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Arról  szeretnék  mondani  valamit,  amitől  Lovasi  dalai  a  sajátjaim 
lettek. Az  lesz a  legegyszerűbb, ha választok egy dalt, és elmondom, 
miért olyan fontos nekem. A „Minden száj nyitva áll” kezdetű lesz az, 
a bálnás lemez1 végéről. Így megy: 

Minden száj nyitva áll, és a fény / megcsillan a pillanat késhegyén. / Aki 
él,  feláll, hogy biztos‐e, amit  lát,  /  jönnek ki a  tengerből a bálnák.  / És 
jönnek  ki  a  fák  közül  az  emberek,  /  akiknek  azt mondták,  hogy  nem 
lehet / abból úgyse semmi, amit gondoltok.  

A pillanat most mindenkit tetemre hív / rakja föl mindenki a szárnyait. / 
Nekem  is van a szekrényben egy kis  fehér  / verdesek, de a  testem már 
túl kövér. / És jönnek ki a fák közül az emberek, / akiknek azt mondták, 
hogy nem lehet / abból úgyse semmi, amit gondol‐/  

Tokkal  vonóval,  /  a mellbe’  csomóval,  / gyöngyöt disznóval keverve  / 
mind  csak  áll,  / mint  a  bál  /  előtt  régen  a Hamupipőke.  / De  jönnek 
galambok, / és segítenek magot / válogatni, ki / nem szeretne ott lenni / a 
tányéron. 

Mennyi  szép mozdulat,  /  halak  üveg mögött,  /  nők  dugás  közben,  / 
autók  a  sztrádán,  / virágok  tavasszal,  /  ablakok  ősszel,  / didergő kirá‐
lyok, / sok szép halálok. 

Besétál, / leteszi a vizes kalapját, / és azt mondja, / itt leszek ezentúl. / Te 
meg almát eszel bicskával,  / váratlanul  jöttél,  / mondod  falatot rágva.  / 
Miért pont most jönnek ki / a fák közük / az emberek?  

 
 

1 Bálnák, ki a partra, 1997. 
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Bocsássa meg az olvasó, de megfejtjük ezt a szöveget. Nem gondolom, 
hogy én értem, az olvasó meg nem érti. Bizonyára mindenki érti, aki 
ismeri,  hiszen  egyszerű. Mégis megfejtjük, mert  a megfejtés  közben 
lesz alkalmam elmondani egyet s mást Lovasiról, a teológusról. Ő az, 
akiről írni szeretnék. 

Ki az, aki besétál, leveszi a vizes kalapját, és azt mondja, itt leszek 
ezentúl? Nem nagy rejtély, de ezt fogjuk kideríteni. 

A MANNÁHOZ A KÖRET 

Lovasi  rengeteg világvége‐dalt  írt. Ha nem  lenne elsőre nyilvánvaló, 
hogy  a dalban  leírt  szituáció  a  világvége,  ott  egy  sor  utalás  a  négy 
évvel  korábbi  világvége‐lemezre,  az  Ágy,  asztal,  tévé‐re.  Ott  úgy 
kezdődött az egyik egyszerű világvége‐dal, hogy „Jó a világ végéig  / 
egy erdőbe’ elbújni,  / aztán előjönni…”2 — hát most  jönnek ki a  fák 
közül az emberek. „Aki él,  feláll, hogy biztos‐e, amit  lát” — ez meg 
arra utal,  ahogy  négy  évvel  korábban,  a  „Zsákmányállat”‐ban meg‐
szólaltak az apokalipszis harsonái: 

Úgyse hiszi senki el magának,  / hogy amit  lát, az tényleg van,  / hanem 
várja, hogy a valódi látványt / jelző kürtszó felharsan. / Szól a kürt, ellib‐
ben a függöny, / amit most látsz, az tényleg van. / Kár, hogy mikor kör‐
benéznél, / a szélben a mécsesed ellobban. 

Mindkét  felidézett  régebbi  dal  közvetlenül  az  újszövetségi  apoka‐
liptikára  tesz célzásokat. A  Jó a világ végéig‐ben Lovasi azt mondja: 
„Én csak itt bujkáltam magamban, / de annyi jel volt itt földön, égen, / 
gondoltam, hát megnézem, / hogy vagytok, hogy vagytok.” A Lukács‐
evangéliumban  Jézus  így  jövendöl a második eljöveteléről, és az azt 
közvetlenül megelőző történésekről: 

És  jelek  lesznek  a  napban,  holdban  és  csillagokban,  és  a  földön  a  po‐
gányok szorongása és a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. 
(…) És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal 
és nagy dicsőséggel.3

A „Zsákmányállat” a mécsesünk ellobbanása után így folytatódik: „És 
támad akkor olyan sötét, / amiben az élők kezét / többet nem találod, / 
és  ami  elér,  azt  ütöd‐vágod.”  A  Máté‐evangélium  24.  fejezetében 
mondja  Jézus  a  végítéletet  közvetlenül megelőző utolsó  időkről:  „A 
nap elsötétedik, és a hold nem  fénylik, és a csillagok az égről  lehul‐
lanak.”4 Néhány verssel korábban pedig a jövendölés: 
 
 

2 „Jó a világ végéig”. 
3 Lk 21,25‐27. A Bibliát mindenhol a Károli‐fordításban idézem. 
4 Mt 24,29. Ugyanezt találjuk a Mk 13,24‐5‐ben. 
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Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy 
meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem 
a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen [vö. „ami 
elér,  azt  ütöd‐vágod”];  és  lesznek  éhségek  és  döghalálok  [vö.  „zsák‐
mányállat máját mosod”], és földindulások mindenfelé.5

Lukács párhuzamos helyén pedig ez áll: „És minden  felé nagy  föld‐
indulások  lesznek,  és  éhségek  és  döghalálok;  és  rettegések  és  nagy 
jelek  lesznek  az  égből”  (Lk  21,11)  Ezekben  az  evangéliumi  jö‐
vendölésekben mind Jóel próféta apokalipszise visszahangzik: 

És  csodajeleket mutatok  az  égen  és  a  földön;  vért,  tüzet  és  füstoszlo‐
pokat. A nap  sötétséggé válik,  a hold pedig vérré, minekelőtte  eljő  az 
Úrnak nagy és rettenetes napja (Jóel 2,30‐31). 

A  „Minden  száj”  tehát  olyan  korábbi  világvége‐dalokat  idéz  fel, 
amelyek pedig a keresztény apokaliptikát idézik fel. Nagyot változott 
viszont az apokalipszis hangulata. A „Zsákmányállat”‐ban az Úr nagy 
és  rettenetes napja még  egyenesen az Úr ama végső  emberevésének 
napja volt: „Biztos helyről régről tudom, hogy a Föld tányér, és hogy 
azon  az  emberek  és  a  kövek  lesznek  a mannához  a  köret.”  Erre  a 
képre  is  visszautal  a  „Minden  száj”,  de  ezúttal  nincs  ebben  semmi 
borzalmas: „Ki nem szeretne ott lenni a tányéron?” Mi változott meg?  

Mielőtt megpróbálnánk  teológiai  választ  találni  erre  a  kérdésre, 
megvizsgáljuk,  egyáltalán  érdemes‐e  teológiai  választ  keresni.  A 
világvége‐dalokban sok a bibliai hivatkozás, de mi máshoz nyúlhatna 
valaki,  aki világvége‐dalt  akar  írni? Van‐e  ennek  bármi  teológiai  je‐
lentősége? 

A SZEMÉLYES VILÁG VÉGE 

Nem  szükségszerű,  hogy  legyen,  ugyanis  a  világvége‐motívumnak 
van egy kézenfekvő egzisztencialista‐perszonalista olvasata is, amihez 
nem szükségszerűen kapcsolódik teológiai tartalom. A világvége lehet 
egyszerűen a  személyes világ vége, azaz a halál  is. A világ, és  így a 
világvége  is,  szükségképpen  személyes. Mindannyian  világteremtők 
vagyunk,  a  világot  nem  egyszerűen  passzívan  érzékeljük,  hanem 
mindenkor  konstruáljuk  is,  a  világ —  részben —  konstrukció, már 
Kant kritikai filozófiájának is ez volt a kiinduló problémája. Másfelől, 
abban az értelemben, hogy egy valóságegésszel áll viszonyban, világa 
csak a személynek van. A dolgoknak nincs világuk, mert nem állnak 
viszonyban,  az  élőlényeknek mint  biológiai  organizmusoknak  a  vi‐
szonyrendszere  pedig  csak  a  létfenntartás  és  a  fajfenntartás 

 
 

5 Mt 24,7. Ugyanez áll a Mk 13,8‐ban. 
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szempontjából  releváns  fajspecifikus környezetre  terjed ki. A világ a 
vele  (a  létfenntartás  szempontjából  funkcionális  kölcsönhatásokhoz 
képest)  szabad viszonyt  szövő  személy korrelátuma,  aki  a világával 
együtt önmagát  is  teremti. Erre a gondolatra, aminek már a skolasz‐
tikában,6  sőt Arisztotelésznél  is megvoltak  az  előzményei,7  az  előző 
századelőn Scheler, Plessner és Gehlen filozófiai antropológiája irányí‐
totta  rá  a  figyelmet,  hogy  aztán  megjelenjen  a  szűk  szakmai  kö‐
zönségen kívül is máig olvasott filozófusok gondolkodásában, például 
Heideggernél  a  jelenvalólét  mint  világban‐való‐lét  koncepciójának 
kidolgozásakor,8 majd többek között az orosz perszonalista, Bergyajev 
személy‐fogalmában is. 

A személy (…) egész univerzum. — írja Bergyajev. Csak a személy fog‐
lalhat magában univerzális  tartalmat, a személy  lehet potenciális világ‐
egyetem individuális formában. Ez az egyetemes tartalom elérhetetlen a 
természeti  vagy  történeti  világ  minden  más  realitása  számára,  azok 
jellemzője mindig  a  részjelleg. A  személy  nem  rész,  és  nem  is  lehet  része 
valamely — mégoly óriási — egésznek, az egész világnak sem. (…) A személy 
számára (…) megnyílik a végtelen, ő maga a végtelenbe lép, és azt magá‐
ba  engedi,  önfeltárulásában  a  végtelen  tartalomra  irányul.  (…) A  sze‐
mély (…) nem része az univerzumnak, hanem az univerzum a személy 
része,  minősége.9  (…)  A  személyen  kívül  nincs  semmiféle  teljesség, 

 
 

6 Vö. Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, q. 75, a. 6. 
7  „Most  pedig,  összegezve  a  lélekről mondottakat,  ismételjük meg,  hogy  a  lélek 

bizonyos értelemben azonos minden létező dologgal.” — kezdi Arisztotelész A lélek (De 
anima) nyolcadik  fejezetét  (431b).  In: Lélekfilozófiai  írások, Európa, 1988. Steiger Kornél 
fordítása. 

8 Heidegger szerint a jelenvalólét — azaz az ember — csak vonatkozásokban, önma‐
gát a gondozás, gondoskodás tárgyaira vonatkoztatva képes egzisztálni, „a jelenvalólét 
(…) eleve feloldódott abban a világban, amelyről (…) gondoskodik” (Lét és idő 41.§ 349. 
oldal). A halálban épp azáltal válik lehetetlenné az egzisztencia, hogy a vonatkozás nem 
lehetséges  többé. A  halálhoz  való  előrefutás  a  szorongásban, melynek  fogalmát Hei‐
degger  Kierkegaardtól  kölcsönzi,  ehhez  az  apokalipszishez  való  előrefutás.  A  halál 
vonatkozásnélkülisége,  amely  a  jelenvalólétre  mint  egyedülire  tart  igényt,  így  teremt 
alkalmat arra, hogy az esetleges vonatkozásokba való beleveszettségből a  jelenvalólét 
összegyűjtse magát, hogy autonóm módon dönthessen, hogy milyen vonatkozásokban 
kíván egzisztálni, amíg van, s ezáltal autentikus önmaga  legyen. „A vonatkozásnélküli 
lehetőségbe  való  előrefutás  arra  kényszeríti  a  lehetőségbe  előrefutó  létezőt,  hogy 
legsajátabb létét önmaga által és önmagától vállalja. (…) A saját halálunk számára való 
előrefutó szabaddá válás megszabadít attól, hogy belevesszünk a véletlenszerűen előto‐
lakodó  lehetőségekbe, mégpedig úgy, hogy a  faktikus  lehetőségek, amelyek a megha‐
ladhatatlan  lehetőség  előtt  húzódnak,  csak  a  szabaddá  válás  révén  lesznek  tu‐
lajdonképpen érthetővé és választhatóvá.” Lét és idő 53. §, 449. oldal. Gondolat, 1989. 

9 N. Bergyajev: Az ember szabadságáról és rabságáról, Európa, 1997, 25‐26. oldal. Patkós 
Éva fordítása. 
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totalitás,  egyetemesség,  mindez  csak  őbenne  van,  rajta  kívül  csupán 
részleges, objektívált világ lehetséges.10  

A világvége‐motívum  tehát  lehetne  egyszerűen  egy,  a halandóságra 
reflektáló  egzisztencialista  tematika  megformálásának  eszköze  is, 
specifikus teológiai tartalom nélkül.  

Az egzisztencializmus valamilyen formában többnyire még a köz‐
helyes popzenében  is megjelenik.11 A halandóság,  az  emberi  egzisz‐
tencia  törékeny  és múló volta Lovasi  szövegeinek  is  a  leggyakoribb 
témája. A szövegekben előfordulnak esetleges egzisztencialista képek, 
köztük  viszonylag  triviálisak,  mint  a  tűkön  táncoló  lufi,12  és  hihe‐
tetlenül  eredetiek  és  szeretetreméltóak  is, mint  a  ringó  ikaruszon  a 
végtelenbe  igyekvő malac,  aki  az  ablakhoz  nyomott  túró  karimával 
nézi az elvonuló világot, és odakinn önmagát látja „hajszálon, hófoltot 
húzni  a  sárban.”13  És  vannak  visszatérő,  következetesen  használt 
motívumok, mint a második lemeztől kezdve a hal.  
 
 

10 51. oldal. 
11 A popszövegek  lírai énjének  legáltalánosabb attribútumai az előfordulás gyako‐

riságának  sorrendjében: hogy  szerelmes, hogy meg  fog halni, hogy kiáll a  társadalmi 
igazságosságért,  és  hogy  keresi  a  választ  a  végső metafizikai  kérdésekre.  Erről  szól 
nagyjából  minden  szöveg,  ami  a  kezünk  ügyében  van  és  énekelhető.  Márpedig  a 
popzene  lényege a vele‐éneklés általi azonosulás. Sokféle  jó zene van. Van olyan, ami 
leginkább az intellektuális szemlélet tárgya, van olyan, ami elsősorban érzéki élvezet, és 
van olyan, amivel azonosulunk, amiben az a jó, hogy segít megélni és artikulálni, hogy 
kik vagyunk. Az azonosulás legegyszerűbb és legközvetlenebb módja az éneklés. Éne‐
kelni szavakat jó. A dúdolt dallam, vagy a szöveg nélkül, hangszerként használt emberi 
hang elképesztően elvont az énekelve kiejtett szavak testies közvetlenségéhez képest. A 
popzenének, éppen, mert az azonosulás révén működik, kritikus eleme a szöveg. Nem 
állítom, hogy aki folyton blues‐t dudorász magában, abból szimpatikus, búvalbélelt csa‐
vargó lesz, aki skandináv halálmetált, abból szeletelős gyilkos, aki meg Zámbó Jimmy‐t, 
abból Zámbó Jimmy, de valami ilyesmi azért van. A popzene nagy problémája az, hogy 
a  fentebb  felsorolt  témákról  iszonyú  nehéz  valami  olyasmit  énekelni,  ami  ne  volna 
csutkára  koptatott  közhely,  és  ne  tocsogna  a  nyálban.  Egyes műfajokban —  ezeket 
hívják gyűjtőnéven rockzenének — ezt próbálja kompenzálni a reszelősre kezelt hangú 
gitárral, basszusgitárral és dobbal előállított, viszonylag szigorú  (döngölős vagy mini‐
malista) hangzás, de sokszor pont a zord külsőségek teszik végképp parodisztikussá az 
egészet. (A paródiák közül hadd ajánljam az olvasó figyelmébe Rob Reiner 1984‐es This 
is  Spinal  Tap  című  fiktív  dokumentumfilmjét  a  világ  leghangosabb  zenekaráról.) 
Márpedig  nemigen  szólhat másról  az  éneklésre  szánt  zene, mint  ezekről  a  témákról, 
hiszen  a  léleknek valóban  ezek  a  legnagyobb  szenvedélyei:  a másik,  az  élet,  az  igaz‐
ságosság  és  Isten.  Szenvedély  nélkül  pedig megette  a  fene  az  egészet.  (Lovasi  zse‐
niálisan summázza ezt a problémát a „Szécsi Pál” című opuszban a Sika, kasza, léc‐ről.) 
És némi elnéző attitűd is indokolt a befogadó részéről. Hiszen nem azért van a szívünk, 
hogy mindig valami  lélegzetelállítóan eredetit érezzünk vele. „Az ember ott  legbelül: 
spájzajtón  falvédő” — ahogy azt valaki egyszer nagyon  találóan megjegyezte  („Kifor‐
dult belsők közt”, Bálnák ki a partra). 

