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javára történő rangsor felállításával. 
A szív hátrányát számon kérő megnyilatkozások persze 

jogosak is lehetnek. Például, ha az ember az értelmével 

felfogott gondolatait úgy akarja továbbadni, hogy azok 
nem járják be előbb belső útjait, közben teljes lényét 

átalakítva. Ilyenkor ugyanis csak a "Hold”-szerepet 

hajlandó vállalni. Ilyen esetben a gyakorlat is a számon 

kérőket igazolja. Ugyanis sokszor egy szívből jövő, 
tehetetlenségét kínlódó zagyvaság sokkal jobban segít, 

mint egy átgondolt, logikus tanácsadás. Kissé cinikusan 

szokták mondani: van, aki segíteni akar, és van, aki 
tanácsot adni. A Hold-típusú, csak szavakat visszaverő 

emberről beszél Jung is, amikor a szív fontosságát 

hangsúlyozza: 

"A ma emberének tragikus tévedése, hogy azt gondolja, 
ha kikiabál egy jelmondatot, vagy felmutat egy 

transzparenst, az hat..., pedig csak az hat, ami előbb a 

szívünket belülről érinti.” Persze ez a gondolat 
burkoltan arra is inti az embert, hogy az ész felé 

megbillent harmóniát, nehogy a szellemi tevékenységei 

visszafogásával próbálja helyrebillenteni. 
A belső energiát sugárzó szabad ember a szív és az ész 

harmóniájából él. Ez a harmónia, azonban egy állandó 

belső küzdelem vállalását jelenti, amit József Attila 

csodálatosan fejez ki egyik versében: 
"Az elme, ha megért, megbékül, 

de nem nyughatik a szív nélkül. 

S az indulat, múló görcsökbe vész, 
ha föl nem oldja eleve az ész." 

A közös látás erősítő hatása  

Megerősíti az ember belső világát (tudását, szívét, 
törekvését), ha egy - számára értékes - közösség is 

visszajelzi belső látásának helyességét. Értékes 

közösség az ember számára az, ahol a tagok közösen 

törekszenek arra, hogy szavaik egyre jobban fedésbe 
kerüljenek Jézus szavaival. Ahol fontosnak tartják azt 

is, hogy szavukat és tetteiket, valamint szívüket és 

értelmüket is egyensúlyban tartsák. Egy ilyen közösség 
helyeslése nagyon meg tudja az embert erősíteni, így 

szavainak biztonságát, erejét, értékét is jelentősen 

megnöveli. Ekkor értelmet kap, és érdemessé válik 

egymásra figyelni, egymást megérteni, és megtanulni 
közösen látni. 

Az egymásra-figyelés nem jelenti azt, hogy mindig és 

mindenben egyet kell értenünk, sőt baj is lenne, mert ez 
a tarkaság igazi tiszteletének hiányosságáról árulkodna. 

De szükséges, hogy mindig a másik megértésére 

törekedjünk. Megérteni valakit azt jelenti, hogy egyre 
mélyebben megismerjük a másik törekvésközpontjának 

világát. A másik indítékaira figyelő párbeszédben 

lehetséges csak egymás valódi gazdagítása. 

3. Szeretetünk végső feltételének mottója: "Csak a 

boldog ember képes másokat boldoggá tenni" 

A családban és a közösségben is nehéz a másság 

elfogadása. Sajnos egymás passzív elfogadása - ami 
olykor nem is olyan egyszerű - nem elegendő. A fejlődő 

kapcsolatokhoz az is szükséges, hogy egymást 

boldoggá akarjuk tenni, hogy egymás emelése révén 

emelkedjünk. 
Mindannyiunk előtt világos, hogy nem azon múlik 

közösségünk szeretetlégköre, hogy képesek vagyunk-e 

olyan embereket összegyűjteni, akiket tudunk szeretni, 
hanem azon, hogy kifejlődött-e bennünk a szeretet 

képessége. Ezt tisztán látva, vajon nem értékeljük-e 

mégis sokszor többre azt a közösséget, ahol élvezzük 

mások szimpátiáját, mint ahol szeretet-képességünk 
fejlesztésére és gyakorlásra bőven akad lehetőség? 

