
Szeretet, igazság,
proximitás

„Parler de l’amour est trop facile, ou bien trop difficile. 
Comment ne pas verser soit dans l’exaltation, 

soit dans les platitudes émotionelles? Une manière 
de se frayer la voie entre ces deux extrèmes est de 

prendre pour guide d’une pensée méditante 
la dialectique entre amour et justice.”1

Írásomban megpróbálom végiggondolni, hogy milyen egyéni ma-
gatartás- és viselkedésmód lehet képes megvalósítani — vagy egy-
általán megkísérelni megvalósítani — azokat a kívánalmakat, ame-
lyeket a Caritas in Veritate című pápai enciklika megfogalmaz.
Szeretnék eljutni ahhoz az egészen kis körhöz vagy ponthoz, ami az
egyén felelőssége — és ha megfontoljuk a pillangószárny-elméle-
tet,2 ez is igen nagy — abban, hogy a szeretetet közvetlenül önma-
gán és önmagában, illetve a legközvetlenebbül hozzátartozók irá-
nyában valósítsa meg. Vagyis csak az tud továbblépni a Caritas in
Veritate enciklikában megfogalmazott széles horizontú célok felé,
aki először megteszi az első legkisebb lépést.

Művészet-teoretikus lévén műalkotások és művészetelméleti
kérdések segítségével közelítem meg a szeretet és igazság témáját.

[képek olvasása és képek olvasatai]

Kiindulópontom egy rövid mondat, és e mondathoz kapcsolódó tör-
ténetet megjelenítő néhány képi ábrázolás (festmény). János evan-
géliuma tesz említést arról a találkozásáról, ahol a feltámadt Jézust
nem ismeri föl Mária Magdolna egészen addig, míg Jézus a nevén
nem szólítja (Jn 20,11–19). A meglepett Magdalai Mária meg akar
győződni arról, hogy valóságos-e a testi megjelenés, meg akarja érin-
teni Jézust — ahogy az apostolok közül Tamás is (Jn 20,24–31). Jézus
azonban elhárítja ezt: „Noli me tangere!”, azaz „Ne érints meg engem!”,
válaszolja a közeledő mozdulatra.

Ezt a jelenetet számos ábrázolás örökítette meg: a középkorban,
körülbelül a 13. századtól a 16–17. századig népszerű témának szá-
mított,3 és megközelítően erre az időszakra tehető a Mária Mag dol -
na-kultusz kialakulása is Európában. Giotto (1305, Arena Kápolna,
Padova, illetve 1320, Assisi, alkápolna) és Fra Angelico (1440–1441,
Firenze, Szent Márk kolostor) festményei a találkozásban kifejezően
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1„Túl könnyű beszélni a
szeretetről, vagy túlontúl is
nehéz. Miképpen kerülhet-

jük el, hogy csupán a
puszta lelkesültség vagy
az unalmas érzelgősség

beszéde legyen? E két
szélsőség között rátalál-
hatunk a helyes útra, ha

segítségül hívjuk a szere-
tet és az igazság dialekti-
kájára irányuló elgondolá-

sokat.” Paul Ricoeur:
Amour et justice. Éditions

Points, Paris, 2008, 15.
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és az újszövetségi szöveghez igazított olvasatnak megfelelő képi
ábrázolásban jelenítik meg a közelítő és távol(ság)tartó mozdula-
tokat, amelyek egyszerre jelzik a földi és az emberi, illetve égi és is-
teni kapcsolódását és elválasztódását is. Azért emelem ki Giotto
(1267–1337) és Fra Angelico (1387–1455) alkotásait, mert még abban
az időszakban keletkeztek — a reformáció a verbumot/igét/szót
elsőként és egyetlenként értelmező kora előtt —, amikor egyrészt
a(z általában szakrális témájú) képek olvasása Európában megkö-
zelítően egyenrangúnak számított a betűk olvasásával, vagyis a
képet nem szöveghez tartozó illusztrációként tartották számon. Ezt
a hozzáállást nevezhetnénk vizuális didaktikus teológiának is, ahogy
Damaszkuszi Szent János (kb. 650–750) Nagy Szent Vazult (330–
379) idézve kimondottan állítja is: „A történetíró és a festő megö-
rökítik az eseményeket. Az előbbiek szépen megírt szövegekkel, az
utóbbiak festményeikkel.”4 Lényeges tehát hangsúlyoznunk, hogy
amikor művészeti alkotásokban bibliai témákat jelenítettek meg a
középkortól egészen az írástudás széles körű elterjedésének koráig,
akkor ezek az ábrázolások intencionálisan eseményképek voltak,
ame lyeket képolvasásra szántak azok számára, akik nem tudták a
betűket olvasni, ahogy ez például Fra Angelico kifejezett célja is
volt a firenzei San Marco kolostor képeinek megfestésénél:

