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megengedettségének a kérdésével is. Tudvalevő, hogy 
Jézus az ellenségszeretetet hirdette. S az is tudvalevő, 
hogy a jézusi tanítást újra felfedező felvilágosodás a 
szabadság és egyenlőség mellett a testvériség 
társadalmát tűzte ki célul az emberiség elé. S 
kereszténység ide, felvilágosodás oda - börtön, 
rendőrség, hadsereg, katonai szövetségekhez tartozás 
nélkül gondolni el az életet, mind a mai napig 
egyértelműen az utópia (ou = nem, topos= hely) 
világába tartozik. Ezen erőszakszervek nélkül élni - 
nincs hely ezen a világon; legfeljebb a Holdon vagy a 
Marson. Folytatódik ebben az a mély ellentmondás, ami 
létünk gyökeréig hatol. A történelmet heti három órában 
oktatták, amikor én középiskolába jártam, s e tárgy 
híven beszámolt arról, hogy a sikeres és sikertelen 
tömeggyilkosságok következtében hogyan tolódtak 
jobbra és balra, északra és délre a hadseregekkel 
rendőrséggel, börtönökkel rendelkező szuverén 
államok határai. Egy, a Földön kívüli megfigyelő ilyen 
módon számolhatna be rólunk szerzett tapasztalatairól. 
Teljes erővel dolgozva építik, szépítik bolygójukat, 
majd egy adott pillanatban, amit odáig építettek, 
minden erejükkel s életük kockáztatása mellett is tönkre 
teszik: gépeikkel magasba emelkedve bombákkal 
pusztítják el munkájuk eredményét. Majd újra kezdik az 
építést, szépítést. 
    A történelem órán nem teszik fel azt a kérdést, hogy 
ez az örültség szükségképpeni-e. Tárgyunknak ezt a 
kérdést fel kell tenni, és meg is kell válaszolnia. A 
hittanórán felteszik-e?. Nem tudom. Csak azt tudom, 
hogy van tábori püspökség. Csak azt tudom, hogy 
nekem sikerült a négy elemit a nyolc gimnáziumot s a 
hét év teológiát úgy elvégeznem 1924 és 1943 között, 
hogy ez a kérdés nem került elő. Meg azt is tudom, hogy 
amióta e kérdés egzisztenciálisan meghatározó 
fontosságú kérdéssé lett számomra, az állampárt 
illetékesei közöték velem: megérthetem, hogy ezek után 
a magyar ifjúság nevelését nem bízhatják rám. 
Bízom az emberiség jövőjében 
Ez a bizalom számomra annyit is jelent, hogy 
reménykedem: a heti 30 órából kettőt arra fogunk 
szánni, hogy a magyar s az emberi jövő érdekében ilyen 
kérdésekről beszélgessünk a ránk bízott ifjúsággal. 
Nem sokaság, hanem gondolkodó és gondolkodástól 
meghatározott viselkedésű nép tesz csuda dolgokat - 
költöm át szabadon Berzsenyi Dániel Kodály Zoltántól 
megénekelt versét: 

Nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat 

(Forr a világ). 
Mondom ezt abban a meggyőződésben, hogy azok a 
nemzetek maradnak meg, amelyek őrzik Isten álmait az 
emberről, s azok pusztulnak el, amelyek beleszoknak s 
belehalnak kiváltságaikba. 

Budapest, 1997. március 7-én 

FARKAS ISTVÁN 
HOGYAN TEGYEM NAPRÓL-NAPRA 
RADIKÁLISAN ÖKOLÓGIKUSABBÁ 

AZ ÉLETEMET? 
 