Vajon nem körözi-e le bennünk is olykor a másokat 

boldoggá tenni akarásunkat a helytelen boldoggá lenni 
akarásunk, azaz az elismerésre és szimpátiára 

vágyásunk? Nem igaz az az állítás, hogy "minden ember 

boldog akar lenni...". Csak nagyon kevés ember akar 

boldog lenni. Megelégszünk apró örömökkel, s ezért 
nem is tudunk igazán boldoggá tenni másokat. 

A teremtés könyvében minden nap után Isten azt 

mondja: "Ez jó.". Nekünk is törekednünk kell arra, hogy 
mi is minden nap után ki tudjuk mondani szívből, hogy 

ez jó. 

Fromm írja az anyai szeretettel kapcsolatban: "A 
legtöbb anya képes rá, hogy "tejet" adjon, de csak 

kevesen tudnak "mézet" is adni. Hogy mézet adhasson, 

ahhoz az anyának nem csak "jó anyának", hanem 

boldog embernek is kell lennie, és ez már keveseknek 
sikerül. Az anya élet-szeretete éppoly ragályos, mint 

szorongása.". Az élet szeretetének győznie kell 

önmagunkban, minden félelem, csalódás, szorongás és 
bántás ellenére, mert csak a boldog ember képes 

másokat boldoggá tenni! 

Karácsonyra készülve mindannyiunk számára azt 
kérem, hogy az a világosság, amelyet Jézus hozott el 

közénk - s amelynek jelképe talán a betlehemi csillag is 

lehet - járjon át bennünket, s teremtsen Rendet bennünk. 

Hogy az a világosság, amelyet továbbadásra kaptunk - s 
amely emiatt kikívánkozik -, feszítsen szét bennünket, 

hogy ne tudjunk hallgatni róla. Hogy ne kötözzük meg 

Teremtőnk szándékát, s eljuttassuk a kapott 
világosságot mindazokhoz, akiken rajtunk keresztül 

akar segíteni, s képesekké váljunk arra, hogy ne csak " 

tejet", de "mézet" is tudjunk adni. 
1987. 

 

 

DEMECZKY JENŐ 

SÍK TOMA - EGY ÓBUDÁN 

SZÜLETETT ERŐSZAKMENTES 

VILÁGPOLGÁR 
 

Sík Tomával az Alba Kör pincehelyiségében találkoztam 

először, a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájának egyik 
megmozdulását szerveztük. Ő az Alba Körösökkel jött. 

Meglepett a belőle áradó elevenség és következetes 

őszinteség, ősz szakállával az este egyik ötletgazdája és 
mozgatója volt a jobbára huszonéves fiatalok között. 
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Mennyi idős vagy most? 

1939. augusztus 17-én, a II. Világháború kitörése előtt 

két héttel születtem Óbudán, a Margit-kórházban, de a 
szívem és a munkabírásom szerint a huszonévesek közé 

tartozom. Igaz, hogy nem velük együtt nőttem föl, de a 

problémáikat, és a helyzetüket nagyon jól értem, mert 

Izraelben - ahol akaratom ellenére 45 évet éltem - több 
mint harminc éven át végeztem hasonló munkát, mint 

amibe ők néhány éve kezdtek itt Magyarországon. 

 
Miért és hogyan kerültél Izraelbe? 

Hosszú történet ez, látom a fordulópontjait, és remélem, 

hogy egyszer alkalmam lesz újra MÉLYEN 

ÁTgondolni az egészet egy szakértő lélekbúvárral, aki 
a történeti réteg ismeretében analízissel és hipnózissal 

segítene kideríteni, hogy miért lett belőlem istenmentes, 

pacifista, anarchista, vegán (tökéletes vegetariánus) 
világpolgár. Vallásos zsidó családban születtem, apai 

ágon minden ősöm rabbi volt, apám törte meg a 

hagyományt, ő nyomdászként dolgozott. Három éves 
koromban a szüleim elváltak, de nem sínylettem meg, 

mert anyám nagyon szeretett minket (a bátyám hét évvel 

idősebb nálam), apámnak pedig nem volt alkalma arra, 

hogy uralkodói mintát adjon az életemhez. Az első 
gyermekkori emlékeim 1944-ből származnak. 

