
Fabiny Tibor: 
Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás

Budapest, KrE–L’Harmattan, 2016

A misztikusnak, de legalábbis szimbolikusnak tűnő főcím mögött egy konkrét 
tudományos szemlélet kézikönyve rejlik. Szerzőjének, a Károli Gáspár reformá-
tus Egyetem Anglisztika Intézete vezetőjének nem ez az első műve a tipológia 
tárgyában. 1992-ben angol-amerikai kiadásban, legutóbb, 2016-ban ugyancsak 
az USÁ-ban jelentek meg angol nyelvű változatai, de alapvetését már a szegedi 
JATE Ikonológia és műértelmezés című kiadványsorozat 4. kötetének címadó 
tanulmánya, „A tipológiai szimbolizmus” (1988) tartalmazta. Fabiny Tibor ezen 
ikonológiai forrásszöveg- és tanulmánygyűjtemény-sorozat szerkesztésében kez-
dettől fogva közreműködött, több, akkor fiatal, a kortárs művészetelméletben mégis 
meghatározó szerepet betöltő irodalomtörténész társaságában (Balázs Mihály, Pál 
József, Szőnyi György Endre, Szörényi László). A sorozat célja az ikonológia mint 
elmélet és módszer forrásainak és szakirodalmának hozzáférhetővé tétele volt, 
emellett a vizuális és verbális alkotások összefüggéseinek feltárása, az ut pictura 
poesis elve alapján. Elágazó, egyéni kutatói pályájukon Szőnyi az utóbbi elmélete, 
Pál a neoklasszicizmus, Fabiny pedig a bibliai hermeneutika területén vált szem-
léletformáló tanárrá, tudóssá.

A tipológia, a (bibliai) írásmagyarázat módszere az 1970-es évektől az akkor 
népszerű hermeneutika részeként vált igazán ismertté, felhasználva a művészet-
történeti ikonográfia ismert típusait, az ikonológiai elemzéshez is nélkülözhetetlen 
szimbólumtörténetet is. A mai könyv előszava („‘Árnyékozás’, előképek avagy a 
tipológiai szimbolizmus”) szerint a tipológia gondolkodási mód (és alkotómódszer) 
is: egyes nyelvi alakzatoknak (figurák: metafora, szimbólum, allegória) a múltbélit 
felidéző képességére, előképeire épül, ezért figuralizmusnak is nevezik. Alaptétele 
szerint az ó- és Újszövetség szoros kapcsolatára utaló, képszerű nyelvi megfelelé-
sek az ószövetségben típusokként fogalmazódtak meg, melyek mint előképek az 
Újszövetségben – vagy majdan – „betöltetnek” (antitípusok). Ennek következté-
ben egy világképet meghatározó, a mélymúltat, múltat és jövőt egyaránt felölelő 
szimbolikus tudat kifejlődése és léte követhető nyomon általuk. (Ami különbözik 
a múlt megismerésére irányuló kauzális gondolkodástól.) Ez pedig nem „csupán” 
az üdvtörténetként felfogott Biblia összetartó ereje és lényege (mint jövőre mutató 
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„zsidókeresztény idő- és történelemszemléleté”), hanem a művészeteket mozgató 
erő is, amennyiben az adott műalkotás által reprezentált művészetfogalom a be-
teljesedés ideájával összhangban van. 