„Giovanni di Fiesole (halála óta Fra Angelicóként ismert), a do-
monkos rend egy helyi tagja, megelőzően festő, 1438 és 1452 között
több mint ötven freskót készített a szerzetesi cellákban és a közös-
ségi termekben. A reneszánszban nemcsak az ment esetében ritka-
ságszámba, hogy olyan művész volt, aki kizárólag vallásos alkotá-
sokat festett (világi műve nem ismert), hanem, ami szintén ritka,
hogy vallási hivatása (elhivatottsága) és művészi hivatása egybee-
sett. A művek akkori egyik célja az volt, hogy a kolostor freskói
vagy oltárfestményei segítsenek biztosítani és megerősíteni a rend
tradicionális testületét és — bár csak időlegesen, de — meghasadt
identitását (obszervánsok a renden belül). A másik, hogy három
közkedvelt dominikánus vizuális elképzelést egyesítsenek a díszí-
tés össze nem illő részeiben, mint fogalmi egységet: a rend történe-
tét, amelyet legkiemelkedőbb tagjai portréjának megörökítésével
fejez ki, másodikként a példaképek, különösen Szent Domonkos
imamódját, és végül a szimbólumok képeit alkalmazza a liturgiára,
amelynek rendi formáját a ‘Konstitúció’ tartalmazza. Ezek a képek
(éppen olyan mértékben, mint a szavak) segítették kialakítani az
imádságos életmódot a rendi keretek között. Fra Angelico, mint mű-
vész és mint hosszan szolgálatot teljesítő dominikánus, tisztában
volt a szerzetesi lelkiélet alapvető eszméje képi megfogalmazásának
kulcsszerepével, és azzal, amit a testvérek egyik generációjáról a má-
sikra történő öröklődésében betöltött. Ebben az értelemben állítható,
hogy Fra Angelico tapasztalaton alapuló meghittsége a dominiká-
nus teológiával meghatározó tényező volt mind szerzetesi, mind
művészi életében. Mégis, miközben szerzetesi elhivatottságának

2Vö. például Ziauddin
Sardar – Iwona Abrams:
Introducing Chaos. Icon

Books, UK – Totem
Books, USA, 2004.

3Magyar Katolikus Lexikon,
http://lexikon.katolikus.hu/

N/Noli%20me%20tan-
gere.html (2011.07.18.):

„Noli me tangere (lat. ‘ne
érints engem’): a föltámadt
Krisztus figyelmeztető sza-
vai a lábát átkarolni akaró

Mária Magdolnához
(Jn 20,14–18). — Ábrázo-
lása a 4. századtól ismert

(Brescia, ereklyetartó).
Magdolna legtöbbször

kinyújtott karokkal térdel a
tőle félig elforduló Krisztus

előtt. A 9–10. századtól
Krisztus a jobb kezében

keresztet tart, balját áldóan
kinyújtja, a középkor első
felében rendszerint fehér

ruhát visel és szenvedésé-
nek nyomai nem látsza-

nak, később felsőteste
födetlen és láthatók a stig-
mák. A 13. század könyv-

festészetében Krisztust
kertésznek ábrázolták,

ásó val és széles karimájú
kalappal. Így rajzolta még
Dürer is kis-passiójában.
Giot to a jelenetet össze-
von ta az üres sírnál alvó

őrökkel és az angyalokkal
(Padova, Scrovegni-

 kápolna).”

4Damaszkuszi Szent
János: Védőbeszéd

a szentképek tisztelete
érdekében. In: Kühár Flóris
(szerk.): Az egyházatyák
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alárendelte művészi fejlődését, ez képessé tette őt — legalábbis a
Szent Márk (kolostor) kontextusában — arra, hogy kivételes erede-
tiségű festészeti nyelven fogalmazzon meg és közvetítsen bizonyos
vallási elképzeléseket és gyakorlatot, habár jórészt csak saját rend-
jének keretein belül.”5

Másrészt fontos tény az is, hogy Giotto és Fra Angelico is szakrá-
lis térben/terekben (kolostorban, illetve templombelsőkben) szán-
dékoltan olvasásra alkalmazhatóan alkotta meg műveit, és ez a kon-
textus azóta sem változott, mivel a művek — lévén freskók —
elmozdíthatatlanok, nem múzeologizálhatók. Az is említésre érde-
mes ebben a kontextusban, hogy bizonyos egyházi — például ol-
tárdíszítésre adott — megbízásoknál szerződésben rögzítették, hogy
a festőnek műve készítése közben konzultálnia kell egy teológussal,
hogy az ábrázolás teológiai szempontból is feddhetetlen legyen.6

