
A TEST (MEG NEM) ÉRINTÉSE 
Jean-Luc Nancy: Noli me tangere 

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Ku-
tatóintézetének „Pars pro toto” elnevezésű soro-
zatában látott napvilágot 2020-ban Jean-Luc Nancy 
francia filozófus Noli me tangere című esszéköteté-
nek fordítása. 

Mindazok, akik valamennyire jártasak a bibliai 
kultúrában és a művészettörténetben, a cím hallatán 
alighanem a híres evangéliumi jelenetnek, a Jézus és 
Mária Magdolna közötti, feltámadást követő talál-
kozásnak különböző képzőművészeti interpretációit 
eleveníthetik fel. Noli me tangere — azaz Ne érints 
engem! — hallatszódnak a feltámadt Jézus szavai 
Mária Magdolna közeledésére adott válaszként. En-
nek a közeledésnek, a megváltóra irányuló, és az 
érintés, elérés szándékával tett gesztusnak, valamint 
a feltámadottnak ettől az érintéstől való elhatáro-
lódásának, elhúzódásának számtalan képi meg-
formálása egyszerre juthat eszünkbe Giotto Scro-
vegni-kápolnában megfestett híres alkotásától Fra 
Angelico firenzei falképén át egészen Rembrandt, 
Dürer vagy Lavinia Fontana megkapó vásznáig. 
S ha csak az előbb felsorolt alkotásokat vesszük 
egyen ként szemügyre, máris feltűnik az elhalasz-
tott, vagy elmaradt érintésben rejlő feszültségnek a 
különbözősége: az ábrázolt gesztusoknak, mint ami-
lyen Mária Magdolna közeledése Jézus felé, vagy 
Jézus elfordulása, kezeiknek egymástól távolságot 
tartó, mégis egymás jelenlétében „izzó” mozdula-
taiknak megannyi árnyalatát fedezhetjük fel e ké-
peken. Árnyalatok, amelyek mégis a bibliai történet 
ki nem mondott, felszín alatti, talán legbelső réte-
gének sajátos értelmezését nyújtják, s amelyek fel-
térképezésére vállalkozik a francia kortárs filozófia 
egyik legmeghatározóbb személyisége, a Jacques 
Derrida szellemi nyomdokain haladó Nancy. 

A különböző művészeti ágakban jártas filozófus 
eddigi életműve során számos tanulmányt és kö-
tetet szentelt többek között egy-egy képzőmű-
 vészeti alkotás értelmezésének, például Caravag-
giónak a párizsi Louvre-ban látható, A Szűz halála 
(Morte della Vergine, 1602–1606) című festményének. 
A szerző magyarul elérhető munkái közül meg-
említhető továbbá az Enigma című folyóiratban ko-
rábban megjelent levelezése Hantai Simonnal és 
Jacques Derridával, a Seregi Tamás által fordított 
A portré tekintete című kötete (2010), vagy a szintén az 
MMA gondozásában napvilágot látott Válogatás mű-
vészeti írásaiból (2019). A magyar olvasó tehát úgy 
veheti kézbe a Noli me tangere-jelenetként emlege-
tett evangéliumi szakaszról írt Nancy-interpretációt, 
hogy azt a filozófus korábbi műveinek kontextusába 
állítva teljesebb képet kaphat Nancy művészetről 

alkotott gondolkodásmódjáról. Jelen esszékötetben 
ugyanis nem kevesebbre vállalkozik a szerző, mint 
az Evangélium által elbeszélt történet képzőmű-
vészeti alkotásokon átszűrt értelmezésére. 

Farkas Attila sorozatszerkesztő az Orbán Jolán 
és Boros János jelenlétében 2021 májusában tartott 
könyvbemutató alkalmával a Noli me tangere cí mű 
kötetet Nancy filozófiájának belépőjeként aposzt-
rofálta. S valóban, ahogyan Orbán Jolán e beszél getés 
során is kiemelte, Nancy gondolkodásának sajá-
tossága, hogy a kereszténység értelmezésében a der-
ridai dekonstrukciót kezdi el működtetni. A kezünk -
ben tartott kötet tehát ezen működési elv konkrét 
képzőművészeti elemzésben megmutatkozó, gya-
korlati megvalósulásának példája, s ily módon (a kö-
tetet szerkezeti vázára „csupaszít va”) Nancy gon-
dolkodásmódjának alapjaira enged rálátást. 