Az Ikonológia és műértelmezés 4. kötete az Újszövetségtől a 18. századi exegézi-
sekig (szövegmagyarázat) tartalmaz forrásszövegeket, majd a tipológiát mint elemző 
módszert a Bibliában, illetve koronként a művészetben és irodalomban alkalmazó 
tanulmányokat, melyek között találjuk az új könyv számára is hivatkozási alapot 
jelentő, 20. század közepi, klasszikus dolgozatokat. Köztük a kanadai Northrop 
Frye-tól, akinek jelentőségét egy recenzió-válogatással is hangsúlyozta akkoriban 
Fabiny Tibor (Idő nélküli világ; a Harmadkor 9. melléklete, JATE Közművelődési 
Titkárság). Mivel az irodalomtörténész Frye-t Fabinyi mesterének tekinthetjük, 
néhány szó erejéig érdemes megidézni alakját e régi füzet utószava alapján, jóllehet 
Fabinyi vezetése mellett azóta disszertáció is született róla:1 „elméletében központi 
helyet foglal el az imagináció doktrínája (…). Az imagináció a tudat megismerő 
és kreatív ereje (…). Ez az energia hoz létre a részekből egységet, az ember nélküli 
természetből emberi formával és jelentéssel bíró kultúrát.”2 Frye kultúraelmélete 
szerint „a kultúrát alkotó összes verbális struktúrát ugyanazok a mitikus tartalmak, 
szimbólumok, archetípusok (ősformák) táplálják.”3 A tipológia ezekkel a struktú-
rákkal foglalkozik, amik ‒ a vizuális művészetekben is – az összetett, elsősorban 
középkori alkotások szerkezetében mutathatók ki. 

Új könyvében Fabiny Tibor külön fejezetet szentel a tipológia és a hermeneu-
tika (a jelentésvizsgálatok elmélete) összefüggésének. Ez elsősorban a két módszer 
azonos nyelvfelfogásából ered: a nyelv elsődleges valóság, így a jelentés benne 
foglaltatik (egyszerre kijelent, illetve megnyilatkozik és megvilágít): a nyelv maga 
beszél a kettős (isteni és emberi) szerző által. A bibliai „meghirdetés” nyelve Isten 
létét, megtestesülését, az üdvözülést, azaz a teremtés beteljesedését jelenti be.  
A szóban megfogalmazott világban az ige („legyen”) teremtő erő. A képies typos 
ezt az erőt eleveníti meg újra meg újra, tökéletesítve a beteljesedést, ami egyúttal 
a megértést is magában foglalja. A megértés ugyanis újraalkotás is, amint erről 
Fabiny „A hermeneutika tudománya és művészete” című, másik bevezető ta-
nulmányában olvashatunk (Ikonológia és műértelmezés 3, 1998). A figura mint 
alkotás és újraalkotás (Erich Auerbach tanulmánya ugyanott) a hermeneutika 
és a tipológia közös megértés-filozófiájának (Gadamer) gyümölcse, melyben az 
„olvasás” kulcsszerepet játszik. 

Mivel Fabiny könyve az olvasásról szól, és mivel a szerző intenciói szerint a 
négy fejezetből és a négy tanulmányt tartalmazó Függelékből álló kötet utolsó 
dolgozatától érdemes kezdeni az olvasását, „A ‘visszafelé való olvasás’” a tipológiai 

1 Tóth Sára: A képzelet másik oldala. Irodalom és vallás Northrop Frye munkásságában.
2 Kiss Attila–Kovács Sándor: „rend a káoszban,” Harmadkor 9 (1988), 46-51.
3 Frye-i értelemben a kritika tudományt jelent.
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módszer lényegének tűnik. Ettől nyernek újra értelmet a régebbi szövegek, amint a 
tipológiai olvasással megnyílik az ószövetség az Újszövetség felé. Az Írás, valamint 
képek és irodalmi művek tipológiai szempontú olvasásáról szóló fejezetek teszik 
teljessé a könyvet.

„Az Írás olvasása” főként Gerhard von rad ószövetségi tipológiája alapján is-
merteti a zsidó tudósok történelmi-kozmológiai tipológiáit, illetve a héber Biblia 
Genezisének ismétlődő motívumait (például: áldás), típusjeleneteit (elsőszülöttség). 
Az Újszövetség Jézus-értelmezéseit pedig ószövetségi típusokkal (próféta, király, 
Emberfia, szenvedő szolga, főpap, Bárány és oroszlán, Ádám, szikla) hozza ösz-
szefüggésbe, amelyekre korábban Leonhard Goppelt és ricoeur utaltak. Ezek a 
típusok antitípusokként jelennek meg ismét, azaz miközben magukba olvasztják 
az előképeket, ki is teljesítik azokat. Érvényes ez az olyan eseményekre is, mint 
a pászkavacsora és az utolsó vacsora, és különösen a Jelenések könyve figuráira, 
melyek a korábbi metaforikus nyelv helyett – Fabiny ihletett megfogalmazása 
szerint – transzparens nyelv által jelennek meg. Az Apokalipszisben ugyanis be-
teljesedik az evangélium, de ezen túl „az új teremtés, az új ég és az új föld előképe” 
is. Azáltal, ami az olvasóval történik: ti. ő is transzparenssé válik. „Magába nyel 
és újjáteremt a látomás.” 