Emlékszem az óbudai „zsidó ház”-ra a Szőlő utca és a 

Kiscelli utca sarkán. Arra is jól emlékszem, hogy 
amikor a távolban csőcselék tűnt föl, egy arra járó 

idősebb férfi szólt az ott lakóknak: „Testvérek, ne 

engedjétek a gyerekeket az utcán játszani, zárjátok be 
jól a kaput!” Megéreztem az összefüggést a fenyegetően 

közeledő tömeg és az idős férfi figyelmeztetése között. 

Úgy mondták, zsidó-hitehagyott, humanista volt ez a 

férfi. Nekem első és egyik legfontosabb példaképem 
lett. Később jött a begettózás. Életem legcsodálatosabb 

jelenségének tartom, hogy a gettóbeli élet 

nyomorúságától az erőszakmentességhez jutottam. 
Nem akarom, hogy ötéves gyerekekkel és akárkivel, 

bármilyen okból is úgy bánjanak, ahogyan velem bántak 

akkor. Más emberek ugyanazon körülmények hatására 

A MÁSOKNÁL TAPASZTALT NEGATÍVUMOKAT 
ÁTVETTÉK, soviniszták, nacionalista militaristák 

lettek, már rögtön felszabadulásuk után, és ezt 

munkálják a mai napig is ott kint az „ígéret földjén”. 

Manapság, MINT A MACSKA AZ EGÉRREL, 

MÓDSZERESEN JÁTSZANAK A 
PALESZTINOKKAL. 

  

Túléltétek a zsidóüldözést és a háborút? 
A szűkebb családom igen, bár ahányan voltunk, 

annyiféleképpen. A bátyámat például a cionista 

mozgalom szervezői 1945-ben rávették, hogy induljon 
el velük Palesztinába. Három évig kalandozott, közben 

cionista eszmei hatás érte, így harcos nacionalista zsidó 

lett, Izrael kikiáltásától kezdve mind a mai napig a zsidó 

állam egyik leghűségesebb híve. Apám - akkor már 
külön élt tőlünk - párttitkár lett a Néphadseregben, ezért 

később, 1956-ban, jobbnak látta, ha kivándorol Izraelbe. 

Anyám minden gondoskodásával és szeretetével engem 
vett körül, így igazán jó dolgom volt, Óbudán. Úgy 

látszik, hogy gyermekkorom körülményei és eseményei 

miatt már akkor valamiképpen elemeztem a túlélés 

tanulságait, és tíz évesen kijelentettem: nem akarok 
szombatonként a zsinagógába menni. 

Nem túl önálló gondolat ez egy tíz éves gyerektől, aki 

egyébként szeretetben és biztonságban él? 
Lehet, hogy hatott rám az akkori úttörőmozgalom, 

amelyben megtanultam az önkritika, az elemzés, a 

tudatosság, az éberség és az ésszerű gondolkodás 
elemeit, és hasznosságát. Bár a 40-es évek végének 

hittanóráin megismertem a héber nyelvet, a zsidó vallási 

előírásokat és szertartásokat, jól olvastam és szépen 

énekeltem a kórusban, mégis húzódoztam attól, hogy a 
zsinagógában töltsem a szabadidőmet. Anyám nem 

erőltette a dolgot, és nem is mentünk többé. Mégis, egy 

év múlva, 1950-ben úgy döntött, kivándorol Izraelbe, 
követi a bátyámat, aki nagyon hiányzott neki; én pedig 

nem tehettem mást, vele mentem, sírtam, szenvedtem az 

egész úton és a megérkezés után is. Ezzel új szakasz 
kezdődött az életemben, elhagytam a szülőhelyemet, 

ahol kommunista magyar hazafi lehettem volna. Olyan 

környezetbe kerültem, ahol újra meg kellett küzdenem 

önmagamért - a külső elvárásokkal szemben. 
  

Milyen élmények értek Izraelben? 

