fordulhat elő. S valóban, semmit nem vittek el tőlünk az egyházi gyűj-
teményekből, ellenben fizettek, hogy rendbe tudjuk hozni a megron-
gálódott, elhasználódott alkotásokat. Nemcsak hogy restauráltattuk,
újraalakítottuk a régi kincstárakat és képtárakat, de új egyházi múze-
umokat is létrehoztunk, a végén ragyogott minden. A Jóisten fölénk
helyezett egy kedves, becsületes kommunistát, Pozsgay Imrét, aki mi-
niszterként mindenben a segítségünkre volt. De megemlítem a mű-
vészettörténész Németh Lajos nevét is, aki korábban szintén a Doku-
mentációs Központhoz tartozott, de ekkor már az egyetemen tanított.
Megkértem, hogy kezdeményezze a klerikusok részére néhány éves
szemeszter indítását, ahol egyházi művészettörténetet tanulhatnak. Tel-
jesítette a kérésemet, s ennek köszönhetően rengeteg pap, tiszteletes,
lelkész, rabbi végezte el az egyetemet, s attól kezdve már nem a vilá-
giak, hanem ők foglalkoztak egyházi művészettel az egyházaikban. Így
kizártuk annak lehetőségét, hogy a hatalom rátenyerelhessen erre a te-
rületre, azzal az indokkal, hogy ott nincs szakember. Tudja, az én élet-
utam igazolja az ismert mondás igazságát: a Jóisten görbe vonalakkal
ír egyenesen, még ha néha cifrák is voltak ezek a vonalak. Az életem
minden szakaszában megtör tént, hogy amikor azt hittem, nincs tovább,
akkor jött egy ember, egy ajánlat, ami megfordította a dolgok mene-
tét, és mindig jó irányba. A világban az isteni gondviselés az egyetlen
biztos dolog.
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A szimbólumok iránytűk, útjelzők azon az úton, amely az „én” leg-
mélyére vezet, személyiségünk lényegének, egyéni létünknek cent-
rumába. A pszichológia elmúlt száz éve elsősorban erről a „mélymagról”
szólt. Ott bent van a mi szakralitásunk, ami mindannyiunkat összeköt.
A szakralitás nem valami különleges dolog, hanem minden embernek
közös tulajdonsága. Amikor a Jóisten megteremtette az embert, azt
mondta: a saját képemre és hasonlatosságomra. Lelkünknek ez a mély-
sége, ahol olyanok vagyunk, mint a teremtő Isten, gyermekei vagyunk
és egymás testvérei, a világban mindenkivel, a jelképek nélkül meg-
közelíthetetlen. Ma már nem igényünk és talán már nem is tudunk ön-
magunkkal szembesülni, a lelkiismeretnek már nincs szava hozzánk,
tetteink mérlegelése és vizsgálata ismeretlen fogalom, nem látjuk, mert
nem is keressük önmagunk képességeit, és ezért nem is tudjuk töké-
letesíteni személyiségünket. Így nem tudunk boldogok lenni. Ahogy
azt Aquinói Szent Tamás mondta: a boldogság az, ha az ember a Jó-
istentől kapott képmását megőrizve, ahhoz hűen éli le az életét. Ha vi-
szont nem tudunk lehatolni lelkünk legmélyére, akkor a társadalmi ne-
urózist növeljük. Ha a szimbólumok elvesznek, a lélek elcsevenészedik. 

A modern ember sajnos képtelenné vált a szimbólumok értelmezé -
sére. A szimbólumokat illetően a kereszténység kezdetétől, az apos toli
atyák korától kezdve egészen az újkor hajnaláig — amit az eszmetörténet
a felvilágosodás, a politikatörténet a francia forradalom korának tart
— nem történt semmilyen változás. A jelképeket örökölte a társada-
lom, szinte minden társadalmi osztály részt vett a gazdagításukban,
korszerűsítésükben, továbbadásukban. A torzulás az 1789-es francia
forradalommal kezdődött, s a 20. század első felére vált botrányossá.
A forradalom idején a jelkép központilag meghirdetett állami doktrí-
na lett a szabadság, egyenlőség, testvériség fogalmain keresztül. A fran-
cia forradalom vezetői ezeket az eszméket úgy tüntették fel, mintha
a társadalomban gyökereznének, pedig valójában az állam által poli-
tikailag kreált jelszavak voltak. Az, hogy hitelesítsék ezeket, jogos volt,
hiszen a három jelszó által megfogalmazott értékek utáni vágynak mély
társadalmi alapja volt, ami rövid időn belül elvezethetett volna társa-
dalmi gyökéreresztésükig. Erre azonban nem adott módot a politika.
