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szállítja azokat, különösen Tibet emberek által nem 

lakott területeire. Tendzin Gyáco, vagyis a Dalai Láma 

jelen problémáink gyökerét abban látja, hogy az 

emberek többsége nem veszi figyelembe mások 

érdekeit, mint ahogyan nem tud, vagy nem akar tudni 

tetteinek egyetemes hatásáról. Ezért világosan 

megfogalmazta és hirdeti a világ számára, hogy csak 

akkor lesz kiút az emberiség problémáiból, ha az 

emberek fajtól, országtól függetlenül képesek 

kifejleszteni az egyetemes felelősség tudatát. Csak így 

alakulhat ki mindenkiben a másokkal és a természettel 

szembeni felelős magatartás. Ha a saját érdekeinket 

másoké, vagy a természeté fölé helyezzük, bizonyosan 

rontunk a saját helyzetünkön is. A buddhizmus szerint 

mindezek nemtudása jelenti az igazi tudatlanságot, és 

ez független az egyetemi tanulmányoktól, vagy 

akadémiai fokozatoktól. A buddhizmusban a tudás nem 

valaminek a szakismerete, hanem az egyetemes törvény 

belátása, és az aszerint való életmód egysége. A tibeti 

szövegmagyarázatok gyakorta interpretálják 

szűktudatúságként a tudatlanságot, ami azt érzékelteti, 

hogy minden, ami nem az egyetemes szerint 

gondoltatik, az téves. A buddhista bölcselet másik 

fontos tanulsága, hogy a tudás vajmi kevés, ha nem 

aszerint tevékenykedünk és élünk. Őszentsége szerint 

ezeknek az általános elveknek kell képezniök a 

környezettel szembeni helyes magatartás 

alapját. Tendzin Gyáco ugyanakkor vitatja a szüntelen 

gazdasági növekedés kultúráját, amely ahogy eddig, 

úgy ezután sem oldja meg az emberi és környezeti 

problémákat, sőt inkább fokozza a nehézségeket. 

A fejlett nyugat számára sok tanulsággal szolgálhat 

mind a buddhista, mind a hagyományos tibeti 

környezetkultúra, ahogyan sok más nép kultúrája is. 

Befejezésül idézzük Őszentsége irányadó szavait: "Meg 

kellene tehát találnunk a módját, hogy olyan 

harmóniában éljünk, mint ezek a hagyományos 

közösségek, ugyanakkor teljes mértékben részesüljünk 

az új évezred hajnalán rendelkezésünkre álló anyagi 

lehetőségekből." 

Békesség minden lénynek! 
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FARKAS ISTVÁN 

MIÉRT NEM VAGYUNK ZÖLDEK 

MI, KERESZTÉNYEK? 

 

Egyszer, korábban, valamikor 93 táján volt egy ilyen 

című feladatom a BOCS-ökocsoport megbízásából. 

Akkor, jól felfogott érdekemben kikerültem, 

megkerültem a problémát és nem arról beszéltem, 

illetve nem azt mondtam, amire a többiek gondoltak. A 

dolog azóta is bántott. Most nyáron ismét belefogtam, 

hogy erről a témáról megpróbáljam leírni a 

véleményemet számolva azzal, hogy ez ismét nem az 

lesz, amit várnak tőlem, de hát a mai tudatállapotom 

erre képes. 

Miért kérdés ez? 