A „Képek olvasása” fejezet („Pictura quasi scriptura” alcímmel) a művészet-
történet-írásban megszokott ikonológiai értelmezés helyett ezért a hermeneutika 
bűvkörébe vonja olvasóját, a középkori művészetet – Anna C. Esmeijer nyomán 
– vizuális exegézisnek nevezve, melyben éppúgy alkalmazták a tipológiát, mint az 
írott magyarázatokban. A középkori tipologikus képkoncepciók sorát áttekintve a 
legismertebb példákat, a klosterneuburgi ún. Verduni oltárt, a Biblia Pauperumot 
és a Speculum Humanae Salvationist elemzi, és rendezi áttekinthető szerkezeti 
táblázatokba a szerző,4 építve olyan alapvető művészettörténeti feldolgozásokra 
is, mint Émile Mâle könyvei, illetve a francia és angol katedrálisok összetett színes 
ablakait elemző munkák. 

A vizuális művészetek bibliaértelmező szerepe kétségkívül csökkent idővel, 
amint az összetett szerkezetű képtípusoké is, habár a falképmegrendelések vagy 
a filozofikus festészet, a fel-felbukkanó kettős képek és az illusztráció- vagy más 
grafikai sorozatok, az osztott színes ablakok, a tagolt bútorokra festett képek, de 
még a kárpitok tükör-bordűr rendszere stb. is, a 18-19-20. században is lehetővé 
tették a tipológiaihoz hasonló ikonológiai rendszerek kidolgozását. Néhány példát 
azért említek, hogy ha nem is a bibliai, de a képi hermeneutika bibliai összefüg-
géseinek jelentőségére, ezáltal a tipológiai módszer kiterjeszthetőségére felhívjam 
a figyelmet. 

4 A középkor tipologikus művészetével foglalkozó Peter Bloch tanulmányát (1969) az Ikonológia 
és műértelmezés 4. tartalmazza
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Werner Hofmann A földi paradicsom című könyve (1960) egyik fejezetének 
címe „Az emberiség képei”. Ezzel egy új műfajt és képtípust határozott meg a 
művészettörténész, mellyel a kor, a 19. század a „megszakítatlan láncolatban” össze-
kapcsolódó történelemben kereste a rendszert.5 Az emberiség-ciklusokban a földi 
üdvtörténetben bízó történetfilozófiáké (például: Michelet) és művészetfelfogásé 
a főszerep; megjelenítéséhez az új funkcionális építészeti műfaj, a(z antik, majd 
középkori) templomként megjelenő múzeum adott köztéri kereteket. Hofmann 
pszeudovallásosnak nevezi őket, bennük az ó- és Újszövetség alakjai, témái a görög 
mitológiából vett példákkal, a történelem a művészetek jelentőségének hangsúlyo-
zásával egészülnek ki. Ezekben az esetekben tehát a festett képek, a műalkotások 
teljesíthetnek be, teremthetnek újjá történeteket.

