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Váratlanul, rövid szenvedés után, 63 éves korá-
ban, 2005. július 21-én meghalt Farkas Henrik, a fizi-
kai tudományok doktora, a mûszaki egyetem docen-
se, a Hadkötelezettséget Ellenzõk Ligájának (HEL)
és az Erõszakellenes Fórumnak (EF) az alapítója és
vezetõje. Valahogyan így
szólhatna Farkas Henrik
gyászjelentésének szöve-
ge. De csak szólhatna,
mert Farkas Henriknek
végakaratának megfelelõ-
en semmilyen temetése
nem lesz, és így gyászje-
lentés sem készül.

Farkas Henrik tudomá-
nyos és oktatói munkáját
nem, viszont társadalmi te-
vékenységét annál jobban
ismerem. Valamikor a 80-
as évek elején az indította
el élete végéig tartó jogvé-
dõ munkáját, azután, hogy
a közértben 10 darab rom-
lott tojást adtak el neki,
aminek a visszavételéért,
ill. árának visszatérítéséért
hónapokig küzdött. Katona
ugyan soha sem volt, de a
diákjait megviselõ általános
hadkötelezettséget olyan
igazságtalannak és fölösle-
gesnek tartotta, hogy min-
dent megtett a kényszerka-
tonaság megszüntetéséért.
Sõt, ennél is sokkal tovább
ment, hiszen az erõszak
különbözõ formái, a jogsé-
relmek és az irracionalitás-
ok ellen küzdött.

Henrik nem volt pacifista,
általában nem csatlakozott
a háborúkat ellenzõ moz-
galmakhoz, és nem vallott erõszakmentes eszmé-
ket. Távol állt tõle a pacifista álmodozás és az erõ-
szakmentesség idealizálása. A reáltudományok em-
bereként a világot, a politikát és a civil szervezõdé-
seket a maguk kíméletlen realitásában szemlélte.
Végtelenül pragmatista volt, és minden megnyilvá-
nulásában racionális. Sohasem hitt állami és egyhá-
zi szervezetekben, de még az általa vezetett civil
szervezõdésekben sem. Csak abban hitt, hogy szí-
vós munkával, nagyon lassan, állandó párbeszédet
provokálva néha felismerhetõvé lehet tenni civilek,
katonák, papok, politikusok és újságírók számára,
hogy értelmes és hatékony megoldásokban mi az õ
érdekük.

A HEL tavaly novemberében befejezte tevékeny-
ségét, és voltaképpen feloszlatta önmagát, mert el-

érte célját. Mondhatnánk, Farkas Henrik elérte
életének egyik fontos célját, és a tõle tanult érzelem-
mentes pragmatizmussal megállapíthatnánk, hogy
ezzel õ is befejezhette földi pályafutását. De mindez
nem lenne igaz! Henrik tudta, hogy ami befejezett-

nek látszik, bármikor visz-
szatérhet (hadkötelezett-
ség), tapasztalta, hogy a
társadalomban az erõszak
minden formája erõteljes-
ebben van jelen, mint vala-
ha, továbbá újabb és újabb
frontokat nyitott a társadal-
mi igazságtalanságok kü-
lönbözõ témáiban. Leg-
utóbb egyetemi tanszék-
ének megszüntetése ellen
küzdött, és alkalmazta –
úgy tûnt neki, hogy sikerrel
– a civil érdekvédelmi stra-
tégiákat.

Farkas Henrikben azon
nagyon ritka humanista és
egyben „originálisan” civil
embertársunkat veszítet-
tük el, akinek emberi jog-
védõ tevékenysége mesz-
sze fölötte állt minden iz-
musnak, minden pártnak,
minden hatalmi, anyagi és
magán érdeknek. Ha nem
lesz is temetése, valódi sír-
jánál ezreknek kellene
megállniuk egy köszönõ
szóra. Nemcsak azoknak,
akiknek már régen nem
kell küzdeniük azért, hogy
visszakapják az eladott
záptojás után járó pénzt,
és azoknak, akik egyre rö-
videbb ideig voltak sorkato-
nák, illetve azoknak, akik-

nek most már nem is kell sor- és tartalékos katoná-
nak menniük. Azt hiszem, hogy így sem férnénk el
már a sírját övezõ temetõi parcellában. De ha azok is
megállnak sírjánál egy szóra, akik számos társadal-
mi vonatkozású, az alkotmányos demokrácia érvé-
nyesüléséért indított kezdeményezése nyomán elõ-
re léptek, vagy csak kisebb mértékben sérülnek pél-
dául hallgatói vagy utazáshoz fûzõdõ jogaik, akkor
már több parcella lenne tele. Ha pedig azokat is meg-
említjük, akikkel szinte minden aktuális kérdésben,
szinte állandó vitában, levelezésben állt, és akiknek
döntõ többsége nemes ellenfélnek tartotta, akkor
alighanem a temetõ is kicsinek bizonyulna. Ha pedig
mindez így van, akkor valóban nem kell sem gyász-
jelentés, sem pedig temetés!
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.(Farkas Henrik munkatársainak kezdeményezésre, a Szabadság-hídról a Dunába dobott virágokkal,
mintegy ötvenen emlékeztünk Henrikre, 2005. augusztus 1-jén 18 órakor.)
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