
KRITIKA

EGY ÖRÖK KÖNYV GYÖNYÖRŰSÉGE

A Biblia szá mos tételt "dö nt meg" erőszak nél
kül. Például az sem érvé nyes rá érde mileg, amit
az igaz-szép-örök fogalomháromszögről mon
danak . Kategóriában több anná l. Rá sem szo ru l
a hívők feltétlen imád atára . Dávid Katalin ebben
a... nem is tudom, hogyan nevezzem : sz ótárba n,
mozaik-essz ében, egy-lélegzet nagy-esszében
megann yi szempontunkat meghaladva sug allja,
bizonyít ásen túl érez teti, miről (is) van szó a
Bibliában. Igy merészel jük a dologn ak egy etlen
old alát kiemelni csupán. A sze nt (örök) Kön yv
gyönyörűségét. Szimbolikájának .pontosságait.
Ezekből, Dávid Katalin könyve alapján, némi
tallózhatót.

Sem kritikát írni nem hivatása e sorok írójá
nak, sem keze-lelke állaga nem engedélyez túl
ságos hosszadaimat - fájdalmak, elfárad tság
-, mégis, itt jócskán nekivág, mert a szerző

megkönnyíti dolgát. Ritka az ilyen elegá ns tu
dományosság. A címszavak pontosan a kellő

arányt lelik meg ism eretö-m ennyis égek és tu
dósi dzsungel-sűrűségek között. Át él és,hozzáér
tés, hit és írói erudíció egyképp jellemzői a mun
kának (A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelké
pek kézikönyve). Ó, hát akkor, jó, hát akkor - ké
zikönyv, természetesen. S a legtermészetesebben .

Ahogy a történelem nem egészen természe
tes. A filozófia sem az. S így tov ábh.Term észe
tes azonb an, ha ilyen címszavak követik egy 
mást, mint madarak, olajfák - csak emlékezet
ből, betanuló olvasásból idézem - haj, szakáll,
fűzfa, nyúl, saru, sárkány, sántaság, bénaság, virá
gok, m éhek, víz, gyomor, hal, hal ász.: De nincs,
hogy halál, nincs, hogy kínszenvedés... van azo n
ban kutya, van, hogy nád.

Az életemre, életedre szól ró, képet adván, e
könyv. E "szótár" .

A címszavak pedig nem m érvad óak, perd ön
tőek. De hát itt nem perhez. nem érvhez. m érv
hez váru nk hozzájárulást. A Biblia sze ntsége,
gyönyörűsége úg y zár teljes kört a könyvb en,
hogy nem téved látszólag-kör-elem tárgyak ut
cájába . A kör tökéletes. Hi ányaival egészsége
sen teljes. Nincsenek told alékok. Erintők. Nincs
túlbesz élés. elhallga tás . Valóján ezzel mindent
el is mondtunk. S hogy miért ?

Mert az első pár címszó után ez volt az ér
zés: ez amolyan "Néked sz ól" könyv. Amilyen a
Szép Ernő verse, verse inek csekély sora. Itt ér
demünkben vagyu nk megszólítva. Mivel a
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kön yv célja nem költészet i - bocsán at ! - , ha
nem ~dományos, csak az alap-tár gy líraiságá
val. (Igy, ezzel szó lít meg minket .) A tudós, az
ihletett essz éista eleg ánsa n. evidensen, ereden
dően kerü li az Irnok toldal ékai t. cikornyái t.

Ritka ese t, hogy ekkora távot va laki (rnint
Dávid Katalin teszi) egyetlen ívben hid al át.
Holot t... hogyan is van ez? Saru, vir ág, hal...
egyetlen ív? Mekk ora dol gok ezek? Eppe n ezért
hozza közelebb az oly term észetesnek érze tt, hir
detett, " tudott" Szent Könyvet mindenn ap jaink
hoz . S nem kell semmiféle engedményt tennünk.
Csak, ismétlem a címbéli sz ót, gyö nyö rköd nünk.