A 19. században nagyra becsülték Peter Cornelius, Schinkel vagy Wilhelm von 
Kaulbach ilyen műveit, melyek lehetséges „tipológiájának” feltárása – a visszafelé 
olvasás lehetőségével élve – mindig új művészettörténeti kutatásokat igényel. 
Nálunk annál is inkább, mivel Cornelius életműve magyarországi méltatóval is 
büszkélkedhet (Ormós Zsigmond), és Kaulbachnál több magyar művésznövendék 
is tanult Münchenben. Nem beszélve Madách Imre írott emberiség-ciklusáról,  
Az ember tragédiájáról (1861), mely biblikus keretbe helyezi az emberiség-történetet, 
a 19. századi európai művészet új, nagy témáit (szenvedés- vagy katasztrófa-képek, 
a nép és állapota, az Istentől, a természettől elidegenedett munka, a femme fatale 
(Goyától kezdve a nagy romantikus festőkön – Delacroix, Géricault, Daumier – és 
realistákon ‒ Courbet, Munkácsy ‒ át a szimbolistákig), a maga korában szokatlan 
értelmezéssel. Az ember (Ádám és alakváltozatai) történelmi „alászállásainak” ma-
dáchi sora után az élettel összefont üdvözüléshez vezető út végtelenül egyszerűnek 
tűnik: kulcsszavai a küzdés és a remény (bizalom), s mellettük felsejlik a szeretet.  
A dráma illusztrációit (Zichy Mihály) stiláris, ikonográfiai szempontból többször is 
elemezték már, előképeiket Füssli, Blake, Kaulbach, Gustave Doré műveiben találva 
fel, de a grafikák és a szöveg, valamint az említett művészek művei és a szöveges 
forrásaik közötti hermeneutikai összefüggések következetes feltárása, esetleges 
tipológiai rendszerezése még várat magára. Ugyanígy a 19. századi képzőművészet 
más ‒ jelentőségükben a Biblia helyébe lépő – nagy forrásszövegei: Milton Elveszett 
paradicsoma és Visszanyert paradicsoma6 mellett Dante művének vizuális megfo-
galmazásaié is. Az utóbbi, isteni és földi inspirációra született költemény számos 
antitípussal gazdagította az ikonográfiát, melyek előképe, típusa az Írásban található 
(visszafelé olvasva a századvég szépség- és szeretet- illetve szerelemkultuszától: nő 
kertben, nő virággal, Beatrice – Mária, Madonna kertben ‒ Sacra conversazione, 

5 Magyar kiadása: Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1987.
6 A két eposz tipológiai értelmezése Fabinyi könyve függelékének két mintaszerű tanulmánya. 

Milton mint forrás jelentőségéről: Milton Through the Centuries, szerk.: Gábor Ittzés, Miklós 
Péti. Budapest, Károli Gáspár református Egyetem–L’Harmattan, 2012.
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hortus conclusus – paradicsomkert), vagy maga a Dante-szöveg lett írott előkép a 
képzőművészet számára (Paolo és Francesca története, a kavargó emberfolyamok 
stb.), hogy a szimbolizmus látomásos festészetében és szobrászatában kiteljesedjék. 

A modern kor élenjárókként kanonizált művészei azonban az Írástól elide-
genedni látszó modern világ lehetséges képeivel foglalkoztak, festészettörténeti 
előképeket keresve hozzájuk, ami az előképkeresés tradíciójának megmaradásáról 
tanúskodik. Édouard Manet nemcsak Crivelli vagy Giovanni Bellini, Antonello 
da Messina, Carpaccio Jézus testét közelbe hozó, a nézővel szembesítő, reneszánsz 
Halott Krisztus két angyallal – képeinek és változataiknak, de a téma manierista, 
naturalistább átírásainak és a barokk (rubens), a 18. századi festészet feldolgozásai-
nak hagyományát is megeleveníti a maga művében (1864). A jelenetnek írott forrása 
nincs: a képzelet alkotása. Manet a két (felnőtt) angyalalak háttérben kiterjesztett 
hatalmas szárnyaival ad földi (élő, anyagi) és egyúttal égi dimenziót a férfitestnek. 
A(z angyal)szárny-motívum ebben az értelemben – ami nem választható el a Biblia 
megtapasztalt angyalfiguráitól ‒ terjed el később a képzőművészetben.