12 „Tűkön táncol”, Kiscsillag: Gretest Hits vol. 1. 
13 „A következő buszon”, Föld, kaland, ilyesmi. 
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A hal mindig meghal,14  („Kiköpik a kukoricát,  /  tiszta vér a szár‐
nyuk  is,  / elalszanak mégis a  /  rózsaszín vizükben”,15 vagy: „Nylon‐
szatyorból kivettetnek kádba, / belelegyezgetnek az elmálló morzsák‐
ba”16), vagy már eleve halott („Kiszáradt partokra / vihetnél most el, / 
nézek volt habokba, / a szél porokat kever, / látok régi halat, és dara‐
zsakat rajta, / látod ő is maradt, / és most meg van halva.)17.  

Élő  és  halott  halak  vezetik  be  a Holdfényexpressz‐en  Lovasi  talán 
legszemélyesebb és legintimebb szerelmes versszakát is: 

(…) míg guppikat / bökdösnek a szálkák / ha csipkedik / a szárnyát / egy 
haldögnek / ottan a / Duna tévén, / nem kaptak / hétvégén / eleget. / Az 
erkélyen  / muskátlik,  /  ott  eszünk  /  szalámit  / magába.  / Meglátszik  / 
lehelet,  / a  légző‐  /  rendszered  / ahogy  csinálja  /  az oxigén‐  /  ellátást  / 
fenntartó / légmozgást. / Jajdeszép / ez a kis / élet, hogy / ilyenbe / nem 
téved. / És szép zenét / rakok be, / és zenél a / belseje / is ám a hasadnak. 
/ A fejemet / ráhajtom, / és hallgatom, / hallgatom, / hallgatom ott bent, / 
hogy vagy.18

Ezt úgy énekli rá Lovasi a háromnegyedes zenére, hogy csak minden 
második  (helyenként  minden  negyedik)  ütemre  énekel  három 
(minden negyedre egy) szótagot, közte szünet, s az így megszaggatott 
háromnegyed lüktetése maga is felidézi azokat a pillanatokat, amikor 
a ki‐ és belégzés automatikussága hirtelen odalesz, és tudatossá válik, 
hogy lélegzünk. A tudatosult lélegzés talán a legelemibb élményünk a 
saját  egzisztenciánkról.  Ez  aztán  hallhatóvá  is  válik  az  Én,  szeretlek, 
téged című lemezt bevezető, szintén háromnegyedes a capella dalban.  

És  halraj  horkol  a  szőreink  közt  abban  a  zseniális  darabban  is, 
amelyik  egy  balatoni  kocsmai  záróra  kapcsán  szólítja meg  az  időt, 
mondhatni, mint „a létmegértés horizontját”, könnyedén felidézve azt 
az  egzisztenciális  tapasztalatot,  amit Heidegger a Lét  és  idő második 
szakaszának harmadik fejezetében kifejt.19 

 
 

14 Illetve nem mindig. Pár éledben marad, például ezek: „Nézd rózsáim a Napnak 
szerepelnek,  /  a mélyben  halaim  kenyérbelet  esznek,  /  gyönyörű  kertem  van,  /  ott 
fekszem egymagam, / hatalmas kertem van, / a fűben egymagam” („Bársonyfüggöny”, 
Ágy, asztal, tévé). 

15 „Halszív”, Föld, kaland, ilyesmi. 
16 „Fűben alvó”, Ágy, asztal, tévé. 
17 „Huszárnóta”, Föld, kaland, ilyesmi. 
18 „Már délután”, Holdfényexpressz. 
19 „Éjfél van, a presszóban  let’s go van, mondja a kopasz erős, aki az est győztese 

lesz. / Jó — mondok, — csak én még egy kis maradékot meginnék, látod, itt, előttem ezt. 
/ De a mondat végével együtt / kivezet a kapuhoz, hogy e’gyütt / az Idő, itt várd meg, és 
otthagy, bent meg nevetnek egyet.  / De mindegy, pont  jön az  Idő,  / hogy megmondja 
nekem, ugyan mitő’ / dugulnak el szép ívű folyók, / és lesz mocsár az egész tájból, / s ha 
kijön fölé a kakukkod párszor, / én nekivágok valami kezembe akadót. / Hát hogy tudsz 
ilyen  utolsó  lenni,  /  hogy  ami  volt,  úgy  többet  nem  lesz  semmi,  /  itt  állunk  valami 
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Lovasi  rendszeresen  visszatérő motívumokkal  dolgozik  (a  rét,  a 
hajó, a repülő, az űrhajó, a különféle állatok, és még sok más) gondol‐
hatnánk, hogy a világvége ezek között az állandó motívumok között a 
hal párja, az egzisztencialista tematika megformálásának másik állan‐
dó  eszköze;  a  világvége  a  személyes  világ  vége,  a  végítélet  felidé‐
zésének nincs specifikusan teológiai éle.  

LEGYEN ISTEN, PLÍZ! 

Nyilvánvaló  azonban  Lovasi  kifejezetten  teológiai  érdeklődése.  A 
„Kép mindenkiről”‐ben  azt mondja  a  gyerekkoráról:  „És  nem  volt 
Isten, de akkor úgy tűnt,/ nem is hiányzik nagyon”,20 amiből jogosnak 
tűnik arra következtetni, hogy viszont most van Isten, vagy ha nincs, 
akkor  nagyon  hiányzik.  Erről  tanúskodik  ugyanezen  a  lemezen  az 
„Ippon lite” című szám is. „Amit gondoltál, / ahogy gondoltad, / úgy 
tűnik, hogy van, / úgy tűnik, hogy vagy” — ez nem szólhat másnak, 
csak  a  teremtőnek,  hiszen  ez  a  dal  egy  zseniális  parafrázisa  Jákób 
birkózásának az Istennel (1 Móz 32,24‐31).21 Aki itt Istennel tusakodik, 
maga a szerző.  

Jákób  tusáját  Istennel  a  lelkiismerete  vívja. Épp  hazatérőben  van 
szülőföldjére Lábántól, aki átverte, és akit átvert,  feleségeivel, Lábán 
lányaival, akikért kétszer hét évet szolgált, Benjáminon kívül már az 
összes  fiával, akikből  Izrael  törzsei  lesznek, nagy vagyonnal, szolgák 
hadával.  Tudja,  hogy  ha  megvirrad,  találkozni  fog  bátyjával, 

 
 
nyárban / a Balatonban, a májamon száj van, / a víz mint a vaj olvad a Holdtól, szőreink 
közt halraj horkol” („Presszó rock”, Ül). 

20  „…csak ha  apuék  a viharral ordítottak  / magyarnótákat  a  tavon”  (Én,  szeretlek, 
téged). Hogy miért  pont  akkor  hiányzott  az  Isten?  Biztosan  csak  a  rím  kedvéért. De 
nekem azért eszembe  jut erről a vihar lecsendesítéséről szóló evangéliumi történet, vö. 
Mt 8,23‐27; Mk 4,36‐41; Lk 8,23‐25. 

21  Jákób pedig egyedül marada és  tusakodik vala ő vele egy  férfiú, egész a hajnal 
feljöveteléig. Aki mikor  látá,  hogy  nem  vehet  rajta  erőt, megilleté  csípőjének  forgó‐
csontját,  és  kiméne  helyéből  Jákób  csípőjének  forgócsontja  a  vele  való  tusakodás 
közben. És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: Nem bocsá‐
talak  el  téged míg meg  nem  áldasz  engemet.  És monda  néki: Mi  a  te  neved?  És  ő 
monda: Jákób. Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem 
Izráelnek; mert küzdöttél vala Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdé Jákób, és 
monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én 
nevemet? És megáldá őt ott. Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert 
láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a nap felkél vala rajta, 
amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére. 

„Amit álmodtál, ahogy álmodtad,  / úgy  tűnik, hogy van, úgy  tűnik, hogy vagy.  / 
Ezentúl mostmár működik a minden,  /  tudhattam volna, de soha nem hittem,  / hogy 
tudni nem lehet, amibe’ hinni kár, / iszapbirkózás, millió sáros pár, / könnyű reggel ez, 
vicces, ami fájt, / hagyd magad, isteni, / földet érsz, ippon lite.” 
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Ézsauval,  akitől  semmiért  megvette  az  elsőszülöttséget  és  Izsák 
vakságát  kihasználva  elcsalta  az  atyai  áldást,  és  ezzel  a  jogot  Isten 
Ábrahámmal kötött  szövetségének  továbbvitelére,  aminek  a  révén  a 
választott  nép  ősatyjává  lehet.  Számít  Ézsau  jogos  haragjára,  aki 
négyszáz  fegyveres  élén  várja,  kétségek  gyötrik,  hogy  vajon  Isten 
valóban méltónak  tartja‐e az áldásra.  Jákób  tusájának ez a  tétje: meg 
tud‐e  állni  Isten  előtt,  számíthat‐e minden  bűne  ellenére  Isten  elfo‐
gadására, mert  ha  nem,  akkor  a  reggel  a  halálát  hozza  el,  és  egész 
házanépéét. A lelkiismeret viaskodása Istennel a halál megelőlegezett 
közelségében, a mi szerzőnk számára is az egyik tartalma a nem‐isteni 
és az isteni birkózásának. A legerősebben talán a „Gyógyüdülő” című 
dal szól erről,22 de a maga egyszerűségében és durvaságában nagyon 
erősen a „Feketemosó”23 is. De az Istennel való tusakodásnak van egy 
másik  oldala  is.  Ez  részben  az  előbbinek  a  fonákja  vagy  komple‐
mentere,  részben megelőzi  az  előzőt:  ha  ez  a  tusa  nem  tud  pozitív 
irányban eldőlni, az előzőnek nem tudni, hogyan lesz értelme — és ha 
a  lelkiismeret  tusája  árnyékbirkózás,  az  minden,  csak  nem  meg‐
könnyebbülés. Ez arról szól, hogy el lehet‐e hinni, hogy van Isten, és 
ha van Isten, lehet‐e szeretni. 

Fogadni mernék,  hogy  Lovasi  életének  ez  az  egyik  legfontosabb 
kérdése. Az enyémnek az. 

De  miért  is  kéne  annyira,  hogy  legyen  Isten?  És  miért  nehéz 
elhinni, hogy szerethető? 

Banális dolgokat fogok mondani. 

Ha bizonyos helyzetekben valakitől megkérdik, hogy mire gondol, és azt 
feleli, hogy ’semmire’, gyakran csak színlel. Akiket szeretnek,  jól tudják 
ezt. De ha őszinte a válasz, ha azt a sajátos lelkiállapotot tükrözi, amikor 
az üresség hallatja a hangját, amikor megszakad a megszokott mozdu‐
latok láncolata, amikor a szív hiába keresi a hiányzó láncszemet, akkor e 
válasz az abszurditás első jele. 

Néha  leomlanak a díszletek. Ébresztő, villamos, négy óra hivatal vagy 
gyár,  ebéd,  villamos,  négy  óra munka,  vacsora,  alvás  és  hétfő,  kedd, 
szerda, csütörtök, péntek, szombat – általában könnyedén végigcsinálja 
az ember.24 Ám egyszer csak felmerül a ’miért’, s ezzel a csüggedt rácso‐
dálkozással kezdődik minden. A csüggedtség a taposómalom végét, de 

 
 

22 „Jó, persze, ezek is szálak, és össze‐vissza elvezetnek / egy könnyebb úthoz, és a 
végén délibábos célkeresztek. / Egy percig sem fogod élvezni, és a semmiért majdnem 
meghalsz,  /  és később  tényleg, de úgy, hogy magadban  feldöntöd az összes asztalt.  / 
Mert  ott munkál  az  iszonyú  kétség,  hogy  nem  voltál  a  helyes  úton  /  soha  egyetlen 
percig sem, és most itt az idő, hogy múljon / minden mindenestől, puszi, ez irgalmatlan 
bénaság / nagy levegő, napfény, víz, csönd és összecsukható fák” (Én, szeretlek, téged). 

23 Kiscsillag. 
24 „Úristen, úristen, hogy én ezt mennyire unom” („WC‐n sírni”, Én, szeretlek, téged). 
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egyszersmind az öntudatra ébredés kezdetét jelenti. Felráz és válaszútra 
kényszerít:  öntudatlan  visszatérés  a  taposómalomba  vagy  végleges 
ébredés. Idővel az ébredésnek is következménye van: öngyilkosság vagy 
talpra állás.25 (…) 

Sivár életünk mindennapjain  így hordoz bennünket az  idő. De mindig 
eljön  a  pillanat,  amikor  nekünk  kell  vállunkra  vennünk.  A  jövőben 
élünk:  ’holnap’,  ’majd’,  ’ha majd  elhelyezkedsz’,  ’ha nagy  leszel, meg‐
érted’. Csodálatra méltó ez a következetesség, hiszen végül  is meg kell 
halni.26 De eljön a nap, mikor az ember rájön vagy kimondja, hogy har‐
mincéves. Ezzel azt állapítja meg, hogy  fiatal. Ugyanakkor el  is helyezi 
magát az  időben.27 Felismeri, hogy a görbe egy bizonyos pontjára érke‐
zett, bevallja, hogy ezt a görbét végig kell járnia. Rádöbben, hogy az idő 
fogja,  felismeri  benne  legádázabb  ellenségét28.  A  holnapra,  csak  a 
holnapra  várt,  pedig  egész  lényével  tiltakoznia  kellett  volna  ellene. A 
hús lázadása: ez az abszurd. (…) 

A magatehetetlen testből, melynek már a pofon se számít, eltűnt a lélek. 
A kaland  elemi végérvényes volta  adja  az  abszurd  életérzés  tartalmát. 
Rendeltetésünk halálfényében kiütközik a fölöslegességünk. Nincs olyan 
erkölcs, olyan erőfeszítés, amely a priori igazolható volna a sorsunkat irá‐
nyító véres matematikával szemben. 

Ezt Camus  írja a Sziszüphosz mítoszában,29 és persze nem nagy újság, 
mindezt már megírta  Salamon  király  is,  kishíján  háromezer  éve,  a 
prédikátor könyvében.30 Nem újság, de ez nem jelenti azt, hogy napi‐
rendre tudnánk térni felette. Meglehet, hogy ez csupán az őseink által 
bejárt  sajátos  evolúciós  pályafutás  reprodukciós  szempontból  értel‐
metlen,  sőt  egyenesen  káros  mellékhatása,  de  úgy  tűnik,  szenve‐

 
 

25 „Tudom megállni a halált, / de azért jó lenne tudni, / hogy hová megy ez a felhő, / 
meg hogy meddig kell még dugni” („Gomolygó”, Én, szeretlek, téged). 

26  „Ugye,  nem  hitte  el  senki,  hogy  meghalni  muszáj?”  („Űrturista”,  Holdfény‐
expressz),  illetve: „A szexszel meg a sporthírekkel  / elmegy az  idő, aztán  fekszel  / éjjel 
ébren, hogy mindenki meghal‐e” („Nem fáj”, Turisták bárhol). 

27 „Már elmúltam húsz, még nem vagyok negyven, / tudom, hogy kell győztesnek 
lenni, de nincsen hozzá kedvem” („Mire megtanultam”, Bandi a hegyről); illetve: „Lám, 
csak elment ez  is, / este temettetik, / mikor a nap  lemegy, / a tizenháromezredik.  / Na 
nem nő, mer’ azért / ennyi nem jutott, / és fekvenyomni is / kevesebbet tudok. / Napom 
volt ennyi / eddig itt a Földön. / Csak álmomban repültem, / nagyjából itt lent töltöm / 
az  időm,  hadd menjen,  /  lábbal  tolom  odébb,  /  ha  rám  akad  némi  /  időhordalék.  / 
Elszívtam én kérném  / csomó  jó  levegőt,  / elhasználtam a Földön  / rengeteg  joule‐t és 
lóerőt.  /  És  használódtam  én  is,  /  de  akit  használnak,  /  arra mondják:  hasznos.  / A 
károsok kárálnak: / a  jobbik fele megvolt, / és most  jön majd ám a neheze. / A seggem 
napba tartom, / és azt mondom, hehehe” („A tizenháromezredik”, Turisták bárhol). 

28 „Hát hogy tudsz ilyen utolsó lenni…” 
29 Európa 2001 (Diákkönyvtár), 291. oldal. Vargyas Zoltán fordítása. 
30 Vö. Préd 1,1 ‐ 2,27; 6,1‐9. 
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délyünkké  vált,  hogy  legyen  jelentése  és  jelentősége  a  létezésnek,31 
legyen történet, amit a  létezésünk történései kirajzolnak,32 s ha nincs, 
azt  alkalmasint  annyira  megalázónak  és  elviselhetetlennek  tartjuk, 
hogy élni sem vagyunk hajlandóak. 

Csak egyetlen  igazán komoly  filozófiai kérdés van: az öngyilkosság. — 
írja Camus. Ha meg tudjuk ítélni, hogy érdemes‐e leélni az életet, akkor 
választ  is  adtunk  a  filozófia  alapkérdésére.  Hogy  aztán  a  világ 
háromdimenziós‐e, hogy a  szellemnek kilenc vagy  tizenkét kategóriája 
van‐e, másodlagos. Az már csak  játék, előbb válaszolni kell. S ha  igaz, 
mint Nietzsche  állítja,  hogy  egy  filozófusnak  példát  kell mutatnia,  ha 
megbecsülésre tart igényt, akkor azt is láthatjuk, milyen fontos a válasz, 
ez előzi meg a döntő lépést.33  

A fordító jegyzetében azt írja, Camusnek mottója lehetne József Attila 
„Reménytelenül” című verse.34 Igaza van. 

Az ember végül homokos 
szomorú, vizes síkra ér, 
szétnéz merengve és okos  
fejével biccent, nem remél. 
 
Én is így próbálok csalás 
nélkül szétnézni könnyedén. 
Ezüstös fejszesuhanás 
játszik a nyárfa levelén. 
 
