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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” – 
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hallatszottak a gyermeki felfedezések örömkiáltásai a 

berendezett lakásban, majd a vezető részéről a 

folyamatos humoros korrekció: „Nem kép, hanem 
tükör, hiszen ez vakok lakása...!!??” Majd később: „Ez 

milyen autó, itt az utcasarkon? - Kispolszki? Nagyon jó! 

Te mindent látsz!” „Na, mi lehet ez a szobor szerinted? 
Mi ez itt?” „Hát, ez...” „Igen az, ne ijedj meg, ez két női 

mell. Ez a Milói Vénusz szobra. Nagyon kevés helyen 

engedik meg a vakoknak, hogy megtapogassák – hogy 
láthassák - a műtárgyakat a kiállításokon. Párizsban 

például egyedül a Rodin múzeum ilyen.”  

 Ahogy egyre beljebb haladtunk a szinte 

meseországba, úgy nőtt bennem a magabiztosság. 
Lassan, ha még nem is teljesen, kezdett bennem valaki 

rájönni a játékszabályra és ezzel együtt a kezdeti 

kihegyezett figyelem lanyhult. Megtapasztaltam, hogy 
nagyon sok mindent ismernek az ujjaim, a füleim és az 

orrom is. Amikor például a végén, a „kávéházban” egy 

kényelmes fotelben ülve kávéval kínáltak, egészen 

otthon éreztem magam. Teljesen fesztelenül tettük már 
fel kérdéseinket a vezetőnek. „Mivel foglalkozik, mióta 

vak, mit a hobbija, merre járt? Hogy fejleszti azokat az 

érzékszerveit, amik épek?” Álmélkodva hallgattuk, 
hogy vállalkozó, van egy cége és vagy tíz alkalmazottja; 

egy baleset következtében, kisgyerekkora óta vak; 

élsportoló, lovagol, cselgáncsozik, fut; sportolóként 
bejárta az egész világot.” Majd sorra mesélni kezdte 

azokat az élményeit, melyeket utazásai során 

úgynevezett látó emberek társaságában élt át. Nagy 

humorral, de tapintatosan ecsetelte azokat a helyzeteket, 
amikor a látó emberek vaksága annyira nyilvánvalóvá 

vált, hogy még ők maguk is szembesülhettek vele. 

Elmesélte, hogy egyik paraolimpián, Sidney-ben egy 
vakokból álló kis csoportjukat elvitték kirándulni. 

Másfél órás autóút végén egy szakadék szélére vitte ki 

őket a vezető és azt mondta: „Íme, innen jól láthatók a 
híres Kék hegyek”!!!  

 Ami pedig a többi érzékszerv fejlesztését illeti, 

arról így beszélt nekünk, a sötétben nem látóknak: „Az 

érzékszervek érzékenysége nem fejleszthető. Senkinek 
sem lesz több receptora sem a fülében, sem a szemében, 

sem az orrában, sem ízlelő bimbóiban, mint amennyivel 

született. Azonban, hogy mennyire használjuk őket, a 
saját világi tájékozódási lehetőségeinket, az rajtunk 

múlik. Egy mindennapi, egyszerű, városi élet minimális 

érzékszervi aktivitással élhető. Csak a kivételes 

helyzetek – nagy félelem, nagy düh, nagy szerelem, 
nagy veszély, mély részvét, vagy a különleges 

helyzetek, mint egy verseny, egy extrém hideg, -éhség, 

-fáradság, -szomjúság – mozgósítják a nagyobb 
lehetőségeinket.”  

 Milyen különös – gondoltam -, mintha a 

természet újra és újra figyelmeztetni akarna, amikor a 
fenti esetekben felrázza a lehetőségeim tárházát, hogy 

rámutasson mennyire nem látva élem az életemet. 

Mennyire szétszórom a figyelmemet, vagy hagyom a jól 

begyakorolt automatámat működni, ami hihetetlen 

gyorsan képes a legkülönösebb helyzetekhez is 

alkalmazkodni úgy, mintha semmi sem változott volna, 

hogy egy percre se kelljen megállnia önmaga 
igazolásában, megerősítésében. A kinti, nyitott szemű 

hipnózis itt bent csukott-szeműbe ment át. Mintha egy 

gép lennék és minden ezt a fajta működést támogatná. 
 Búcsúzásnál, kedves együttérzéssel mondta: 

„Ne higgyétek, hogy a vakok nagyon különös emberek. 

Pont olyanok mint ti. Köztük is van, aki többet 'lát' és 
van, aki kevesebbet. Látók közt is vannak csőlátók és a 

vakok közt is vannak széles-látókörűek”.  