Eszm él őleg. szellemileg. S érzé kileg is köz
ben. Igazságilag.

Mármost ha olcsó fogással akarnánk élni: az
igazság az (is), amit a könyv borítószövege
mond. Vagyis hogy állítólag, szellemesen fogal
ma zva , "a nyugati kultúra alapját képező Biblia
a 20. század folyamán széles töm egek előtt vá lt
ism eretlenn é" (sic). Ha ez csakugyan így van ,
Dávid Katal in kön yve jól közelíti meg célját:
lenne ám a gyönyörűséges és szent könyv ismét
a közeled ési lehetőség pályáján , s ehhez kevés
bé célszerű a titkok hittételszerű boncolgatása,
bizonygat ása. fejtegetése; jobb ú t akko r már a
szé pségek, a jelképek magyarázata, odatartása.
Természetes, hogy mindez történelmi közegbe
is ágyazha tó ( ágyaz ódí k). s maga a szerz ő, ér
demes idéznü nk, így foglal ja össze dolgát, re
mélt célját: "Ha e könyv" (D. K. könyve) "segít
séget tud nyújtani a jelképeken keresztül a Bib
lia megközelítéséhez, netán ked vet ébresz t e
több mint csod álatos, inkább életadó kön yv el
olvas ásához. elegendő módon elérte célját - re
ményeim szerint."

Gyorsan megjegyezve: szinte elképzelhetet
len a Biblia "elolvasás a" , de olvasga tása ige n
fontos lehet. Sőt, annál valóban még több .

Nem sz ükséges vallá si alapokra "helyezked
nünk", s magam üg yetlenkedve is tennék ilyet
úg y nagy hirtelen bármivel kapcsol ato san. nem
szü kség es semmi efféle ahhoz, ho gy az Ered et
kérd ését problematiku snak lássuk. (Nem Úgy
értettem, hogy a vallások hittételes alapj án állva
ne lenne ott az elképzelt, inkább hitt Teremtés,
ennek folyam ata , a Genezis evid enciája.) Ha
nem ha egyszerűen úgy gondolkodunk, ho gy
bármely ponthoz, legyen az célsz ala g vagy ván
dor szá má ra vágyott hegycsúcs, gyermek sz üle
tése vagy meteorológiai béka üveg alá tétele,
igen, bármely ponthoz út vez et. Ut azonban
csak egy másik pontból képzelhető, onnét



visszafelé lenne egy még korábbi pont... s így
tovább.

Semmiképpen sem a világ teremtésének titkát
keresném a Bibliában - "hitem" szerint racioná
lisan nem lelhetném -, ám a geometriában sem
tehetek ilyet etc., vagyis a Biblia minimum (gon
dolom: egyben "maximum") változat a már te
remtett, meglévő stb. világ misztériumára. Goe
the mondása, a "minden hasonlat", ugyan
ilyesmi. Hasonlata valaminek "a", akkor ez a va
lami "b" (vagy mínusz "a"), előtte van még vala
mi, s így a végtelenig. Vagy a "minden" nem
stimmel, vagy eleve minden csak hasonlat, s ak
kor még mindig rejtély, mi volt az "első" dolog,
aminek hasonlata lett az első hasonlat, illetve mi
volt az első hasonlat... ám ez már más világval
lásba vezet minket át, ugyebár. (Gondolom.)

A világ misztériumát a Biblia páratlanul mu
tatja. Teremtett - vagy nem? Ezt az egyetlen kér
dést hagyom nyitva. A racionális ember ismét
csődöt mond. Marad a szellemiekben érzéki em
ber (mármint akiró1 itt szó van), s az ő gyönyörű

ségeit, okulását, a Bibliához remélhető közelebb
jutását szolgálja ez a költői-tudósi könyv.