A semmi ágán ül szivem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szeliden 
s nézik, nézik a csillagok. 

Nincs  még  egy  vers,  legalábbis  én  nem  vettem  észre,  amire  ilyen 
gyakran utalna Lovasi közvetlenül a szövegeiben.35 (A „Minden száj” 

 
 

31 „Mer’ én akkor még jelentést kerestem jelenségben…” 
32 „Rajtakaptál, nincs történet…” 
33 I.m. 283. oldal. 
34 Vargyas Zoltán a műhöz fűzött első végjegyzetében veti ezt fel.  
35 „Ez volt hasonlat szájadba rágva,  / adok  falatot, ha ki van  tátva,  / vagyok a ga‐

lamb,  ki  vagyok  sütve,  /  vagyol  a  nagy  strucc,  a  fej  beütve,  /  homokos,  vizes  síkba 
bedugtad,  / mer’  olyan  rossz  lesz,  ‘anyu még  kicsit  hadd’  /…/  kicsit  hadd maradjon 
minden így, anyukám” („Kicsit hadd”, Velőrózsák). 

„Maradunk élve, valamit mondunk, / mi okunk van rá, aki megáll / homokos, vizes 
síkon, az tudja, / tovább kell menni, szétnézni kár” („Zár az égbolt”, Bálnák ki a partra). 

„…/ a padláson Attila nagy  ruhahalommal  / még nincsen  se vizes sík,  se hernyó‐
szerű bajusz…” („Lekvár”, Ül). 



ANDRÁS EVANGÉLIUMA 
 

65

elején, a pillanat késhegyén megcsillanó  fény  is  eszünkbe  juttathatja 
az ezüstös fejszesuhanást a nyárfa levelén.) 

A csalás nélküli széttekintés eredménye — legalábbis a lehetséges 
értelmezések  egyike  szerint —  annak  a  tudomásulvétele,  hogy  az 
objektív világ tökéletesen vak és közömbös mindazzal szemben, ami a 
személyes világ szubjektivitásában fontos nekünk. „Embertelen az Ég, 
a  Föld:  tízezer  lénnyel  bánik  úgy,  mintha  megannyi  szalmakutya 
volna.”36

Lovasi  is  írt  egy  szívszaggató  dalt  az  objektív  világrendnek  a 
személyes világgal szembeni közömbösségéről: 

Az  utolsó  agy még  roppantul  rugdos,  /  pedig  vége  a  kísérletnek  /  az 
utolsó állat megáll a  fák közt,  / és elbődül: Nincsenek meg.  / Kit hív, a 
felhők szarnak rá, mennek,  / dolguk van, délen esni  fog,  /  fölöttük egy 
egykedvű, roppant nagy rendnek / világítanak égve hagyott napok. / De 
ez nem  látszik,  így hát csakis a Hold  fest  / kékes melleket a  felhőkre.  / 
Ráordít a mellekre ez az állat, / és délen esni kezd a lejtőkre.37

Bertrand Russell pedig ugyanezt így fogalmazta meg harminc évvel a 
„Reménytelenül” születése előtt: 

Hogy  az  ember  olyan  okok  okozata,  amelyeknek  semmiféle  fogalmuk 
nem  volt  arról,  hogy miféle  cél  felé  tartanak;  hogy  az  eredete,  növe‐
kedése,  reményei  és  félelmei,  szerelmei  és  hitei  nem  egyebek  atomok 
esetleges együttállásánál; hogy sem tűz, sem hősiesség, a gondolatok és 
érzések semmiféle  intenzitása nem őrizheti meg az  individuális életet a 
síron  túl;  hogy  a  korszakok minden művének, minden  eltökéltségnek, 
ihletnek, az emberi zsenialitás déli verőfényének mind az a sorsa, hogy 
elpusztuljon a naprendszer hőhalálában, s hogy az emberi  teljesítmény 
egész  templomát  elkerülhetetlenül  maga  alá  temeti  az  elpusztuló 
univerzum törmeléke — ezek a dolgok mind, ha nem  is állnak minden 
vitán  felül, már  annyira  közel  vannak  a  teljes  bizonyossághoz,  hogy 
semmilyen  filozófia, amely  elutasítja  őket, nem  remélheti, hogy  sokáig 
fennállhat. Csupán ezeknek az igazságoknak az állványzatán belül, csak 
a makacs kétségbeesés  szilárd  alapzatán  lehet mostantól  a  lélek biztos 
szálláshelyét felépíteni.38

 
 

36 Lao‐ce: Tao te king, 5. vers. 
37 „Utolsó agy”, Turisták bárhol. 
38 „That man is the product of causes which had no prevision of the end they were 

achieving; that his origin, his growth, his hopes and fears, his loves and his beliefs, are 
but  the  outcome  of  accidental  collocations  of  atoms;  that  no  fire,  no  heroism,  no 
intensity of thought and feeling, can preserve an individual life beyond the grave; that 
all  the  labours  of  the  ages,  all  the  devotion,  all  the  inspiration,  all  the  noonday 
brightness of human genius, are destined  to  extenction on  the vast heat death of  the 
solar  system,  and  that  the whole  temple  of Man’s  achievement must  inevitably  be 
buried beneath the debris of the universe in ruins—all these things, if not quite beyond 
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Az  istenkérdésnek  az  a  tétje,  hogy  valóban  így  van‐e. Hogy  a  léte‐
zésünket  létrehozó  és  fenntartó  erők  valóban  tökéletesen  közöm‐
bösek‐e a léthez mindenképpen mint sajátjához viszonyuló személlyel 
szemben. Valóban  a makacs  kétségbeesés‐e  az  önmagával  szemben 
tisztességes  ember  egyetlen  lehetséges  attitűdje  saját  léthelyzetét 
illetően. 
 
Honlapjának  tanúsága  szerint  a Magyar Kétfarkú Kutya Párt  tavaly 
augusztus 5‐én, Szegeden elhelyezett egy teológiai tartalmú óriáspla‐
kátot. A kérdéses plakát közvetlenül egy akkoriban országszerte  lát‐
ható  típusplakát mellett  található, amin sárga alapon  fekete betűkkel 
egy egyszavas felszólító mondat áll: „Kérj!” Az MKKP plakátján fehér 
alapon,  fekete  festékszóróval  írt  bizonytalan  betűkkel  pedig  ez: 
„Legyen Isten, plíz!”. 

Sokáig éljen a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. 

A „VÉR ÉS BÉL” BRAZIL SOROZAT ÉS A „KIS ÉLET” 

A  makacs  kétségbeesésnek  természetesen  van  egy  makacs  alterna‐
tívája.  

Egy biológus  ismerősöm  azzal  tölti  az  életét, hogy volt gyarmat‐
tartó országok  természettudományi múzeumainak  évtizedek óta  fel‐
dolgozatlan  anyagaiban  eddig  ismeretlen  pókfajok  után  kutat. 
Egyszer  megkérdeztem,  hogy  miért.  Ezt  válaszolta:  „Mindenkinek 
megvan a maga szappanoperája”. 

A  kétségbeesés  makacs  alternatívája  a  szappanopera.  De  nincs 
kétségbeejtőbb a szappanoperánál, mihelyt az ember  távolságot vesz 
tőle, és lelepleződik. 

A  szappanopera  igen  nagy  erejű metafora.  A  Vér  és  bél  brazil 
sorozat jóval többet jelent önmagánál. A Holdfényexpressz és Velőrózsák 
című  lemezek  tárgya nem  elsősorban kultúrakritika, bár  természete‐
sen az is. A mai sensus communis‐t elsősorban fenntartó televízió köré 
szerveződő  kereskedelmi  tömegkultúra  funkciója  nem  az  élet  értel‐
mének  felmutatása, hanem a  reklámidők és –felületek értékesítése,  s 
végül a rendszer alapját  jelentő fogyasztás fenntartása, mondhatnánk 
sommásan.  A  vetélkedőkben  és  lottósorsolásokon  előírás  szerint 
mosolygó és gombnyomásra tapsoló díszletemberek, az emberségün‐
ket lealacsonyító, sorozatgyártott műanyagkarakterekkel bábozó soro‐

 
 
dispute,  are  yet  so  nearly  certain  that  no  philosphy which  rejects  them  can  hope  to 
stand.  Only  within  the  scaffolding  of  these  truths,  only  on  the  firm  foundation  of 
unyielding despair, can the soul’s habitation henceforth safely built” (Russell: „A Free 
Man’s Worship”, Independent Review, December, 1903). 
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zatok,  az  önmegalázós  valóságsók,  a  sportközvetítések  özöne  révén 
fotelben  fekve  szemlélhető  küzdelmek, drámák  és önmegtagadások, 
amelyek  épp  irdatlan  dömpingjük  miatt  elveszítették  minden 
jelentőségüket, a kétfejűborjús, guminős bulvárhíradók, majd az igazi 
híradóban  a  közjó  kérdései  helyett minket  a  brazil  szappanoperák 
dramaturgiai  színvonalán  álló  politikai  narratívákkal  etető  politiku‐
sok, s a blokk végén a mindenki által tudott módon levegőbe mutoga‐
tó  időjárás‐jelentő által  fémjelezhető  fogyasztói  tudatfolyam azonban 
talán mindennél alkalmasabb az emberi egzisztencia semmisségének 
leleplezésére. Mikor Lovasi megmutatja  a  szappanoperát, mindig  ez 
utóbbit is teszi. Így van ez a legkarakteresebb ilyen témájú dalokban, a 
Velőrózsák  lemezen megszólaló  „Hang  és  fény”,39 meg  „Vér  és  bél” 
című számokban,40 és a legkegyetlenebbül az egy évvel korábbi Hold‐
fényexpressz‐en hallható „Múlató”‐ban.41

Lovasi  a  maga  módján  hangszerelve  ugyanazt  mondja  el,  amit 
akármelyik  egzisztencialista. Ami Kierkegaardnál  a nyárspolgáriság, 
Heideggernél  a  beleveszés  a  das Man‐ba,  az  Lovasinál  a Vér  és  bél 
brazil sorozat. A szappanopera a makacs menekülés a feleszmélés és a 
 
 

39 „Nem figyeltem, bocs, pedig mentél, TV, / épp az érzéstelenítős műsorod volt. / 
Sok  szép  lány  tapsolt,  amíg  betyárok  dobálták  /  a  tágra  nyílt  ember  szembe  a  port. 
/(ref.)/  Szeretem,  ha  visztek,  mindegy  is  hová,  /  egy  vetélkedőben  nyertem  ezt  az 
álmom. / Valami dal szól gyerekkoromból, örülök, hogy a refrén / még megy és lassan a 
többit is kitalálom /(ref.)/ Egyedül fekszem, álmomban nővel voltam / aztán felkelek és 
nézem kicsit az éjszakát.  / Egypár szaros csillag nézi, hogy a szívem,  / hogy  lökdösi a 
Holdat az égen át.  / Csak hang  legyen és  fény, sok szép halott állat  / mutassa neked, 
hogy mennyivel  jobb nálad,  / és egy  leszedált ország  tapsolgat a  szarnak,  / boldogan 
élnek, amíg csak meg nem halnak.” 

40  „Kis  PR‐munka,  s  egy  perc  alatt  /  romló  húson  selyemszalag,  /  se  istenek,  se 
állatok,  /  se  növények  neve  nem  maradt  /  meg  a  fejemben  /  van  egy  ablak,  /  ott 
dobáltam mindent ki, / maradjatok este otthon, / ma lesz a TV‐ben a / „Vér és bél” brazil 
sorozat.  / Régóta megy,  / székláb beszél  tapétához,  / közbe’  jönnek  legszebb  lányok,  / 
amit szeretnek, az mind divatba jön (…)” Székláb beszél tapétához! Zseniális!  

41 „Életbe’ maradunk bebábozódunk,  /  találunk valakit,  / valamit mondunk  / neki, 
hogy  úgyis mindegy,  hát  gyere  /  velem  halálig  jobb  híján,  leszel‐e?  / Nem  lesz  egy 
fáklyásmenet. / Tudod, mibe kerül annyi fáklya? / Hát te inkább csak belül / gyújts egy 
gyertyácskát, minden napra egyet  / néha majd elfújom, olyankor  szeretlek  / a  sötétbe 
csöndesen. / Látod, a testnek is jó, / a léleknek meg egy kép a sötét mellékhajó / oldalán, 
vagy  a gyüliben  az  aznapi  csodán  /  csüngeni, mint Évának  az  almája  a  fán,  amely  a 
fajtánkat gazdátlanná tette, / hogy akármit fog, az kéri hogy eressze. / Mink meg csak 
szoríjjuk,  hogy  érezzük,  hogy meleg,  /  hogy  nem  vagyunk  egyedül,  nosza,  öleljetek 
meg!  / Addig  is  kalandos  a TV‐ben  az  este,  /  töltök pohárba,  hogy  valaki  szeresse  / 
szegény  főhősnőt, ha már a  főhős nem  / ér  rá, mert a  / világot pelenkázza éppen be, 
hogy ne potyogjon rá a szar mindenre. / Ez száraz fehér, de amúgy mindent szeretek, / 
néha Karácsony, térdemre gyerekek, / szép betegségeket nevelünk majd   magunkba’, / 
csendesen megvárjuk, míg eldől a gomba / a rexasztalon, ha egy bátrat lökünk, / aztán 
oda se nézve a padlóra köpünk, / hogy ennyi volt tényleg, tényleg csak ennyi, / sakkban 
csak paraszt, kártyába’ betli.” 
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nyomában  járó kétségbeesés  elől. Homokos, vizes  síkba a  fej  strucc‐
módra beütve. 

A szappanopera az a történet, amit nem érdemes végignézni, ami 
mellett az  ismerősség és a  rutin miatt  tartunk  csak ki, és mert nincs 
igazi történet, valódi dráma, vagy ha volna is, túl fáradtak és lusták42 
vagyunk hozzá. Ha nincs igazi történet, minden szappanopera, mond‐
hatnánk  a  prédikátor  szomorú  refrénjét  visszhangozva. Hogy  van‐e 
más  választásunk, mint  a  szappanopera  vagy  a  kétségbeesés,  hogy 
csak  nyárspolgárok  vagy  a  teljes  rezignáció  lovagjai  lehetünk‐e,  ez 
múlik azon, hogy van‐e szerető és szerethető Isten. 

Természetesen  a  vallás  is  lehet  szappanopera  (ld.  „Múlató”). De 
érdemes  felfigyelni  arra,  hogy  „a  bajnok”  a  kereszt  helyett  teszi  a 
mellünkön  összekulcsolt  kezünk  alá  a  távkapcsolót,  amikor  végzett 
velünk  a  „Kinn  állok  a  ház  előtt”‐ben,43  és  a  világvégi  píártábor 
számára  is  csak  az  istennélküliség  a  biztonságos  a  „Vér  és  bél” 
végén.44

Érdekes  összevetni  a  Lovasi  viszonyát  a  jelentéktelenséghez  a 
jelentéktelenség  egy  másik  kitűnő  megéneklőjével  a  hazai  popze‐
nében,  a  KFT‐vel.  Bornai  és  Laár  iróniája  tárgyilagos  és  rezervált. 
Majdhogynem  a  kívülálló  egykedvű  derűjével  készült  leírásokkal 
találkozunk  a  semmiről.  (Jellegzetes  példák  a  „Macska  az  úton”,  a 
„Tea”, a „Balatoni nyár” vagy a „Vonat” („Elvitt egy adóellenőrt / aki‐
nek tegnap délelőtt / meghalt egy távoli rokona, / elvitte a mérnök úr 
fiát  /  bejárni  Csehszlovákiát  /  zsebében  kétezer  korona” — milyen 
szép.) Lovasinál az  emberi  egzisztencia  semmi‐voltának  szóló  irónia 
alól majdnem mindig kilátszik a kétségbeesés (a „Múlató” mellett erős 
példa erre a „Szociodisco”45). Laár és Bornai szövegeiben nyomát sem 
találjuk  ennek,  ahogy  hiányzik  az  az  indulat  is,  amivel  Lovasi  az 

 
 

42 „Túl kövérek”.  
43  „Kinn  állnak  a  ház  előtt,  lépéseket  hallok.  /  Be  fogom  engedni,  és  ott majd  a 

bajnok / kereszt helyett a mellemen összekulcsolt kezem alá / rakja a távkapcsolómat” 
(Holdfényexpressz). 

44 „Világvégi PR‐tábor  / összetört űr  tükrén  táncol  / olyan  jó, hogy nincsen  Isten  / 
megkönnyebbült, / megkönnyebbült kicsit minden.” 

45 „Ha elkezdesz messze nézni, / látod magad, hogy néni‐ / korodban ver egy állat, / 
vagy  a pisis nadrágszárad  /  rázogatod  a  téli  sarkon,  /  és nem mondja  senki,  „Uram, 
pardon, / elmondaná‐e az életét, / lennénk rá páran, és… izét, / tanulságot szűrnénk le / 
belőle  jó előre.  / Mert mi  fiatalok volnánk  itt,  / és a maga normáit,  / amivel elindult,  / 
elvetnénk, és megint múlt‐ / időt kell, hogy használjak, / de maga csak volt, magának / 
ki volt mérve ez az út, / hogy ide gurul, de amúgy / nem tudhatta, hogy hol áll le, / meg 
mi jöhet még, úgyhogy ne / tépelődjön, hogy van‐e / az életnek szép értelme. / S ha van 
is a  fejében  erről kép,  / nem hiszem, hogy  elővennék  / majd, ha a világról albumot  / 
adnak ki, hogy mi volt ott, / és nem hiszem, hogy benne lenne / valamelyik szép szerel‐
me” (Ül). 
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imént  a  szappanopera  motívumával  megragadott  inautenticitáshoz 
viszonyul. Lovasi szövegei is ironikusak, az indifferencia és kívülállás 
azonban szóba sem jön.  

