
FABINY TIBOR: 
AZ ELJÖVENDŐ ÁRNYÉKAI
A figurális-tipológiai olvasás

Fabiny Tibor 1992-ben — eredetileg angolul —
megjelent művét huszonnégy évvel később vehetik
kézbe a magyarul olvasók. Könyvének jelentősé-
gét a szerző mondja ki a magyar nyelvű kiadás elő-
szavában: „az első magyar nyelvű hermeneutikai
megközelítése a bibliai tipológia (más néven:
figuralizmus) kérdésének, amely interdiszcipli-
náris (bibliai, ikonográfiai és irodalmi) módon
igyekszik körüljárni a kérdést”. (8.) A mű valóban
be is tölti ígéretét: átfogó képet ad egy teológusok
számára ismerősen csengő, ám általuk mégsem
eléggé tudatosított területről. Ahogy Fabiny is
megállapítja: központi kérdése évszázadokig a
teológusok érdeklődési körébe tartozott, ám ők „ma
inkább hallgatnak” róla. (17.)

Vajon miért nem foglalkoznak ma a teológu-
sok a tipológiával? Ha ismerős is számukra,
sokszor inkább a teológiatörténet egy epizódjá-
nak, illetve a letűnt korok módszerének tekintik
azt, semmint egy ma is meghatározó és élő szem-
 léletnek. A tipológia háttérbe szorulásának okát
Fabiny — Northrop Frye és Brevard S. Childs nyo-
mán — többek között a szöveg szó szerinti je-
lentését és a szerző eredeti szándékát kutató tör-
ténetkritikai megközelítés térnyerésében (44–45.),
illetve általánosan a 20. századi racionalista gon-
dolkodás tendenciáiban (24–26.) látja. Ez a lefe-
lé ívelő folyamat azonban az új kutatási területek
megerősödése mellett nem volt szükségszerű, sőt,
nem is volt indokolt, amint arra sokan — ha nem
is elsősorban a teológia területéről érkező tudó-
sok — rámutattak.

Fabiny Tibor sem a teológia, hanem alapvetően
az irodalomtudomány területéről érkezve vizs-
gálja központi kérdését, a tipológiát. Érdemes rö-
viden szólni erről a kiindulópontról. Az iroda-
lomtudományi megközelítés újszerűnek tűnik (s
valóban az, hiszen a 20. századi új hermeneutikák
vezetik az érdeklődését), emellett lehetnek, akik a
Szentírás szellemétől idegennek találják, hiszen kér-
désfeltevése egyszerű és profán, és minden irodalmi
mű esetében megkérdezhető: „mi a szöveg szán-
déka?” Ez az érdeklődés ugyanakkor nem idegen
a Szentírás világától: maga az Írás is több helyen
jelzi, hogy az olvasó válaszára vár, s ezért a törté-
netkritika részletekbe menő vizsgálódása mellett
(mely a „szerző eredeti szándékát” keresi) a globális
intenció vizsgálatának (mely a kanonikus Szent-
írással mint irodalmi egésszel számol) ugyanúgy
létjogosultsága lehet.

Az idegenkedés mögött az a félelem is állhat,
hogy az irodalmi megközelítés összekeveri a
Szentírás ihletettségét más irodalmi művek álta-
lános értelemben vett ihletettségével; azonban ez
sem következik feltétlenül az irodalmi megkö-
zelítésből. Northrop Frye — akit Fabiny Auerbach
mellett a fő inspirációjaként jelöl meg művében
— úgy nyilatkozott a Szentírás ihletettségéről,
mint amelyet teológiai és irodalmi értelemben is
igaznak tart. (20.) Bár kétségkívül újszerű ez a tár-
sítás, Frye személye hiteles példaként igazolja ezt
a lehetőséget: az irodalomkritika művelőjeként
arra a meghatározó és átfogó szemléletre építet-
te fel életművét, melyet a Bibliában felismert.