1950. augusztus 21-én érkeztünk Barbara falu mellé, az 
újonnan alapított Mavqi'im kibbucba. Az első 

hónapokat ott töltöttem, Izrael déli határán. Barbara 

kiürített palesztin falu volt, főterén az új kibbuc 

futballpályája, a volt palesztin iskola épületében a 
műhelyt rendezték be. Nekünk Óbudán azt tanították, 

hogy a gyerekek munkája a tanulás. Nem tudtam 

elképzelni, hogy akik azelőtt oda jártak, most hol 
lehetnek, hol végezhetik a munkájukat. Nem tudtam a 

palesztin menekültek táborairól a Gáza övezetben, nem 

tudtam a deportálásokról, nem tudtam, hogy a 
Jerusalem Post 1950. okt. 25.-i száma úgy ír a 

deportálásokról, hogy a palesztinok (akkor már 

igazolványos izraeli állampolgárok) „önként és 

boldogan” költöznek ki a Gáza övezetbe, és engedték át 
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falvaikat a betelepülő zsidóknak. Arról sem tudtam, 
hogy az izraeli pacifista mozgalom akkori titkára 1950. 

október 8-án látogatott el egy Al-Madzsal nevezetű 

(most Ásqalon) városkába, ahol találkozott a helybeli 
életüket folytatni vágyó palesztinokkal - ezek voltak a 

két héttel később „önként és boldogan” kiköltözők, 

akiket a környékbeli falvakból gettóztak be a cionisták, 

Barbara faluból is. Valahol itt folytatódik az én 
pacifizmusom fejlődéstörténete, a mi a budapesti 

gettóban „kezdődött”. Mindezeket a történeti 

eseményeket csak később ismertem meg, de azt a 
mélyen átéreztem, hogy nem jó,  ha a gyerekektől 

elveszik az iskolát. Ezért a kiürített Barbara lett az én 

második - érzelmi - szülőhelyem. 

 
Mi volt számodra a legnehezebb ebben az új 

környezetben? 

Nem lehettem magyar, hiszen nem magyar 
környezetben éltem; zsidó már nem voltam, de ott 

annak tartottak akaratom ellenére (máshol is van 

ilyen?); izraelivé pedig nem akartam lenni, mert nem 
értettem egyet annak a cionista mozgalomnak az 

eszmeiségével, amely a barbarai iskolában asztalos 

műhelyt rendezett be, és működtette azt a bentlakásos 

iskolát, ahol akaratom ellenére tartottak, és 
megpróbáltak mindarra ránevelni, amit elleneztem. Így 

önként adódott a következtetés: nem lehetek más, csak 

világpolgár. 1950-től hét éven át a bentlakásos 
nevelőintézet tanulója voltam. Az intézet lakói 

délutánonként gazdasági munkát is végeztek, helyben 

és egy közeli kibbucban. Rám 5000 baromfi gondozását 
bízták, így azután közelről láttam, hogy a sakter (a zsidó 

vallási előírások szerinti vágást végrehajtó mészáros) 

miként végez az állatokkal. Akkor határoztam el, hogy 

nem akarok mások számlájára élni, miattam ne öljenek 
meg egyetlen másállatot sem. 

  

Milyen állatot? 
Másállatot. Nem emberi állatot. Mert az embernek nem 

szabad elfeledkeznie arról, hogy alapjában véve maga is 

állat és másállat társaival kell osztoznia a föld 

erőforrásaiban az egyenjogúság elve alapján, még ha az 
esze fejlettebb is, vagy talán pont ezért. Így lettem 

vegetárius, pontosabban vegán: semmilyen másállati 

eredetű terméket nem használok, se táplálkozásra, se 
öltözködésre, se más célra. Eredetileg etikai 

meggondolások vezettek, majd hamarosan kialakultak 

az egészségügyi megfontolások is, mert azok nélkül az 
elv következetes betartása lehetetlen. Egyszerre lettem 

hát vegán és pacifista meggyőződésű világpolgár, 

anélkül, hogy tudtam volna más, hasonló gondolkodású 

embertársaimról. Ez lett az én „Szentháromságom”, 
mert egyiket sem tudtam felfogni egymagában. 

 

Úgy tudom, Izraelben a katonáskodás még a nők 
számára is kötelező. Hogyan lehettél pacifista ebben a 

környezetben? 

Korábban jól tanultam, de a tizenegyedik és 

tizenhatodik életéveim közötti időszakban az 
identitásom foglalkoztatott. Rájöttem, hogy mivel nem 

leszek „jó állampolgár”, illetve katona, nem helyes, 

hogy a cionista mozgalom pénzéből élek, mert ezt soha 
nem tudom úgy viszonozni, ahogy ők elvárják. Amikor 

összetalálkozott bennem a vegán, pacifista, világpolgár, 

anticionista, világi humanista gondolkodásmód, 

megváltozott az életem. A kollégiumban sok társadalmi 
munkát végeztem, sokat dolgoztam a diáktanács, a 

diákügyészség, diákbíróság szervezésében, újságot 

szerkesztettem. Az iskola vezetői jól láthatták ezt, mert 
- így látom utólag - megpróbáltak megvesztegetni. 