Van egy olyan érzésünk, nekünk, elkötelezettnek 

mondott zöldeknek, akik kereszténynek is tartják 

magukat, hogy valami nem stimmel. Mindenki szereti 

az életet - persze a sajátját a leginkább -, senki sem 

akarja szándékosan pusztítani az életet, mégis az élet 

pusztul körülöttünk. Körülöttünk, akik életszeretőnek - 

azaz zöldnek - és kereszténynek - azaz Krisztust 

követőnek - nevezzük magunkat. A jószándék, a tenni 

akarás és a közösség utáni vágy összehoz bennünket, de 

mindig kellő távolságot tartunk hitünk és a mozgalom 

között. A zöld nem-keresztények nem értik miért nem 

veszünk részt aktívabban a megmozdulásaikban, 

akcióikban, felvonulásaikban; a nem-zöld keresztények 

pedig egy olyan szórakozásfélét sejtenek emögött, mint 

a horgászás, vagy gombatenyésztés, vagy maximum 

olyan cselekedetet, ami pozitív, tehát még elfogadható, 

de alapvetően semmi köze a keresztény vallásokhoz. 

Ebből aztán az következik, hogy mi, magunk is 

feltesszük a kérdést: miért nem zöldek a keresztények? 

Miért nem olyanok, mint a vallásos hinduk, a 

buddhisták, vagy más, látszólag sokkal 

elkötelezettebben zöld vallásosok.  Hát ez a kérdés. Az 



4164                                                                      KOINÓNIA                                             2019. aug. – szept. 

 
 

általam megfogalmazott válasz előtt azonban még 

néhány kérdést fel kellett tennem. 

Mi a zöldek célja? 

- Az élet odaadó szolgálata az élet fenntartása 

érdekében, vagy másképpen 

- Az élet törvényeinek (természeti, társadalmi stb.) 

betartása és betartatása, vagy kicsit aprópénzre váltva 

- Az élet változatosságának fenntartása, az emberi élet 

józan korlátozásával, vagy más szavakkal 

- Mindent kiküszöbölni, ami az élet valamilyen 

megnyilvánulásának rossz és nem feltétlenül 

szükségszerű, vagy még másképpen 

- Az élet valamennyi megnyilvánulásának esélyt 

biztosítani a fejlődéshez, de más megnyilvánu-lások 

kárára csak olyan mértékben, ami az alapvető 

törvényekkel összhangban van, vagy kicsit leszűkítve 

- Az ember - mint az élet egyik megnyilvánulása - 

számára, az élet többi megnyilvánulásával összhangban 

biztosítani a töretlen fizikai, lelki, szellemi fejlődést. És 

tovább aprózva le, egészen a szelektív szemétgyűjtésig 

és a varangyakcióig.  

Mi a keresztények célja? 

A tízparancsolat szellemében - azaz Istennek tetszve - 

ugyanaz,  mint a zöldeké, azaz fenntartani, megőrizni, 

harmóniát biztosítani, önmagam vágyait korlátozni, 

szolgálni, adni, erőszakot nem alkalmazni a teremtett 

világ minden élő megnyilvánulása érdekében, de Jézust 

követve mindenemet szétszórni, vagy ami szerintem 

ugyan az, odaadni Istennek (a gondjaimat, 

aggodalmaimat, anyagi erőfeszítéseimet, 

gondolataimat, terveimet, döntéseimet, aktivitásaimat, 

vágyaimat, elképzeléseimet, emlékeimet, 

imádságaimat, stb.), hogy Ő mindezt átváltoztassa azzá 

az egyetlen tudásommá, hogy a fia vagyok (lásd tékozló 

fiú, a gazdag ifjú, a szamariai asszony, Zakeus) és ez az 

egyetlen szóra érdemes jó az életemben. Akkor hát hol 

a bökkenő? A keresztények, ugyanúgy ahogy a hindu 

hívők, a buddhisták, vagy más vallás elkötelezett hívői 

mindaddig zöldek - mások által is elfogadhatóan zöldek 

- lehetnek, amíg a törvény előírásait betartják. Mert hát 

ugyan mi másról szólna például a tízparancsolat, mint a 

jó cselekedetekről és a rossz cselekedetekről. A gazdag 

ifjúról elképzelhetetlen, hogy ne a jó gazda 

gondosságával tekintsen a jószágára, a rabszolgáira 

vagy a feleségére. Fel sem merülhet bennünk, hogy 

tékozol, szétszór, vagy tönkretesz, pusztítja a 

természetet, a környezetét, már abban az állapotában, 

ahogy Jézus elé lépett. És korábban? Feltehetőleg 

megtapasztalta az életet: 