Mindezeken túl az irodalomtudományi meg-
közelítés azért is indokolt, mert bár igaz, hogy a mű-
vészet határterületén mozog, s ezzel személyes érin-
tettséget feltételez, napjaink tudományosságának
szempontjából mégis neutrális és elfogadott alap-
elvekkel dolgozik. Így bár nem célja a szerzőnek,
hogy meggyőzze a tudományos világot a tipoló-
giai szemlélet igazságáról, annak — mint lehetsé-
ges olvasatnak — létjogosultságát egy posztkriti-
kai korban is képes megalapozni és meggyőzően
bizonyítani.

Mi tehát a tipológia (más néven: figuralizmus)?
Fabiny röviden „olvasásnak” (12.) nevezi ezen írás-
magyarázati eszközt, ám még az „írásmagyarázati
eszköz” vagy „módszer” is elhamarkodott meg-
jelölés lenne a részünkről, hiszen a könyv olvasó-
ja számára hamar kiderül, hogy a tipológia min-
dezeken túlmutat: egy határozott szemléletmódot,
illetve gondolkodásmódot jelent (Goppelt nyomán:
„pneumatische Betrachtungsweise”, 165.), mely a
beteljesedés szempontjából értelmezi a Szentírást.
A beteljesedést — Frye nyomán — időben mozgó
beszédalakzatok, metaforák fejezik ki. Fabiny több
helyen (a függelék részét képező tanulmányokban
is) Auerbach definíciójával dolgozik, azaz a tipo-
lógiát (figuralizmust) olyan összefüggéseket teremtő
értelmezésnek tartja, melyben az „összekötött” bib-
liai történések, intézmények és személyek jelenté-
se is összefonódik: „az egyik nemcsak önmagát je-
lenti, hanem a másikat is, a másik viszont magába
zárja vagy kitölti az egyiket”. (40, 128, 189, 239.)

Már itt érdemes kiemelni Fabiny Tibor művé-
nek jelentőségét: a szerző gondolatmenete meg-
győzi az olvasót arról, hogy a tipológiai megkö-
zelítés szerves része a Szentírásnak. „A tipológia
a bibliai nyelvben gyökerező törvényszerűség”.
(27.) Ha ez a szemlélet valóban ilyen jelentős sze-
repet játszik a Biblia megértésében, akkor a tipo-
lógiát akár a Szentírás „vérkeringésének”, vagy —
amennyiben ez leírható — „működési alapelvének”
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is nevezhetjük. Aki napjainkban figyelmen kívül
hagyja e markáns álláspont jelentőségét (akár a teo-
 lógiatörténetben, akár a szerző által megvilágított
bibliai összefüggésekben), az ahhoz hasonló hibát
követ el, mint amikor valaki a Szentírás egy adott
szakaszának vizsgálatakor elfeledkezik a bibliai
műfajok sokféleségéről. Ez utóbbi hasonlat súlyos
ítéletnek hangzik, pedig ha olyan örökzöld kér-
désekre keressük a választ, mint például a Biblia
egységessége, az Ó- és Újszövetség viszonya, vagy
a Krisztus-központú olvasat, akkor nem kerülhet -
jük ki a tipológiai szemléletben kínálkozó lehe-
tőségeket. Nem véletlen, hogy a szerző is kitér
ezek re a kérdésekre, és meggyőzően bizonyítja a
tipológiai szemléletmód alkalmazhatóságát és
revelatív értékét ezekben a problémakörökben is
(lásd például az első függelékben szereplő tanul-
mányt a bibliai tipológiáról, melyből kiderül, hogy
a kutatók — Goppelt, Bultmann, von Rad, majd pe-
dig az irodalomtudósok — eltérő tipológia-fogal-
maiból szinte egyenesen következik a Szentírás
egységéről alkotott szemléletük).