 Milyen különös adottságokkal vagyunk 

megáldva. Van egy figyelmünk, ami az érzékszerveken 
keresztül egyszerre sok mindenre kiterjed. Mindenki 

annyit lát a világból, amennyire figyelme terjed – 

mondják a nagy gondolkodók. Annyit is hall, érzékel, 
érez – tehetjük hozzá. Hiszen például, ha nagyon 

odafigyelek valamire, hamar elfáradok, ugyanakkor 

semmi mást nem látok, vakon beleestem a dolgomba. 

Ha szétszóróm a figyelmemet, akkor sok mindent látok, 
hallok, de semmi sem érint meg, ér el hozzám mélyen, 

hiszen jól ismert világban, jól ismert játékszabályok 

közt vagyok. A koncentrálás után szórakozok és a 
valóság sem itt sem ott nem ér el. Érzékszervi 

érzékeléseim nagy részét az elmém kezeli: azonosítja, 

lefordítja, elveti vagy észre sem veszi. Nagy 
hatékonysággal működik. Mikor érhetné el lényemet 

egy új benyomás? Csak akkor, ha leállítja az elme – 

melyet rendszerint az érzelem energiája mozgat – a 

mechanikus kép, fogalom, mozdulat és érzelemalkotó 
tevékenységét. Ha képes megállni előtte, ott maradni és 

teljesen újként látni, amit lát. De a valóság ez a jól 

begyakorolt mechanikus működés, hiszen életünkben 
minden folyamatosan változik és mégsem esünk szét. 

De ki állna meg, ki maradna ott látva és előtte állva? A 

könnyebb életvitel, a jobb energiagazdálkodás miatt 
alakult ki ez a képességünk, ami aztán a törvényszerű 

vakságunkhoz is vezetett. Milyen csodálatosan van 

megalkotva ez a szervezet, hogy egy érzékszerv kiesését 

szinte azonnal átveszi egy másik, hogy az élet, a 
működés csak egy kicsit zökkenve fennmaradhasson. 

Hatalmas erő az, ami a mozgást, a változást, az élet 

áramlását fenntartja. Ez a lenni vágyásom ereje. Látnom 
kellene. De honnan ez az erő? El vagyok vágva a 

forrásától? Nem ismerhetjük? Sohasem? Lehetetlen. 

Nem így tanultuk. És vannak pillanatok, amikor egy 

pillanat alatt hirtelen beáramlik egy nagy erő. Mi teszi 
lehetővé? Máskor mi akadályozza? Mi emészti fel 

szinte azonnal? Ki használhatná, ha összegyűlhetne? És 

mire? Miért vagyok itt? Ismerjük a válaszokat. Ezekre a 
kérdésekre is. „A zsidók még várják a Messiást, a 

keresztények már nem...” – mondta egy kedves 

barátom.  
 Kétféle működés, mindkettőről van 

tapasztalatom. A kettő közt billegek. Megkapaszkodok, 

majd elsodródok. Közönséges, jól szervező énem 

felülkerekedik. Aztán újrakezdem. Van egy belső erő, 
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ami nélkül kint csak automatikus működés van. Csak 
belekapaszkodva lehetek erős kívül is. Nyugalomban ez 

a belső erő megtapasztalható. És van egy külső erő, ami 

lehetővé teheti ennek a belső erőnek a kifejlődését és 
megnyilvánulását kifelé, ha lényem nem sodródik bele 

mechanikusan mindenbe. Ha belül látom 

semmiségemet, rászorultságomat erre a belső erőre, 

nem azonosulok semmivel, akkor ott az erő. Belső erő 
nélkül lehetetlen erőseknek lennünk kint. Ha kívül nem 

játszunk egy szerepet, lehetetlen nem azonosulni 

minden látottal, érzékelttel. Külső erő nélkül viszont 
nem lehetünk erősek belül.  Hogyan lehet a belső 

szabadságot fenntartani, nem azt téve, amit akarok, 

hanem azt, amit a másik személy, a helyzet akar? 

„Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit 
mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, 

mert bár tanítják, de tetté nem váltják.” - írja Máté. 

Ismét egy különös ellentmondás. Talán ezzel éppen azt 
tanította a Mester, hogy hogyan maradhatunk meg és 

szolgálhatjuk azt a vágyott belső kapcsolatot, amiről 

talán már mindannyiunknak lehet tapasztalata, 
miközben nem egy „bentlakásos iskolában”, hanem az 

élet sűrűjében vagyok.  

 Más dolog látni és megint más látni. Vak 

vezetőnknek igaza volt. Nem kell megvakulni ahhoz, 
hogy ne lássunk és nyitva lehet a szemünk anélkül, hogy 

valami valóságosat is látnánk. Két világ határán élünk 

és nagy önuralomra van szükségünk, hogy ne essünk le, 
ne vesszünk bele egyik oldalba se. A kérdés mindig ez: 

mennyire vagyok képes szembesülni a helyzettel, látni 

a helyzetet és azt tudatosan szolgálni? Általában mindig 
többre, mint amennyit józan eszem pillanatnyi reakciója 

vagy akár jó-szándéka diktálna. Ehhez azonban 

megállni és látni kellene! De ki és mit? Láthatatlan 

kiállításon vagyunk.  
Kőbánya, 2015. fergeteg hava 

 

 

BÓTA TIBOR 

AZ IGAZI VILÁGOSSÁG ÚTJA A 

SZERETETHEZ 
 

„És lám a csillag, melyet napkeleten láttak, 

 előttük haladt, amíg végre meg nem állt a hely fölött,  

ahol a gyermek volt."  