A rövid kitérőt, illetve bevezetőt annak bizonyítására szántam,
hogy az említett képi ábrázolásokat vizualizált szövegként és teo-
lógiai igazság hordozójaként is komolyan vehetjük, és komolyan is
kell vennünk. Nem csupán dekorációk (aminek hajlamosak len-
nénk venni őket a 21. században), hanem egyenértékűnek tekint-
hetjük őket — legalábbis az olvashatóság és az információ-közve-
títés szempontjából — a korabeli szövegekkel. Max Imdahl az
Aréna-freskókról szóló könyvében írja: „Giotto eseményképei a pa-
dovai Aréna kápolnában (1305) a művészettörténet leghíresebb ese-
ményképei, és az eseményábrázolás új kezdetét jelzik. (…) Az üdv-
történeti eseménykép egy már apriori ismert eseménnyel áll
kapcsolatban, amely nyelvileg, nevezetesen egy narratív szöveg
formájában hagyományozódott át. (…) A kép eseményreferenciája
mindig szövegreferencia.”7

Ilyen esemény- és szövegreferencia értelmében vállalkozom arra,
hogy a Noli me tangere téma képi ábrázolásait egy tágabb, a szeretet,
igazság és proximitás témakörében kíséreljem meg elhelyezni.

Jézus és Mária Magdolna találkozásának eseményét több szin-
ten is értelmezhetjük: ‘szó szerint’, amikor nem többet, mint csu-
pán két ember, egy férfi és egy nő találkozását láthatjuk benne, ez
lenne a ‘vad befogadói’ olvasat, amikor semmilyen háttérismeretünk
nincsen a kép témájáról, s pusztán egy térdre rogyó nőalakot és egy
mellette mintegy elsuhanó férfialakot látunk. Egy másik szinten,
amikor tudjuk, hogy kik vannak a festményeken, és hol találjuk a
téma eredetét, akkor a ‘kulturális ismereti szint’ is belejátszik értel-
mezésünkbe. Tudjuk, hogy a halottaiból feltámadt Jézus jelenik
meg Mária Magdolnának, aki először nem ismeri fel őt, a kertészt
véli látni benne, majd meglepetésében térdre esik, mintegy össze-
omlik — és ezt a pillanatot örökítik meg a festmények. Egy követ-
kező szinten, nevezzük ‘szakrális szintnek’, nemcsak tudjuk (nem
csupán racionális szinten fogjuk fel), hanem hisszük is (‘a remélt
dolgok valósága és a nem látottakról való meggyőződés’ értelmé-
ben), hogy ez a találkozás több mint véletlen, és eseménye üzenetet

szentbeszédeiből. I.
(Keresztény remekírók

sorozat, 10. kötet), Szent
István Társulat, Buda -
pest, 1944. A szöveg

elektronikus változata:
http://magyarorthodoxia.

org/page/11/10.aspx#6
(2011.07.18.)

5Graham Howes:
The Art of the Sacred. An

Introduction to the Art and
Belief. I. B. Taurus,

London – New York,
2007, 96–98.

6Lásd például az id. Dirk
vagy Dieric Bouts-tól (kb.

1415 Haarlem – 1475
Leuven) A Szenthárom-

ság című oltárt, amely
1464 és 1467 között

készült, a leuveni Szent
Péter templom rendelte

meg; a szerződés a mű-
vészt kötelezte, hogy

saját kezűleg kell megfes-
tenie az oltárképeket két

teológus irányításával.

7Max Imdahl: Giotto.
Arénafreskók. Ikonográ-

fia, ikonológia, ikonika.
(Ford. Kerekes Amália.)

Kijárat, Budapest, 2003, 9.
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hordoz személyes,  egyéni hitbeli életünk szempontjából is: a feltá-
madás valóságáról és az újratalálkozás lehetőségéről ad hírt. A ne-
gyedik, ‘szimbolikus-spirituális szinten’ lép működésbe mindaz, ami
leginkább eltávolít a konkrét képtől és írástól, melyek utalássze-
rűen tartalmazzák azt a szeretet-kapcsolatot, amely Isten és ember
között megvalósulhat.8 Jézusnak erre utaló kézmozdulata, ez a dis-
tanciát és diszkréciót, ugyanakkor nagyfokú elfogadást is kifejező
gesztusa az, ami kiindulópontul szolgálhat ahhoz, hogy mind a
négy szintet magában foglalóan a szeretetről és igazságról lehessen
beszélni a Noli me tangere témával kapcsolatban.

