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- Bankpénz helyett... - De katonákkal  

Hajtottad be a kamatot!  

- Az úri tőke... - Spicliké lett!  
- A papok... - Azért nincs eső!  

- Munkahadsereg... - Mint a börtön!  

- Jövőtök... - Ma kell, nem jövő! 
És már megint égig csapott  

a vihar, tombolt az új világ:  

- Most remény sincs meggazdagodni!  
Császár, öld meg a bestiát!  

- Őrültek! - suttogta a császár  

s becsukta a négy ablakot,  

s elnémult kétszázmillió szív  
s az önzés újra hallgatott. 

Elnémult kétszázmillió szív,  

csak kettő beszélt odabent.  
- Hiába! - sóhajtott a császár.  

- Nincs remény! - sóhajtott a szent.  

- Úgy-e, mégis a régi rend jobb?! -  

tapsolt a győzelmes Tanács.  
És Vang-An-Si befalaztatta  

a szent torony négy ablakát. 

 
Hamvas és Jézus is úgy gondolja, hogy Hiába, úgy, 

hogy Nincsen remény? 

 
Elhangzott a 2006. május 26-i 

Hamvas Kollégium záró előadásán  
 

 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

BÉKEMENET 

 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, avagy kedves 

Testvéreim Jézusban! 
Mindenekelőtt be kell mutatkoznom a kaposváriaknak. 

Bulányi György, piarista tanár vagyok, 

kezdeményezője a Bokor Közösségnek, amely 1945 

tavaszán született meg Debrecenben. Ez a közösség 
nyitott minden jó szándékú ember iránt, aki nem akar 

embertársaival szemben olyasmit tenni, amit magának, 

szeretteinek nem kíván. Mondhatom még egyszerűbben 
is: azokat az embereket várjuk, akik éppen hat és fél 

milliárd embertársukat kívánják szeretni. Mivel ennyi 

ember él a földön, ebben a közösségben elfér minden 

nemzet és minden vallási, akár felekezet nélküli, 
meggyőződés is. Egyetemes emberi társaság 

igyekszünk lenni. Ha görög szóval akarjuk kifejezni ezt: 

mi katolikusok vagyunk; nem feltétlenül görög, római 
vagy ó katolikusok, csak egyszerűen katolikusok. A szó 

egyetemes, mindenkit átölelni akaró értelmében; nem 

felekezetet jelent tehát. 
Csak azért jött a Bokor Közösség most Kaposvárra, 

hogy békemenetben Taszárig menjen. A békemenet 

nyomatékot akar adni annak, amit már képviseletünk 

megírt Bush elnöknek: ne bombázza a szegényeket, se 

Afganisztánban, se másutt, hanem inkább enni adjon 

nekik. Azt is megírtuk az elnöknek, hogy 

megetetésükkel sokkal olcsóbban jönne ki, nem is 
csinálna újabb, hatalmas államadósságot Amerikának. 

Bombázás helyett engedje el a szegények, a harmadik 

világ minden adósságát. Ezzel még jót is tenne: 
teljesítené Isten akaratát. A bombázás nem jó dolog: 

mérhetetlen károkat okoz másoknak, és sokszorosan 

követi el maga is azt a kétségbe esett, reménytelen 
gaztettet, amelyet szeptember 11-én követtek el az 

akkori bombázók. S ami még több: kockáztatja ezzel a 

két esztendőre tervezett afganisztáni bombázás-esővel 

az emberiség esetleg utolsó háborúját is. Azért utolsót, 
mert utána talán már csak patkányok maradnak életben 

a Terra bolygón. A bombázottak, a másik oldalon is, 

leleményesek: saját postánk kézbesíti ki nekünk s az 
egész világnak akár a lépfenét, akár egyéb kórokozókat. 

Jézus megmondta: Csak a szelídek fogják örökölni a 

földet. A bombázók viszont elpusztíthatják az egész 

emberi kultúrát. Semmivé tehetik az evolúció sok millió 
évét. Állítsátok meg Arturo Uit meg Bush elnököt! 

Hogyan? Akármivel, csak fegyverrel ne! Például 

békemenettel - Kaposvártól Taszárig. 
Milyen alapon szólunk bele a hatalmasok dolgába? 