Az elmondottak szerint nyilvánvaló, hogy
gyönyörködésem útján próbálok számos mély
meglátásra rámutatni. Dávid Katalin könyve a
hívő munkája; magam, minden más kérdését
nyitva hagyva, egyszerű, ám feladatára vállal
kozó olvasó vagyok.

Vizsgálati módszerem nem kritikai. (Kritika
írással nem is foglalkozom.) Azt nézegetem, ho
gyan fedi át a magam életének megannyi pont
ját, hálóját ez a rácsozat, a Biblia érzéki és esz
mei, jelkép-szerű (szimbólumpárti sem vagyok)
vagy meglátás-mibenlétű, képszerű állaga.
Mármint hogy Dávid Katalin gazdag és gazda
gító értelmezésein. Biblia-bolyongásain keresz
tül, ezek révén.

S íme, mennyire fontos, hogy valaki a Biblia
dolgában kézen fogjon minket, igyekvőket 
az, amit a fentebbiekben magamról elmondtam.
s a mai ember egyik jellegzetes tünete. Vagy fo
galmazzunk pontosabban.

Bizonyos elmék, "hajlamok" rendszereket
keresnek, vagy legalább egyetlen rendszert.
(Közbevetem itt: olvastam a minap, hogy soha
annyi "vaskalapos hívő" nem volt tájainkon.
mint épp ma, s köszönjük, az ilyesmiből nem
kérnénk.) A tudományos fejlődés hitével, ha ez
a szó egyáltalán jó rá, együtt jár amihamarabbi
praktikum gondolata, a haszon elvéé, mely az
irodalmat is igencsak kezdi megrontogatni. A
racionalizmus szót magam úgy értettem, hogy
- számítógépem sem lévén! írógépen dolgoz
ván - a fejemben kialakítható. tollak-ceruzá
val, netán rajzok alakjában, máskor lerajzolha-
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tatlanul megjeleníthető "problémákat", nyelvi
geometriaiakat, evidenciásakat-abszurdokat, no
lám, ilyeneket igyekszem összefüggéssé fűzni,

vagy azon tépelődöm, miért nem jön létre így se,
ismétlem, rendszer, avagy hátha az egész csak a
spanyolviasz sokadik feltalálása. ,

Hogy viszont most van egy ilyen "Uj Nagy
Világi-Mezők-ErdőkKönyve", amilyen a Dávid
Kataliné, jótét, üdvös dolog, szó szerint. A misz
térium a teremtett szóra vonatkozik. S rádöbbe
nek: hát persze, az a bizonyos föllelhetetlen
pont a misztérium maga, s közben ez van er
dőn-mezőn, a kis sárga hangya futásában, a
naptól meleg kő színén! Hogy Tóth Arpádot
idézzem. Dávid Katalin könyve azonban nyil
vánvalóan nem korlátozódik természeti jelensé
gekre. Rövid ismertetésünk során ilyeneket is,
"emberi vonatkozásúakat" is, kimondottan
szakrális tárgyúakat is válogatunk.

BevezetőjébenDávid Katalin végső soron in
dokolja, miért a katolikus Biblia szerint dolgoz
za fel a bibliai jelképeket. Betűrendes mutatót is
ad (igaz, betűrendben haladó) könyve végén a
lelőhelyek dolgában. A fontosabb a tömör elő

szóban pedig az, hogy szembenéz az úgyneve
zett ,,20. századi ember" szimbólumvesztésé
nek szomorúságával és fogyatékállagával. Fel
fogása szerint - és igaza van! - "a jelképek
mindig az ember mindennapi valóságához
szólnak, meg ha valláshoz kötődnek is"; és a
dolgozatíró itt ezért próbálta előtárni saját pilla
natnyi "szellemállapotát", s fogja a továbbiak
ban is személyes élményeihez kötni a köthetőt,

az ismertetést ez a szempont vezeti.
Súlyosabb szavakat ejt Dávid Katalin a jelké