[vonzalom, ellenszenv, értelem, kötelesség]

Az igazság és a szeretet fogalmáról szóló beszéd a filozófiában és az
erkölcstanban hosszú történettel rendelkezik, így nem arra vállal-
kozom (hiszen nem is vállalkozhatom), hogy összes jelentésréte-
gük felfejtésével jussak el valamiféle összegzéshez, hanem csupán
néhány megközelítésmódot szeretnék alkalmazni ahhoz, hogy
megvilágíthassam szeretet és igazság, valamint a bennük megje-
lenő közelség-távolság lehetséges összefüggéseit, még inkább kap-
csolódásait. Az etikák általában három szeretetfogalmat említenek:
erosz, filia és agapé.9 Két utóbbi, a filia és az agapé (amelynek latin
megfelelője a caritas)10 lehetséges értelmezésére, végiggondolására
szeretnék kísérletet tenni.

Ahogy Pál apostol jellemzi a szeretetet, az agapé szót tág/abb
értelemben használja, úgy, hogy az magába foglalja a filiát is, az
emberbaráti szeretetet, amelyre az ember teremtményi mivoltából
adódóan képes; ily módon ez „[a] szeretet türelmes, jóságos, nem
féltékeny, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a maga
hasznát, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a go-
noszságnak, de együtt örül az igazsággal” (1Kor 13,4–6).

Lehetőség van azonban az agapé szót szűkebben értelmezni,
mint azt a szeretetet, amely megelőlegezett, önzetlen, feltétel nél-
küli, végtelen (azaz „nem szűnik meg soha” 1Kor 13,8): ez maga az is-
teni szeretet, és mivel tökéletes, így ilyen szeretetre csak Isten képes;
ez által közli magát az emberrel, és ebben az értelemben beszél
János apostol arról, hogy Isten szeretet/agapé (1Jn 4,16). Ez a sze-
retet az ember számára megmutatkozik, hiszen felismerheti és el-
fogadhatja ezt a szeretetet; de amiatt a szakadék miatt, ami ennek
a szeretetnek a tökéletessége és az ember tökéletlensége között
fennáll, nem számíthat parancsolatnak, hanem eszmény, vagy
ahogy Kant nevezi: „vallási és morális ábránd”, ami az ember számára
irányadó, megvilágosító lehet.11 A felszólítás erejével, imperatívusz-
ként azonban a filia képes az emberhez fordulni, olyan parancsolat-
ként („Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”), amelynek meg-
valósítására képes lehet teremtményi mivoltából adódóan. Ily
módon agapé a ‘látóhatár’ a filia (és persze erosz) számára (is),

8Ezeknek a szinteknek a
megállapításánál részben
követtem Órigenész értel-
mezését az Énekek éne-
kéről, alkalmazva a Noli

me tangere témájára.
Vö. Órigenész: Kommentár

az Énekek énekéhez.
(Ford. Pesthy Monika.)

Atlantisz, Budapest, 1993.

9Vö. például André
Comte-Sponville: Kis

könyv a nagy erényekről.
(Ford. Saly Noémi.)

Osiris, Budapest,
1998, 199.

10Bár Heidegger elemzé-
séből tudjuk, hogy a sza-
vaknak és kifejezéseknek

görögből latinra történő
átfordításánál sok csúsz-
tatás és jelentésmódosu-

lás történt. Vö. Martin
Heidegger: Bevezetés
a metafizikába. (Ford.

Vajda Mihály.) Ikon,
Budapest, 1995, 8.

Heidegger ezen a helyen
a phüsziszt elemzi, és eh-
hez kapcsolódóan állítja:

„Ez nemcsak ennek
a szónak a latin fordítására
áll, hanem a görög filozófiai

nyelvnek a rómaiba való
minden átfordítására is.

A görögből a rómaiba
való fordításnak ez a

folyamata nem tetszőleges
és ártalmatlan…”

11Immanuel Kant:
A gyakorlati ész kritikája.