A megközelítés újszerűsége és nagyszerűsége
egyben nehézségeket is felvet: ha az irodalomtu-
domány a maga hatás- és gondolatkörén belül ki-
elégítő magyarázatot is ad a Szentírásnak mint
kompozíciónak az egységéről, vajon mennyiben
válnak állításai más tudományterületek számára
is elfogadhatóvá? Vajon ezúttal nem csupán az iro-
dalomtudomány fogalmaival, egy irodalmi alkotás
zárt egységén belül beszélünk ihletettségről, az ol-
vasó érintettségéről, illetve a szöveg szándékáról?
Vajon lehet még mondanivalójuk ezeknek az iro-
dalmi környezetben rehabilitált teológiai fogal-
maknak a mai tudományosság számára is?

Ha az irodalmi megközelítés képes lényegi sa-
játosságait megragadni a Szentírásnak, akkor
kiderül, hogy az Írás nem zárt irodalmi egység.
A narráció túlnő önmagán, és így az irodalmi meg-
közelítés a hit területén találja magát: a maga nyel-
vén hitre vonatkozó igazságokat fogalmaz meg.

A szerző érthető és olvasmányos formában ve-
zeti az olvasót vizsgálódásának „zarándokútján”.
A könyv szerkezete átgondolt, jól áttekinthető
koncepcióra épül: öt fejezetéből a Bevezetés indok-
lásnak, A hermeneutikai kontextus fejezete megala-
pozásnak, majd az utolsó három a tényleges uta-
zásnak tekinthető. 

A Bevezetés meghatározza, illetve elhelyezi a ti-
pológiát a tudományos vizsgálódásban, végül pe-
dig kitűzi a kutatás célját, mely nem más, mint a
tipológia kritikai vizsgálata. (24.)

A hermeneutikai kontextus című fejezet a 18. szá-
zadi német pietisták hármas felosztását követi: Frye
és Ricoeur fogalmaival (beteljesedés és figura) írja
körül a bibliai nyelv sajátosságait, majd vezeti be
a tipológia új meghatározását (ars intelligendi).

Fontos hermeneutika-történeti állomások segítsé-
gével mutatja be a jelentés keresésének problémá-
ját (ars explicandi), és határolja körül a Biblia jelen-
téstartományát a szó szerinti és allegorikus értelem
mesterséges dualizmusának és végleteinek kö-
zépútján, illetve a scopus, a poliszémia, a theória, a
sententia, illetve a sensus plenior fogalmainak se-
gítségével. S mivel az értelmezés egyúttal állás-
foglalást, meggyőződést és hitet feltételez, ezért a
hermeneutikai kontextusnak végül szólnia kell az
olvasásról (ars applicandi) mint az újraírás és az el-
sajátítás lehetőségéről is.

Az utolsó három fejezet az Írás, a képek, majd
pedig az irodalmi művek olvasásának „útmutatóit”
foglalja magában, reprezentatív példákkal bizo-
nyítva a tipológiai alapelv alkalmazhatóságát. Az
Írás olvasása című fejezet részletesen, de — a terje-
delmi korlátokból adódóan — a lehetőségeket
nem kimerítve vázolja fel a Biblia üdvtörténeti ívét
(„belső képzeleti egységét”) az Ó- és Újszövetség-
ben, megvilágítva ezzel a Szentírás tipológiai ösz-
szefüggéseit. Frye kinyilatkoztatásról szóló hét sza-
kasza segíti a szerzőt ebben a vizsgálódásában. (62.)
Frye olyan típus-eseményeket jelöl meg az üdv-
történetben, melyeket a Szentírás története lépten-
nyomon „újramond” és „újraír” (fellelhetők ezek
például István védőbeszédében, mely „miniatűr
mintája” a Bibliának, 81.). Így magyarázza Isten
tervének összefüggéseit egy-egy bibliai alak (Mó-
zes, Dávid, Illés), intézmény (prófétaság, papság,
királyság), illetve motívum (bárány és oroszlán,
sarokkő és szikla) a teremtéstől az apokalipszisig.
Ebben a fejezetben válik nyilvánvalóvá az is, hogy
a tipológiai szemlélet szervesen a Bibliában gyö-
kerezik (erről a megfigyelésről még később is szól-
nunk kell).