A  kétségbeesés  és  az  indulat  viszont  az  éremnek  csak  az  egyik 
oldala. A másik az a rendkívüli kedvesség és szeretet, amivel Lovasi 
„kis élet”‐nek46 a rét, a kert, a hajó, a nyuszi, a róka, az almafa, a tea, a 
csiga, a barackoskert és hasonlók motívumaival megrajzolt kisvilága 
felé  fordul.47  Ezekből  a  dalokból  kirajzolódik,  hogy  a  szerzőjük mit 
gondol az autenticitásról. A „kis élet” világa objektív értelemben szin‐
tén  jelentéktelen  és  természetesen  szintén  a halál  felé  tart. Azonban 
személyes  viszonyok  tere. Annak  a  perspektívájából  szemlélve,  aki 
benne áll ezekben a viszonyokban, ez a világ egyáltalán nem jelenték‐
telen,  ellenkezőleg,  ha  van  egyáltalán  jelentése  az  emberi  egzisz‐
tenciának,  az  éppen  azokban  a  viszonyokban  lelhető  fel,  amiket  az 
ember ennek kicsi és személyes világnak a szereplőivel létesít.48

A  „kis  élet”  motívumainak  megvannak  a  jellegzetes  kontraszt‐
motívumai:  a  világűr,  az  űrhajó  és  az  űrprogram,49  a mérnök50  és  a 
telepvezető  szakember,51  a  központ,  az  olajos  vasak,  sőt  az  „olajos 
 
 

46 „Élet,  itt  téged szeretnének  / megmenteni, mert  itt szeretnek  téged,  /  te kis élet” 
(„Olajos vasak vs. Égben edzett  kövek”, Ül). 

„A rétek halványak, / letérdelni nincs idő, / a házam almafa, / autóm a cél. / Piros, 
mint nőm a szélben, / olyan jó kis élet van még” („A rétek halványak”, Föld, kaland, ilyes‐
mi). 

„Jajdeszép / ez a kis / élet, hogy / ilyenbe’ / nem téved…” („Már délután”, Holdfény‐
expressz). 

47 Két jellegzetes példa, amiket nagyon szeretek:  
„Egy  réten sétálunk kézen  fogva  / karodon nyuszi, mellettem  róka  / az  ő kezét  is 

fogja egy tintagomba / a fák  is üzennek,  jönnénk, csak őket fogja / a föld” („Adok egy 
kulcsot”, Ül). 

„Csinálj teát, ne húzz bugyit, / jövünk haza, megindul itt / minden feléd, ha megér‐
zik / az emberszagot, és igénylik / a meleget, a biztonságot / ez otthontalan állatkák, ott / 
jó  lesz mindjárt, megyünk  feléd  /  odaérünk,  alszol,  de  szép.  / Mi  ez, mi  ez?,  kér‐
dezgetnek  /  engem,  én meg melléd  fekszek,  /  és  onnan mondom:  hozzád  jöttünk,  / 
akkor mondják: hát köszöntünk. / Mi az égről a csillagok / vagyunk, és hát ez lehozott / 
minket Neked, és rám mutatnak, / te meg mondod: de rendes vagy. / Hát ezért volt e 
nagy fényesség, / amire felébredtem elébb? / Ezért, ezért. Hol a tea? / Öntenék a csilla‐
gokra. / Mint a gőzfürdőbe’ gőz fejlődik, / minden kontúr elrejtőzik, / a csillagok kial‐
szanak, / az emberek meg elalszanak / lassan” („Csinálj teát”, Bandi a hegyről). 

48 „Milyen hajó megy el ilyen kis vízben?” A Föld, kaland, ilyesmi borítóján a dióhéj‐
ból készült kishajó ennek a jelentős‐jelentéktelen kicsiségnek a szimbóluma.  

49 „Holdutazás”, Naphoz holddal, „Földtörténet”, Föld, kaland, ilyesmi, „A honi csilla‐
gászat  fejlődése”,  Sika,  kasza,  léc,  „Űrrock”,  „Adok  egy  kulcsot”, Ül,  „Mindent  bele”, 
„Csillagközi bál”, „Űrturista”, Holdfényexpressz, „Ha ez a vég”, „Vér és bél”, Velőrózsák, 
„Mára már”,  Bandi  a  hegyről,  „Extra  Light”,  Turisták  bárhol,  „WC‐n  sírni”,  „Minden 
rendben”, Én, szeretlek, téged. 

50 „Német mérnökének”, Sika, kasza, léc. 
51 „Szociodisco”, Ül. 
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gépezet” nevű projekt, a nagyváros,52 a nagyvilág53 és a nagy dolgok,54 
a  tévé,  a  műanyagjátékok.55  A  kontraszt  a  kicsi‐nagy,  belső‐külső, 
személyes‐személytelen,  alany‐tárgy56  fogalompárokkal  ragadható 
meg. A párok első tagjával jellemzett „kis élet” és a második tagokkal 
jellemzett  „nagyvilág”  nem  két  realitás,  inkább  a  realitáshoz  való 
viszony  kétféle módja.  Érdemes megfigyelni  a  kettő  konfliktusát  a 
lábjegyzetekben idézett szövegekben.57
 
Kurt  Vonnegutnak  A  Titán  szirénjei  című  regénye  kezdődik  így, 
valamikor a jövőben: 

Ma már mindenki tudja, hogyan lelheti fel magában az élet értelmét.  
Csakhogy az emberiség nem volt mindig  ilyen szerencsés. Potom száz 
esztendeje  még  se  férfi,  se  nő  nemigen  fért  hozzá  a  bensejébe  zárt 
rejtvényekhez. 
A  lélek  ötvenhárom  kapuja  közül  egyetlenegyet  sem  tudtak  a  nevén 
nevezni. 
Nagy üzlet volt mindenféle összetákolt vallás. 
Az  emberiség,  nem  lévén  tudatában  a minden  emberi  lényben  rejlő 
igazságoknak, kifelé nézett — egyre csak kifelé törekedett. Ebben a kifelé 

 
 

52 „Nagyváros bevette nagylányt, / kellett a levesbe a szárnya, / ablakot nyit, és amit 
főzött, / azt kiönti a félhomályba. / A gőz elszáll, és a járdán / ott marad a sűrű leves, / 
aztán néhány nagyobb darab / feláll, és új életbe kezd. / Először is új külső kell, / ruhát 
kap  a konzervgyárba,  /  és munka után  lezárt  szívvel  / ül be  egy  jobb  ételbárba.  / És 
hazafelé a kapualjba’ / kitámad a bőrkabát rá, / hogy ő még soha, és senki őt nem, / s a 
fiatal konzerv nyílik könnyen.  / És most  jövök én arra éppen,  taxival elviszem haza.  / 
Szeretlek,  mondom,  ő  meg  mondja:  /  Szeress  nyugodtan,  majd  nem  figyelek  oda” 
(„Nagyvárosi románc”, Holdfényexpressz). 

53 „Keletkezett egy ember / nagy adag magánnyal, / ült az erdőben és arra vágyott, / 
nézze valaki, hogy szed virágot. / Arra jött egy nagylány / elhervadt virággal, / s a szex 
után még megbeszélték, / mit csinálnának a nagyvilággal. / És arra  jött nagyvilág, / az 
erdőt  földhöz vágta,  / s a  fák alatt várt a  fiúra,  lányra  / a  túlvilági élet  felekirálysága” 
(„Bujtogató”, Föld, kaland, ilyesmi). 

54  „Épp  azt  fejtem meg,  hogy mennek  a  nagy  dolgok  körbe‐körbe  /  ezüsttálról 
felindul a Hold, a Nap belefordul egy vasvödörbe” („Keringő”, Bálnák, ki a partra). 

55 „…kell  /  itt ebben a  tóban egy  tengeralattjáró  / ebben a panellakásban egy nagy 
grand hotel béke szálló / itt állófogadás van, és én tetszem a szép Csipkerózsikának / itt 
akkora  boldogság  van,  hogy  ide  már  csak  /  műanyagjátékok  járnak”  („Csiga”,  Én, 
szeretlek…). 

56 „Alany nincsen, csak klassz tárgyak…” („Vér és bél”, Velőrózsák). 
57  A  személyes  perspektívának  a  személytelennel  való  konfliktusa  nem  ritkán  a 

fogyasztói kultúrával és modern projekttel való konfliktus. A „kis élet” melletti elköte‐
lezettség  okkal  juttatja  eszünkbe  Ernst  Schumacher  ökológiai  gazdaságtani  alapmű‐
vének szállóigévé lett címét (magyarul: A kicsi szép, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1991). Lovasit kisszámú nem szakmai közéleti megnyilvánulásában rendre az ökológia 
és  az önrendelkezés  szempontjait hangsúlyozó  civil  szervezetek kezdeményezéseinek 
támogatói között találjuk. 
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törekvésben pedig azt szerette volna megtudni, voltaképpen ki a főnök a 
teremtésben, meg hogy mire jó ez az egész nagy teremtés. 
Az emberiség csak röpítette kifelé, mindig kifelé az előretolt ügynökeit. 
Idővel  azután  kihajította  őket  az  űrbe,  a  végtelen  nagy  kifeleség 
színtelen, íztelen, súlytalan tengerébe. 
Úgy hajította ki őket, mint megannyi követ. 
Ezek a boldogtalan ügynökök meg mit találtak? Aminek már amúgy is 
bőviben  voltak  a  Földön:  lidérces,  nagy,  végtelen  jelentéktelenséget. 
Hogy mit kaptak  az  űrtől,  a végtelen nagy kifeleségtől? Három volt  a 
zsákmány: üres hetvenkedés, alpári bohóckodás, értelmetlen halál. 
Végre‐valahára szertefoszlott a kifeleség képzelt, nagy csudája. 
Nem maradt más hátra: nekiveselkedni a befeleség felkutatásának.58

AZ ÉS TE 

Ez  a  kétféle  perspektíva  (kis  élet  –  nagyvilág,  befeleség  –  kifeleség, 
alany –  tárgy) érzésem szerint egybevág a világhoz való viszonyunk 
kettősségéről Martin Buber által a múlt század húszas éveiben adott 
leírással. A viszonyulás kettőssége egyben a  létezés kétféle módja  is, 
ha elfogadjuk, hogy a magunkfajta  létező  számára  lenni annyi, mint 
viszonyban állni. Miután mondandóm számára kulcsfontosságú, kon‐

 
 

58 Móra, 1988, 7. oldal. Borbás Mária  fordítása. Hogy Lovasi olvasott Vonnegutot, 
azt  biztosan  lehet  tudni  a  bálnás  lemez  borítójáról,  amit  egy  Vonnegut‐idézet  van. 
Alighanem Vonnegut az űr‐szimbolika egyik forrása. A Titán szirénjei‐ben egy űrturista 
adja meg  a  választ  az  emberi  lét  értelmére  irányuló  kérdésre.  Salonak  hívják.  Salo 
néhány százezer évvel ezelőtt indult útnak egy a Kis Magellán‐felhő Tralfamador nevű 
bolygóról,  és  az  a  feladata,  hogy  elvigyen  egy  fontos  üzenetet  egy  távoli  galaxisba. 
Űrhajóját  a  Levés  Egyetemes  Akarása  (LEA)  hajtja,  ami  a  legnagyobb  teljesítményű 
hajtóerő  az  egész  ismert  univerzumban.  (Vö.  „De  a  te  űrhajód  sem  a  türelem  tolja”, 
„Holdutazás”, Naphoz Holddal.) A Naprendszer közelébe érve egy kis alkatrész elrom‐
lott Salo űrhajóján, ezért hosszabb időre berendezkedett a Szaturnusz Titán nevű hold‐
ján. Mikor  segítséget  kért  a  szülőbolygójától,  az  otthoniak  a  segítségére  siettek. Úgy 
manipulálták  a  Föld  nevű  bolygót,  hogy  az  emberi  civilizáció  végül  legyártsa  a 
pótalkatrészt. A Kínai Nagy Fal, a Stonehenge, a Kreml és más ilyenek mind üzenetek 
Tralfamador  geometrikus  nyelvén,  amelyekkel  Salonak  az  otthoniak  üzennek.  A 
pótalkatrész egy hosszúkás  fémlemez két  lyukkal. A  fémlemezt végül megkapja Salo, 
de  épp  akkor,  amikor  Salo  annyira  kétségbeesik  egyetlen  barátja  elvesztésén,  hogy 
szétszereli magát, és alkatrészeit szanaszét szórja a Titánon. Salo ugyanis robot, ahogy 
mindenki  a  Tralfamadoron.  Egyetlen  barátja  egy  földi  ember,  aki mikor  rájön,  hogy 
nagyszabású  és  történelemformáló  életének  értelme  a  pótalkatrész  leszállítása  volt, 
dühödten követeli, hogy Salo olvassa  fel neki az üzenetet. Salo szegény erre képtelen, 
hiszen  gép.  Az  évezredeken  keresztül  a  pótalkatrész  legyártásán  sürgölődő  emberi 
civilizáció aprólékos megfigyelése során azonban annyi zavaros gondolat, érzés, vágy 
és kétségbeesés  korrodálta  Salo gépagyát, hogy  végül képessé válik  szabad  elhatáro‐
zásra és feltöri az üzenet pecsétjét. Az üzenet, amit Salo a távoli galaxisba visz, egyetlen 
pont. Tralfamador geometrikus nyelvén ez annyit tesz, „Szevasztok!”. 



RAUSCHENBERGER PÉTER 
 
72

cepciójának összefoglalása céljából Bubertől a következőkben viszony‐
lag sokat idézek. 

A  világ  kétarcú  az  ember  számára,  amiként  kétarcú  az  ember maga‐
tartása  a  világban  —  írja  Buber.59  Az  ember  magatartása  kétarcú, 
amiként  kettő  az  alapszó,  amit  kimondani  képes.  Az  alapszók  nem 
szavak,  hanem  szópárok. Az  egyik  alapszó  az Én‐Te  szópár. A másik 
alapszó az Én‐Az szópár, ahol az Az helyett Ő is állhat, anélkül, hogy az 
alapszó megváltoznék. Így hát az ember Én‐je is kétarcú. Hiszen az Én‐
Te alapszó Én‐je más, mint az Én‐Az alapszó Én‐je.60

A kétféle viszony‐ és létmódról Buber a következőket állítja: 

Az Én‐Te alapszót csak egész  lényével mondhatja az ember. Az Én‐Az 
alapszót sohasem mondhatja egész lényével az ember. Én önmagában — 
nincsen, csak az Én‐Te alapszó Én‐je és az Én‐Az alapszó Én‐je van. (…) 
Aki azt mondja: Te, az nem valamely tárgyat vél. Mert ahol valami van, 
ott másvalami is van, minden az más Az‐zal határos. Ahol azonban azt 
mondjuk: Te, nincsen másvalami. A Te nem határos. Aki azt mondja: Te, 
annak nincsen valamije, annak semmije sincs. De a viszonyban áll. (…) A 
világ mint  tapasztalás az Én‐Az alapszóhoz  tartozik. Az Én‐Te alapszó 
alapítja meg a viszony világát. (…) Ha egy emberrel mint a nekem ren‐
delt Te‐vel állok átellenben, s az Én‐Te alapszót mondom neki – ő immár 
nem dolog a dolgok között, és nem is dolgokból áll. Ő többé nem Ő, nem 
más Ő‐ktől határolt, nem egy pont a térből és időből vont világhálóban, 
és  nem  is  valamely  állapot,  mely  tapasztalható,  leírható,  s  nem  is 
megnevezett  tulajdonságok  laza  kötege. Hanem  ő  szomszédok  nélkül, 
eresztékek nélkül Te, és betölti az égboltot. Nem mintha nem volna más, 
mint ő: de minden más az Ő fényében él.61

A  világ  determinizmusának  (vagy  éppen  véletlenszerűségének) 
Russell  által  panaszolt  vak  közömbössége  az Az‐világban  érvényes. 
„Amikor  a  Te  ege  feszül  felettem,  az  okság  viharai  a  sarkamban 
meglapulnak,  s  a  végzet  örvénye megdermed.”62 Az  Én‐Te  alapszó 
világa a szabadság világa. 

Ez  a  szabadság  azonban nem  az  akarat önkénye,  soha nem  csak 
cselekvés,  hanem  elszenvedés  is.  A  találkozásban  a  választás  és  a 
választatás csak együtt lehetséges. 