(Ford. Berényi Gábor.)
Gondolat, Budapest,

1991, 201–203.
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amely „megtiltja, hogy önmaga rabjává váljék, hogy beérje önma-
gával, ami mindig arra készteti-kényszeríti, lépjen túl minden le-
hetséges tárgyon, minden lehetséges birtokláson, minden lehetsé-
ges előszereteten, a szellemnek vagy a létnek addig a zónájáig, ahol
már semmi sem hiányzik, s ahol mindennek örülünk (…) s ami talán
nem más, mint az a szeretet, amely bennünket hív, pontosan abban
a mértékben, (…) amennyire mi hívjuk, mi szeretjük, amennyi re oly-
kor megéljük, ha nem is a jelenlétét, ami sosem bizonyos, de lega-
lább a hiányát, az igényét, legalább a parancsát.”12

A szeretet fogalmát is tárgyaló etikák nagy része azonban, így a kan-
ti etika13 is felveti, hogy a szeretetet nem lehet megparancsolni, hiszen
sokszor — még inkább legtöbbször — nem azt szeretjük, akit akarunk,
hanem akihez valamilyen — általában racionálisan érthetetlen módon
— vonzódunk, vagy akire vágyunk. „A szeretet az érzés, s nem az aka-
rás ügye, és nem azért szeretek, mert szeretni akarok, még kevésbé azért,
mert szeretnem kell (szeretetre kényszerítenek); képtelenség tehát a sze-
retet kötelességéről beszélni. (…) ha valamit kényszerből teszünk, az
nem szeretetből történik.”14 E helyzet horizontját akkor tudjuk szé-
lesíteni, ha a szeretet erényen alapuló megvalósítását kíséreljük meg,
vagyis ha elkülönítjük a szeretet érzését, amely vonzalmon, szen-
vedélyen, affektuson alapul, és a szeretetet mint a jóakarat maximáját.
Hiszen bár az érzés, legyen az vonzalom vagy ellenérzés/ellenszenv,
nem előírható, de ha a szeretetet a jóakaratra és a tiszteletre alapoz-
zuk, s ekként a cselekedetekre is kiterjesztjük, akkor megteremthet-
jük a megkövetelhetőség és előírhatóság alapját. „A jóakarat maxi-
mája (a gyakorlati emberszeretet) mindenkinek kötelessége a többi
ember iránt, akár szeretetre méltónak találja őket a tökéletesség eti-
kai törvénye alapján, akár nem…”15 A gyakorlati emberszeretet vagy
a szeretet gyakorlása ezen az alapon tehető általános követel-
ménnyé, válhat lehetségessé és kötelességgé mindenki számára.

Felmerül azonban itt a kötelesség és a szeretet együttes megvaló-
sításának paradoxona, hiszen a kötelességből származó cselekedet
lehet kényszer, nehézség, még akár kedvetlenség is, míg a szeretet
cselekedete önkéntes, belülről jövő, öröm kíséri, még akkor is, ha
megvalósítása nem megy könnyen, vagy ha esetenként még szo-
morúsággal is vegyül. Maga a szeretetből kiinduló cselekedet is dif-
ferenciált, hiszen lehet tett is, vagy a tettől való tartózkodás, vala-
miről való lemondás vagy visszavonódás (önmagunk visszavonása)
is.16 Így „[a]mikor a kötelesség (és nem a természet) törvényeiről van
szó, mégpedig az emberek külső viszonyában, akkor egy morális
(intelligibilis) világban szemléljük magunkat, amelyben, a fizikai
világ analógiájára, a (földi) eszes lények kapcsolatát a vonzás és ta-
szítás idézi elő. A kölcsönös szeretet elve arra kényszeríti őket, hogy ál-
landóan közeledjenek egymáshoz, a tiszteleté pedig, amellyel egy-
másnak tartoznak, arra, hogy távol tartsák magukat egymástól.”17

A szeretetteljes és a szeretetben történő közeledés-távolodás
(vagy közelség-távolság) a szeretet megvalósíthatóságának egyik

12André Comte-Sponville:
i. m. 342–343.

13Vö. Immanuel Kant:
Az erkölcsök metafizikája.

(Ford. Berényi Gábor.)
Gondolat, Budapest,

1991, 515.

14Immanuel Kant:
i. m. 567. 25§.

15Uo., 569. 27§.

16André Comte-Sponville:
i. m. 266. szerint „jókedvű

önkéntesség”.