Miképpen működteti tehát Nancy a jelenet ér-
telmezése során a leginkább Derridától kölcsönzött 
fogalomkészletet? Miképpen bontja le és értelme-
zi újra a feltámadás eseményét, a János evangéli-
umában (vö. Jn 20,13–18) leírt találkozás-jelenet fe-
lől olvasva azt? A filozófiai fogalomhasználatban 
rejlő gondolkodásmód és a választott képzőmű-
vészeti alkotások miképpen válnak egy újfajta je-
len tésképződés ágenseivé? 

Jean-Luc Nancy a jelenet szoros olvasása (close 
reading) és egyes képzőművészeti ábrázolásainak 
elemzése során a megnyílás, az indulófélben levés, 
az átkelés, a megjelenítés, a kinyilatkoztatás, a lá-
tás, a látható és a láthatatlan, az érintés, a jelenlét és 
a hiány fogalmait hozza játékba. Írásának megha-
tározó, központi törekvését ezen fogalmak mezs-
gyéjén keresztül leginkább úgy lehetne röviden meg-
határozni, mint a fizikai és a szellemi értelemben vett 
valóság közötti szakadék letapogatására tett kísér-
letet, illetve az e kettőre tett rákérdezést: hogyan vi-
szonyul egymáshoz a látható, fizikai és a láthatat-
lan, szellemi valóság? Mi történik Jézus és Mária 
Magdolna között a feltámadás reggelén, jobban 
mondva, mi nem történik kettőjük között? Mi az, ami 
nemcsak hogy nem történik meg, de nem is történhet 
meg? Mi lép a konkrét történés helyébe, és lehet-e 
egyáltalán helyettesítésről beszélni, ha nem maga 
ez a helyettesítés jelenti a konkrét történést? 

Nancy a jelenet értelmezésekor arra vállalkozik, 
hogy ami a Biblia szövegében elhallgatott, azt kü-
lönböző képzőművészeti alkotások segítségével 
próbálja meg feltárni — már amennyiben az el-
hallgatás mögöttes tartalma feltárható egyáltalán. 
A Jézus és Mária Magdolna találkozását elbeszélő 
jelenetben csupán annyi hangzik el, hogy Jézus az 
érintésre vonatkozó tiltást fogalmaz meg Mária Mag-
dolna felé, akinek Jézus irányában tett közeledésé-
ről azonban nem árul el semmit az Evangélium. Ez 
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a hiány, ennek a gesztusnak a leírását nélkülöző szö-
vegbeli űr az, ami elindítja a fantáziát, és művésze-
ket ihlet arra, hogy valamiképpen láthatóvá tegyék 
ezt a közeledést. Nancy is ezért fordulhat a képző-
művészet felé, hogy abból inspirációt merítve meg-
próbálja értelmezni mindazt, amit az Evangélium-
ban a feltámadásról olvashatunk, valamint hogy 
bemutassa azt a viszonyt, amely a feltámadott Jézus, 
a feltámadt test és Mária Magdolna között létrejön. 

Nancy vizsgálódásának elején a feltámadásnak 
mint anasztaszisznak az értelmezéséből indul ki, 
amelynek révén már itt leszögezi: a feltámadás nem 
az eredetinek az önmagába való visszatérése, ha-
nem derékszögű elmozdulás, egy másik dimen-
zióba való átlépés. A feltámadás indulófélben levés 
(vö. 9.). Ily módon Nancy rámutat, hogy maga az 
„én” sem lehet más, min ez a „menés”, ebben a fo-
lyamatban való létezés, s éppen ezért, derül ki már 
a kötet legelején, nincs semmi és senki, akit meg le-
hetne érinteni (innen a jézusi tiltás értelme). A der-
ridai gondolkodásmódot magáévá tevő Nancy szin-
te tételmondatszerűen jelenti ki a Noli me tangere 
elején, hogy nincsen test, amelyet meg lehetne érin-
teni; nincsen visszatérés önmagamhoz, ahhoz, aki 
vagy ami a saját struktúráját alkotja, hiszen a ha-
lállal minden megszűnik. A szerző nem tesz mást, 
mint negatív előjelű kijelentéseivel lebontja a fel-
támadásról alkotott elképzeléseinket, és felhívja a 
figyelmet arra, hogy a halálon túli élet nem egy-
szerűen egy önmagunkhoz és régi énünkhöz való 
visszatérés, hanem annál sokkal több (vagy ke-
vesebb), de mindenesetre teljesen más. Ebből a 
néző pontból szemlélve a Mária és Jézus közötti ta-
lálko zás-jelenetet, Nancy rámutat, hogy abban va-
lamiképpen az evangéliumok példabeszédeinek lo-
gikáját követve („Akinek füle van, hallja meg!” — 
Mt 13, 9) a látás és a hallás helyreállításáról van szó. 