Három okon. 1. Emberek vagyunk, akik felelőseknek 

valljuk magunkat azért, ami az emberekkel történik. 2. 
Tanítványai vagyunk Jézusnak, aki hüvelyébe dugatta a 

kardot Péterrel, s azt tanította, hogy ne álljunk ellen a 

gonosznak, hanem szeressük ellenségeinket is. 3. Tagjai 

vagyunk a Bokor közösségnek, amelyben inkább 
leültük Baracskán a három esztendőt, de nem tettünk 

katonai esküt embertársaink elpusztítására. Tagjai 

annak a Bokor Közösségnek, amely jól tudja, hogy a 
magyar társadalom a világ gazdagjai közé tartozik, s 

ezért kötelességünknek tartjuk már legalább 25 éve, 

hogy a harmadik világnak odaadjuk, amit 
jövedelmünkből megtakarítunk; azt az összeget, 

amelyet a lelkiismeretünk már nem enged – magunkra, 

életszínvonalunk emelésére fordítani. 

A mai szentmise evangéliumában Jézus felteszi a 
kérdést, hogy amikor eljön újra az Emberfia, vajon talál-

e hitet a földön. Mi azt mondjuk: Persze, hogy talál, csak 

jöjjön Kaposvárra, s nézze meg békemenetünket 
Taszárra. Mire Jézus meg ezt feleli: Jó, elmegyek, 

Kaposvárra, s megnézlek titeket, de felteszek majd 

néhány kérdést, mert a hitbe ugyan belefér egy ilyen 

menetelés, de azért egy kicsit több az a hit, amelyet én 
keresek; több, mint vasárnap délben Kaposvárról 

Taszárra sétálni. 

Amikor odahaza fontolgattuk, hogy jöjjünk-e 
Kaposvárra, felmerült a kérdés: Nem pótcselekvés-e, 

amit ezzel csinálunk? Mi az a pótcselekvés? Hát csak 

az, amit a másik tesz, s az a nem-pótcselekvés, amit mi 
magunk teszünk. Ha nem jössz Taszárra velünk, hanem 

otthon maradsz és regényt olvasol, akkor pótcselekszel 

- mondjuk mi. Ha elmész Taszárra, ahelyett, hogy pl. a 

tél beállta előtt újraszigetelnéd nyílászáróidat, akkor 
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pótcselekszel - mondja, aki otthon marad. Ennél 
komolyabb meghatározásra van szükségünk: akkor 

pótcselekszünk, ha nem fűlik a fogunk ahhoz, amit meg 

kellene tennünk, s helyette valami egyéb, nekünk tetsző 
tennivalót keresünk magunknak. 

Van ennek a taszári sétánknak egy nagy szépséghibája 

is. Bush elnöknek akarjuk megmagyarázni, hogy neki 

mit kell tennie. Jézus meg azt mondta, hogy az Isten 
Országa rajtunk fordul. S ez a rajtunk elsődlegesen 

Jézus tanítványait jelenti; s ha tanítványai vagyunk, 

akkor mimagunkat. Busht csak akkor jelenti, ha ő is 
Jézus tanítványa. Biztosan nem az, mert gyilkolásra 

specializálja magát. Akárki joggal-alappal mondhatja 

nekünk: ne strapáljátok magatokat! Nem is értelek 

titeket, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy az a hadi 
gépezet, amelyet elindított, nem vesz tudomást a Bokor 

és a nem-Bokor jámbor s naiv szándékáról. Az Isten 

Országa nem a fegyvergyárosokon s rendelőiken fordul. 
Ezek az ördög atyától valók Jézus szavai szerint. Nos, 

itt a pótcselekvésünk! Tudván tudjuk, hogy egész sétánk 

sikere valószínűleg közelíti a zéró határ értékét. De úgy 
érezzük, mégis meg kell tennünk. Hangot kell adni az 

embernek, aki érti Isten szándékait. Nem lehet némának 

maradni, mikor ekkora a tét: a teljes pusztulás 

lehetősége. Különös gubók szülhetnek pillét - mondja 
Babits Mihály. 

Egy esetben nem pótcselekvés ez a séta. Ha nem a Bush 

megtérésében van a reményünk, hanem abban, hogy 
függetlenül attól, hogy ő mit tesz, és függetlenül a 

sétánktól, mi megtesszük-e azt, amit megtehetünk. Mit 

tehetünk? Mit kell megtennünk? 
A szeptember 11-iki bombázás – tiltakozás a 

neoliberális, piacgazdaságos, tőkés termelési rend ellen. 