A Te találkozik velem. De én lépek közvetlen kapcsolatba vele. Így a vi‐
szony választás és választatás, szenvedő és cselekvő egyben. (…) Önma‐
gam egész lénnyé koncentrálódása és összeolvadása soha nem történhet 

 
 

59 Én és Te, Európa, 1991. Bíró Dániel fordítása. 
60 5. oldal. 
61 6‐12. old. 
62 12. old. 
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általam, és soha nem történhet nélkülem. A Te által leszek Én‐né. S hogy 
Én‐né leszek, mondom: Te.63

Tehát a találkozás, a viszony individuál. Arisztotelész nyomán a sko‐
lasztikus filozófia úgy tartotta, az anyag individuál. Azért van anyag, 
mert  a  forma  egyedül  nem  ad  numerikus  identitást, mert  a  forma 
csupa  állítmányból  áll,  az  állítmányok  pedig  mind  univerzálisak, 
lehetnének egy másik, ugyanilyen dolog állítmányai is: csak kvalitatív 
identitás meghatározására  alkalmasak. Hogy  numerikus  identitás  is 
legyen — ez a konkrét dolog, és nem egy másik ugyanilyen —, ahhoz 
kell az anyag. Anyag nélkül ez nem lehetséges. Buber, ahogy például 
Heidegger  is,  vitatja,  hogy  az  ember  szubsztancia  volna,  egy predi‐
kátumokból álló  forma és egy darab anyag házassága, melyek közül 
az  utóbbi  teszi  lehetővé,  hogy  az  előbbi  valami  alanynak  legyen  az 
állítmánya.  Természetesen  létezik  az  empirikus,  a megtapasztalható 
ember,  bár  saját  magunknak  nem  a  tapasztalat  tárgyaként,  sokkal 
inkább  a  tapasztalat  szubjektumaként  ismerős,  és  a  tapasztalatot 
egyáltalán  lehetővé  tevő  előfeltételeként  bizonyos,  karteziánus  ego‐
ként vagyunk meg. Buber szerint ez a karteziánus én  is az Az‐világ‐
hoz  tartozik,  az  Én‐Az  alapszóból  absztraháljuk. De már  az  Én‐Az 
alapszó kimondására  is csak azért vagyunk képesek, mert előzőleg a 
viszonyban Én‐né  lettünk. Az Én‐Te alapszó az elsődleges. „Kezdet‐
ben van a viszony”64 — mondja Buber. Az Én‐Te alapszót már azelőtt 
kimondjuk,  hogy  magunkra  mint  Én‐re  ismertünk  volna,  az  első, 
eredeti, például a gyermek és az anyja között történő viszonytörténé‐
sekben azonosként maradó partner hüpasztazálódása az Én  leválása 
az alapszóról, s csak ezután válik egyáltalán lehetségessé, hogy az Én‐
Az alapszót mondjuk: 

(H)a  már  egyszer  előlépett  a  viszony  Én‐je(,  s)  létezővé  lett  a  maga 
különvált mivoltában,  (…) beköltözik abba a  természeti  ténybe, hogy a 
test környezetétől különvált, s  felébreszti benne az Én‐szerűséget. Csak 
most  jöhet  létre  a  tudatos  Én‐aktus,  az  Én‐Az  alapszónak,  az  Én‐re 
vonatkoztatott tapasztalásnak az első alakja: a most támadt Én kijelenti, 
hogy  ő  a  tapasztalások  hordozója,  a  környező  világ  pedig  azoknak  a 
tárgya. (…) Kimondatott az Én‐Az alapszó, a különválasztás szava.65

 
 

63 15. old. 
64 23. oldal. A János‐evangélium kezdetével való párhuzam aligha véletlen. „Kezdet‐

ben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél 
vala.” A  viszony  az  isteni  lét  lényege. Az Atya  és  a  Fiú  közti  viszony minden más 
létezés  alapja.  Buber  szerint  is  a  viszony,  s  a  viszonyban  feltáruló  jelenlét  a  dolgok 
pillanatszerű  megléteként  ismerős  létezés  ontológiai  alapja,  amint  azt  rögtön  látni 
fogjuk. 

65 Buber, 29‐30. oldal. 
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Az  Én‐Te  alapszó  elsődlegessége  abból  is  látszik,  hogy  csak  a 
viszonyban  nyílik  tér  a  létezéshez. Általában  azt  szoktuk  gondolni, 
hogy ami elmúlt, az nincs már, ami  lesz majd, az nincs még, a  tény‐
leges  és  valóságos  létezés  csak  azt  illeti meg,  ami most,  a  jelenben 
fennáll.66 A jelen azonban egy kiterjedés nélküli határvonal a múlt és a 
jövő — eszerint kétféle nemlétezés — végeláthatatlan tengerei között. 
Ez az a probléma, ami már Ágostont  is közismerten nyomasztotta a 
Vallomások‐ban.67 Mindez azonban csupán az Az‐világ metafizikája, s 
ha csak ez lenne, nem lenne valóságos, jelenvaló létezés. 

A  jelen, …  a  valóságos,  kitöltött  és  beteljesült  jelen …  csak  annyiban 
létezik,  amennyiben  jelenlét,  találkozás,  viszony  létezik.  Csak  azáltal, 
hogy a Te  jelenvalóvá  lesz, csak azáltal  támad  jelen. Az Én‐Az alapszó 
énjének (…) csak múltja van, jelene nincs. (…) Nincs egyebe, csak tárgyai 
vannak;  a  tárgyakat  pedig  az  teszi,  hogy  voltak. A  jelen  nem  az,  ami 
elfut, ami elsuhan, hanem ami szemben vár és szemben marad. (…) Ami 
lényegi — a jelenben éljük, ami tárgyi — a múltban.68

Buber  szerint  a  viszony minden  létezés  alapja.  Az  Az‐világ  elfutó 
ideje, amelynek jelene a már‐nem‐lét és a még‐nem‐lét közötti semmi, 
csak azért van, mert van a viszonyban való  jelenlét örökkévalósága. 
Az előbbi az utóbbiban van megalapozva, az Az‐világ egy karteziánus 
absztrakció, amely nem volna  lehetséges az egyetlen  igazi valóság, a 
viszony világa nélkül. Mindig, amikor az ember Te‐t mond valakinek, 
és  egész  lényével  beleáll  az  alapszó  által  megalapított  viszonyba, 
elhagyja  az  Az‐világ  irrealitását  és  semmisségét,  és  belép  a  valódi 
létezésbe. Minden viszony, amibe egész lényével lép az ember „ahhoz 
a Te‐hez vezet melyben a viszonyok vonalai, a párhuzamosok metszik 
egymást”.69  Minden  viszonyban,  amibe  egész  lényünkkel  lépünk, 
megsejtjük az Istent és az örökkévalóságot. Az örök Te az egyetlen Te, 
amely  lényege  szerint  képtelen  Az‐zá  lenni,  az  Én‐Az  viszony 

 
 

66 „Aki én voltam, nincs már. / Aki én leszek, nincs még. / Szép a tavasz, szép a nyár 
is, / de a legszebb a köztes lét” („Fogás volt temérdek”, Velőrózsák). 

67  „(N)em mérhetjük  a  nem  létezőt,  a múlt  és  a  jövő  pedig  nincsenek. Hogyan 
mérjük azonban a jelen időt, ha kiterjedése nincsen? Olyankor mérjük, mikor tovaszáll. 
Honnét, merre és hova száll, miközben méregetjük? Honnét  jönne, ha nem a  jövőből? 
Merre szállna, ha nem a  jelen útján? Hová menne, ha nem a múlt felé? Tehát abból, ami 
még  nincsen,  azon  át,  amelynek  hiányzik  a  tartama,  és  abba,  ami már  nem  is  létezik”.  XI. 
könyv, XXI. fejezet, 366. oldal. Gondolat, 1987. Városi István fordítása. Kiemelés tőlem. 
A XI.  könyv  a XI.  fejezettől  kezdődően  teljes  egészében  az  idő problémájával  foglal‐
kozik. 

68 Buber, 16‐17. oldal. 
69 42. old. 
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tapasztalati megismerése számára ezért  felfoghatatlan, „jogosan csak 
megszólítani lehet, kimondani nem”.70

Mindez  teljes  összhangban  van  azzal,  amit  Bergyajev  mond  a 
személyről.  Mondhatni,  ahhoz,  amit  Bergyajev  állít  a  személyről, 
Buber megkísérli felvázolni az ontológiai alapokat, a személy sajátos, 
a dolgokétól különböző ontológiájának alapvonalait.  

Ahogy Bergyajev, Buber  is az objektivált világba való beleveszés‐
ként érti a bukottság állapotát. 

Az Én‐Az alapszó nem a gonosztól való, ahogyan az anyag  sem a go‐
nosztól való. Az Az a gonosztól való — ahogyan az anyag is a gonosztól 
való —,  ha  a  létezővé  tolja  föl magát. Ha  az  ember(t …)  az Az‐világ 
benövi  és  fölébe  nő,  s  saját  Én‐je  valótlanná  lesz, míg  végül  a  fölötte 
lebegő lidérc és a benne lakó kísértet súgva megvallja egymásnak, hogy 
megváltatlanok.71

Ha  az Az‐világ  a  világgá  tolja  fel magát,  iszonyatossá  válik  a  sem‐
missége, a jelentés‐ és történetnélkülisége. A történetté tolja fel magát, 
pedig nem  igazi dráma,  a  történet helyébe  lépve kiderül, hogy  csak 
szappanopera,  a  hozzá  tapadva  egzisztáló  Én‐ről  kiderül,  hogy 
semmis:  hogy  „alany  nincsen,  csak  klassz  tárgyak”,  ahogy  Lovasi 
mondja a „Vér és bél”‐ben. S végül hozzáteszi: 

Aki a világot mint használandót ismeri, Istent sem ismeri másként. Imája 
— az a mód, ahogy könnyít magán; s  imája az Úr  füléig hatol. Ő — és 
nem  az  „ateista”,  aki  padlásszobája  ablakából  éjszakája,  sóvárgása 
mélyeiből a névtelent szólítja — ő az istentelen.72

S ha ezt  jelenti a bukottság, akkor már azt  is  tudjuk, hogy mit  jelent 
nem bukottnak lenni. 

Buber  autenticitás‐fogalma  akkor  válik  igazán  plasztikussá,  ha 
Heideggerével  vetjük  össze.  A  kettejük  felfogása  közti  különbség 
különösen a kiinduló intuícióik közti hasonlóságokra tekintettel figye‐
lemreméltó. Heidegger szintén abból  indul ki, hogy a puszta meglét‐
ként értett  létfogalom, a  létezőség mint a dolgok  legfelső kategóriája 
teljesen  formális,  tartalom  nélküli,  éppen  ezért megérthetetlen. Úgy 
találja, az embernek mindenképpen van valamilyen viszonya a léthez, 
a tulajdon létéhez mint a sajátjához, és ebben a viszonyban van vala‐
milyen  előzetes  létmegértés.  Ezért  az  ember  egzisztenciális  tapasz‐
talatai alkalmas kiindulópontot jelentenek a létnek az iménti merőben 
formális  létfogalomnál  tartalmasabb megértéséhez. Buberhez  hason‐
lóan azt  is gondolja, hogy az  embert nem  lehet  szubsztanciaként  el‐

 
 

70 97. old. 
71 56. old. 
72 131. old. 
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gondolni,  nincs  lényege,  arisztotelészi  formája,  ami  az  identitását 
adná; az, hogy az  ember kicsoda, nem adottság, hanem  feladat, egy 
nyíltvégű projekt. Heidegger számára  is nyilvánvaló, hogy az ember 
viszonyokban állva egzisztál. Nála azonban a viszonyokba belevész és 
szétszóratik  az  ember,  autentikus  önmagaságát,  egész‐lenni‐tudását 
csak  a  halálhoz,  azaz minden  viszony  lehetetlenné  válásához  előre‐
futva  képes  elsajátítani.  Bubernél  viszont  nem  a  viszonyban  állás 
lehetetlenségéhez való előrefutás, hanem a személyes viszonyba való 
beleállás  (ami  egyben  az  Az‐világban  való  szétszórattatás megszű‐
nése) gyűjti össze az ember egész lényét, és teszi igazi önmagává. Míg 
Heidegger  boldogtalan  filozófiájában  a  halál  az  ember  legsajátabb 
létlehetősége, Bubernél  a  legsajátabb  létlehetőség  az  átellenben  váró 
másiknak egész lényünkkel kimondott Te. 

Amit Buber mond, teljesen párhuzamos azzal, amit Dosztojevszkij 
ajánl  a halandósággal viaskodónak. A Karamazov  testvérek  elején  egy 
jómódú és  fiatal özvegyasszony, bizonyos Hohlakova  földbirtokosnő 
jön Zoszima sztarechez, hogy tanácsot kérjen abban a kérdésben, ami 
féregként emészti a lelkét. A féreg a kétség, hogy esetleg nincs örökké‐
valóság. 

Én  egész  életemben hittem, aztán ha meghalok,  sehol  semmi,  és „csak 
lapu  nő  az  ember  sírján”,  ahogy  egy  írónál  olvastam.  (…) Hát mivel, 
hogyan kaphatnék bizonyítékot, hogyan győződhetnék meg? Ó milyen 
szerencsétlen  vagyok  én!  Ahogy  itt  állok,  látom magam  körül,  hogy 
mindenkinek vagy majdnem mindenkinek közömbös, ezzel most senki 
se törődik, csak én nem tudom elviselni. Ez irtózatos, irtózatos! 

Zoszima  bizonyítékkal  nem  tud  szolgálni,  de  azt mondja,  van  egy 
kipróbált  és  biztos  módszer  a  meggyőződésre.  Próbáljon  meg  az 
asszony  szeretni,  mégpedig  konkrét  embereket  közel  engedve 
magához,  cselekvő  szeretettel.  „Minél nagyobb  előrehaladást  ér  el  a 
szeretetben,  annál  jobban  meggyőződik  majd  az  Isten  létéről,  és 
lelkének halhatatlanságáról.”73 Heidegger azt mondaná, hogy Hohla‐
kovát  a  szorongás  szólítja  éppen  kifelé  az  az‐emberbe  való  beleve‐
szettségből.  A  halálhoz  fut  előre,  önmaga  legsajátabb  létlehetősé‐
géhez, ezzel esélye keletkezik arra, hogy autentikus önmaga mintegy 
elkülönüljön és kiváljon a viszonyokban való  elveszettségből. Zoszi‐
mának azonban eszébe sem jut vállon veregetni, hogy csak tartson ki a 
rátörő halálfélelemben keletkezett otthontalanságban (Unheimlichkeit), 
mert ez az útja annak, hogy autentikus önmaga legyen, hanem az au‐
tenticitásnak egy egészen más útját mutatja, ugyanazt, amit Buber, és 

 
 

73 Jelenkor, 2004, 73. oldal. Makai Imre fordítása. 
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azzal  bíztatja,  hogy  ezen  az  úton megszabadul  a  halálfélelemtől,  és 
visszanyeri az otthonosságát a világban. 

HOL LAKIK A JÓISTEN? 

De ha Bubernek, Bergyajevnek és Dosztojevszkijnek van igaza, akkor 
az  Isten  és  az  ember  igaz  története,  a  teremtéstől  az  apokalipszisig, 
személyes  történet,  ami  nem  az Az‐világban,  hanem  az  egymásnak 
kimondott  Te  által  megalapított  személyes  világban  játszódik. 
Ugyanabban a világban, ahol a „kis élet”, abban a világban tehát, ami 
szemben áll a „nagyvilággal”.  

Kérdés, hogy  a bűnbeesésről,  az  ítéletről  és  a megváltásról  szóló 
hagyományos történet összefér‐e ezzel a személyes történettel. 

A hagyományos történet szerint az Isten az embert szabad akarat‐
tal, de ártatlanul, és az ártatlanság megőrzéséhez  szükséges  instruk‐
ciókkal  (tilalmakkal)  teremtette  meg,  olyan  léthelyzetbe,  amelyben 
nem ismert se halált, se boldogtalanságot (1Móz 1,26–2,25). A szabad 
akarattal  azonban  az  Isten  parancsával  szembeszegülve  élt.  Történt 
egy  első  bűneset,  aminek  a  tartalma  homályos,  ha  az  a  bizonyos 
almafa a jó és a rossz tudásának fája, ahogy a Szentírásban áll, akkor a 
jelentése első közelítésben az lehet, hogy az ember úgy döntött, hogy a 
szabad  akaratát  erkölcsi  önrendelkezésre  fogja  használni  (1Móz  3,1‐
13). Ennek az első bűnesetnek a következménye minden további bűn, 
az emberi természet megromlása, és az ember léthelyzetének alapvető 
megváltozása, ettől szakadt vége az Istennel való személyes kapcsolat 
közvetlenségének, és  lett az emberi léthelyzet abszurddá (1Móz 3,14‐
24). Az ember, bukott természete és az Istennel szemben felhalmozott 
morális  adóssága miatt,  innentől  kezdve méltó  a  kárhozatra  (Róm 
3,10‐18). Az  Isten  azonban  az  idők  teljességében megváltót  küldött, 
maga  az  isteni  hüposztásziszok  egyike  testesült meg,  lett  emberré, 
hogy  ő  legyen  az  a  tökéletes  áldozat,  amelynek  feláldozása  árán  az 
Isten kiengesztelődik velünk, aki megfizeti helyettünk és a nevünkben 
a vele szemben fennálló morális adósságunkat.74 Azoknak, akik hisz‐
nek  őbenne, az  Isten hatalmat ad, hogy újra az  ő kedves gyermekei 
legyenek (Jn 1,12). Őket az Isten megigazítja, helyreállítja megromlott 
természetüket,75 bennük  a  régi  ember meghal,  eltemetkezik Krisztus 
halálában,  és  új  támad  fel  Krisztussal,  hogy  ezentúl  ne  a  bűnnek, 
hanem  Istennek  éljenek,76  új  teremtménnyé  lesznek.77  Ők  megme‐
 
 

74 Mk 10,45;  Iz 53,10‐12  (vö. Lk 22,37); 1Kor 5,7; 1Pét 1,19;  Jel 5,6; 2Kor 5,19; Róm 
8,32; Jn 3,16. 

75 Róm 3,24‐5,1, 8,29‐30; Ef 2,8‐9; Gal 2,16. 
76 Róm 6,3‐11; Kol 2,12‐14; Ef 2;5‐6. 
77 2Kor 5,17; Gal 6,15. 
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nekülnek majd, amikor a világ végén, akit feláldoztak, újra eljön, nagy 
hatalommal  és  dicsőséggel,  hogy  ítéletet  tartson  a  világ  felett. 
Elválasztja a kecskéket, azokat, akik nem hittek és a bűnben maradtak, 
az övéitől, a bárányoktól (Mt 25,32‐33). A történelem véget ér. A bárá‐
nyok megülik a Báránnyal az ő menyegzőjét (Mt 22,2‐14), és birtokba 
veszik  a  világ  kezdetétől  nekik  készített  országot,  a  kecskék  pedig 
elmennek a kárhozatra (Mt 25,34‐46). 