pek történeti eredetét. pillanatnyi sorsát illető

en. "A jelkép... évezredek processzusa után sem
zárul le sosem", idézzük rövidítve ezt, "az
egész múlt és az eljövendő idő elfér benne." Ezt
az optimizmust ellenpontozza a nyilván külön
tanulmányt igénylő tétel, mely szerint ". ..hol
tartunk mindezzel ma, a minden önállóságra
képtelen posztmodern kultúrában?" Jól látszik,
hogy - részletezést mellőzve - a Lyotard-t ért
korai német bírálatok szellemében látja a könyv
szerzője korszakolásnak a posztmodern-jelen
séget. Am ezzel foglalkozni itt nem dolgunk; lé
vén hogy mi is inkább Lyotard-ral, Levinasszal
stb. tartunk, s nem kritikusaikkal: a posztmo
dern - vizsgálati mód, függetlenül preferáló
"tevékenységétől",mely arra méltatlan irodalmi
mukásságokat is naggyá tett, tudóskodókat
szentélyi helyekre (vulgárisan), döntnöki pozíci
ókba emelt stb. Dávid a posztmodern hígságai
nak ellenében mutat rá a bibliai jelképek örök,
"tiszta-forrásos" jegyeire, ezekhez a mozzana
tokhoz, ehhez a "modus"-ukhoz fűzi reményeit.



Érdekes gondolata a bevezetőnek még
egyebek között - ez is: "Ahhoz... hogy érthető

vé váljék egy jelkép jelentése, szükséges a társa
dalmi konveneia. amely generációkon át tuda
tosítja a jelkép értelmezését, tehát összekapcsol
ja a jelet a jelentéssel. Ez a társadalmi konvenció
halványul el, és ez az igazán mély oka a szim
bólumvesztésnek." A lexikon-jelleggel haladó
könyv mintha önmaga erejénél fogva akarna rá
bólintani szépségesen e, tételre: azzal kezdődik,

hogy: "Ag, Hajtás: Az Oszövetségben az ág az
élet bizonyítéka."

Paradox módon ez a lexikon is elsősorban az
élet kézikönyve. Nem sűrítményeketaz, hanem
értelmez és kibont. Ahogya rügy bomlik,
mondjuk az elébbiektől megihletődve.

Azág fogalma a sarj fogalmában "folytató
dik". Igya sarj - vagy már: Sarj, Jézus - "ha
talma", netán idézőjel nélküli ereje hivatott a
tan szerint arra, hogy "az Ur szentélye" hely
reállíttassék. Az,elszáradt ág pedig Isten bünte
tésének jele. Erzékeltetni próbáltam ezzel,
mennyire hitközpontú a Dávid-könyv. Becses
aurája, sugalmazása ~ tényleges természeti léte
zésre: nagy többlet. Am sehol sem jelent holmi
impresszionizrnusba, stilárisságba szétolvadó
hangulatiságot.

Nézzük így máris - például - a Tükör szó
címet. A Teremtés könyvéből idéz a szerző: "Is
ten megteremtette az embert, saját képmására,
az Isten képmására teremtette őt." Mármost a
vizsgált szempontja itt nem szemantikai. nem
mondatszerkesztés-esztétikai jellegű, hanem fo
galmilag értelmezhető.Ime, és ez Dávid Katalin
tudósi szempontjára igen jellemző részlet, a
könyv hasznára messzemenőkig rámutat, "be
méri" funkcióját: "Ahhoz", magyarázza a szer
ző a fentebbi idézetet, "hogy az ember tükrözni
tudja Teremtőjét, hogy megfeleljen a belé oltott
lehetőségeknek, tehát megfeleljen Teremtője

akaratának, képmása legyen Istennek, ehhez az
erkölcsi rendet a legtökéletesebben kell elfogad
ja és képviselje. A képmásnak, tehát az embernek
az egész teremtett világ felé kell képviselnie a
rajta keresztül megjelent szakralitást."