A tematikus műfajok közül a történelmi festészet művelői ikonográfiai típuso-
kat vettek át a múlt biblikus művészetéből. Igaz, inkább Jézus életével és halálával 
kapcsolatosakat (a keresztlevétel összeomló teste David Marat halála című képé-
től kezdve a hős halála-képek mintája, Jézus gyógyító-feltámasztó gesztusa Gros 
Napóleon meglátogatja a jaffai pestiskórházat című festményétől a félelem nélküli 
lelki nagyságról is szól). Ezzel a festők a jelen vagy a történelem hőseinek adtak 
rendkívüli dimenziót, a magyar művészetben is (siratás-képek az újszövetségi ábrá-
zolási hagyományok nyomán: Orlai Petrics Soma: II. Lajos holttestének feltalálása, 
melyhez előképül már Benjamin West Wolfe tábornok halála című festményének 
történelmi átirata is szolgált; Madarász Viktor: Hunyadi László siratása a letakart 
testtel és nőalakokkal például Bassano: Krisztus siratása [1580-as évek] nyomán). 
A hős felmagasztalása a köz által és ennek képi megfogalmazása az üdvtörténeti 
beteljesedéssel kel versenyre, noha a feltámadás-képek ábrázolási típusa nem, in-
kább a keresztlevételé köszön vissza bennük. Hofmann szimbólumcserének nevezi 
ezt az ikonográfiai fordulatot, mely az egyes népek történetét a mitikus múlttól a 
jelenkorig követő falképciklusok új „elbeszéléseiben” is felbukkan.   

A vallásos művészetben a Jézus-figurák közül a történetiesített Emberfia- és 
a bárány (pásztor) -képekben fogalmazódott meg a bensőjében isteni eredetének 
tudatát őrző ember hivatása és földi drámája (Munkácsy Mihály bibliai képciklusa). 
Jézus, a próféta-tanító vagy szolga a társadalom megváltójává vált, s a művész oly-
kor magát és a művészetet ruházta fel megvilágosító szerepkörével (amint erre az 
Ikonológia és Műértelmezés 4. is kitért képanyagában). Az angol preraffaelitáktól a 
német, orosz festészeten keresztül Ferenczy Károly Hegyibeszéd-változataiig, illetve 
a 20. századi társadalmi küldetésvállalásokig (Derkovits Gyula: Utolsó vacsora) 
követhető nyomon a típus-antitípus új (vizuális) előképpé válásának folyamata. 
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A századfordulón a közösségtől elhagyott egyéni (művész)sors átható példája 
Jézus az Olajfák hegyén (Gauguin Agónia a kertben című festménye vörös hajú 
Krisztus-önarcképének meglepő analógiája Csontváry Fohászkodó Üdvözítőként 
megfestett önarcképe).

Egyidejűleg ikonográfiai típusok alakultak ki az életképfestészetben: az embe-
rekkel vagy asszonnyal találkozó művész (Courbet: Bonjour, Monsieur Courbet!, 
Gauguin: Bonjour, Monsieur Gauguin!) kompozíciója a vándor próféta típusára és 
Jézus felismerésének jeleneteire hivatkozhat előképként; a paraszti élet mindennapi 
jeleneteiben az ember, a természet, a társadalom legsajátabb, belső vonásaként 
jelenik meg isteni eredete, összeköttetése és ennek tudata (Millet: Kalászszedők, 
Pásztorlány, Koszta József: Háromkirályok). A paraszti (gyermeki) életmód és 
létállapot új ikonográfiai típusként egy lehetséges jövő előképe. 

Az Engelbert Kirschbaum által szervezett keresztény ikonográfia-kutatás (Lexi-
kon der christlichen Kunst) 1968-tól megjelent köteteinek új, napjainkban folyó ki-
adása (Albert Boesten-Stengel, rainer Warland, Harald Wolter-von dem Knesebeck 
szerkesztésében) nemcsak az ikonológia, hanem a tipológia felé is utat nyit. Ezzel 
együtt témáit és vizsgálatait kiterjeszti a keleti egyházra és a kora keresztény időkre, 
melyeket illetően a magyar művészettörténet-írás is úttörő munkát végzett. ruzsa 
György szláv ikonokat vizsgáló, illetve Dávid Katalin könyvei (például: A kereszt teo-
lógiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben, Budapest, Szent István Társulat, 
2011; Egy asszony, öltözete a Nap. Isten anyja a tipológiában, uo., 2008) említhetők 
példákként. Legújabban pedig a Szent Márton és Pannónia – Kereszténység a római 
világ határán című kiállítás és katalógusa Takács Imre, Tóth Endre, Vida Tivadar 
koncepciója szerint (Pannonhalma–Szombathely, Főapátság–Savaria Múzeum, 
2016). Figyelemre méltó elem bennük a tárgyaknak a kultuszok kontextusába 
helyezése, és így a „népművészet” emlékeinek bevonása is a művészettörténetbe. 
Az „új Kirschbaum” azonban nem áll meg itt, hanem a reformáció és a hittérítés 
műveit, valamint az újkortól egyre szélesebb körökben elterjedt illusztráción kívül, 
melynek jelentőségére korábban a kulturális antropológia hívta fel a figyelmet, a 
19-20. század modern művészetét is kritikai jelentés-elemzés tárgyává teszi, be-
vonva módszerébe a képtudomány, a szemiotika eredményeit, az új képformákat 
és a képek változó kontextusait. 