(Mt.2,9) 

 
Az evangéliumi kép szerint a bölcseket a csillag 

világossága vezette el a betlehemi Jézushoz, azaz a 

megtestesült Szeretethez. Ez a kép szinte felkínálja azt 
a megállapítást, hogy az igazi világosság mindig a 

szeretethez vezet el. 

A kereső ember szomjazza a tisztánlátás világosságát. 

Keresése során egyre jobban, és jobban birtokolja azt. 
 

1 Természetesen a csillagok belső energiája sem saját energia, 

mivel az, az energia ősforrásából származik. A csillagok azonban 

ezt az energiát beépítették önmagukba, felhalmozták, majd ezt adják 
tovább. 

Vajon mikor, és hogyan válik a megszerzett világossága 
olyanná, amely már igazi világosságnak nevezhető? 

Annak érdekében, hogy az ember ne csak tisztán lásson, 

de az igazi világosságot is birtokolja, feltétlenül 
szükséges, hogy azért akarjon egyre tisztábban látni, 

hogy megtudhassa, mi a célja az életének, mire, és 

hogyan kell felhasználnia az életét, hogy betöltse a 

teremtése során kapott/felvállalt feladatát, és eközben 
egyre jobban és helyesebben megtanuljon szeretni. 

Életünk céljának keresése egy életre szóló program. Az 

erről való elgondolkodás messze meghaladná a jelenlegi 
elmélkedésem kereteit. Ezért hát csupán a 

keresés/továbbadás hogyanját próbálom körüljárni. 

Először is azt próbálom megvizsgálni, hogy mit is 

nevezek én a keresés során (nem a tartalomra 
vonatkozóan) igazi világosságnak. Majd arra térek rá, 

hogy ha valaki ennek az igazi belső világosságnak a 

birtokba jut, mi adja meg szeretetének az alapfeltételét, 
további feltételeit, és végső feltételét. 

Az igazi világosság 

Derűs éjszaka feltekintve az égboltra az ember azt 
tapasztalja, hogy a Hold és a csillagok is világítanak. 

Mégis óriási különbség van a kétféle világítás között. A 

csillagok saját fényüket1 szórják szét, a Hold azonban 

csak visszaveri más égitest fényét. A csillagok belső 
energiáikat sugározzák szét, a Hold bár elnyeli a ráeső 

fény egy részét, de soha nem rendelkezik annyi 

energiával, hogy saját fényét sugározná, csak világít a 
visszaverés által. 

A fenti hasonlattal harmóniában talán nem véletlen, 

hogy az evangéliumi képben is a betlehemi istállóhoz 
csillag vezette2 a Messiást-várókat, s nem valamiféle 

saját fénnyel nem rendelkező égitest. 

Vakság, vagy tisztánlátás? 

A Jn.9,41-ben elhangzik egy furcsa mondat Jézus 
ajkáról: "Ha vakok volnátok,… nem volna vétketek." 

Valóban érdemes egyre tisztábban látni, - azaz nem 

vaknak maradni. -, hogy ezáltal kitáguljon 
felelősségünk határa, és leszűküljön cselekvési 

lehetőségeink köre? (Pl. másokat félrelökve, mások 

kárára nem juthatunk előre; ha bántás ér bennünket, 

visszabántás helyett szeretet kell, hogy legyen a 
válaszunk.) 

A Jn.8,31-32-ben olvashatjuk: „Jézus azután így szólt 

azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: „ha 
megmaradtok beszédemben..., akkor meg fogjátok 

ismerni az igazságot, és az igazság szabadokká fog tenni 

titeket." 
Nincs itt valami ellentmondás? A tisztánlátás által 

megszerzett igazság ismerete leszűkíti az ember 

cselekvési lehetőségeit - azaz látszólag szabadsága egy 

részétől fosztja meg, és Jézus mégis azt állítja, hogy az 
igazság szabaddá tesz. A látszólagos ellentmondást csak 

úgy lehet feloldani, ha be tudjuk látni, hogy tudatunkban 

2 Az evangéliumi képet csupán analógia-forrásként használom fel. 

Ugyanis a kutatások mai állása szerint a mozgó égitest, melyet a 
bölcsek követtek, vagy követni véltek, csupán egy rendkívüli égi 
jelenség (üstökös? szupernóva? égitestek együttálása?) lehetett. 