Elemi tényekből indul az értelmezés, mond
hatni, strukturalistán; reméljük mi is, nagy szel
lemi hasznára az iránta érdeklődőknek.Ahogy
szervesen sarjadva "megtérül" a fáradhatatlan
ság ihletése.

Az egyik legkedvesebb szócikkem a Nád,
hadd idézzem az olvasó gyönyörűségére- ez
úttal nem szakmailag-szakrálisan, de stilárisan
becses - anyagát. Vagyis: "A nád ószövetségi
jelentkezései közül elsőként kell említenünk,
hogy eszköze a szakralitdsnak, mert az illatos
nád része annak a szent kenetnek, amellyel a ta-
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lálkozás sátrát, a bizonyság ládáját, az asztalt a
felszerelésével, a mécstartót. az illatoltárt. az
égőáldozat oltárát és a medencét felszentelték, .."
Etc. De hamarosan következik az Ujszövetség
nád-értelmezése, ahol például az állhatatlanság
jelképeként is említődik a nád. Nem szólva arról,
hogy Krisztus szenvedéstörténetében, emeli ki
Dávid Katalin, "a megalázás és a gúny eszköze".
S így villódzik cikkelyről cikkelyre a szöveg, em
lékeztet nem feledhető, de nem okvetlenül nagy
gyakorisággal kommunikált vagy idézett moz
zanatokra, és az "egészbőr' szerves képzöd
mény, szépirodalmi értékű szöveg válik. (Nem
nélkülözve, természetesen, olykor lemondások
árán sem, a tudományos erezetet. De sosem fe
ledve: haszonra szolgáló kézikönyv!)

A Biblia talán a leginkább kommentálásra
termett-teremtett, összállítódott-szervesűltsző

veg, textus-együttes; és Dávid Katalin a magyar
nyelvű közegben ("nálunk") jól ismerte fel, s
felmérhetetlen haszonra tette, hogya) sokolda
lú gondolkodásra, figyelemre taníthat a magya
rázatokkal. a szócikkelyezéssel; b) rejtett szelle
mi és esztétikai értékeket tárhat elő; c) megun
hatatlan olvasmányt ad.

Természetes, hogy mint a kézikönyveknek, e
műnek is jól elérhetően kell állnia polcunkon. le
hetőleg egy Biblia-kiadás közelében; s nem sza
bad felednünk... nem, nem a strukturalizmus
kérdezési módját, hanem az eredendően gada
meri, nálunk kissé meghamisodott posztmodern
faggatózási modust, vagyis: ismerjük fel, mire
kérdez rá a szöveg, ne előítéletekkel, például a
magunk racionalizmusával, eleve rangsort felál
lítani akaró előítéleteivel (utalás ismét a poszt
modern tudományosság kinövéseire), ne a ma
gunk megszokott kérdéseivel közelítsünk, ha
nem úgy mérjük a dolgokat, ahogyan a szöveg
kéri. Ez nekem történetesen a Madár szócikknél
jutott eszembe, folytatódott a madaraknak az ő

hajnali kérő-kórusával, ahogyan az Urhoz szól
nak, de mehetnék tovább is, ahogy bármi
"ódon" vagy "nóvum" téma friss figyelmet kér.

Természetes: ez az átszellemült kézikönyv a
Bibliát okvetlenül közelebb hozza ott, ahol kell
(lehetséges, jó lenne etc.). De a szimbólumokkal
nagyobb általánosságban továbbra is baj van és
lesz. Nem irodalmi irányzatok az okai, nem is a
valódi szimbólumok "túltermelése" - hanem a
nem valódiaké. Innen a kopás feltételezhető

oka. Kis flikk-flakkokért hiperartistává kiáltat
nak ki ..személyek és dolgok. Ezzel ne is törőd

jünk. Orvendjünk. hogya Biblia szimbólumai
- s nyilvánvalóan túl a maguk terrénumán 
érvényesek maradtak, maradni fognak. (Szent
István Társu/at, Budapest, 2002)
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