Azonban nem csak Mária Magdolna látásának 
és hallásának minőségbeli változásáról beszélhe-
tünk akkor, amikor Mária felismeri az előtte meg-
jelenő alakban, akit addig a kertésznek hisz, magát 
Jézust. Tulajdonképpen az evangéliumi szöveg (s 
ezzel együtt a kötet) olvasóinak látás- és hallásta-
pasztalata kerül a vizsgálódó Nancy értelmezésé-
nek középpontjába, akikkel szemben egyfajta elő-
feltételként jelenik meg egy újfajta érzékelésmód. 
Nancy megfogalmazásával élve: „Arról van szó, 
hogy ténylegesen halljunk: halljuk, ahogy a fülünk 
meghallgatja, lássuk, ahogy a szemünk nézi azt, ami 
szemünket és fülünket megnyitja, miközben egyút-
tal el is tűnik ebben a megnyílásban” (19.). 

Amiről Nancy beszél, az tulajdonképpen nem 
más, mint a „szellemi érzékekről” szóló elgondolás, 
amelynek filozófia- és teológiatörténeti jelentőségé-
re a szerző egyáltalán nem hívja fel a figyelmet. Ma-
riette Canévet megfogalmazásában: „az aiszthészisz 
nem más, mint a szellemi ember közvetlen tapasz-
talata a benne élő Szentháromságról”.1 Ezt már 

Cseke Ákos idézi A középkor és az esztétika című mo-
nográfiájában, amelyben a hitben újjászülető érzékelés 
kapcsán olyan szerzőket említ, mint a ferences ren-
di Bonaventura vagy a domon kos Eckhart mester. 
E két szerző mellett azonban a patrisztika nagy alak-
jának, Szent Ágostonnak a vallomásai is felidé-
ződhetnek az olvasókban, amikor kezükbe veszik 
Nancy evangélium-értelmezését. A francia filozófus, 
jóllehet a dekonstrukció felől közelíti meg a János-
evangéliumban leírtakat, nem másról beszél, mint a 
hit által átalakuló látásról és hallásról; arról, hogy mi-
képpen lehetséges Isten szemével látni és érzékelni. 

Ez Mária Magdolna tapasztalata, aki nevének 
hallatára már nem a kertészt látja, hanem a Mestert 
(Rabboni). E tapasztalat Nancy számára jól példázza 
azt a dekonstrukcióban felfedezett lehetőséget, 
hogy a korábbi struktúrák lebontásával, elfelejtésével 
egy teljesen más és újszerű jöhet létre: jelen esetben 
egy új látás és új hallás, amely a feltámadás moz-
zanatához kapcsolódik. Amiként Jézus kilép a sír-
ból, úgy Mária Magdolna is újjászületik: nevének 
hallatán elengedi azt a képet, amit kívül lát (a ker-
tész), és elkezdi meghallani és másképpen látni 
az előtte megjelenő, majd eltávozó alakot. Így fo-
galmazza ezt meg Nancy: „Amikor kiengedem a 
lelkemből a világot és önmagamat, a világról, ön-
magamról, Istenről kialakított képeket és be-
nyomásokat, akkor egyben beengedem Krisztust 
a lelkembe, és ezzel újjászületek, és velem együtt az 
érzékelésem, az érzésem és az értelmem is” (22.). 

