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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) 

 
 

 

WASS ALBERT 

FUNTINELLI BOSZORKÁNY 
(RÉSZLET) 

 

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 
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csinálok, és gyalázás, és nem tudom, mi, és hogy lefogat 

a csendőrökkel, és bolondok házába csukat, meg 

fölakasztat, meg megköveztet, meg mit tudom én. Hiába 
mondottam neki szépen, hogy: „Nézze, püspök atyám, 

ez az én dolgom, meg az emberek dolga, s ha az 

emberek szívesen hallgatják, amiket mondok, akkor 
legföljebb menjen ki, és ne hallgassa végig, ha nem 

tetszik magának ez a beszéd. S majd utána elintézzük 

szépen a dolgainkat”. De hiába szóltam hozzá ilyen 
szépen, meg se hallgatott. Csak tépte a ruhámat, ott az 

emberek előtt, s szidott úgy, ahogy az 

utolsó béresét nem szidja az ember. Egyszerre aztán 

engem is elfogott az indulat, s 
hogy éppen ott volt egy gyertyatartó a kezem ügyében, 

hát… 

 
 

 

FARKAS ISTVÁN 

JANÓ ÉS A HALAK 
(RÉSZLET) 

 

A pap érezte, hogy kutyaszorítóba került. Ha azt 

mondja, hagyja már el ezt a marhaságot ezzel a svéddel, 
akkor bizonytalanságban hagyja a fiút az általa 

üdvösnek ítélt módszerrel kapcsolatban, ha pedig igazat 

ad neki, akkor már nem bújhat ki tovább az alól, hogy 
megmagyarázza neki a módszer lényegét, ezt pedig ő 

sem tudta. Felderengett benne a "ne ítéljetek, hogy el ne 

ítéltessetek", meg a "ne tégy olyat másnak, amit te sem 
szeretnél magadnak", de érezte, hogy ezek csak kibúvók 

és csak ideig-óráig nyugtatnák meg Pistát. Meg hát 

lehet, hogy a Sátántól van az egész módszer, bár akkor 

meg az anyós bizonyára megérzett volna belőle valamit. 
Minden esetre újra töltötte a poharakat és közben 

megpróbálta rendezni a gondolatait. 

— Tudod barátom, ez nem egy egyszerű probléma. 
Kicsit féltelek is, meg egy kicsit irigyellek is. Féltelek, 

mert ha tovább folytatod a módszer tökéletesítését, akkor 

az emberek szemében egyre bolondabb leszel és lehet, 
hogy egy idő után az anyósod bezárat egy intézetbe. 

Nem mintha tényleg bolond lennél, csak olyan valamit 

fogsz tudni, amit az emberek többsége már nem tud és 

én is csak kapizsgálom. Néha az esti imáim közben, 
amikor már félig elbóbiskoltam éreztem valami olyan 

belső nyugalmat, amiről te mesélsz, meg akkor fordult 

elő velem nagy ritkán, bérmálások után, amikor már 
mindenki elment és leülök este hátul az udvarban a diófa 

alá, vagy néha, nagy ritkán a tabernákulum előtt, ha 

egyszer-egyszer éjszaka nem jön álom a szememre és 

átballagok a templomba imádkozni, vagy csak 
egyszerűen térdre borulni ezen a szent helyen. Igen, 

talán éppen akkor, amikor a nagy aktivitások után, a 

nagy elernyedés bekövetkezik. De hát az életünk 
majdnem teljesen az aktivitások özöne és minél több a 

gond körülöttünk annál inkább. Lehet, hogy itt van a 

kutya elásva? Lehet, hogy erről is szól a Királyok 

könyvének az a része amelyben Illés és Isten 

találkozásáról emlékezik meg? Isten nem volt a 
szélvészben, sem a földrengésben, sem a tűzvészben, 

hanem a lágy szellőben, ami a békesség, a szeretet 

szimbóluma. De hogyan lehet, hogy a svéd 
módszerének hatása látszólag ugyanaz, mint ezeknek a 

szent iratoknak a tanúsága? És a szent iratok miért nem 

érik el ugyan ezt a hatást itt, most, nálunk? És látod ez 
az, amiért kicsit irigyellek is. Irigyellek, mert 

megoldottad ezzel a módszerrel, hogy nem borítanak el 

folyamatosan a napi gondok és ha hosszabb időre nem 

is, csak arra a néhány órára, amíg a vadakra vársz bele 
tudsz feledkezni egy olyan állapotba, akár egy 

gyerekjáték segítségével, ami pozitívan változtatja meg 

az egész életszemléletedet. Persze ebben még nem 
vagyok biztos, de hát tudod "gyümölcseiről ismeritek 

meg...". Majd meglátjuk. Látod, hiába jöttél! Semmit 

sem tudok neked tanácsolni. Menj haza, békülj ki az 

anyósoddal és gyere el máskor is, vagy ülj be egyszerűen 
a gyóntatószékbe és meséld el a tapasztalataidat.  
 

 

 

 

HABOS LÁSZLÓ 

KORRAJZ 
 

Harangoznak, 

hívó szóra álmos hívek sorakoznak, 

gyáva papok tömjénfüstben agyat mosnak. 

Olcsó a hit, és drága a kenyér, 

vérízű borba merül hűtlen remény, 

de nyílnak szemek, s lobban gyertya lángja 

éjsötétben, szobamagányban, 

szabad elmék roppant imádsága, 

új hitet fest régi szivárványra. 

Sötét érvek ellen tiszta igék szólnak, 

mégis újra kereszteket ácsolnak 

mártíroknak, új golgotára… 

 

Ma kiért harangoznak?! 
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