17Immanuel Kant:
i. m. 567. 24§.
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lényeges tulajdonsága. A Noli me tangere ekként és ennek alapján
értelmezhető szeretetteljes közeledésként, valamint tiszteletet adó
és kérő távolodásként, távolságtartásként, vagyis a proximitás hi-
teles megnyilvánulásaként. Jézus kézmozdulata és e szavai nagyon
sűrített kifejezői ennek az összefonódó, egymásba forduló kettősség-
nek, amely a kölcsönös szeretet egyik jellemzője. Jelzi a távolságot
(distanciát), amelyet fenntart a szenvedélyekkel is összekapcsolódó,
affektusokkal telített, bár jó szándékú, tisztulni vágyó szeretet (me-
lyet Mária Magdolna képvisel) és a valódi, tiszta, feltétel nélküli sze-
retet között (melyet a Föltámadott Jézus képvisel); egyben jól mutatja
azt a közelséget is, amelyre szüksége van a szeretetnek ahhoz, hogy
egyáltalán létrejöjjön, fennmaradjon és valódi mivoltának lehetősége
legyen megmutatkozni. Ahogy Spinoza írja, „[a]z elme addig van alá-
vetve az affektusoknak, amelyek a szenvedélyekhez tartoznak, amíg
a test fennáll”.18 Ez a pusztán a szenvedélyekhez kötött test-állapot
azonban kiegészíthető és meghaladható, hiszen az affektuson ala-
puló szeretet mellett az értelmi szeretet lehetősége is adott, és fenn-
marad az ember számára: „Az elmének Isten iránti szeretete maga
Isten szeretete, amellyel Isten önmagát szereti, nem amennyiben
végtelen, hanem amennyiben az emberi elmének az örökkévalóság
szemszögéből tekintett lényege révén fejthető ki, azaz az elmének
Isten iránti értelmi szeretete része annak a végtelen szeretetnek,
amellyel Isten önmagát szereti.”19

[ígéret, öröm, cselekvés, lemondás]

Jézus és Mária Magdolna találkozásának eseménye tehát szimbolikus
értelmet kaphat, úgy, mint az értelmi szeretet és az affektuson ala-
puló szeretet különbségének megnyilvánulása és megmutatkozása.

Az ember számára, mivel olyannyira meghaladni látszik őt, za-
varba ejtő lehet — ahogy Mária Magdolna számára is az — Isten-
nek ez a szeretete és mindaz, ami ebből származik, vagyis hogy
„Isten amennyiben önmagát szereti, az embereket szereti, s követ-
kezésképpen Istennek az emberek iránti szeretete és az elme Isten
iránti értelmi szeretete egy és ugyanaz”.20 Mindez kötelezettségre és
felelősségre hívja az embert: ha viszonozni nem is tudja, de lega-
lább elméjében valamilyen módon megérti és a saját határai között
válaszolhat erre a szeretetre, akkor is, ha — felfogja és tudja, hogy
— erre Isten szeretete nem kényszeríti őt, csak hívja és felajánlja le-
hetőségét. Egyszerűbb megfogalmazásban: Isten nem követeli
(meg), hogy az ember szeresse őt, de az ember választhatja Isten
szeretetét (azt, hogy szeresse Istent, és hogy megnyíljon Isten feléje
irányuló szeretete számára). Ha nem érzi is ‘belülről’ ezt a készte-
tést, ezt a vonzalmat vagy vágyat, mégis meghaladhatja az affek-
tusokon alapuló szeretetet azzal, ha értelmi döntést hoz arra vo-
natkozóan, hogy cselekedetein keresztül fogja követni a szeretetet,
mégpedig úgy, hogy cselekedeteit a kötelesség törvényével ala-

18Benedictus de Spinoza:
Etika. (Szemere Samu

fordítását átdolgozta
Boros János.) Osiris,

Budapest, 1997,
34. tétel, 383.

19Uo., 36. tétel, 385.

20Uo.
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pozza meg, ami lehetséges és — józan megfontolás alapján — szük-
séges is abban az esetben, ha életét hitelesen akarja élni.

Mindezt akkor teheti meg valóban emberhez méltó módon, ha a
kötelességet és teljesítését szorosan összekapcsolja az igazsággal és
az igazságossággal, amelynek eredendője az igaz-mondás, görög
kifejezéssel parrhészia, a dolgokról való igaz módon szólás (vagy
legalábbis ennek megkísérlése), és a megszólalásnak, a kimondott
szónak megfelelő cselekedet. A szeretet az igaz-mondás és igaz cse-
lekedet imperatívuszán alapuló kötelességre hagyatkozva képes és
tud létmegtisztító hatással rendelkezni és az emberlétnek értéket
adni. Az önmagunkhoz fűződő, igaz-mondáson alapuló kapcsolat
szorosan összefügg a másoknak szóló és a mások között tett igaz-
mondással, ami az önmagunk iránti szeretet és a felebaráti szeretet
parancsát alapozza meg. A szeretet és az igazság összeegyeztetése
nem csupán a kimondásra szorítkozik, hanem a cselekedetekre ki-
ható megfeleltetésükre is. Ez a megfeleltetés pedig nem más, mint
az ígéret és az ígéretnek megfelelő cselekedet, amely az őszinteség
mellett a felebaráti szeretethez tartozik. Az igaz-mondást és őszin-
teséget azonban a diszkréciónak kell kísérnie, mely az a különb-
ségtétel, amely figyelembe veszi a másik ember határait, tudja med-
dig és hogyan mondhat ki igazságokat, úgy, hogy azok például ne
bántást vagy sérülést okozzanak, hanem tovább folytatható együtt-
létet. Ily módon tudja és veszi figyelembe az emberi kapcsolatokban
működő közelséget és a távolságot, vagyis tud a proximitás folya-
matosan változó dinamikájáról.