Így szólt a házi feladat kérdése, amit Dőry Pista 
barátunk megfogalmazott a BOKOR Ökocsoport 
legutóbbi találkozóján. Számtalanszor eszembe jutott a 
feladat. Ízlelgettem, rágogattam, de semmi igazán 
ínyemre valót nem találtam benne. 
Az okokat vizsgálva rá kellett jönnöm, hogy minden, 
ami más ötlete, más életstílusa, más gondolata és más 
cselekedete, az lehet jó és lehet rossz is bizonyos 
szempontból. Tehát általánosságban leírni, hogy erről, 
vagy arról mi a véleményem, ebben, vagy abban a 
helyzetben mi az, amit cselekednem kéne és végül is mit 
teszek, az mások számára végtelenül unalmas, mert 
semmi olyan nincs benne, ami rezonálna saját 
belsőjével és ha rezonál, akkor történik az igazából 
nagy baj, mert azt hiszi, hogy van valami közös bennük. 
Innen indul ki aztán minden közösség, legyen az párt, 
hit, vallás vagy izmus, vagy akár csak egy szakkör. 
A közösség egy nagyon jó dolog. Szinte mindent megad 
az embernek, amiben hiányt szenved. Ad programot, ad 
gondolatokat, ad beszélgető partnert, ad egy társadalmi 
támaszt - közéjük tartozom érzést -, ad vezetőt, ad apát, 
anyát és testvéreket apám, anyám és testvéreim helyett. 
Mondhatnám nyugodtan, hogy egy jól működő 
közösség, amely nagyfokú mozgás és gondolat 
szabadságot biztosít a tagjainak, szinte mindent megad, 
amire szüksége van, esetleg még az anyagi javakat és a 
biztonságot is. Ha ez egy vallási alapú közösség, akkor 
az előzőeken túlmenően lelki támaszt, lelki életet, lelki 
vezetést és lelki-ismeretet is adhat. 
Ki az, aki ennél többre vágyhat? Aki ideáig eljutott és 
élvezi a közösségi élet minden előnyét az a továbbiakra 
két utat választhat. Vagy megmarad ebben a kellemes 
állapotban és mint egyszerű - büszke - közösségi tag éli 
le életét, hirdetve persze mindenütt a közösségi lét és 
főleg a saját közössége előnyeit a többi kívül rekedtnek 
— vagy tovább lép, vezetője lesz a közösségének, új 
programokkal áll elő, maga mellé gyűjti a közösség 
megújulni kész tagjait és kilép a világba, mint új 
közösségvezető: pártvezér, képviselő, főpásztor, 
próféta, vagy csak valami világméretű szervezet 
alapítójaként.  
Kivétel nélkül minden közösségi ember –– és ki ne 
lenne az –– megpróbálja gondolatait, tapasztalatait, 
eredményeit és kudarcait aztán továbbadni a 
tanítványainak, a gyerekeknek és a gyerekeinek. 
Az egész folyamat teljesen hétköznapi és kár is lenne rá 
szót pazarolni, ha nem éltek volna és nem élnének 
olyanok, akik ebből kimaradnak, vagy kiszállnak és 
valami egészen más irányt nem választanak. Végül is –
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– szerintem —, ez utóbbiak azok, akikkel érdemes 
foglalkozni, mert akik — saját hibájukon kívül –– 
kimaradnak a közösségi létből, ha tudnának erről a 
lehetőségről, valószínűleg ők is ezt az utat választanák. 
Ők — akik tudatosan kiszállnak –– Keleten, ötven éves 
korukban elhagyják magas pozíciójukat és családjukat 
–– akiről persze már gondoskodtak –– és sárga 
köpenyben, koldulva élik életüket keresve a gurujukat. 
Majd megtanulva tőle mindazt, ami nem a közösségi, 
hanem az egyéni létből fakad –– azaz megismerik 
önmagukat — visszatérnek, hogy tanítsák azokat, akik 
hozzájuk jönnek és alkalmasak a tanításra. 
Ők azok, akik Nyugaton Nobel-díjasként, vagy csak 
egyszerű emberként elvonulnak egy kis hegyi, vagy 
vidéki, falusi iskolába tanítani, vagy csak egyszerűen 
tyúkot tenyészteni. 
Ők azok, akik az ó- és újkori történelem könyvekben 
ritkán szerepelnek, de hatásuk jóval nagyobb, mint 
hírnevük. Belőlük lett számtalan szent, vallásalapító, 
vagy csak olyan egyszerű ember, akinek a szavai még 
ezer év múlva is fennmaradtak. Ezek az emberek valami 
olyasmire jöhettek rá, ami a ma hozzáférhető nyelveken 
nehezen mondható el, de amely tudásnak, beszéd nélkül 
is mérhetetlen nagy hatása van. Mivel azonban ők is 
emberek voltak, valamilyen formában mégis, ha 
töredékesen is, fennmaradtak a gondolataik.  
Ezekből tudhatja meg bárki, hogy ők is elindultak a 
vallás, a tudományos gondolkozás útjain, de valamikor 
megfordultak és onnan kezdve már nem hittek a 
szemüknek, a fülüknek és a közösségi szabályoknak, 
hanem egyedül a szívüknek. A szívükkel kezdtek látni, 
hallani, tapasztalni és a szívükön keresztül –– azaz 
belülről –– kezdték magyarázni a világot, a természetet, 
az emberi közösségeket és magát az embert is. Innen 
kezdve aztán már senki sem értette meg őket, mert 
olyanokká váltak, mint a látó a vakonszületettek között. 
Hogy hogyan függ össze mindez a házi feladattal? Hát 
ez egyszerű.  
Szerettem volna tudományosan elmagyarázni, hogy 
miért nem csináltam meg a házi feladatot. Mert hát mit 
érne az másnak, ha arról mesélnék, hogy eszemben 
sincs semmilyen ökológiai akcióban részt venni, kezdve 
a szemétszedéstől egészen a Greenpeace-ig. Nem azért, 
mintha ezekkel nem értenék egyet, de úgy érzem nincs 
jogom lépni addig, amíg nem tettem alkalmassá a 
szemem, fülem, szám a belső, a szívemen keresztül 
történő érzékelésre.  
Ha ezek a tevékenységek már nem a munkáim lesznek, 
hanem ––  mint az indián kosárfonó asszonynak  ––  az 
imádságom, az áldozati szertartásom, akkor már 
érdemes lesz hozzákezdeni, de akkor már bármihez, 
mert minden cselekedetem megszentelt lesz és a 
gondolataim is többet fognak használni, mint bármely 
világméretű akció. 
És addig? Addig semmi! Addig megpróbálok nem 
káromkodni, ha valaki rálép a lábamra a metrón, vagy 
elnyeri előlem az ötöst, megpróbálok odafigyelni arra 