Hatalmat adtak a kezembe, olyan kollégiumi 

funkciókkal bíztak meg, amelyekben átélhettem és 

megszokhattam volna a parancsadás és engedelmesség 
egymást kiegészítő működését. Ehelyett 

önkormányzatot szerveztem, és a sorozáskor közöltem, 

hogy nem megyek katonának. 
 

Milyen következménnyel járt ez a döntésed? 

Különös módon semmiféle jogi következménye nem 
lett. Akkoriban két és fél év volt a kötelező katonaidő 

(már régóta három év). A férfiaknak a mai napig sincs 

jogi lehetősége a katonáskodás elutasítására, sem a 

katonáskodás kiváltására békeszolgálattal vagy polgári 
szolgálattal. Mégis fölajánlották, hogy ha négy évig 

dolgozom egy kibbucban, elkerülhetem a 

katonáskodást. Vállaltam. A kibbuc a Negev sivatagban 
volt, beduin arabok földjén, még Izrael állam kikiáltása 

előtt alapították. Néhány hónap alatt világossá vált 

számomra, hogy ez a kibbuc, itt az arabok sivatagában 
nem más, mint afféle előretolt helyőrség, katonai 

erődítmény, ahol azzal a reménnyel vártak, hogy majd 

én biztosítom a település védelmét, mert engem követve 

jönnek „más” katonák, egy kiegészítő egység, a 
„földművelő brigád” kötelékében. Bejelentettem, hogy 

ez ellenkezik a meggyőződésemmel, ezért elhagyom a 

kibbucot. Visszatértem a nevelőintézetbe, ahol eleinte 
éjjeliőrként, majd a falu titkáraként dolgoztam, és 

önkéntesen szerveztem a helyi tűzoltást. A hatóságok 

hallgatólagosan tudomásul vették, hogy katonáskodás 

helyett ezt a munkát végzem. Félévenként ráíratták a 
katonai behívómra, hogy halasztást kérek, tekintettel a 

munkámra. Végül azt mondtam, hogy én ezt sem írom 

rá, akinek fontos, az majd ráírja. 1965-ben, az akkor már 
20 éves Izraeli Pacifista Szövetség titkára lettem, 

közben folytattam munkámat azt intézetben. Nem 

szerették a társadalmi tevékenységemet, de mert 
egyénileg kedveltek, eltűrték. Csak 1974-ben hagytam 

el az intézetet, 17 évi munka, 24 év ottlakás után. Ez a 

bentlakásos iskola lett a harmadik szülőhelyem, mert itt 

töltöttem fiatal éveim javát. Arra törekedtem, hogy 
időm és energiám egészét a béke és az emberi jogi 

mozgalmak ügyének szentelhessem. Ezekben már 

addig is részt vettem, tagként és szervezőként egyaránt. 
Szerény, egyszerű életmódot fejlesztettem ki, 

szimbolikus jövedelemből éltem, mégis biztosítottam, 

hogy a tanácsomat és segítségemet igénylők bármikor 



2022 május                                                          KOINÓNIA                                                                     5057 

 
 

TALÁLKOZÁSRA KÉSZEN megtalálhassanak. 

 

Voltak-e mások is, akik elutasították a katonáskodást? 
Hogyan bántak egy köztudottan nacionalista, 

militarista államban a pacifistákkal? 

Törvényesen csak a nők tagadhatják meg a 
katonáskodást Izraelben, ha lelkiismereti okokra 

hivatkoznak. Harminc éven át működtem tanácsadóként 

a pacifista szövetségben, sok emberrel foglalkoztam, de 
nem találkoztam két egyforma esettel. A katonáskodás 

lelkiismereti okból történő megtagadását nem ismeri el 

a törvény, és polgári szolgálatra sincs törvényes 

lehetőség, ezért minden egyes férfi esetében egyedi 
elbírálás alapján döntenek a követendő gyakorlatról. 