A magyar művészettörténet-írásban hiányolhatjuk mindezen jelenségek tipo-
lógiáját vagy a tipológiai feldolgozások bibliográfiáját, válogatott tanulmányait, 
summáját. Kiemelek egy példát, mely ugyancsak a főként az Újszövetségre támasz-
kodó és müncheni téma- és motívumkör átalakulása közben született: Ferenczy 
Károly ószövetségi képsorozatát. Benne a bibliai jelentések sajátos rendszerezésére 
irányuló törekvést is láthatunk (A tékozló fiú változatai 1892-1909, Ádám 1894-95, 
Józsefet eladják testvérei, 1900, Ábrahám áldozata, 1901), igaz, nem a megváltásra, 
hanem inkább a teremtésre és a változatlan, emberi történetekre utalót, amint ez 
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az újszövetségi képsorából is kiderül. A müncheni évei (1893-95) alatt kibontakozó 
helyi szimbolizmus (Franz von Stuck: A Paradicsom őre című festményétől, 1889) 
és forrásainak tanulmányozása bizonyára segít Ferenczy biblikus képei jelentésének 
régóta várt feltárásában.

Nem tudom most áttekinteni azt a rendkívüli munkát, melyet – sorozatszer-
kesztőként – Fabiny Tibor kifejtett a Hermeneutikai füzetek közreadásával, 1994-
től kezdve egészen a tavalyi 37. füzetig, mely 20-21. századi amerikai protestáns 
hitvalló szövegeket közöl (Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont). A források és 
forrásértékű tanulmányok felsorakoztatásával a kutatás és a felsőoktatás megúju-
lásához (a művészettörténetiéhez is) járul hozzá. A Fabiny Tibor saját, új, tipológiai 
kötetének címében foglalt árnyék-fogalmat mindezek ismeretében érthetjük meg. 
Gyökeresen eltér földi árnyékaink megszokott jelentésétől: az árnyék ugyanis va-
lami későbbinek előre megmutatkozása, előrevetítése. Az ismert árnyék pedig egy 
tényen és ok-okozati viszonyon alapul, a múltra vagy a jelenre irányul. A könyv 
második, időben korábban (1992) született előszava szerint azonban a szerző a 
posztfiguráció létét is elfogadja, s a (képző)művészetét is, és ilyenként a beteljesedés 
lehetőségének tartja. Abban az értelemben, ahogy a „nyelv és a gyakorlat (hermene-
utika és spiritualitás)” szorosan összefügg egymással, a „szimbolikus nyelv”, azaz 
a vizuális műalkotás megváltoztathatja a gondolkodást, beteljesedhet a nézőben. 
Természetesen ez nemcsak az eddig említett korszakok műveire, de a posztmodern 
művészetre is érvényes. A Hermeneutikai Kutatóközpontnak otthont adó Károli 
Gáspár református Egyetemen akár program lehetne annak megvizsgálása, hogy 
mi történik az utóbbi évtizedek művészetében a régi művészetből vett történetekkel; 
azok felelevenítése, átírása, újrafelhasználása, esetleg kisajátítása értelmezhető-e 
beteljesülésnek; a történetek szempontjából mit jelenthet a tipológia: kiterjesztést, 
a folyamatos alakváltozásban biztos pontokat, esetleg egyfajta lezáratlanságot, 
kapcsolódást más, akár még nem létező, jövőbeni történetekhez. 7

Keserü Katalin

7 Köszönöm Horváth Gyöngyvér művészettörténész elvi támogatását.