aki kérni jön hozzám és megpróbálok kiszállni minden 
olyan helyzetből, amikor versenyeznem kell valakivel 
kezdve az állásomtól egészen a legutolsó divatú videó 
megszerzéséig. Mit érne az másoknak, ha arról 
beszélnék, hogy eszem ágában sincs vitatkozni arról, 
hogy az atomerőművek, a vízierőművek, vagy a 
hőerőművek a természetkárosítóbbak, mert halvány 
fogalmam sincs arról, hogy mi a hasznos a természetnek 
és hogy egyáltalán a haszonnak van-e értelme a 
természettel kapcsolatban. Amiről beszélni tudok, az a 
madárcsicsergés a tavaszi erdőben, a napfelkelte, a 
rókakölykök játéka, az unokám szeme, a fű növése és a 
felhők kergetőzése.  
Ez viszont jó, ha néhány öreg nénikét, vagy egy-két 
álmodozó szerelmest érdekel. 
Vagy mit érne az másnak, ha arról mesélnék, hogy 
semmit sem teszek az éhezőkért, a szomjazókért, a 
menekültekért, vagy a trópusi őserdőkért, pedig tudom, 
hogy elsősorban ezekért kellene élnem.  
Csak arról tudnék mesélni, hogy néha megetetek 
néhány kóbor macskát, inni adok azoknak a 
növényeknek, melyek rám bízták magukat — 
helyesebben kiszolgáltatták magukat nekem. 
Meghallgatom az ismerőseim panaszát, akik mások 
nyelve, vagy saját maguk elől menekülnek és évekig 
gondolkodom azon, hogy hogyan tudnám elkerülni a 
ház tetejét veszélyeztető fa kivágását. De hát kit érdekel 
mindez és ki tudja azt, mit jelentenek ezek nekem? 
Hogy hogyan teszem napról-napra radikálisabban 
ökologikusabbá az életem? Sehogy!  Nem is akarom, 
mert ami már ehhez az ökologikus szóhoz tapad, az már 
megint az az út, ami a tényeket vizsgálja és ekként akar 
eljutni az élet értelméhez. Jómagam még nem tartok ott, 
hogy olyan tiszta szívvel rendelkezzem, amin keresztül 
nézve megláthatnám annak a mérhetetlen pusztulásnak 
az értelmét, amit a mai világban látok.  
Ezért az, amit akarok és napról-napra egyre 
radikálisabban meg akarok valósítani, az a szívem 
megtisztítása, a látásom és hallásom megtisztítása és az 
érzékenységem fokozása mindazok iránt, amire a szív 
érzékeny ––   a mások szenvedésére, mások 
betegségére, mások félelmeire, mások anyagi gondjára. 
De nem a világ, nem Európa, nem Magyarország, csak 
a szomszéd, a kolléga, az unoka, a barát, az idegen és –
– majd egyszer talán — az ellenség gondjaira. 

Kőbánya, 1992. január 
 

 

 

 

 

 


