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ELŐKÉP ÉS BETELJESÜLÉS 
AZ IRODALOMBAN

Tibor Fabiny: The Lton and the Lomb 
Figuralism and Fulfilment in the Bibié,
Art and Literature
Macmillan, London, 1992. 164 oldal

Fabiny Tibor angol nyelven megjelent köny
ve többéves külföldi és hazai kutatómunka 
eredménye. A szerző utóbbi években írt ta
nulmányaival s különösen a T ipológiai 
SZIMBOLIZMUS című, általa szerkesztett és írt 
kötetével készült e szintézis elkészítésére. A 
művet nemzetközi szempontból a szerző mód
szere teszi különösen értékessé: Fabiny Tibor 
saját témája bemutatásakor -  tudatosan vagy 
akaratlanul -  követi a középkori speculum- 
szerzők és szótárkészítők módszerét, vagyis a 
legelvontabb és legáltalánosabb ugyanolyan 
módon ölt testet, manifesztálódik a konkrét 
festészeti vagy irodalmi műalkotás egyes ré
szeiben, mint a szimbolizált transzcendencia 
a szimbolizáló valóságmozzanatban. Az egé
szen elvont és a konkrétan jelenvaló ilyen 
közvetlen kapcsolata egyrészt teológiai, más
részt jelelméleti megalapozást igényel.

Számunkra a műnek van egy külön érté
ke. Olyan szemléletmódot és anyagot mutat 
be, olyan kapcsolatokat tár fel igen lelemé
nyesen, de ugyanakkor a legszigorúbb rend
szerrel, amely a hazai olvasó előtt teljesen új, 
s így képes heurisztikus élményt nyújtani. 
Nagyon jól ismeri a kérdés angol, német és 
francia szakirodalmát, sokat merít a közel
múltban elhunyt, Fabiny tudományos fejlő
désére jelentős, személyesen is irányító hatást 
gyakorló Northrop Frye műveiből, különö
sen a THE Great CODE-ból. Jó  érzékkel tájé
kozódó, hivatott közvetítője is a legmoder
nebb és legértékesebb szakirodalmi eredmé
nyeknek. Az adott kérdésben tapasztalt, rész
ben politikai okokra is visszavezethető, hazai 
tudatlanság miatt nagyon szükséges a könyv 
magyar nyelvű megjelentetése is. A magyar 
olvasó világszínvonalon álló összefoglalást 
kaphatna így a tipológiai szimbolizmusról.

A mű címe az oroszlán és a bárány össze
kapcsolásával a szerző mondanivalójának 
végső lényegére, kvintesszenciájára utal. A 
J uda-oroszlán az ÓTESTAMENTUM-ot repre
zentálja, ami beteljesül az ÚjTESTAMENTUM-i

bárányszimbólumban, Jézus Krisztusban, 
mint ahogy ezt az Apokalipszis V. fejezete 
mondja. A cím aenigmáját Fabiny a harma
dik fejezet végén, a 75-77. oldalakon oldja 
fel a bibliai szöveg elemzésével, bár a két 
szimbolikus értelmű állat egységére már ko
rábban is utal. Az alcím értelemszerű fordí
tása előkép és beteljesülés a BlBLlÁ-ban, a 
művészetben és az irodalomban.

Sokaknak idegen a könyvben következe
tesen végigvitt gondolkodásmód, mivel a mai 
ember megszokta a ható-kauzalitás módsze
reit és sikerét, nem nagyon foglalkoztatja a pár
huzamos kauzalitás, az utóbbit a megismerés 
inkább a költészetben, mintsem a tudomány
ban gyökerező, alacsonyabb rendű válfajá
nak tartja, amely -  úgymond -  képtelen arra 
a szigorú módszerességre, amely a mai em
ber számára a valódi bizonyosság alapja.

A jelenségek pusztán e világi magyarázata, 
az ok-okozati összefüggések abszolutizálásán 
alapuló „lineáris”, racionális, modern gon
dolkodásmód meglehetősen sekélyesnek 
tűnt volna fel a középkori teológusok és filo
zófusok számára. Szerintük a természet, az 
anyag egyes részei egymásra való hatásának 
mechanizmusa vagy a történelem eseményei 
nem értékelhetők pusztán önmagukban. A 
természet és a történelem minden jelensége, 
pillanata Isten szándékának megnyilvánulá
sa, állandó és dinamikus viszony Isten és vi
lág között, Az „eseményeknek” csak ebben a 
perspektívában van értelmük, amint az egyik 
Isten-Világ-Ember kapcsolat megnyilvánulá
sa, példája egy másik Isten-Világ-Ember kap
csolat eseményének. Istennek azonban nem 
volt célja a kapcsolat monoton ismétlése, ha
nem minden egy irányba, Isten teremtő mű
vének beteljesítése irányába hat. S ennek kö
vetkeztében a legnagyobb esemény saját fiá
nak földre küldése és a Fiú megváltó halála. 
Minden lényeges, ami korábban történt, en
nek előrejelzése, „típusa”, „figurája”.

A szimbolikus teológia nem valami bizony
talan, logika előtti mentalitás szülötte, hiszen 
akkor számunkra csupán archeológiái jelen
tőséggel bírna, hanem ellenkezőleg, a vallá
sos gondolkodásmód egyik állandó formáját 
alkotja. A tudati lét olyan lehetőségét és táv
latát, amit elveszítettünk.