A Képek olvasása című fejezet, miután tisztáz-
za a reformáció viszonyulását a képekhez, illet-
ve ismerteti a keresztyén művészetek tipológiai
hátterét, érzékletes példákkal mutatja meg a ti-
pológiai szemlélet lehetőségeit a képi ábrázolás-
ban. A klosterneuburgi oltár, a Biblia Pauperum, va-
lamint a Speculum Humanae Salvationis nagyszerű
példái bizonyítják, hogy „a tipológiai analógiás
logikája alapján egymástól teljesen független
szövegeket egymásra lehet vetíteni”. (121.)

Az Irodalmi művek olvasása című fejezetben a szer-
ző — Auerbach nyomán — már valóságértelme-
zésként beszél a tipológiáról. (129.) Szentviktori
Hugó gondolatára építve (mely szerint „könyv az
egész világ”, 125.) a világi irodalomban is keresi a
tipológia jelenlétét. A fejezet alaptétele szerint az ol-
vasó és az irodalom is beteljesítheti az Írást, s en-
nek bizonyítására három irodalmi példát hoz a
szerző: a Chester-ciklus Ábrahám és Izsák című misz-
tériumjátékát, Shakespeare Szeget szeggel című
vígjátékát, majd pedig T. S. Eliot Gyilkosság a szé-
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kesegyházban című drámáját. A három példa az iro-
dalmi alkotások három regiszterében mutatja be a
bibliai áthallások és minták felismerésének (a ti-
pológiai értelmezésnek) lehetőségeit. A művek
egymástól korban és időben is távol állnak, a tí-
pusok és az antitípusok, az explicit és az implicit
bibliai utalások tekintetében sokszínűséget mu-
tatnak, mégis azon nyomban „olvashatóvá” válik
mindegyik, amint a bibliai tipologikus szemlélet-
mód szemüvegén keresztül fogunk a vizsgála-
tukhoz. E sokszínűség felbátorítja az olvasót a to-
vábbi olvasásra: talán nem túlzás azt állítani, hogy
aki a tipológiai értelmezéshez fordul, az az elmúlt
két évezred irodalomtörténetének tengernyi alko-
tásához is egyúttal kulcsot nyer.

A magyar olvasók kiváltsága, hogy az erede-
ti művet négy tanulmánnyal kiegészítve kapják
kézhez. Mind a négy tanulmány elhelyezhető a
fent ismertetett utazás egy-egy állomásán belül,
a szentírási szöveg, a kép, valamint az irodalom
olvasásában. Ezzel együtt a tanulmányok elmé-
lyítik és szélesebb perspektívát nyújtva magya-
rázzák a könyvben feltárt lehetőségeket, a könyv
első megjelenése óta megjelent tudományos
eredményeket is felsorakoztatva (köztük példá-
ul Richard B. Hays művét). Egyúttal arra is mo-
tiválják az olvasót, hogy további tanulmányaival
„folytassa” a könyvet, azaz ő is keresse az alkal-
makat a tipológiai szemlélet érvényesítésére.

A függeléket képező négy írás mellett gazdag
képi anyagot is kapunk az ábrák jegyzékében: a
klosterneuburgi oltár színes képei és a Biblia Pau-
 perum részletesen kidolgozott rajzai nem csupán
esztétikai élményt nyújtanak: ezeket a képeket szó
szerint olvasni lehet, s aki tanulmányozza őket,
ahhoz hasonló tapasztalatot szerezhet, mint ami-
kor a Szentírás szövegének tanulmányozása
közben fedezi fel az összefüggéseket.

