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Az Én-Te és az Én-Az alapszó-párok   

 

1. 

A világ kétarcú az ember számára, amiként kétarcú az ember magatartása a világban. 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 Ó is állhat, anélkül, hogy az alapszó meg változnék. Így hát az ember Én-je is 

kétarcú. Hiszen az Én-Te alapszó Én-je más, mint az Én-Az alapszó Én-je. 

 

2. 

Az alapszók dolga nem az, hogy kimondjanak valamit, ami rajtuk kívül is áll, hanem az, hogy 

azáltal, hogy kimondják őket, állítsanak valamit, ami megáll. Az alapszókat lényével mondja 

az ember. Mikor az ember azt mondja: Te, az Én-Te szó pár Én-jét is kimondja. Mikor az ember 

azt mondja: Az, az Én-Az szó pár Én-jét is kimondja. Az Én-Te alapszót csak egész lényével 

mondhatja az ember. Az Én-Az alapszót sohasem mondhatja egész lényével az ember. 

 

3. 

Az emberlény életének tere nem csupán a céltudatos igék tartománya. Élete nem csak olyan 

tevékenységekből áll, melyeknek tárgya van. Észlelek valamit. Érzékelek valamit. Elképzelek 

valamit. Akarok valamit. Érzek valamit. Gondolok valamit. Az emberlény élete nem csupán 

ilyen tevékenységekből és ezekhez hasonlókból áll. Mindezek és a hozzájuk hasonlók alapítják 

meg az Az birodalmát. A Te birodalmának azonban más az alapja. 

 

4. 

Aki azt mondja: Te, az nem valamely tárgyat vél. Mert ahol valami van, ott másvalami is van, 

minden Az más Az-zal határos, Az csak azáltal van, hogy másokkal 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. 

 

5. 
 

– Mit tapasztal hát az ember abból, akinek azt mondja: Te? 

– Éppen hogy semmit. Hiszen nem tapasztalja őt. 

– Mit tud tehát az ember arról, akinek azt mondja: Te? 

– Csak mindent. Hiszen nem tud róla többé semmi rész szerint valót. 

 

 

 

 



 

 

6. 
 

Viszonyom ahhoz, akinek azt mondom: Te – közvetlen. Én és Te között nem áll fogalom, sem 

előzetes tudás, s nem állanak fantáziaképek; még az emlékezet is átváltozik, amint az 

egyediségből kilép az Egészbe. Én és Te között nem áll cél, sem vágy, sem pedig előrevetítése 

annak, ami következik; s még a vágyakozás is átváltozik, amint az álomból kilép a 

megjelenésbe. Minden eszköz - akadály. Csak ha már minden eszköz szétporladt, csak akkor 

következik találkozás. 

 

M. Buber: Én és Te, Európa Könyvkiadó, 1991 

 

* * * 

Martin Buber a szeretetről 

7. 

Érzéseink „vannak”; a szeretet történik. Az érzések az emberben laknak; de az ember a 

szeretetében lakik. Ez nem puszta metafora, hanem maga a valóság: a szeretet nem tapad az 

Én-re, hogy aztán a Te csak „tartalma”, tárgya legyen, a szeretet az Én és a Te között van. Aki 

nem tudja ezt, nem tudja az egész lényével – nem ismeri a szeretetet, még ha a szeretetnek 

tulajdonítja is az érzéseket, melyeket megél, megtapasztal, élvez vagy kinyilvánít. A szeretet a 

világban ható erő. Aki benne áll, és benne szemléli a világot, annak számára az emberek 

kibontakoznak a világi nyüzsgésből, jók és rosszak, okosak és ostobák, szépek és csúnyák, 

egyik a másik után valóságos lesz a számára, Te lesz, azaz eloldódik, kilép, egyetlen lesz, és 

átellenben élő; kizárólagosság támad csodaképp újra meg újra – s így az ember képes hatni, 

képes segíteni, gyógyítani, nevelni, felemelni, megváltani. 

 

M. Buber: Én és Te, Európa Könyvkiadó, 1991 

 

* * * 

 

Martin Buber a vallásról 

8. 

Isten nem azt akarja, hogy higgyünk Benne, és azt sem, hogy vitatkozzunk a létezéséről és 

érveljünk mellette. Isten egyszerűen meg akar valósulni általunk. 

M. Buber: Jewish Religiosity 

 

9. 

A "hit" nem az ember lelkében kavargó érzés, hanem az ember belépése a valóságba, a 

megcsonkítatlan, a megrövidítetlen, a teljes valóságba.   

 

M. Buber: Istenfogyatkozás, Typotex, 2017; Előszó 