Tapasztalataim alapján bátran állíthatom, hogy a 

katonáskodást elutasítók egyetlen hatékony eszköze a 
meggyőződésen alapuló elszántság és kitartás. Ha 

valaki eltéríthetetlennek bizonyul, mindig módot 

találnak arra, hogy mentsék az állam tekintélyét. A 

legnagyobb büntetés, amelyről tudok, ötször 35 napi 
elzárás volt. Másoknál elegendő volt, ha egy-két 

alkalommal letöltötték a héttől harmincöt napig terjedő 

elzárást, többé nem hívták be, vagy lelki betegségre 
hivatkozva alkalmatlannak minősítették őket, habár a 

törvény három év börtönt és pénzbüntetést ír elő. 

Magyarországon fél évtől három évig terjedő 
börtönbüntetést szabtak ki ugyanezért békeidőben. Mi 

lehetett az oka annak, hogy Izraelben, a fennállása óta 

szinte szüntelenül hadban álló országban, ilyen enyhe 

elbánásban részesítették a lelkiismereti tiltakozókat? Az 
egyik ok éppen a zsidó-arab szembenállásban 

kereshető. Izrael külpolitikája arra irányult, hogy 

önmagát békeszerető, barátságos államnak mutassa, 
amelyet militarista, agresszív arab államok 

fenyegetnek. Ehhez az arculathoz egyáltalán nem illett 

volna, ha a katonáskodást elutasító izraeli polgárokból 
szigorú büntetésekkel mártírokat faragnak. A másik ok 

a polgári szolgálatot szabályozó törvények már említett 

hiánya és a sajátos zsidó kultúra együttese. A hatóságok 

képviselőinek egy nem létező törvény alapján kellett 
eljárniuk, tehát volt mérlegelési lehetőségük. És egy 

honfitársukat, egy másik zsidó embert kellett 

büntetéssel kényszeríteniük. A zsidó vallás védi a 
közösség minden tagját, még ha nem is teljesíti azt, amit 

elvárnak tőle. Együttérzésre mindig számíthat. A 

kényszerítő büntetéseket csak addig alkalmazták, amíg 

megbizonyosodtak az illető kitartásáról, azután már 
inkább a megegyezés lehetőségét keresték. Ezért 

tanácsadóként az volt a legfontosabb szempontom, 

hogy a lelkiismereti tiltakozók soha ne hazudjanak 
(elsősorban önmaguknak ne), csak olyasmit állítsanak, 

amit legbelsőbb meggyőződésük alapján meg is tudnak 

védeni. Több óra hosszat beszélgettem velük, én 
játszottam az ördög ügyvédjét. Volt olyan, aki a 

beszélgetések során rájött, hogy a lelke mélyén 

erőszakos, és elment katonának. Sajnáltam, hogy 

elvesztünk egy pacifistát, de nem vállalhattam a 

felelősséget és a megtorlást azért, ha megbukik az „én 

igazságommal”. 

 
Csak a pacifista szövetségben dolgoztál? 

Ott kezdtem, majd sorra megismertem vagy létrehoztam 

azokat a szövetségeket, köröket, amelyek 
fiatalkoromtól kifejlesztett eszméimet hordozták. Így 

lettem eszperantista világpolgár, pacifista-anarchista, 

emberi jogokért küzdő világi humanista, az arab-izraeli 
megbékélésért munkálkodó politikus. Már 16 éves 

koromban elkezdtem azt a hosszú küzdelmet, amely 

csak 1973-ban ért véget a legfelsőbb bíróság 

határozatával, miszerint jogom van arra, hogy a rólam 
vezetett nyilvántartásban a vallási és nemzetiségi rovat 

üresen maradjon. Ez jogi precedens lett Izraelben, és 

már sokan felhasználták elvi és gyakorlati céllal. 
Magánmegállapodáson alapuló polgári házasságot 

kötöttem, (Izraelben nincs polgári házasság), ezzel is a 

vallási elnyomás ellen tiltakoztam, ezt azonban nem 

ismerte el a legfelsőbb bíróság. Két lányunk született. 
Később elváltam, ismét magánmegállapodás alapján. A 

hatóságok mind a mai napig nőtlenként, illetve 

hajadonként tartanak nyilván minket... 
 