A teológusoknak épp elég fejtörést okoztak a szent szövegek, hogy 
akkor most pontosan hogyan is dől el, hogy ki kecske, ki bárány, kiket 
állít  Jézus  az  utolsó  ítéletkor  jobbra,  és  kiket  balra. A  cselekedetek 
döntik el, hogy ki  jut üdvösségre, ki kárhozatra, ahogy a Máté‐evan‐
géliumból  kitűnik,  vagy  csak  a  hit  számít,  ahogy  Pál  a  római  levél 
harmadik fejezetében tanítja? Vagy a hit és a jócselekedetek is csupán 
következmények, Istennek a sorsunkról a világ teremtése előtt hozott 
rendelésének  a  következményei,  nem  oki  kapcsolatban  vannak  az 
üdvösséggel,  pontosabban,  ha  van  ok‐okozati  kapcsolat,  akkor  az 
fordított:  akiket  Isten  eleve  üdvösségre  szánt,  azokat megigazította, 
ahogy  az  efezusi  levél  első  fejezetében  és  a  római  levél  több helyén 
mondja  ugyancsak  Pál,  majd  a  nyomában  Ágoston,  később  pedig 
Kálvin és a többi reformátorok?78

 
 

78 Kálvin  a  római  egyház  egyik  legnagyobb  hibájának  tartotta,  hogy  nem  követi 
hűségesen  az  írás  (konkrétan  a páli  levelek)  szavait  ebben  a kérdésben,  és  azt vallja, 
hogy a szabad akarati döntéseknek szerepük lehet abban, hogy az ember milyen ítéletre 
számíthat Istentől. Ő maga  igen következetes álláspontot foglalt el ebben a kérdésben. 
Teológiai  főművében,  az  Institutio‐ban  írja:  „Eleve  elrendelésnek  Isten  azon  elhatározását 
nevezzük,  amellyel  önmagában  elvégezte  azt,  hogy  akarata  szerint mi  történjék minden  egyes 
emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremt mindenkit, hanem némelyeket örök életre, 
másokat  örök  kárhozatra  rendelt már  öröktől  fogva.”  (Institutio  religionis  christianae,  III. 
könyv  21.  fejezet)  Ezt  a  tanítást  szokás  kettős  predestinációnak  nevezni  a  protestáns 
teológiában. Más  reformátorok más  véleményen  voltak  erről.  Úgy  érveltek,  hogy  a 
Szentírásban csak arról van szó, hogy akik üdvözülnek, azokat Isten eleve mind üdvös‐
ségre rendelte, arról nincs szó, hogy mindenki mást pedig kárhozatra rendelt volna. Ez 
az egyes predestináció tana. Az állítás az, hogy csak az jut üdvösségre, akit az Úr eleve 
üdvösségre rendelt, és az üdvözülőknek semmilyen egyéni érdemük nincs abban, hogy 
üdvösségre  jutnak, ez  teljes egészében az Úr szuverén, a világ  teremtését megelőzően 
meghozott döntésének következménye. Ám akik kárhozatra  jutnak, azok azért  jutnak 
kárhozatra, mert  egyéni bűneik miatt megérdemlik,  ebben  az  Isten  általi  eleve  elren‐
delésnek  semmi  szerepe  nincs. Azonban  ha  az  üdvösség  és  a  kárhozat mellet  nincs 
harmadik  lehetőség, azaz ha mindenki, aki nem üdvözül,  elkárhozik, akkor az  egyes 
predestináció tanítása  logikailag abszurd. Ennél  intellektuálisan sokkal tisztességesebb 
Kálvin pozíciója. A katolikus egyház Kálvin kétségkívül masszív szentírási érvei ellené‐
re, a reformátorok fellépésére válaszul, az úgynevezett libertárius szabad akarat mellett 
foglalt  állást  a Tridenti Zsinaton, még  a  16.  század  közepén,  és  azóta  is  ehhez  tartja 
magát. A szabadság  libertárius felfogása azt a feltevést  jelenti, hogy  legalább időnként 
vannak az életünkben útelágazások, amikor a döntésünket megelőző tények, beleértve 
a  saját  személyiségünkről,  és mentális  tartalmainkról  szóló  tényeket,  valamint  Isten 
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De nem ez a jó kérdés. A jó kérdés az, hogy egyáltalán hogy mond‐
hatott  Jézus  olyat,  hogy  „Távozzatok  tőlem,  ti  átkozottak,  az  örök 
tűzre,  mely  az  ördögnek  és  angyalainak  készíttetett”  (Mt  25,41). 
Vonnegut azt írja erről a Börtöntöltelékben, hogy 

Lehet,  hogy Krisztus  ezt mondta  (…),  de  annyira  különbözik minden 
egyébtől,  amit  mondott,  hogy  óhatatlanul  arra  kell  következtetnem: 
kissé eszelős lehetett aznap.79

 
 
szándékait  is,  együttesen  nem  határozzák meg,  hogy melyik  utat  fogjuk  választani, 
mehetünk  erre  is,  arra  is. Nyilvánvaló,  hogy  csak  a  szabad  akaratnak  ez  a  felfogása 
alkalmas  arra, hogy  teodícia  alapjául  szolgáljon —  csak ha  ebben  az  erős  értelemben 
vagyunk szabadok, akkor mentesülhet  Isten a morális  felelősség alól  legalább a világ‐
ban  levő rossz egy részét  illetően, azt a rosszat  illetően, amit az általa sem befolyásol‐
ható szabad akarati döntéseinkkel hozunk létre, ha nem vagyunk ebben az értelemben 
szabadok, a  teremtő  sokkal  inkább  felelős mindenért, amit  teszünk, mint mi magunk. 
Kálvin követőjének persze nem  feltétlenül kell  tagadnia a  libertárius  szabadságot. Az 
eleve  elrendelésről  szóló  páli  tanításból  nem  következik,  hogy  nincs  szabad  akarat 
ebben az erős értelemben, de az következik, hogy ha van is, nincsen semmi tétje. („Nem 
érdekes, ezért nincsen, / mer’ ami érdekes, az meg van írva minden” — „Búcsúzó Nap”, 
Bandi a hegyről). Érdekes a Luther és Rotterdami Erasmus között kialakult vita erről a 
kérdésről.  Erasmus  elfogadja  a  reformátoroknak  azt  az  állítását,  hogy  a  Szentírás 
valóban alátámasztja az ő tanításukat a predestinációról. Ugyanakkor azt állítja, hogy a 
Szentírás más helyei viszont egyértelművé teszik, hogy Isten a szabad akarati döntései 
alapján ítéli meg az embert, és egyébként igazságtalan is volna, ha Isten nem így  járna 
el. Ebből Erasmus  arra  a  következtetésre  jut, hogy  igenis  szükség  van  a  szenthagyo‐
mányra  és a  szentírás‐értelmezésben  iránymutató  egyházi  tekintélyre, a  reformátorok 
tehát  rossz úton  járnak,  amikor  ezt  elvetik,  és  azt  állítják, hogy  a  Szentírás  szövegén 
kívül autentikus tekintély nincsen. Luther válasza nagyjából az erre, hogy Erasmus érve 
rossz, mert a római egyház téved abban, hogy a szabad akarati döntések alapján ítélné 
meg Isten az embereket, és a reformátorok jól tették, hogy ezt a tévedést kimutatták. Ha 
ugyanis a szabad akarati döntések alapján ítélné meg Isten az embereket, ahogy a római 
egyház  tanítja,  akkor mindenki  elveszne,  véli  Luther, mert Ádám  bukása  folytán  az 
emberi  akarat  annyira megromlott,  hogy  képtelen  az  üdvösségre  vezető  döntésekre 
jutni.  

79 Európa, 1983, 68. oldal. A  szituáció az, hogy két börtönbüntetését  töltő egykori 
kormánytisztviselő  beszélget,  akik mindketten Nixon  alatt  szolgáltak.  Egyikük, mint 
mondja, megismerte  Jézust,  és  elfogadta  személyes megváltójának. Mióta  ez  történt, 
másról  sem  hajlandó  beszélni. Rövidesen  találkozni  fog  egy  régi  kollégájával,  akivel 
betöréseket,  titkos  lehallgatásokat  és  a politikai  ellenfelek  adóhivatal  általi  zaklatását 
irányították közösen. A másik rab, aki az elbeszélő, ezzel kapcsolatban kérdezi, hogyan 
vélekedik a közeli viszontlátásról. 

„Virgil Greathouse nem  inkább és nem kevésbé a  testvérem, mint  te, vagy akárki 
más —  felelte. — Megpróbálom megmenteni  a  pokoltól,  éppúgy,  ahogy most  téged 
próbállak megmenteni a pokoltól. – Ezután azt a szívet tépő mondatot idézte, amelyet 
Máté  evangélista  szerint  Krisztus  mond  majd  ígérete  szerint  Isten  személyében  a 
végítélet napján a bűnösöknek. 

A mondat így hangzik: 
—  Távozzatok  tőlem,  ti  átkozottak,  az  örök  tűzre,  a  mely  az  ördögnek  és 

angyalainak készíttetett. 
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Szerintem  ez mindenkinek  alapélménye  az  evangéliummal  kapcso‐
latban,  aki  egy  kicsit  is  érzékeny  Jézus  személyiségére. A  személyi‐
sége, az, ami a magatartásában annyira vonzó és megdöbbentő, egyál‐
talán nincs összhangban azzal a szereppel, amit ennek a személynek a 
vázolt  narratívában  el  kellene  játszania.  És  az Atya  sem  lehet más, 
mint amilyennek Jézus személyét megismertük. 

Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; 
és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. … Annyi idő óta veletek 
vagyok, és még sem  ismertél meg engem Filep? a ki engem  látott,  látta 
az Atyát (Jn 14,5.7) 

mondja  Jézus  a  János‐evangéliumban,  az  utolsó  vacsora  közben, 
Tamás és Fülöp kérdésére, akik az Atya felől tudakozódnak. Az, hogy 
Isten  magára  veszi  az  emberi  egzisztenciát,  mégpedig  úgy,  hogy 
szerényen, hatalom nélkül és kiszolgáltatva jön el a világba, az életét a 
szegények, a bűnösök és a társadalom számkivetetteinek társaságában 
tölti, hogy a végén kínhalált szenvedjen a vallási és világi hatalmas‐
ságok kezétől, s mindeközben rendkívüli szeretetteljességével, együtt‐
érzésével  és  a  bűnösökkel  szembeni  példátlan  nagyvonalúságával 
vonzza magához az embereket, teljességgel összebékíthetetlennek lát‐
szik  azzal,  hogy  mindennek  az  volna  a  funkciója,  hogy  tökéletes 
engesztelő áldozat legyen a kozmikus monarcha számára a választot‐
tak megmenekülésére, s végül majd a visszatérjen, és pokolra küldje 
azokat,  akik  nem  hittek  benne  és/vagy  nem  a  kozmikus monarcha 
által  elvárt  normák  szerint  éltek,  vagy  eleve  erre  a  sorsra  voltak 
szánva, bármit is tettek vagy hittek életük során.  

Bergyajev  szerint  Isten  az  élő  személy  és  Isten mint  eszme, mint 
tárgy, az ember metafizikai gondolkodásának tárgya kerül itt konflik‐
tusba egymással. 

Mélyen  meg  kell  különböztetnünk  Istent,  illetve  az  Istenről  alkotott 
emberi  eszmét,  Istent mint  lényt,  illetve  Istent mint  tárgyat.  Isten  és 
ember között áll az emberi tudat, e tudat korlátolt mivoltának kivetülése, 
köztük áll az objektiváció. Az objektivált Isten az ember szolgai hódola‐
tának  tárgya  volt.  A  paradoxon  itt  az,  hogy  az  objektivált  Isten  az 
embertől  elidegenedett,  fölötte  uralkodó  Isten,  ugyanakkor  az  emberi 
korlátoltság  hozta  őt  létre,  és  kifejezi  ezt  a  korlátoltságot.  Az  ember 
mintegy  saját  exteriorizációjának  és  objektivációjának  rabságába  esik. 
Feuerbachnak  igaza  volt,  bár  korántsem  oldódott  ezzel  meg  Isten 

 
 

Ezek  a  szavak  akkor  is  elborzasztottak, ma  is  elborzasztanak. Minden  bizonnyal 
ezekben rejlett az ihlet a keresztények hírhedett kegyetlenségére. 

—  Lehet,  hogy  Krisztus  ezt  mondta  —  közöltem  Larkinnal  —,  de  annyira 
különbözik minden egyébtől, amit mondott, hogy óhatatlanul arra kell következtetnem: 
kissé eszelős lehetett aznap.” 
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kérdése. Az ember a maga képére és hasonlatosságára teremti az Istent, 
és  a  maga  képéből  nemcsak  a  legjobbat,  de  a  legrosszabbat  is  bele‐
helyezi. Az emberi tudatnak kinyilatkozó Isten az antropomorfizmus és 
szociomorfizmus  pecsétjét  viseli magán.80  (…) Az  ember  és  Isten  kap‐
csolatára is átterjedtek az emberek közötti szolgai társadalmi viszonyok. 
Szolgaság  forrásává  vált  a  tárgyként  —  az  objektivált  világ  minden 
jegyével  rendelkező  tárgyként —  felfogott  Isten.  Isten mint  tárgy  nem 
több, mint a determináció  legmagasabb  rendű, abszolutizált  természeti 
ereje. Ami a természetben a determinizmus, az a társadalomban az ural‐
kodás. Ám Isten mint alany, mint aki minden objektiváción kívül létezik, 
a  szeretetet  és  a  szabadságot  jelenti,  nem  a  determinizmust,  nem  az 
uralkodást.81  (…)  Isten  nem  abszolút monarcha,  Isten  a  világgal  és  az 
emberrel együtt  szenved,  Isten a keresztre  feszített Szeretet, a megsza‐
badító. A Megszabadító nem mint hatalom jön el, hanem mint keresztre 
feszítés. A Megváltó a Megszabadító, nem pedig elszámolás Istennel az 
elkövetett  bűnökért.  Isten  mint  az  Emberség  tárul  fel.  Isten  fő  tulaj‐
donsága  éppen  az  Emberség,  és  korántsem  a mindenhatóság,  nem  a 
mindentudás stb., hanem az emberség, a szabadság, a szeretet, az áldo‐
zatkészség.  Feltétlenül  meg  kell  szabadítani  Isten  eszméjét  a  torzító, 
megalázó, szentségtörő szociomorfizmustól. Az ember, maga az ember 
szörnyűségesen  embertelen,  eltorzítja  önnön  képét,  Isten  azonban 
emberi,  és  emberséget  követel.  Az  emberség  az  emberben  lakozó 
Istenkép.82

ISTEN ÉS EMBER MORÁLIS VISZONYA 

A  házasságtörő  asszonyt  a  kövezéstől megmentő  és megvigasztaló 
Jézus,  és  az  utolsó  ítéletkor  a  bűnösöket  átkozottaknak  nevező  és 
pokolra  küldő  Jézus  ugyanabban  a  szent  szövegben  szerepel. Válo‐
gatni  a  szent  szöveg  kijelentései  közül,  még  ha  Bergyajev  mégoly 
plauzibilis szempontja alapján is, olyasmi, amitől a hívőnek a kinyilat‐
koztatással szembeni alázata visszahőköl. Kálvin  teljességgel blaszfé‐
mikusnak  tartja  azt  mérlegelni,  hogy  mit  fogadjon  el  az  ember  a 
szentírásból,  és  bűnös  felfuvalkodottságnak  azt  tudakolni,  hogy 
ugyan  hogyan  gondolta  Isten,  hogy morálisan megengedhető  olyan 
érző lényeket teremteni, akiket eleve kárhozatra szán. Azt írja: 

Azért csinálta ezt az Úr így, mert így akarta. Ha pedig tovább menve azt 
kérdezzük, hogy miért akarta, akkor már valami nagyobb dolgot és az 
Isten  akaratánál  magasabbat  kutatunk,  amit  megtalálni  nem  lehet. 

 
 

80 Bergyajev: Az ember szabadságáról és rabságáról, 100‐101. oldal. 
81 102. old. 
82 105. old. 
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Fékezze hát magát az emberi vakmerőség, és ne keresse azt, ami nincsen, 
nehogy esetleg még azt se találja meg, ami van.83

De  vajon  ez  a  nagy  alázat  a  szent  szöveggel  szemben  nem  vezet‐e 
istenkáromláshoz? Nem káromlás‐e, amit Pál, Ágoston és Kálvin tanít 
a predestinációról? 

Láthatóan Kálvin azt gondolja, hogy Isten akaratával kapcsolatban 
nem  vethető  fel,  hogy megfelel‐e morális  normáknak.  Nincs  olyan 
norma, amivel Isten akarata összemérhető volna, aminek meg kellene 
felelnie az isteni akaratnak ahhoz, hogy helyes legyen, mert az valami 
olyasmi volna, ami „Isten akaratánál magasabb”. Valóban nincs ilyen 
norma,  ha  a moralitás  logikailag  nem  független  Isten  akaratától, ha 
definíció szerint az a morálisan helyes, ami  Isten akaratával egyezik. 
Ebben az esetben azonban a teológia Isten morális tökéletességét állító 
tétele üres tautológiává válik. Isten minden cselekedete tökéletes össz‐
hangban van az akaratával, ezt a mindenhatósága garantálja. Követ‐
kezésképp  bármit  is  cselekszik  Isten,  függetlenül  a  tartalmától,  a 
morális helyesség definíciójából következően az a cselekvés morálisan 
tökéletes.  Isten  morális  tökéletességének  állítása  ebben  az  esetben 
elveszíti minden  olyan  tartalmát,  amely  cselekedeteinek minőségére 
vonatkozna, és az abszolút szuverenitás állítására redukálódik. 