Vajon hogyan folytatódik az a tudományos pár-
beszéd, melynek fórumát Fabiny Tibor nyitotta meg
e könyv megírásával? A teológus olvasó gazdagon
megpakolt hátizsákkal indulhat útnak a kiakná-
zatlan területek felfedezésére. Van mit hasznosítania
mindabból, amit itt megtanult, és felelőssége,
hogy folytatja-e a párbeszédet. Ha számára nem
csupán módszer a tipológia (vagy figuralizmus),
hanem egyszerre szemlélet és látásmód is, akkor
ez a friss megközelítés a teológia tudományának
minden területén (a bibliai tudományokban, a
rendszeres teológiában, de a gyakorlati területeken
is) eredményes munkát ígér.

Jelen recenzió szerzője — érdeklődéséből adó-
dóan — a rendszeres teológiában látja meg először
e szemléletmód lehetőségeit. A tipológiai szemlé-
let magyarázatot adhat a protestáns dogmatika szü-
letésének dinamikájára: a protestáns tanítás
(doctrina) a Szentírásban gyökerezik, s emiatt egy-

szerre ad szilárd alapot a hitnek és marad egyszerre
élő valóság is: tanúság, hitvallás. A tipológia „ma-
gasabb szempontja” tekintettel van a Szentírást rész-
leteiben vizsgáló, de a rendszerszintű értelmezés-
re egyaránt (még ha Fabiny Tibor hangsúlyozza is
A. C. Charity nyomán, hogy a tipológia nem rend-
szerezést jelent, 71.), s ezzel nem kis mértékben já-
rul hozzá ahhoz, hogy érdemi választ adjon a dog-
matikát gyakran érő önkényesség és szelekció
vádjaira. A tipológiai szemlélet megvilágosító ma-
gyarázatot adhat azokra az összefüggésekre is, me-
lyeket a 16. századi reformátorok még oly termé-
szetességgel használtak: az „egyedül a Szentírás”,
a „Szentírás, illetve hit szabálya”, az „önmagát ma-
gyarázó Szentírás”, de még a „Szentlélek belső bi-
zonyságtétele” is mind olyan alapelvek, melyek a
tipológiai szemléleten belül elhelyezhetők, érthe-
tők — s egymással összeegyeztethetők lesznek.

Talán nem méltathatjuk jobban a művet, mint
hogy tankönyvként ajánljuk a teológia tudomá-
nyában forgolódók számára. Nem a klasszikus ér-
telemben vett tankönyv ez: inkább felfedezőútra
hív, magyaráz és megértet, olvasni tanít, s maga is
inspirál. A Biblia nyelvére tanít. Tudományágakat
átfogó érdeklődésével „elülteti a bogarat” az olvasó
fülébe, s addig nem hagyja nyugodni, míg nem lesz
ő is tanúja a növekedésnek, és boldog birtokosa a
munka gyümölcsének. Arra ösztönzi, hogy értel-
met keressen és választ találjon a Szentírásban, s
maga is váljon részévé annak a történetnek, mely-
be a bibliai tanúságtétel bevonta őt. Ezért mond-
hatjuk, hogy a tipológia szemléletmód, sőt, akár —
s ezzel az olvasás lehetőségeit a végletekig feszít-
jük — még világszemlélet, életszemlélet is. Az iro-
dalomtudomány szekuláris fogalmakkal dolgozik,
ám — ha módszerességéhez hű marad, és a szö-
veg szándékát keresi — a Szentírás esetében nem
tud független (érintetlen) maradni, hiszen a bib-
liai tanúság a szót (az igét) önmagában teológiai
fogalomként ismeri fel, vagyis a hit tárgyaként ke-
zeli — kiemelve azt az elfogulatlan álláspont (ha
létezik ilyen) semlegességéből.