Miért fontos számodra, hogy ez a két rovat üresen 

maradjon? 
Gyermekkoromban csaknem az életembe került, hogy 

nyilvántartották a származásomat. Ahol a származási 

adatokat nyilvántartják, ott faji, vallási, nemzeti vagy 

valamilyen más megkülönböztetés érdekében teszik, és 
ez szenvedést okoz valakinek. Ha nem küzdök a 

megkülönböztetés minden formája ellen, én is beállok a 

sorba, megkülönböztető leszek vagy 
megkülönböztetett, fasiszta vagy áldozat. Különösen 

Izraelnek nem szabad ezt a politikát követnie. A 

vallások általában, ahogyan ma működnek a világban, a 
kizsákmányolás és elnyomás eszközei, ezért 

ellenszenvesek számomra. Az egyistenhitet pedig 

egyenesen a diktatúrák bölcsőjének tartom. Sokkal 

rokonszenvesebb nekem az ó-görögök panteonja, 
amelynek istenei az emberi természet különféle 

vonásait és magának a Természetnek az összetevőit 

személyesítik meg. Ugyanakkor tudom, hogy saját 
eszméimet sem lehet megvalósítani a jövőbe vetett 

remény és odaadottság nélkül, ezért törekedtem arra, 

hogy a világi (ateista) humanisták egyesülete 

egyházként működhessen Izraelben. Nem sikerült, de 
nem adom föl, a régi-új otthonomban újra 

megpróbálom. 

 
Mikor és miért költöztél Magyarországra? 

A héber-arab megbékélés pártjának és mozgalmainak 

tagjaként sokat dolgoztam azért, hogy az arabok 
egyenjogú polgárai lehessenek Izraelnek, sőt, 

megalakíthassák ugyanazon a területen a Palesztin 

Köztársaságot. Amikor ennek a hosszú folyamatnak az 

eredményeként az arabok jogokat kaptak Izrael mellett, 
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első dolguk volt, hogy elnyomják egymást. Ez nagy 
csalódást okozott nekem, bár előre tudtam, hogy így 

lesz, mert egy állam - többé vagy kevésbé, de - csak 

elnyomó lehet. Azt azonban továbbra sem gondolom, 
hogy ez igazolná Izrael arabellenes politikáját. Eladtam 

a lakásomat, és 1996. január elsején távoztam. Majdnem 

két éven át barangoltam az USA-ban és Nyugat-

Európában. 1997 karácsonya előtt Magyarországra 
költöztem. A lehető legszerényebb körülmények között 

élek, amit lehet, az utcáról szedek össze, igyekszem 

napi 2 dollárnál kevesebből kijönni. 
 

Csak a tartalékaidból élsz? Nincs nyugdíjad? 

Ahogy mondani szoktam, én nyugdíjtalan nyugtalan 

vagyok, életem nagyobb részében jelképes fizetésért, 
társadalmi munkában dolgoztam. De nem vagyok 

elégedetlen, mert azt csináltam, amit a legjobbnak 

tartottam, azzá lettem, akivé lenni akartam. Nagyon 
gazdagnak tartom magam. Meggyőződésem, hogy az 

emberiség csak akkor maradhat életben, ha azt az 

életmódot tűzi ki célként, amelyre én is törekszem. 
Gandhival vallom, a föld eleget ad ahhoz, hogy 

kielégítse mindannyiunk szükségleteit, de kicsi ahhoz, 

hogy az önzésünket táplálja. Csak a mai európai - 

Amerikát majmoló - életszínvonalnál sokkal 
szerényebb életmód visszaállítása 

(VISSZATÉRÍTÉSE) hozhat megoldást a világválság 

és az egyéni ember problémáira. A földhöz közeli, 
paraszti élet a kulcs, egy fontos módosítással: 

Szabadságot a másállatoknak! Akkor az emberek is 

szabadabbak lesznek. Egyszerű, szerény, gyakorlati élet 
kell nekünk, a Természetben, a Természettel. 

 

Mivel foglalkozol Magyarországon? 

Tőlem telhetően próbálom segíteni a hozzám hasonló 
elveket valló magyar szervezeteket. És keresem azokat 

a társakat, akikkel létrehozhatnám a jövő 

életközösségét, a humanista kommunizmus alapján álló 
kommunát. Amelyben két dolgunk lenne, a munka és a 

játék. Permakultúrával megtermelnénk a 9000 ehető 

(gyom)növényből azt a néhányat, amely elegendő a 

szerény vegán étkezéshez. A játékkal pedig egymást 
szórakoztatnánk, hiszen azért vagyunk a világon, hogy 

egymásért legyünk. De ez a témakör megérdemelne egy 

másik beszélgetést. 
 