Az  abszolút  szuverén  Isten  olyan,  mint  Nietzsche  emberfeletti 
embere, akinek a számára nincsen a saját akaratától független norma, 
ami  akaratának maximája  lehetne. Nietzsche  emberfeletti  emberénél 
azonban nincs szerencsétlenebb teremtmény a világon. Dosztojevszkij 
hihetetlen  erővel mutatta  ezt  be  olyan  figurákon  keresztül, mint  az 
Egérlyuk odúlakója, Raszkolnyikov, Ivan Karamazov és Kirillov. Rasz‐
kolnyikov, miként  Ivan Karamazov  is,  tehetséges  fiatalember. Nem 
hisz  Istenben  és  a  halhatatlanságban,  és  következetesen  végiggon‐
dolja, hogy mi  következik  ebből.84 Arra  a  következtetésre  jut,  amire 
Nietzsche. Ha  nincsen  Isten,  nincsen  olyan  norma,  amely  abszolút 
igénnyel  tarthatna  számot  arra,  hogy  az  akaratát  hozzá  igazítsa. 
Raszkolnyikov kipróbálja, hogyan működik  a gyakorlatban  a követ‐
keztetés,  amire  jutott.  Széthasítja  az  uzsorás  vénasszony  fejét, mert 
elveti  a  rabszolgamorált,  és  azt  gondolja,  az  értéktelen  élősködő 
személyével  szemben  nem  áll  fenn  olyan  abszolút  morális  kötele‐
zettsége, amely megakadályozhatná abban, hogy elvegye az életét és a 
pénzét,  hogy  az utóbbi  segítségével  a maga  tehetségét  kiteljesítse,  s 
ezzel  akár  majd  egyszer  sokak  hasznára  legyen. Mindezt  azonban 

 
 

83 Institutio, II. kötet, 231. o. 
84 Az örökkévalóság elvetése, a halandóság  fontos szerepet  játszik ebben a gondo‐

latmenetben. Ezért írja Lovasi, hogy Dosztojevszkij Kharon vizébe dobja lakmuszpapír 
gyanánt Raszkolnyikovot („Meghatás”, Ül). 
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szinte teljes önkívületben teszi, s ez az önkívület megmarad mindad‐
dig,  amíg  Szonya  szerelme,  a  bűn  belátása,  a  bűnbánat  és  a  követ‐
kezmények vállalása vissza nem téríti önmagához. Mert így nem lehet 
embernek  lenni.  Így  Istennek  lenni  sem  lehet. Általában  személynek 
nem  lehet  így  lenni, mert  személynek  lenni  csak  szeretetviszonyban 
lehet, abból pedig morális kötelezettségek származnak. Ha  Isten sze‐
mély, akkor  Istent a szuverenitását korlátozó morális kötelezettségek 
kötik minden  személlyel  szemben, akit  életre hív. A  legalantasabbal 
szemben  is.  Nem  igaz,  hogy  Isten  mint  alkotó  szabadon  rendel‐
kezhetne a  teremtett  személy mint alkotása  fölött. Ha  Isten személy, 
akkor  erről  szó  sem  lehet.  Isten  számára  éppúgy  tilalmas  a  legalan‐
tasabb személy elpusztítása, hogy ennek árán állítsa helyre a teremtés 
eredetileg  eltervezett  harmóniáját,  ahogy  Raszkolnyikov  számára 
tilalmas az uzsorásnő elpusztítása, hogy ennek árán valósítsa meg az 
önmagáról  szőtt  nagyívű  elképzeléseit.  Ha  nincsen  az  akarat 
elhatározását logikailag megelőzően érvényes erkölcs (azaz Nietzsche 
megfogalmazásában  rabszolgaerkölcs),  ha  nincsenek  normák,  ame‐
lyek abszolút módon  igénylik az akarat korlátozását, nem  lehet  sze‐
mélynek lenni, se emberi, se isteni személynek. 

Az  abszolút  szuverénként  felfogott  Isten,  akinek morális  tökéle‐
tessége nem egyéb, mint a morális helyességet az isteni akarattal való 
konformitással  azonosító  definíció  szükségszerű  következménye, 
alkalmasint  felcserélhető  a  sátánnal.  A  kettejük  közti  különbséget 
csupán az teszi, hogy történetesen nem a sátán az abszolút monarcha. 
Ha szerepet cserélnének, ha a sátán kerülne abba a helyzetbe, hogy a 
szándékai  korlátozás  nélkül  érvényesülnek,  és  az  akaratával  való 
ellenszegülést  mindenkin  meg  tudja  torolni,  eszerint  a  definíció 
szerint morálisan tökéletessé lenne, akkor is, ha tartalmukban mit sem 
változnának  a  szándékai  és  cselekedetei,  mert  a  morális  helyesség 
definíció  szerint az  ő akaratával való konformitás volna. „Az  ember 
istentudatának  története  során  a  sátánt  gyakran  vélték  Istennek” — 
írja  Bergyajev.85  „Istennek  abszolút monarchaként  történő  felfogása 
szülte az ateizmust mint igazságos lázadást.”86

Lovasi  sokszor  hangot  ad  ennek  a  lázadásnak. Az  „Éjjeli  nyug‐
tatóban”87  a  kezében  felhúzott  kalasnyikovval  dirigáló  őrangyal  az 
egyik  legerősebb  szimbóluma  annak  a metafizikai  hatalmasságnak, 
aki  abszolút monarcha.  Ebben  a  képben megjelenik  a  sátánnal  való 
felcserélhetőség is: 

 
 

85 Bergyajev, 103. old. 
86 105. old. 
87 Holdfényexpressz. 
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Most már el  fog múlni, nem  lesz semmi baj.  /  jobb  lesz, és aztán kicsit 
megint  jobb  lesz.  / Régóta  fontos, hogy vagy, mindegy, mit akar  / az a 
sok ellenség, akit neked ereszt  / az élet, de én vagyok az őrangyalod,  / 
kezemben  felhúzott kalasnyikov ragyog  /, a Nap kel fel éppen a hátam 
mögött,  / nagy,  fehér szárnyakkal ott körözök.  / A szobában éjszaka  te 
álmodsz, és  fasza  / dolgok pörögnek végig az agyadon.  / Éppen  lepkét 
kergetsz, amikor felkelt a suhogó szárnyam árnya a faladon. / De ne félj, 
ez  én  vagyok,  az  őrangyalod,  /  azt  szeretnénk,  hogy  neked  ne  legyen 
semmi bajod, / sőt, inkább jobb legyen, mint a többinek, / senkit ennyire 
nem szerettek (a Földön). / Mindent szeretsz majd, minden meglesz pár‐
szor, / mások által szépnek mondott életed lesz. / Aztán kilépek majd a 
fehér angyalcájgból, / és felhúzom a szőrös patás másik jelmezt. / De ne 
félj,  ez  is  én vagyok,  az  őrangyalod,  / ne  tegyél hirtelen mozdulatot,  / 
tudod, a kezemben felhúzott kalasnyikov ragyog. 

Jókora  rejtély,  hogy  annak  az  Istennek,  aki  a  természetes  teológiai 
gondolkodás  tárgya,  mi  a  viszonya  a  teremtéshez.  A  racionális 
teológia általában tökéletes attribútumai révén véli megragadhatónak 
Isten fogalmát.88 De ha ezen az úton járunk, megoldhatatlannak látszó 
nehézségekbe  ütközünk  a  teremtett  világban  tapasztalt  rossz 
problémája kapcsán. 

Ma  sem  tudunk  választ  adni  Epikurosz  kérdéseire.  Az  istenség meg 
akarja  szüntetni  a  rosszat,  de  nem  képes  rá?  Akkor  tehetetlen.  Vagy 
képes rá, de nem akarja? Akkor rosszindulatú. Vagy akarja  is, képes  is 
rá? De akkor honnan származik a rossz? 

Ezt Philo mondja Hume Beszélgetések a természetes vallásról című trialó‐
gusának  tizedik  fejezetében.89  S  nem  tudni,  őszintén‐e,  vagy  hogy 
ateizmusának  egy  szalonképes,  azaz  színleg  teista megfogalmazását 
adja,  azt  javasolja,  hogy  dezantropomorfizáljuk  az  Isten  morális 
tökéletességéről alkotott fogalmunkat: 

Lehetséges volna, Cleanthes —  szólt Philo —, hogy  (…)  te  továbbra  is 
ragaszkodsz  atropomorfizmusodhoz,  s  azt  állítod,  hogy  az  istenség 
erkölcsi  attribútumai,  igazságossága,  jóakarata,  könyörületessége 
ugyanolyan  természetűek,  mint  az  emberi  teremtmények  erényei, 
amelyeket  szintén  ezekkel  a  nevekkel  illetünk?  Az  isteni  hatalom 
feltevésünk szerint végtelen: amit akar, azonnal megvalósul; de sem az 
ember,  sem  a  többi  állat  nem  boldog;  tehát  az  istenség  nem  akarja  a 
boldogságukat.  Az  isteni  bölcsesség  végtelen; minden  célt  a  legmeg‐
felelőbb  eszközzel  valósít  meg;  de  a  természet  működésében  nincs 

 
 

88  Innen ered minden kísérlet  Isten  létezésének  tisztán a priori úton, a  fogalmából 
kiinduló bizonyítására. Lehetetlen ellentmondásmentesen elgondolni a  legtökéleteseb‐
bet anélkül, hogy  reálisan  létezőnek gondolnánk. Ez Canterbury Szent Anzelm, majd 
Descartes és Leibniz ontológiai istenérvének alapgondolata. 

89 Atlantisz, 2006. 98. oldal. 
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tekintettel az ember vagy az állatok boldogságára,  tehát nem  is ezzel a 
céllal jött létre. Az emberi tudás egyetlen területén sem találhatunk ilyen 
biztos  és  megdönthetetlen  következtetéseket.  Válaszolj  tehát:  milyen 
tekintetben  hasonlít  szerinted  az  isteni  jóakarat  és  könyörületesség  az 
ember jóakaratához és könyörületességéhez?90

„Néha boldog voltam azér’  / pedig nem  is az volt a  cél” — mondja 
Lovasi a „Kinn állok a ház előtt”‐ben,91 abból az alkalomból, amikor a 
metafizikai hatalmasságok nevében eljáró bajnok épp engedi „kifelé a 
testzsákból  a  lelket”. De ha  nem  ez  volt  a  cél,  akkor mi?  „Csak  az, 
hogy szeress” — mondja Isten nevében a bajnok. De ez a szeretet nem 
az a szeretet. Az  Isten nem a „jövőből  jövő  lövő”, s az ember nem a 
„Péntek  típusú  rabszolga”,  aki  kap  egy  golyót  a  fejébe,  „ha  nem 
mondja:  úgy  szeretlek  azért,  amit  olyan  jól  csinálsz  velem”.92 Azért 
volna a teremtés, hogy minden Isten dicsőségét zengje? 

Az ember‐személy nem  szolgálhat  eszközül az  Isten‐Személy  számára. 
Lealacsonyítja  az  embert  is,  lealacsonyítja  Istent  is  az  olyan  teológiai 
doktrína,  amely  szerint  Isten  önnön  dicsőítésére  teremtette  volna  az 
embert.  Bámulatos,  hogy  az  embert  lealacsonyító  tan  Istent  is 
lealacsonyítja. A  személynek a  személyhez, akár a  legfőbb  személyhez 
való viszonya nem  lehet  az  eszköz  és  a  cél viszonya, minden  személy 
öncél. Az eszköz‐cél viszony kizárólag az objektiváció világában létezik, 
vagyis a létezés kívülre vetettségében. (…) A személy csakis a kölcsönös 
viszonyt  engedi  meg  mint  találkozást  és  közösségkapcsolatot.  S  a 
Személy‐Istennek  nem  olyan  emberre  van  szüksége,  aki  felett 
uralkodhat  és  akinek  dicsőítenie  kell  Őt,  hanem  személy‐emberre,  aki 
felel az Ő hívására, és akivel lehetséges a szeretet közösségkapcsolata.93

Isten felfoghatatlan titok. Minden bizonnyal sok tekintetben  indokolt 
a  róla  alkotott  fogalmunk  dezantropomorfizálása. De  azt mindenki 
tudja, aki valaha szeretett már, hogy anélkül, hogy a saját boldogságát 
akarná az ember, még csak lehet szeretni, de anélkül, hogy a másikét, 
semmiképpen. A dezantropomorfizálásnak  ebben  az  esetben  semmi 
értelme. 

De talán nincs is rá szükség. Talán a szabad akarat a válasz a rossz 
problémájára. Ehhez egyrészt azt kellene tudni belátni, hogy minden 
rossz,  ami  a  világon  van,  vagy  szabad  akarattal  rendelkező  lények 
tetteinek  következménye,  vagy  szükséges  feltétele  annak,  hogy  az 
akaratszabadság  egyáltalán  lehetséges  legyen.  Másrészt  azt,  hogy 
olyan  szabadsággal  rendelkezünk,  hogy  Istennek  nem  áll módjában 

 
 

90 98‐99. old. 
91 Holdfényexpressz. 
92 „Jövőből jövő lövő”, Ágy, asztal, tévé. 
93 Bergyajev, 47‐48. old. 
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megakadályozni  az  elhatározásainkat,  így  azokért  nem  felelős,  s  ez 
mégsem  korlátozza  a  mindenhatóságát,  ahogy  az  sem,  hogy  nem 
teremthet  szögletes kört. Harmadrészt még azt kellene belátni, hogy 
az  akaratszabadság  annyira  jó  dolog,  hogy  egy morálisan  tökéletes 
Isten  számára  vállalható  volt  szabad  akarattal  rendelkező  lényeket 
teremteni, minden  rosszal  együtt,  ami  ennek  következménye,  vagy 
elengedhetetlen előfeltétele. Nem egyszerű feladat. 

Nem  tudom,  felvetette‐e  valaki  élesebben  ezt  a  kérdést,  mint 
Dosztojevszkij  a Karamazov  testvérek  Lázadás  című  fejezetében.  Ivan 
példatörténetei  nyomán  a  két  testvér,  ő  és Aljosa,  arra  a  következ‐
tetésre  jut,  hogy  egy  ártatlan  gyermek  szenvedése  abszolút morális 
botrány, amit Isten semmiféle örök harmóniával nem tud jóvátenni. A 
személyt megnyomorító kínnak, épp a személy mindennel összemér‐
hetetlen volta miatt, nincsen  árfolyama.  Isten  semmilyen  jóvátétellel 
nem tudja elvenni akár egyetlen megkínzott gyermek egyetlen könny‐
cseppjének  abszolút  botrány  voltát  sem.  Márpedig,  ha  az  emberi 
akarat  szabad  ebben  a  fenti  erős  értelemben,  akkor  annyira  ki  va‐
gyunk  szolgáltatva  egymásnak,  hogy még  az  Isten  sem  tud minket 
megmenteni  egymástól,  ha  egymás  megnyomorítására  és  elpusz‐
títására  törünk.  Bármilyen  tervet  forgatott  az  Isten  a  fejében, mikor 
elhatározta,  hogy  szabad  személyeket  teremt,  akármilyen  beteljese‐
dést, megvilágosodást és boldogságot is szánt e lények végső sorsául, 
tudnia  kellett,  hogy  ehhez  a  beteljesedéshez  ártatlanok  semmivel 
helyre nem hozható szenvedésén át fog vezetni az út. Istennek tudnia 
kellett, hogy az efféle botrány mindörökké botrány marad. Nemcsak 
helyreütni  nem  lehet  semmiféle  végső  harmóniával,  a  bűnös meg‐
büntetése, a bosszú sem hoz helyre semmit, értelmetlen, és megbocsá‐
tani  sincs  joga  senkinek  más  szenvedéseiért,  neki  magának,  az 
Istennek sem. 

Mondd meg nekem nyíltan, felszólítalak — válaszolj: képzeld el, hogy te 
vagy az, aki az emberi sors épületét emeli, azzal a céllal, hogy a végén 
boldoggá tegye az embereket, végre békét és nyugalmat adjon nekik, de 
ehhez  elkerülhetetlenül, okvetlenül meg  kellene  kínoznia  egy,  csupán‐
csak egyetlen egy kis teremtést – mondjuk éppen azt a kisgyermeket, aki 
a mellét verte apró öklével —, és az ő megbosszulatlan könnyeire kellene 
alapozni  ezt  az  épületet.  Vállalnád‐e  az  építész  szerepét  ilyen  feltéte‐
lekkel, mondd meg, de ne hazudj!94

Ezt a kérdést  szegezi a  fejezet végén  Ivan Aljosának,  és  ez a kérdés 
egyenlő azzal a kérdéssel, hogy van‐e érvényes teodícea, lehet‐e Istent 
morálisan igazolni. És Aljosa, Isten embere nemmel válaszol. 