Ez ellen mi, Taszár felé sétálók, összesen semmit sem 

tehetünk. Ez a termelési rend majd kinyírja saját magát. 
Ma az összes termelt javak 84%-a az emberiség 

leggazdagabb 20 százalékáé. Holnapra még nagyobb 

lesz a részesedésük, s a 80% szegényé még kisebb. Nem 
lesz, aki megvásárolja termékeiket, kénytelenek lesznek 

megint a tenger fenekére süllyeszteni azokat. Ezt a 

termelési rendet az tartja életben, hogy mindannyian 

gazdagabbak akarunk lenni, s mindannyian 
reménykedünk, hogy nekünk sikerül majd a legfelső 10 

vagy 20%-ba jutnunk. 

A Taszárra sétálóknak séta közben fel kell tenniök a 
maguk számára a kérdést: Gazdagabb akarsz-e lenni, 

mint a melletted sétáló? Vagy megértetted a jézusi 

példabeszédet, amelyben a gazda mindenkinek egy 
dénár fizetséget ad. Hajlandó vagy-e ezt az új elosztási 

rendet még ma megvalósítani? Beéred-e az egy 

dénárral? Azzal, hogy nem akarsz-e többet birtokolni, 

mint a melletted sétáló testvéred. Vagy te a 
gyerekeidnek mindent meg akarsz adni, ahogyan a 

melletted sétáló testvéred is a maga gyermekeinek? 

Látjuk-e világosan, hogy a szeptember 11-i 
bombázások, az Afganisztánban vagy akárhol ledobott 

bombák inspirálója, motorja, hajtó ereje az, hogy 

gazdagabbak akarunk lenni, mint embertársaink; s 

vagyonunkat, a többet birtoklást természetesen meg kell 
védeni. A mindenkinek jutó dénárt nem kell 

bombázásokkal védeni. A bombák csak 

következményei a többet birtokolni akarásnak. Azt 
akarják megvédeni. Ha többet akarsz birtokolni, mint 

embertársad, sétálhatsz Taszárra, de sétád ellenére is a 

bombázókra szavazol. Azok a te vágyaidat védik 

embertársaid ellen. Ha többet akarsz embertársadnál 
birtokolni, bizony pótcselekvés ez a séta. Ne legyen az! 

Legyen kezdete egy új elosztási rendnek, amelynek 

alapjait a lelkünkben még a mai napon elhatározhatjuk. 
Isten segítsen meg az elhatározásunkban! Hogyha Jézus 

visszajön, találjon hitet a földön! Amen. 
2001 

 
 

FARKAS ISTVÁN 
 

LÁTHATATLAN KIÁLLÍTÁS 
 

Jézus pedig azt mondta: 

„Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak,  

hogy akik nem látnak, azok lássanak,  
és akik látnak, azok vakok legyenek.”  

...”Ha vakok volnátok – felelte Jézus –, nem volna 

bűnötök.  

De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”  Jn 9 

 

 

Aki „látta” a kiállítást az, az olvasottak alapján csak 
legyinteni fog, hiszen leírni úgysem lehet. Aki „nem 

látta”, az ezután sem érti majd miről is szól. Akkor 

minek írni róla – kérdezhetnénk? Hát, csak azért, mert a 
látás – mondják a tudósok – adja életünk külső 

benyomásainak 80%-át. Tényleg így van? - 

kérdezhetjük mindaddig, amíg hiányát meg nem 
tapasztaljuk. Addig csak egy ismeret - értés és érzés 

nélkül. És ha megtapasztaltuk, akkor mi van? Na, erről 

próbálok írni – amit lehetséges. 

 Minap, néhány barátommal – úgy tizenöten, 
fiúk, lányok, öregek, fiatalok – elmentünk megnézni a 

Láthatatlan Kiállítást. Kedves közvetlenség, finom 

udvariasság, bevezetés a ma már alig használt Braille 
írásba, alapos előkészítés a nem-látók részéről a ránk 

váró elkövetkezendőkre. Aztán tök-sötétség, ahogy 

manapság mondják. „Igen – mondja a vezető – 
megjelennek olyan fények, melyeket valaki esetleg a 

meditációi során láthat, de ezek csak az agy kivetítései.”  

A test kezdeti készültsége – amikor minden érzékszerv 

a maximumára kihegyezett és a figyelem együtt van a 
váratlan előtt, mint például minden veszélyhelyzetben 

érezve a saját tér teljes beszűkülését, itt is, az egymásra 

utaltság és a vezető folyamatos feszültségoldó szövege 
hatására – lassan oldódott és – számomra meglepő 

módon – igen hamar egy különös, de komfortos érzéssé 

szelídült.  Valaki nagyon hamar visszanyerte 

magabiztosságát és bizalmát az együtt-ben és a 
vezetőben. „Á, ez egy zongora”, „itt egy kép a falon” – 