Miben látod eddigi életed legfontosabb tanulságait? 

Három szülőhelyem van, de nincs szülőföldem, illetve 
hazám. Az utóbbi kettő demagóg fogalom. Az embert 

az határozza meg, amit gyermekkorában megél, és 

ahogyan azt fölfogja. A gyermekkorát egy bizonyos 

helyen tölti, és nincs tudatában annak, hogy az a hely 
egy ország része. Az úgynevezett nemzetiség 

környezeti fogalom, illetve jelenség, ezt igazolják a 

tájszólások is. Hogyan lehetek világpolgár? Csak úgy, 
ha globálisan gondolkodom és helyileg cselekszem. 

Akkor bárhol lehetek világpolgár, és az is kell, hogy 

legyek, ahhoz, hogy biztosítsam az életemet a barátság, 

a szeretet, és a segítség által. Nyitottsággal és 
nyíltsággal mindenki más iránt. Ami az én emberi 

jogom, az az én emberi kötelességem mások iránt. Mert 

a Világ egy nagy egység (aki akarja, hívja istenségnek), 
amelynek én csak egy pirinyó kis része vagyok, mint 

minden és mindenki más; de csak ennek a ténynek a 

felismerésével és jóakarattal lehetséges. Kölcsönösen 

összeilleszkedve. Én csak azt tudom megtenni, amit én 
meg tudok tenni. Megpróbálom. 

(Jesajáhú Tómá Sík 1939-2004) 
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FUNTINELLI BOSZORKÁNY 
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Látod – mondotta a pap egy idő múlva –, valahogy így 
volt ez velem is. Szorított a sok butaság. Ahogy te 

mondod: a láda. Éreztem, hogy amiket mi az 

embereknek ott a templomban tanítunk, az nem jó. Nem 

jó, nem lehet jó, mert mi magunk sem hiszünk benne 
egészen. És szabad olyasmit tanítani, amit magunk 

nem hiszünk? 

– Nem. Olyasmit még mondani sem szabad. 
– Na látod, hát ez volt a baj. Minden vasárnap el kellett 

mondjak a templomban egy rakás olyasmit, amiben 

magam sem hittem. Nemcsak, hogy nem hittem! De, 
aminek egy részéről biztosan tudtam, hogy nem úgy 

van, ahogy mondom. Hát az ilyesmit nem lehet sokáig 

bírni. Én sem bírtam sokáig. Egyszer csak elkezdtem 
mondani azt, amit tudtam. Aztán elkezdtem mondani 

azt, amit hittem. Az emberek csudálkoztak, de tetszett 

nekik. Láttam az arcukon, hogy tetszett nekik, amiket 

mondtam, mert ők is úgy megszokták már, mint ahogy 
megszokták az apáik és a nagyapáik, mert mindég 

ugyanazt hallották a papoktól.  

 De, amit én mondtam, az új volt nekik a templomban, 

arra felfigyeltek. Új volt és mégsem új, mert ugyanaz 

volt, amit ők is úgy elgondoltak néha, amikor egyáltalán 

gondolkoztak ilyen dolgok fölött. De a többi papnak 
nem tetszett, amiket mondtam. Írtak innen és írtak 

onnan, és aztán eljött a püspök maga… 

– Tudod, nem lett volna semmi baj, ha a püspök 
egyszerűen azt mondja: 

„Nézd, Xavér fiam, te nem úgy beszélsz, ahogy én 

szeretem, s mert a templomban én parancsolok, tehát 
megtiltom neked, hogy a templomban beszélj”. Ezt 

kellett volna mondja a püspök, és én akkor kimentem 

volna a fák alá, és ott beszéltem volna az embereknek 

Istenről és arról, amit az Istenről tudok. De nem ezt 
mondta. Hanem hagyta, hogy bejöjjenek az emberek a 

templomba, és hagyta, hogy elkezdjem a szertartást. És 

amikor én a szertartások helyett egyszerűen elkezdtem 
beszélni, ahogy szoktam, akkor fölugrott, odaszaladt 

hozzám, és elkezdte tépni rólam a papi ruhát, és 

elkezdett kiabálni, hogy istenkáromlás az, amit 