A szabadság, egyenlőség, testvériség hármasságát egy súlyos központi
mérgezés is érte, az intézményesített szekularizáció. A probléma az „in-
tézményesített” jelzőn van, szekularizáció ugyanis mindig volt, van és
lesz. Az intézményesítettség lényege azonban az, hogy az egyénre fe-
lülről, kívülről rátelepített dologról van szó, ami ebből következően,
még elfogadása esetén is kényszerítően hat a szellemiségre, az intel-
lektuális és lelki formálódásra. Nem az embert általában érő külső
hatás ez, nem a természetes életmozgás következménye, hanem erős
szervezet áll mögötte, amely tudja érvényesíteni akaratát. Ennek kö-
vetkeztében pedig ez a társadalomnak gyökértelenül átadott három jel-
szó önállósította magát: a szabadság megsemmisítette az egyenlősé-
get. Az intézményesített szekularizáció ugyanis hangsúlyos
tudatossággal és drasztikusan kiszakította az egyént addigi, több év-
százados erkölcsi talajából, így hirtelen veszítette el azt az egészséges

Ön hetven éve foglal-
kozik jelképekkel, szim-
bólumokkal. Miért
olyan fontosak ezek?
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gátlást, azt a morális korlátot, amely az emberek közötti viszony nor-
máit biztosította. Ezt a normát az európai kultúrkörben a tízparancsolat
alapozta meg, ami akkoriban már több mint másfél évezred alatt be-
épült az ember természetébe, kiemelt és folyamatos hangsúlyt kapott
a családi, az iskolai nevelésben, a társadalom által elfogadott viselke-
dési formákban. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy a tízpa-
rancsolatot ne sértették volna meg a századok során, megtették, de az
büntetendő vagy megvetendő cselekedetnek számított. Amikor azon-
ban az intézményesített szekularizáció mögött álló állami tekintély le-
fokozta, megvetésre ítélte a vallást, annak előírásait, normáit, felsza-
badítottnak hirdette az embert az istenhitben gyökerező morális
parancsok alól, és Isten haláláról beszélt, ledőltek a társadalmat addig
irányító korlátok. Mindez tönkretette a szimbólumokat, az azokhoz való
viszonyunkat. 

Tudja, a szimbólumok összekapcsolnak bennünket az egész teremtett
kozmosszal. Amikor Vértes László — kommunista volt, de kedves jó
barátom — kiásta Vértesszőlősön Sámuelt, aki háromszázezer évvel
ezelőtt élt, elvitt engem oda. Megmutatta, hogy miket talált: tűzhelyet,
munkaeszközöket, ezek mellett Sámuel egy hatalmas, szoba nagysá-
gú csapdát is épített, hogy az őt kergető állat belezuhanjon abba. Lát-
va mindezt, megkérdeztem: miért nevezitek Sámuelt előembernek, hi-
szen mindent tudott! Vértes László azt válaszolta: Valóban, Sámuel
mindent tudott, de mi, ősrégészek megegyeztünk a világon mindenütt,
hogy csak akkor mondunk embernek valakit, ha mellette amulettet is
találnunk. Az amulett egy átfúrt kődarab, arra utal, hogy az ember kom-
munikál valakivel, akit nem lát. Teljesen mindegy, hogy nevezi ezt, vil-
lámnak, dörgésnek, Istennek, de hirtelen rádöbben, hogy ez a hatalom
nagyobb nála, fölötte álló világ, amelytől ő függ. Nekem, mint ősré-
gésznek, csak akkor ember egy ember, ha ezt tudja magáról, mondta
Vértes László. Az amulett megléte az emberré válásunk pillanata. Hi-
szünk valamiben, amit nem látunk. A Teremtő a lelkünkbe táplálta a
beléje vetett hitet, teremtésünk pillanatában. Ezért sem hiszem, hogy
létezne teljesen ateista ember, még akkor sem, ha az illető ezt gondolja
magáról. Elmondok ezzel kapcsolatban valamit. Mindig hatalmas tár-
saságunk volt, rengetegen jártak hozzánk, a legkülönbözőbb pártál-
lású, gondolkodású emberek. Az egyik ilyen alkalommal már jóval el-
múlt éjfél, amikor szedelőzködött a társaság. Levendel László felesége,
a szintén orvos Mari mindig kötött ilyenkor, ezért — amíg összerak-
ta a kézimunkát — a többiek már az előszobában vették a kabátjukat.