Nem túlzás azt állítani, hogy Fabiny Tibor
köny ve sürgető szükségben jelent meg. A kultúra,
melyre a keresztyénség szellemi öröksége bízatott,
a fejlődés optimizmusában elfelejtkezett öröksé-
géről, és mára szimbólumokra szomjazó, „kopár
földdé” lett (25.), melynek lakói útmutatásért só-
várognak. Ki ért ma még a keresztyénség Köny-
vének olvasásához? Annyian hivatkoztak már rá,
annyiszor használták már a legkülönbözőbb célok
igazolására az elmúlt évszázadokban, hogy a tá-
jékozatlan olvasó számára kifejezetten nehézséget
okozhat az eligazodás az értelmezések rengetegé-
ben. Fabiny Tibor könyve azonban határozott
programot hirdet: hagyjuk, hogy végre a Szentírás
hangja szólaljon meg, hiszen a narratíva önmaga
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mutat utat abban, hogy miként kell azt olvasni!
A ráerőltetett olvasatok helyett a szerző arra biz-
tatja az olvasót, hogy alázatosan vesse alá magát
az őt megszólító történetnek, élete legyen „transz-
parens”, melyen átvilágít a szöveg szándéka (tehát
ne „kisajátítsa”, hanem „elsajátítsa” a szöveget, 58.).
Így találkozik az irodalmi megközelítés fogalom-
körébe tartozó érintettség és megragadottság a hit
olvasásával, s érkezik el Fabiny Tibor a Szentírás
üzenetének szívéhez: a tanúság hermeneutikájában
az olvasó azonosul a szöveggel, életében folytató-
dik a Szentírás narratívája, s a Krisztusról szóló ta-
núság egyúttal az ő tanúságtétele is lesz.

A méltatások sorából végül nem maradhat el a
közreműködők munkájának elismerése sem: a mű
választékossága, érthető nyelvezete Tóth Sára és
Ecsedy Ágnes kiváló fordítói munkáját is dicséri.
Egy olyan könyvet tarthatunk kezünkben, mely-
nek külső megjelenéséről is bátran szólhatunk, hi-
szen külalakjában, szerkesztésében, tördelésében
egyaránt igényes munka, röviden szólva: a külső
méltó a tartalomhoz. (Károli Gáspár Református
Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016)

CZENTNÁR SIMON
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
JOHN TESTVÉR, TAIZÉ
Barátok Krisztusban
Utak az egyház új értelmezéséhez

„Világunk egy hosszú átmeneti szakaszba lépett, amelynek ki-
menetelét még nehéz felmérni. A keresztény egyház (…) mint
a  barátság  világméretű  hálózata,  jótékony  szerepet játszhat
eb ben  a  világban,  amely  keresi,  gyakran  vakon, identitá-
sát  és  egy ségét. Hogy  ez  lehetővé  váljon,  egyetlen  út  áll
előttünk:  visszatérni  a  forrásokhoz.  (…)  Jézus mondta: ‘Ba-
rátaimnak mondalak benneteket’ (Jn 15,15). Ha mindnyájan Jé-
zus barátai vagyunk, akkor egymásnak is barátai vagyunk.”
[A könyv] „Taizének és alapítójának merész vállalkozását mu-
tatja be konkrét példaként vagy inkább példázatként, hogy mi-
lyen lehet a barátok hatalmas hálója Krisztus és az Evangéli-
um szellemében.”

John testvér, Taizé

Ára: 2.400 Ft
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DOCAT. Mit kell tennünk?
A katolikus egyház társadalmi tanítása
Ferenc pápa előszavával

A DOCAT a katolikus egyház társadalmi tanítását mutatja be nép-
szerű formában – azokat a dokumentumokat, amelyek XIII. Leó
pápa óta fejlődnek, alakulnak. Nagyon fontos, hogy különösen a
fiatalok érezzék meg az eredeti dokumentumok üzenetét, és tet-
teiket az igazság, az igazságosság és a szeretet követelményéhez
igazítsák. Ferenc pápa rendszeresen felszólítja a keresztényeket,
hogy aktívan vegyenek részt egy igazságosabb világ kialakításában:
„A mai korban nem igazi keresztény az a keresztény, aki nem for-
radalmár”.

Ára: 3.900 Ft