Miért nem lehetséges tehát a feltámadott meg-
érintése? Nancy számára a létet mint távolódásá-
ban megjelenőt lehetetlen érinteni. Ezzel kapcso-
latban írja, hogy Mária Magdolna „a lehetetlen 
pontján tartózkodik” (69.); egy olyan határhely-
zetben, ahol a halál megnyitja a kapcsolatot a tá-
vozás és az érkezés vég nélküli dinamikája számára. 
Tulajdonképpen Nancy számára a feltámadás ön-
nön paradoxonjaként tárul fel: nincs mit megmu-
tatni, csupán ezt a távozást, így valójában nincsen 
megjelenés sem (60.). A francia filozófus elgondo-
lása szerint tehát egyfajta performativitásként 
képzelhető el a feltámadás aktusa, amely a létre 
mint ilyenre mutat rá: állandóan indulófélben va-
gyunk, távolodunk, s nincs egy rögzített jelentés, 
amely megragadható lenne. Amiként Mária Mag-
dolna közeledésével szeretné behatárolni a beha-
tárolhatatlant. Érintése tehát mintha éppen ezt a per-
formativitást akadályozná, mintha megkötné a 
történést, a jelent, amely nem annyira rögzített, mint 
inkább mozgó, dinamikus. Nancy kötetében tehát 
mintha egészen a kereszténység és a lét értelme-
zésének alapjaihoz szeretne eljutni, amely egy (a 
feltámadás reggelén történt első) találkozásban 
mutatkozik meg, és amely értelmezéséhez veszi 
számba a korábban említett alkotók festményeit. 

Kérdés marad azonban, hogy Nancy mi alapján 
mutat rá egyik vagy másik képre, milyen szem pon-
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tok alapján választja ki például Rembrandt művét. 
Ezen a ponton az olvasó úgy érezheti, mintha Nancy 
fogalomkészletéhez választaná ki a megfelelő al-
kotásokat, hogy azokkal alátámassza a jelenet ér-
telmezését. Ráadásul mintha saját filozófiai elgon-
dolásának „áldozatává” válna, ugyanis a jelentés 
eltörlésének derridai gesztusával nem számolva, 
mégis egyfajta értelmezést (egzegézist) kíván nyúj-
tani az olvasóknak, noha figyelmeztet arra, hogy ez 
nem lehet célja. Mégis, ha kezünkbe vesszük a kö-
tetet, egyfajta Evangélium-értelmezéssel találjuk 
szembe magunkat, még ha közvetett módon is, kép-
zőművészeti alkotások elemzésén keresztül. Így vá-
lik Nancy kötete érdekes határtapasztalattá, sőt, meg-
kockáztatjuk, performatív aktussá, ahol az olvasó 
is kénytelen elengedni a jelentés megragadására tett 
erőfeszítéseit. (Ford. Kiss Gabriella; MMA Kiadó, Bu-
dapest, 2020) 

VÁRKONYI BORBÁLA 
 
1Mariette Canévet: La perception de la présence de Dieu. 

In: Epektasis. Mélanges patristiques offerts au cardinal 
Jean Daniélou. (Szerk. Jacques Fontaine – Charles 
Kannengiesser.) Beauchesne, Paris, 1972, 452. Idézi Cse-
ke Ákos: A középkor és az esztétika. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2011, 112. 

AMARTYA SEN:  
AZ IGAZSÁGOSSÁG ESZMÉJE 

Amartya Sen indiai származású amerikai filozó fus 
és gazdaságelemző, az 1998-as közgazdasági No-
bel- díj kitüntetettje. A most magyarul is kiadott 
munkájának eredeti változata tizenkét esztendővel 
korábban jelent meg, és a szerző más munkáihoz 
hasonlóan jelentős kritikai visszhan got váltott ki. 

Ha végigolvassuk a szerző életrajzait — a Wi-
ki pédiától a Harvard Egyetem honlapján át a No-
bel Bizottság hivatalos honlapján közreadott érté-
kelésig —, nyomban világossá válik, hogy az 
egyetlen szerző személye mögött legalább három 
alkotót kell fel- és elismernünk. Az egyik: a köz-
gazdaság-tudo mány mára főáramúvá vált, kizáró -
lagos és egyed uralkodó matematikai irányzatának 
a művelője. Nobel-díját is elsősorban a társadalmi 
választások elméletével, illetve ehhez szorosan kö-
tődően a jólét és az egyenlőtlenség mérésével, az 
említett folya matokat kellő alapossággal leíró és 
megközelíthe tő mutatószám-rendszer kimunká-
lásával érdemelte ki. 