Kettesben maradtunk, amikor én, folytatva a beszélgetést, azt kérdeztem
Maritól: „Te tényleg nem hiszed, hogy van Isten?” A válasza ennyi volt:
„Én valóban nem hiszem. De igyekszem úgy élni, mintha lenne.” Tu-
dom, hogy a Jóistennek ez az „igyekszem úgy élni” a legfontosabb. Min-
dennél fontosabb, mert „nem jut be mindenki a mennyek országába,
aki mondja nekem: Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám
akaratát” (Mt 7,21). Ezt jelentette az „igyekszem úgy élni”. Levendel
László és Mari a legfontosabbat tették: mindenkin segítettek.
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A zsidó-keresztény kultúra alapszava az irgalmasság. Gyermekkoromtól
kezdve izgatott a kérdés, hogy juthatok be a mennyországba. A választ
pedig Izajásnál és Máténál találtam meg. Izajásnál így szól az Úr né-
péhez: „Keressétek a jogot, siessetek segítségére az elnyomottnak, szol-
gáltassatok igazságot az árvának, védelmezzétek az özvegyet! (…) Ha
vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesztek, mint a hó…” (1,17–
18). Máténál pedig Jézus beszél az utolsó ítéletről, amikor a király azt
mondja a jobbjára állított juhoknak: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyé-
tek birokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Mert
éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen vol-
tam és befogadtatok engem…” (25,31–40). Hiszem, hogy nincs olyan
ember, aki ne adna az éhezőnek egy szelet kenyeret, márpedig ha ezt
megtesszük, jó esélyünk van arra, hogy üdvözüljünk. Közvetlenül a
II. világháború befejezését követően, a holokauszt felfoghatatlan tra-
gédiája után P. Varga László jezsuita mesélt el nekem egy megrázó tör-
ténetet. Tudni kell, hogy az ő személyét különösen kellett védeni, mert
mind a németek, mind a nyilasok vadásztak rá. Ezért a Horánszky ut-
cai és a Mária utcai portát csengő kapcsolta össze a szobájával, hogy
jelezni lehessen neki, ha keresik. Így történt Pest ostromának egyik utol-
só napján is. Megszólal a csengő, de ő ahelyett, hogy elhagyta volna
a szobáját, nyugodtan az íróasztalánál maradt. Egy kis idő után nyílt
az ajtaja, és belépett minden kíséret nélkül a város egyik hírhedt Ges-
tapo-parancsnoka. Ezt a „hírhedt” jelzőt azzal szerezte magának, hogy
ő volt az egyik vezető tisztje a krakkói Gestapónak. Egy ember, akinek
a kezéhez — nem is így kell fogalmaznom, hanem azt kell mondanom,
hogy tetőtől talpig, az egész személyéhez — vér tapadt. Szóval ez az
ember belépett, és megállt az ajtóban, ott állt, és nem szólt egyetlen szót
sem. Egy idő után Páter Varga volt kénytelen megszólalni. Hellyel kí-
nálta. A gestapós leült az íróasztal előtt álló székre, és továbbra sem mon-
dott semmit. P. Varga megkérdezte tőle: „Tudja, hogy elvesztették a há-
borút?” Azokban a napokban egy ilyen kérdésért már önmagában
akasztás vagy főbelövés járt. A Gestapo-parancsnok azonban csak annyit
válaszolt: „Igen, tudom.” „S tudja, hogy minden valószínűség szerint
igen hamar az Isten előtt kell állnia?” „Igen, tudom.” „Mondja, kérem,
ebben a többéves vérfürdőben talál olyan valamit, amit majd akkor ott
a mentségére meg tud említeni?” A német parancsnok tűnődik egy kis
ideig, majd azt mondja: „Talán a következőt. Krakkóban egy igen hi-
deg téli este vitt haza az autóm, amikor nem messze a lakásomtól egy
asszonyt láttam kuporogni a kövön, bebugyolálva mindenféle kendőbe,
egy gyermeket tartott az ölében. Utasítottam a sofőrt, hogy hívja be,
adjon enni neki és a gyerekének, aztán eressze útjára őket. Ez az egész.”
S amit erre P. Varga válaszolt, illetve amire válasza utalt, az a világ leg-
nagyobb misztériumának egyike: „Ha majd ott áll Isten előtt, mond-
ja el neki ezt a történetet. Így, ahogy nekem most elmondta. És tegye
hozzá, hogy Páter Varga kéri: végtelen szent irgalmával vegye tekin-
tetbe ezt a tettet.”

Ön feltétlenül hisz Is-
ten végtelen irgalmá-
ban, vallja, hogy na-
gyon nehéz elkárhozni.
Mire alapozza ezt a
hitét?
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