Fabiny Tibor a X V III. századi szcientista 
optimizmus és racionalista gondolkodásmód 
előtti (és mivel e vonatkozásban még mindig
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a felvilágosodás korában vagyunk, ezért le
het, hogy hozzátehetjük: és utáni) tudat bi
rodalmába vezeti az olvasót, ahol nem a ha
ladás, az újdonság, a még nem ismert iránti 
vágy minden érték non plus ultrája, hanem 
az állandó visszatérés, az emlék, a transzcen
dencia perspektívájának lehetősége. Ilyen 
szűkkeblű racionalista alapon állnak a tipo
lógiai szimbolizmusnak a szerzőnk által idé
zett ellenfelei, akik vág)' skandalumnak, vág)' 
butaságnak tekintik az Ó- és ÚJTESTAMEN
TUM ilyen viszonyát. Fabiny -  miután átte
kinti a pró és kontra érveket -  a modern her
meneutika, szimbólumelmélet és művészetek 
közötti összehasonlító kutatások alapján a ti
pológia újszerű értését, „a new fresh understan- 
ding o f typology”-t szeretne adni,

A HERMENEUTIKAI KONTEXTUS Című má
sodik fejezet a Biblia nyelvi, nem történeti 
szempontú modern kutatásait veszi szemügy
re (a történeti kutatások nagy újkori nyitánya 
a XVIII. századi Jean Astruc nevéhez kap
csolódik, aki a nyelvi megformálás problema
tikáját történeti irányba fordította, s ilyenek 
voltak például Goethe Biblia-kutatásai is). 
Ismét felvéve a nyelviség elsőrendűségének 
gondolatát, Fabiny Tibor elvileg választja el 
a BlBLlÁ-t minden más irodalmi alkotástól 
(ezt tették egyébként a középkori egzegéták 
is), mivel Isten nem pusztán név, hanem Ige, 
dinamikus princípium, önmaga beteljesítése, 
a BlBLlÁ-nak többletjelentése van a pogány 
szövegekhez képest. Ricoeurre és másokra 
hivatkozva állapítja meg, hogy a BIBLIA ese
tében nem a szöveg oldódik fel az olvasóban, 
hanem az olvasó egója szűnik meg a szöveg
ben, maga is könyvvé válik, Isten törté
netének lesz a részévé. Nem „külső” könyv, 
hanem Isten ember szívébe írt szava. A szent 
szövegek középkori jelentésrétegeinek ten
denciái az Origenészre visszamenő hármas 
(test-lélek-szellem, teoria-sententia-sensus 
plenior), illetve népszerű négyes (litterális, 
allegorikus, morális, anagogikus) felosztás 
valamennyi részén alkalmazható az előkép
beteljesülés szimbolikus rendszer.

Fabiny könyvének stílusa egyszerű, termé
szetes és olvasmányos, mint ahogyan a hu
mán tudat, ha tényleg az, mindig megtalálja 
a megfelelő, széles körben érthető kifejezési 
formáját. S így tartja a középkori hagyomány 
is: Sacrae Scripturae Sermo humiiis.

Pál Józ sef

GÉNEK
PIROS-FEHÉR-ZÖLDBEN

Czeizel Endre: A magyarság genetikája 
Csokonai, Debrecen, 1990.
262 oldal + melléklet, 172 Ft

Az öröklődéstan -  sok más természettudo
mánnyal ellentétben -  politikailag vitatott 
diszciplínának számított Magyarországon. 
Először a fajelmélettel járatta le a világhábo
rú előtti genetikus nemzedék jó  néhány ne
ves képviselője; 1945 után pedig egyéb vív
mányokkal együtt a Liszenko-féle öröklődés
tant is kénytelenek voltunk átvenni a Szov
jetuniótól.

Azok az önmagukban tudományos kérdé
sek, hogy van-e szerepük a kromoszómáknak 
az öröklődésben, és hogy a szerzett tulajdon
ságok átörökíthetők-e, politikummá váltak az 
ötvenes évek Magyarországán is. A tudo
mányos elmaradottság egyre nőtt, hiszen a 
nyugati világban, ahol nem -  teszem azt -  
Adenauer vagy Eisenhower, hanem a lom
bikjaik fölé görnyedő orvosok döntöttek a 
szakkérdésekben, a genetika az élettani tudo
mányok egyik leggyorsabban, legdinamiku
sabban fejlődő ágává vált. Az öröklődéstan 
eredményei megtermékenyítették a gyer
mekgyógyászatot és az agronómiát, a sugár
biológiát és a gyógyszertant, a biokémiát és a 
zoológiát -  mindenhol, csak éppen az Elbától 
és a Lajtától keletre nem. Ott Liszenko tanít
ványai rossz bűvészként vírusból fehérvérsej
tet, búzából rozsot tudtak csinálni -  vagy leg
alábbis ezt állították magukról.

Ez a helyzet persze a kommunista orszá
gokban sem tarthatott örökké, s tulajdonkép
pen régen esedékes volt, ami a hatvanas és 
főleg a hetvenes években, Liszenko eltűnése 
után történt. A genetika berobbant a magyar 
tudományos életbe, és újjáélesztésében igen 
jelentősek, nehezen túlbecsülhetek Czeizel 
Endre érdemei. Orvosi képzettségén és tudó
si tehetségén kívül Czeizel olyan személyes 
tulajdonságai is hozzájárultak a genetika új
jáélesztéséhez, népszerűvé válásához és dina
mizáló hatásához, mint a kitűnő előadókész
ség, a lelkes tudománynépszerűsítő hajlam és 
a jó  stiláris érzék.

Bizonyos, hogy a német segítséggel vég
zett népességgenetikai vizsgálat, melyet most