Az ígéretnek ebből a distanciát és diszkréciót igénylő interszub -
jektív jellegéből az is következik, hogy maga után vonja a számon-
kérhetőség követelményét, tehát magában hordozza a felelősség és
a tisztaságra, egyértelműségre törekvő cselekedet igényét is. André
Com te-Sponville így ír: „Ez a tisztaság nem örök lényeg, (hanem)
megtisztulási munka eredménye (…), melynek révén önmagunktól
megszabadulva eljön a szeretet: a test az olvasztótégely, a vágy a
láng (…), s ami marad — ha marad valami —, ez olykor, s minden
reménykedéstől megszabadulva a ‘tiszta és teljesen önzetlen szere-
tet cselekedete’. A tisztaság nem dolog, nem is a valóság egy tulaj-
donsága, ha nem a szeretet egy bizonyos mikéntje vagy semmi. (…)
Tisztaság van jelen minden olyan alkalommal, amikor a szeretet
megszűnik ‘érdekkel keveredni’, vagy (mivel a tisztaság sohasem
abszolút) csak annyiban van jelen, amennyiben a szeretet önzet-
lenségéről tanúskodik.”21

Tanúskodni, megmutatkozni pedig a tevékenységben, tettekben
képes a szeretet, vagyis akkor, ha cselekvő szeretetként nyilvánul-
hat meg, amely lehet aktív vagy passzív. Az önzetlen szeretet olyan
cselekedetre indít, amely érdektől és kényszertől mentes, és nem él
vissza hatalmával, tehát önuralom jellemzi, amely a szenvedélyek,
vonzalmak ellenőrzésének (az önreflexiónak) és határok között tar-
tásának képessége. Ezt a görögök szophroszünének nevezték, és fő-

21André Comte-Sponville:
i. m. 220. Amint

jegyzeteiből kiderül,
Comte-Sponville itt

kétszer is Fénelont idézi.
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ként női erénynek tartották, ezek között is a legelső helyre tették. Az
önmérsékletet is e fogalom körébe értették, ami annak tudását je-
lentette, hogy egy adott alkalommal meddig lehet elmenni, és
mikor kell visszavonulni.22 Ebben a visszavonásban, visszavonó-
dásban ismerhetjük fel a szeretet tudatosan passzív cselekedetét,
amikor a másik iránti tapintatból a szeretet a cselekvéstől és/vagy
a beszédtől való tartózkodást választja, mintegy visszahúzódó, ön-
magát háttérben tartó szeretetként.

Mindezek mellett nem szabad elfelejtenünk, hogy a szeretet nem-
csak kötelesség, parancs, önmérséklet, hanem együtt jár azzal az
öröm mel, amely inkább csendes mosolyhoz, mintsem harsány ne-
vetéshez hasonlítható. Bár néha — mint ahogy már említettem — fáj-
dalommal vagy szomorúsággal is vegyülhet, de gyökere és alapja
abban a meggyőződésben van, hogy „[m]inél nagyobb valamely
dolog tökéletessége, annál inkább cselekszik, s annál kevésbé szen-
ved, s viszont minél többet cselekszik valamely dolog, annál tökéle-
tesebb”.23 Hozzátehetnénk: és minél inkább kiteszi magát a cselek-
vésnek, annál inkább megtapasztalhatja szeretete tökéletlenségét,
ugyanakkor tökéletesedésének folyamatát is; és ez bizony a saját aka-
ratról való lemondással összefonódó szenvedéssel jár, egészen addig,
míg a tökéletesedése felé vezető úton egyre inkább a szeretetben való
cselekvés egyben (az) öröm forrása is lesz. Az öröm Spinoza szerint
a „nagyobb tökéletességre vagy realitásra való átmenet. Örülni annyi,
mint még jobban létezni, érezni cselekvőképességünk növekedését,
győzedelmesen kitartani a létben”.24 Egészen addig, míg eljutunk a
boldogsághoz, ami „nem az erény jutalma, hanem maga az erény, s
nem azért örvendünk neki, mert vágyainkat megfékezzük, hanem
megfordítva, mivel örvendünk neki, azért tudjuk megfékezni vá-
gyainkat. (…) A boldogság az Isten iránti szeretetben áll (…), ez a sze-
retet pedig maga az erény. (…) Azután minél jobban örvend az elme
ennek az isteni szeretetnek, vagyis a boldogságnak, annál többet
ismer meg értelme által (…) azaz annál többre képes az affektusok el-
lenében, és annál kevésbé szenved rossz affektusoktól; az elmének
tehát abból fakadóan, hogy örvend ennek az isteni szeretetnek,
vagyis boldogságnak, hatalma van a vágyak megfékezésére. S mivel
az ember képessége az affektusok megfékezésére egyedül az érte-
lemben van, senki sem azért örvend a boldogságnak, mert megfé-
kezte affektusait, hanem ellenkezőleg, a vágyak megfékezésére való
hatalom magából a boldogságból ered.”25