Jóléti közgazdász ő, de egészen más értelemben, 
mint például a témakör első, hasonló elismerésben 
részesült művelője, a svéd Gunnar Myrdal, aki egye-
bek mellett arról is híres volt, hogy felesége, Alva is 
Nobel-díjat kapott (szocio lógusként 1982-ben a 
béke Nobel-díjat érdemelte ki a nukleáris leszerelésért 
vívott küzdelme elismeréseként). Gunnar Myrdal a 
svéd jóléti állam megálmodójaként, ideológusaként 

és kormánytagként ismert — de kereskedelmi mi-
niszter és az újjáépítést vezető tervhivatal elnöke, 
valamint az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
főtitkára is volt. Ezzel szemben Sen — önéletraj-
zában maga emeli ki — sosem vállalt a tudományos 
és az egyetemi életen kívül álló szerepet. 

Sen második énje a gazdaságpolitikusé. Ben-
gáliában született és ott járt egyetemre, átélte 
India véres szétbomlását és az éhínségeket. Szen-
vedélyesen foglalkoztatja mind az egyenlőt len-
ség, mind az elnyomás, mind pedig az éhínségek 
kérdése, amelyekről fontos, a fejlődés-gazda-
ságtan egészét befolyásoló, sőt átértékelő alap-
vető munkákat tett közzé. Ezek közül ki emel-
kedő két, nem triviális felismerése. Az egyik: 
szemben a tudományt és a politikát sokáig uraló 
„elégtelen élelemellátás” tézisével bebizonyí-
totta, hogy az éhínség sosem természet-adta, ha -
nem emberi kéz műve. Az éhező országok gya-
korta jelentős élelmiszer-kivitelt bonyolítanak le, 
vagy az elnyomó rendszerek egyszerűen figyel-
men kívül hagyják a lakosság nagyobb részének 
elemi érdekeit. A má sik, ehhez kötődő felimerés 
az, hogy a főáramú közgazdasági konvencióval 
szemben a szegény ség többnyire nem jövede-
lem- hiány, hanem a képességek hiánya. Értve 
ezen a tanulás, az alkalmazkodás, az egész séges 
élet és a környezet megóvásához szükséges tu-
dást, ösztönzőket és eszközöket. Ez utóbbi meg-
látás a nemzetközi segélyezés és a fejlesztés kér-
déskörét teljesen új dimenzióba helyezte az 
elmúlt évtizedekben (Sen már 1988-ban kapott 
Nobel-díjat). 

Végül — harmadikként — kell említenünk a 
bölcselőt, aki a társadalom és a gazdaság kérdé-
seiben messzire vezető és alapvető jelentőségű vi-
tákat folytat a kor legnagyobb elméivel. A jelen 
kötetben a két fő vitapartner John Rawls, a mél-
tányosságként felfogott igazságosság és Adam 
Smith, a pártatlan megfigyelő szempontjából 
felfogott igazságosság elméletének képviselője. 
Sen elfogadja azt a felfogást, hogy az igazságos 
társadalom bizonyára javít a legszegényebbek ál-
lapotán, ugyanakkor elhárítja az irodalom túl-
nyomó részét jellemző transzcendentális közelí-
tést, aminek a lényege az ideális, az elképzelhető 
legjobb társadalom utópiájának keresése. Sen — 
életpályájából is adódóan — úgy véli, hogy a való 
világban kellően nagyszámú kétségtelen igaz-
ságtalanság található ahhoz, hogy az optimum 
konkrét ismerete nélkül is tehessünk hasznos ja-
vításokat. Például a nők alávetettségének csök-
kentésére vagy megszüntetésére nem szükséges, 
hogy teljes körű egyetértésre jussunk arról, ho-
gyan is nézne ki minden világok legjobbika. 

Az igazságosság eszméje klasszikus vitairat, 
amelyben Nozick, Arrow és a felvilágosodás szer-
zői a gondolati partnerek. Eközben meglehetősen 
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