 
 

94 Dosztojevszkij, 311. old. 
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Viszont  szabadság nélkül, mégpedig  anélkül  a  szabadság nélkül, 
ami a jóvátehetetlen bűn szakadékába való belezuhanás lehetőségét is 
magában rejti, nem lehet embernek lenni. Személy csak akkor van, ha 
a  személy  szabadságának  tétje  van,  ez  az  iszonyú  tétje.  Erre maga 
Ivan  világít  rá  rögtön  a  következő  fejezetben,  „A  nagy  inkvizítor” 
című poémájával. Az  inkvizítor az a  figura, aki megpróbálja az  Isten 
döntését  korrigálni,  s  úgy  újjáépíteni  az  emberi  sors  épületét,  hogy 
mentes  legyen  a  szabadságnak  ettől  az  iszonyú  kockázatától. 
Képtelenség. Azonnal odalesz a személy minden méltósága.  

Ivan  szentül hisz  ebben,  sőt  abban  is, hogy  a  szabadságnak  csak 
akkor van igazi tétje, ha van örökkévalóság, ha a személy, aki szabad 
döntéseivel  önmagának  is  teremtője  lesz,  ezzel  az  örökkévaló 
önmagáról dönt, ezt tudjuk a regény egy korábbi fejezetéből. Ivan úgy 
véli,  ha  nincs  Isten  és  halhatatlanság,  nincsen  erkölcs,  de  erre  a 
lehetőségre nem a rabszolgamorál alóli felszabadulás lehetősége iránti 
nietzschei  lelkesültséggel  gondol,  hanem  teljes  elborzadással,  mert 
úgy véli, ha az ember nem  lehet erkölcsi  lény, akkor embernek  lenni 
nem  jelent semmit. Ugyanakkor, ha van egyáltalán  jó és rossz, akkor 
az szerinte olyan mérce, ami elé Isten döntései is odaállíthatók. Nincs 
morál, ha nincs  Isten, de ha van, akkor a morál  logikailag  független 
Isten  elhatározásaitól.  (Érzésem  szerint  ez  annak  a  bizonyos 
euklidészi  észnek  a  diktátuma,  amihez  Ivan  olyan  szenvedélyesen 
ragaszkodik  monológja  során.)  Aszerint  mérce  szerint  pedig,  amit 
Ivan érvényesnek gondol — feltéve, hogy van morál egyáltalán, azaz, 
ha van  Isten —,  Istennek az a döntése, hogy olyan világot  teremtett, 
amelyben  így  ki  vagyunk  szolgáltatva  egymás  szabad  akaratának, 
morálisan védhetetlennek bizonyul. Amiből  az  a következtetés  adó‐
dik, hogy bármennyire is kéne, Isten nincsen. 

Ez  az  a  rettenetes  kör,  amiben  Ivan  Karamazov  gondolkodása 
forog, és amiből nincsen kijárat. Ó, az Isten és az ember morális viszo‐
nya  sokkal‐sokkal  bonyolultabb  annál  a  képnél,  amit  a  teremtésről, 
Isten  morális  parancsairól,  a  bűnbeesésről,  az  Istennel  szembeni 
adósságról,  a  megváltóról  mint  váltságdíjról  és  az  ítéletről  szóló 
hagyományos  szentírási  történet  rajzol.  Ha  van  Isten,  a  dráma,  a 
tragédia közös, az egymásért viselt felelősség, az egymással szembeni 
adósság kölcsönös, a szabad  lények világa a közös sorsunk, a miénk 
is, az övé is. 
 
Teljességgel  érthetetlen  a  bűnbeesésről  szóló  bibliai  történet.  A 
„Modellezés almával”95 nem modellez semmit. Ha egyszer nem  lehet 

 
 

95 „Gyurma vagyok, gyúrj meg, élet, / bordámból gyúrj nőt is, én meg / ültetek fát, 
ültess alá, ott dúdolok, dó, re, mi, fá, / szótól halkul hangom, mert nőm / a fára mutat, és 
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személynek  lenni  valódi  téttel  bíró  morális  önrendelkezés  nélkül, 
nyilvánvaló,  hogy  amikor  Isten  elszánta  magát  arra,  hogy  szabad 
személyeket  teremt,  egyben  elszánta magát  arra  is,  hogy  vállalja  a 
felelősséget a morális önrendelkezés kockázatáért. Az, hogy ettünk a 
jó és a rossz tudásának fájáról — már amennyiben ez a morális önren‐
delkezést  jelenti,  de  mi  mást  jelentene  —  nem  lázadás  Istennel 
szemben, hanem egy léthelyzet, amibe Isten belevetett minket, amiért, 
ha valakinek, hát  Istennek kell vállalnia  a  felelősséget velünk  szem‐
ben, nem fordítva. 

Adekvátabb a modellezés disznóval, amit Lovasi az almás modell 
alternatívájaként nemegyszer használ a bűnbeesésre. 

Az ördög  tudja  csak, hogy mi volt a  célja,  / de a húsunk került bele a 
moslékba.  /  S  a  disznók mind  felzabálták,  /  a  holdnál  nézik  a maguk 
árnyát  /  az ól  falán,  és  járnak  tőle körbe  / hátha úgy megszabadulnak 
tőle. / És nézi az ördög, és hátrébb nézi az Isten. / S végül a szemük előtt 
táncol majd minden.96

Ettől a daltól kezdve a disznó gyakorlatilag mindig a bűn, a bűnbe‐
esett  ember  szimbóluma.97  A  bűnnek  való  kiszolgáltatottság  mint 
belevetettség nagyon markánsan megjelenik ebben a dalban: „Táncolj, 
disznó, … fogom a kezed, kipörgetlek, kipörgetlek, és elengedem”. És 
mint máshol is, amikor a metafizikai hatalmasságok az ember sorsáról 
döntenek, az Isten és a sátán szerepe most is közel kerül egymáshoz. 
A  közvetlen  disznótáncoltató  Lucifer —  „az  árnyak  is  csak  fénytől 
vannak,/  a  fényt  én  hozom mindnyájatoknak”,  de  hátrébb  nézi  az 
Isten, mint az eggyel korábbi láncszem a kauzális — és felelősségi — 

 
 
esdeklőn / kér engem, hogy együnk almát, / én meg kérdem: — Milyen fajtát? / — Hát 
csak olyan piros félét… / — Minek neked, inkább TV‐t / nézzél, és ne egyél sokat / — ezt 
mondtam, s még olyanokat, / hogy Hófehérke is almától holt. / — De ott a végén nagy 
öröm  volt,  /  mert  érte  jött  egy  szőke  herceg  /  —  vetett  ellen  a  nőm,  én  meg  / 
megkérdeztem: — Ki súg neked, / hogy úgy válaszolsz, mint egy öreg, / minden hájjal 
megkent kígyó. / — Hát, van  itt  ilyen, / s már számos szép szó, / amit használunk, az 
tőle való.  / De elkergetem, ha almát eszünk.  /  Így hát ettünk,  Isten velünk.  / Kinek a 
sors,  kinek  karma,  / De  itt  és most,  ebben  a  dalban  /  legyen  egyszerű  piros  alma.” 
Lovasi határozottan pelagiánusnak tűnik ebben a dalban. 

96 „Disznók tánca”, Bálnák, ki a partra. 
97 Van, hogy nem az emberhús disznók általi, hanem a disznók ember általi  felza‐

bálása útján áll elő ugyanaz az eredmény: „Ha  igazat mondasz, azt végig unják,  / ha 
feldíszíted,  azt  jól megdugják,  /  sokan  vannak,  barátkoznak,  /  a disznóimnak  csalánt 
hoznak, / unom őket, és ők is unják, / vagy a csalánoktól olyan furcsák, / vagy biztos jó 
sok disznó esznek, / és ettől ők is disznók lesznek” („Jó voltam eddig”, Bandi a hegyről); 
lásd még: „Meleg a moslék, / puha a szalma, / szaros a hátam, / de szeret a gazda” („Hú, 
de sötét”, Kiscsillag). 
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láncban, s a bűnös ember kettejük önkényének a játéka, csaknem, mint 
szerencsétlen Jób, a Jób könyvében.98

Nem mintha csak belevetettség és kiszolgáltatottság  lenne, s nem 
lenne  személyes  bűn,  amiért  vállalni  kell  a  felelősséget. Nagyon  is 
van. Nem  is kell hozzá  törvény. Aki  szeretett már,  tudja, mit  jelent 
nem  kimondani  a  másiknak,  az  átellenben  állónak  a  Te‐t,  hanem 
meghagyni  Ő‐ként,  Az‐ként,  tárgyunkként.  Ha  van  Isten,  ő  az 
egyetlen, aki bűntelen, aki erre képtelen.  

Ha van Isten, nem hajít minket tárgyaiként a világnak és egymás‐
nak való kiszolgáltatottságba. Szabad  személyeket akar,  s ha  szabad 
személyek nem lehetünk enélkül a kiszolgáltatottság nélkül, akkor ő is 
kiszolgáltatja  magát  velünk  együtt  a  végsőkig.  Ez  a  megtestesülés 
értelme.  Krisztus  nem  a  tökéletes  áldozat,  nem  a  világ  urán  esett 
végtelen  sérelem  váltságdíja.  Ő  Isten  radikális  felelősségvállalása  a 
teremtésért, azért a  léthelyzetért, amibe belevetett minket. Az ő bele‐
vetődése velünk együtt. 

A megsértett abszolút autoritásról, a tökéletes váltságáldozatról és 
az ítéletről szóló történet blaszfémikus. Ítélet, olyasfajta ítélet, amikor 
az Isten határoz a neki kiszolgáltatott ember sorsa felől, nincs, nem is 
lehet,  se  értelme,  se  morális  alapja.  A  cselekedeteink  esettek.  Hát 
persze. A hit? A hittel kapcsolatban az egyetlen morális kérdés, hogy 
intellektuálisan  tisztességesek  vagyunk‐e  magunkhoz.  Hazudunk‐e 
magunknak, vagy sem. Az örök Nap nem azoknak kel fel, „akik terv 
szerint  remélnek”.99  Isten  nem  „a  helyes  megfejtők”  Istene.  Előre 
elrendelés? Istenkáromlás. Ha így volna, teljesen jogosak volnának az 
elején idézett sorok a „Zsákmányállat”‐ból, ami az ítéletet Isten végső 
emberevéseként mutatja be —  ez az  Istennel  tusakodás második as‐
pektusa. 
 
 

98 Van még egy  ilyen dal, amelyikben az Isten és az ördög szerepeinek megkülön‐
böztethetősége  bizonytalanná  válik:  „Nyár  volt,  s  a  blúzát  /  a  szél  kibontotta.  /  Egy 
felhőt  vizsgáltam,  /  aztán meg  rávonta  /  a  nyirkos  kis mellekre  /  a  kezemet,  hátha  / 
szerelmesek leszünk, / aztán meg a lába / közé terelgette / mind az öt ujjamat, / én meg 
se mozdultam, / s ő is úgy maradt, / és álmodozni kezdett, / én meg csak azt tudtam, / 
hogy kiosont valami / a rétre a nyomunkban. / S egyszer csak rájöttem, / hogy a húsunk 
szaga, / az övé ázott szalma, / az enyém vaspor meg naspolya / aztán már megszoktam / 
azt,  hogy  többen  vannak  /  ebben  a  dologban,  /  és  csak  szaporodtak  /  a  bogarak,  a 
hangyák  /  a  bőrünkön mászkáltak,  /  egyet  elmorzsoltam  /  a  hasán,  és  hátráltak  /  a 
többiek elhúzva / az egyet aki meghalt, / volt ott szomorúság, / a madarak meg egy dalt 
/  ismételgettek,  / én meg, mint egy klipben,  / arra  integettem, ahol,  / gondoltam, van 
Isten, s volt  is ott valaki / hátul a sötétbe’, / de hátha az ördög az, hagytam a fenébe. / 
Aztán már megszoktam  /  azt,  hogy  többen  vannak  /  ebben  a  dologban,  /  és  jeleket 
hagynak, / de hiába jóslatok és / hiába az álmok, / csak a rétre emlékszem, / meg a nőre, 
ahogy áll ott” („Nyár volt, s a blúzát a szél…”, Bálnák, ki a partra). 

99 „Úgyhogy meghalnak majd  sokan, mert hát elaludt az élet.  / De azoknak majd 
felkel, akik terv szerint remélnek” („Olajos vasak vs. égben edzett kövek”, Ül). 
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MÁSODIK, EZÚTTAL VÉGLEGES LÁTOGATÁS A KIS ÉLETBEN  

De nincs így. Ez András evangéliuma. 

Az  ember  és  Isten  kapcsolata  se nem  kauzális,  se nem  az  egyes  és  az 
általános kapcsolata, se nem is az eszköz és a cél, vagy a szolga és az úr 
viszonya.  …  Isten  nem  mint  fölöttem  álló  tárgyi  realitás  …  létezik, 
hanem mint egzisztenciális  találkozás…, és ebben a  találkozásban  Isten 
személy.100

Az egyetlen  igaz vallási mítosz nem az, hogy  Isten úr, hanem az, hogy 
Isten  sóvárog  a maga másika  után,  viszontszeretetre  vágyik,  várja  az 
ember teremtő válaszát.101

Hogy  Istenre  szükséged  van,  inkább,  mint  minden  másra,  lelkedben 
mindig  tudod; de nem  tudod‐e mindig  azt  is, hogy  Istennek  szüksége 
van rád, rád örökkévalósága teljességében? (…) A világ nem Isten‐játék, 
hanem Isten‐sors.102

Itt az ideje, hogy visszatérjünk a „Minden száj nyitva áll”‐hoz. 
Ott hagytuk el, hogy mi volt a Zsákmányállat-ban: „A Föld tányér, 

és (…) azon az emberek és a kövek lesznek a mannához a köret”. 
De most mégsem. 
Pedig  bűnösök  vagyunk.  „Te  meg  almát  eszel  bicskával”. 

„Állítólag a bűn nem marad meg a jóban, nagy almafalatként hullik ki 
a mohó szájból, a kéz meg visszateszi párszor”.103

Modellezés almával. „Gyöngyöt disznóval keverve mind csak áll, 
mint a bál előtt régen a Hamupipőke”. 

Modellezés  disznóval.  „De  a  bűn  nem  marad  meg”.  „Jönnek 
galambok,  és  segítenek  magot  válogatni”.  Bennünk  a  gyöngyöt  a 
disznótól. Így aztán elmarad az emberevés. 

Ki  nem  szeretne  ott  lenni  a  tányéron?  „Mennyi  szép mozdulat, 
halak üveg mögött, nők dugás közben, autók a sztrádán… Ez lesz azon 
a napon. Pont, mint bármelyik más napon”. 

Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem 
csak  az  én Atyám  egyedül. Mert miképen  pedig Noé  napjaiban  vala, 
akképen  lesz  az  ember  Fiának  eljövetele  is. Mert miképen  az  özönvíz 
előtt  való  napokban  esznek  és  isznak  vala,  házasodnak  és  férjhez 
mennek  vala, mind  ama  napig,  a melyen Noé  bárkája méne,  és  nem 

 
 

100 Bergyajev, 47. old. 
101 103. old. 
102 Buber, 98‐99. old. 
103 „Karácsony”, Én, szeretlek, téged. 
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vevének vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat 
elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.104

Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Az 
nap, a ki a háztetőn  lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon  le, hogy 
elvigye; és a ki a mezőn, azonképpen ne  forduljon hátra. Emlékezzetek 
Lót feleségére! (…) Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy 
ágyban; az egyik felvétetik a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt; 
az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn; az egyik 
felvétetik, a másik elhagyatik.105

Nos, emlékszünk Lót feleségére. 

Amint  az  köztudott,  ama  két  város  lakói  gonosz  emberek  voltak.  A 
világnak jobb nélkülük. 
És Lót feleségének, persze, megmondták, hogy ne tekintsen hátra, oda, 
ahol  azok  az  emberek  éltek,  ahol  az  otthonaik  voltak.  De  ő  mégis 
hátratekintett, és én szeretem őt azért, mert az olyan emberi volt. 
Így hát Lót felesége sóbálvánnyá vált. Így megy ez.106

Isten mint az Emberség tárul fel. (…) Az emberség az emberben lakozó 
Istenkép.107

Úgyhogy inkább mégsem változik senki sóbálvánnyá. 
És nem hagyatik el senki. „A mely órában nem gondoljátok, abban 

jő  el  az  embernek  Fia”.108  „Váratlanul  jöttél — mondod  almafalatot 
rágva, mikor  Ő  besétál,  leteszi  a  vizes  kalapját,  és  azt mondja:  itt 
leszek ezentúl”. 

A jövőről nem sokat tudok, 
de a végítéletet magam előtt látom. 
Az a nap, az az óra 
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. 
A sokaságban senki se keresi egymást. 
Az Atya, mint egy szálkát 
visszaveszi a keresztet, 
s az angyalok, a mennyek állatai109
fölütik a világ utolsó lapját. 
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben 

 
 

104 Mt 24,36‐39. 
105 Lk 17,30‐36, vö. Mt 24,40‐41. 
106 Vonnegut: Ötös  számú  vágóhíd,  Szépirodalmi Könyvkiadó,  1980. Nemes László 

fordítása. 
107 Bergyajev, 105. old. 
108 Mt 24,44, vö. Mt 25,13, Lk 12,39‐40, Mk 13,33. 
109 „Mennyi kedves állat nyomja hozzád a nedves orrát,  ez Mennyország. Ébredj, 

szelídülj meg.” 
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sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert, 
mielőtt asztalhoz ülnénk. 

Ez  Pilinszky  János  „Mielőtt”  című  verse.  Ez  jutott  már  akkor  is 
eszembe, mikor először hallottam a „Minden száj”‐t.  

Hát ezért szeretem annyira ezt a dalt. 
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