Ez a gondolatmenet valójában egy konverz, ellentétes megközelí-
tést erősít meg, melynek lényege egy letisztultsághoz, őszinteséghez
és hitelességhez eljutott erényesség, amely mintegy spontán forrá-
sozik fel a boldogságból (nem pedig a tiszta isten- és ember sze re tet -
ből fog fakadni a boldogság).

A Noli me tangere képi ábrázolásaiban éppen ehhez a fajta szere-
tethez és boldogsághoz vezető út egy pillanata, részlete látható,
amikor Mária Magdolna alakja az affektusoktól sem mentes, de a

22Vö. Alasdair MacIntyre:
Az erény nyomában.
(Ford. Bíróné Kaszás

Éva.) Osiris, Budapest,
1999, 187.

23Benedictus de Spinoza:
i. m. 40. tétel, 390.

24Vö. André Comte-
Sponville: i. m. 324. Itt a
szerző Spinoza conatus

(törekvés/átmenet)
fogalmát is bevonja az

öröm értelmezésébe
(Etika III. megjegyzés a

11. tételhez. „Örömön
tehát azt a szenvedélyt

értem, amely által az
elme nagyobb tökéletes-

ségre megy át.”
i. m. 176.)

25Benedictus de Spinoza:
i. m. 42. tétel, 392–393.

26Ez egyébként legerő-
sebben Correggio fest-

ményén jelenik meg, ahol
Jézus egyértelműen az

ég felé mutat bal kezével.
Antonio da Corregio: Noli
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filián alapuló szeretet gesztusait mutatja, Jézus alakja és mozdulata
pedig az agapé kifejeződését jeleníti meg.26 A festményeknek na-
gyon erős, a közelség és távolság dinamikájára építő intencionális
struktúrája van, amennyiben Mária Magdolna az érintés/megérin-
tés szándékát fejezi ki nemcsak kezével, hanem testének mozdula-
tával is, Jézus visszalépő, visszavonódó alakja pedig a kapcsolat
egy másik szeretet-síkra helyezésének intencióját fejezi ki, és ezál-
tal a numinózus27 jelenlétét és jelenvalóságát teszi nyilvánvalóvá az
egész képfelületen. Mindezt — Giotto és Fra Angelico festményein
— Jézus az emberi léthez való megértő viszonyulással teszi, fejezi
ki a térdre ereszkedő Mária Magdolna előtt: vagyis semmi bántó
vagy tapintatlan nincs mozdulatában. Azt a lehetőséget mutatja,
amely során az ember a szeretet útján az igaz-mondással és az ígé-
rettel egyező, a másikra figyelő cselekedettel vagy arról való le-
mondással együtt elérhet valami önmagánál többet, megélheti a lé-
tezés megtisztító erejét és felszabadító hatását.28

me tangere (olaj, vászon,
130x103 cm, cc. 1524.

Prado, Madrid).

27Vö. Rudolf Otto:
A szent. (Ford. Bendl

Júlia.) Osiris, Budapest,
2001. A numinózus című

fejezet: 15–17, illetve
A numinózus elemei I–VI
című alfejezetek: 18–62.

28Bacsó Béla:
Az igaz-mondás lehető-

ségéről. Élet és Irodalom,
2010. július 23, 13.

Fra Angelico:
Noli me tangere

(Firenze, Szent Márk
kolostor, 1440–1441)
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