- el kellett vennie a másét - idejét, türelmét, gondolatait, 

tapasztalatát, 

- uralkodnia kellett valamin, vagy valakin, ha csak egy 

gyereken, vagy egy kutyán is, hogy megismerje a 

hatalmát, 

- erőszakosnak kellett lennie másokkal, már csak "az ő 

érdekükben" is, 

- be kellett bizonyítania a személyes igazát, hogy 

tartása, önbecsülése legyen, 

- ki kellett kényszerítenie Isten szeretetét, hogy 

teljesítse kívánságait. 

Mindezt azért, hogy legyen valaki az emberek 

szemében. Nem tudok elképzelni olyan keresztényt, 

akinek ne lenne része ezekben a buktatókban. Ezt Jézus 

sem tudta elkerülni - legalább is kísértés szinten nem. S 

ha már lett valaki, akkor lehetséges azt felajánlani 

átváltoztatásra, szétosztani, vagy szétszórni. Ha ez 

megtörtént, vagy legalább elkezdődött, onnan kezdve 

már fel sem merül, hogy zöld-e, vagy sem. Mint ahogy 

Jézusról, Szent Ferencről, Páter Pióról sem mondhatjuk, 

hogy zöld, de Buddháról sem, mert már minden 

cselekedete összhangba került, vagy már semmi másra 

nem vágyik, minthogy összhangba kerüljön Isten 

szeretettörvényeivel. Ezek a törvények már uralják a 

természeti törvényeket is. Már fel sem merül a másnak 

ártás a saját, vagy mások hasznára még ha az csak egy 

hangya is. Mert már nem kell sem a hangyára, sem a 

varangyra, sem a szemétre, de még az emberiség nagy 

gondjaira sem külön figyelnie, csak Istenre, akitől végre 

elfogadta, hogy fiának akarta már valamikor a kezdet 

kezdetén. Ez sokáig nem látszik meg a keresztényen, de 

idővel kiütköznek rajta bizonyos távolságtartás jelei. Itt 

él köztünk, mindenütt megfordul, senkitől sem tagad 

meg semmit, amilye van adja, szavai sokszor érthetetlen 

zagyvaságnak tűnnek, mert már nem oda, azokra figyel 

ahová, amire a többiek. Már valahol másutt jár az esze, 

másra dobban meg a szíve, a tüdeje máshonnan szívja a 

levegőt és a szeme már nincs annyira élesre állítva a 

világ dolgaival kapcsolatban. Már nem ő akarja szeretni 

Istent és a teremtényeit, hanem elfogadja a szeretetét 

úgy, akkor, ahogy és amikor Ő akarja. Ha pedig 

talentumai vannak - és kinek nincsenek -, kivirágoznak 

és ezen keresztül mérhetetlen életerőt képesek 

sugározni a környezetébe, legyen az szervezőkészség, 

elő-adóművészet, vagy csak egy hétköznapinak tűnő 
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közösségvezetés. Isten nem az életet akarja. Az életet a 

törvényeire bízta. Persze Neki könnyű - mondhatjuk - 

betéve tudja a törvényeket, mi pedig csak most 

kapizsgáljuk. Ezért érthetetlen már sokszor a nem-hívő 

zöldek és a hívő nem-zöldek szemében az ilyen zöld-

keresztény (de nyugodtan mondhatunk buddhistát, 

brahmanistát, szikhet, vagy szufi vallásút is).  Ez 

utóbbi, zárójelbe tettek vallása azért tűnik zöldebbnek a 

miénknél, mert az ő gondolkozásuk nem az 

arisztotelészi logikán alapul, ami a tudományhoz és a 

dogmához vezetett, hanem az u.n. paradox logikán, ami 

a toleranciához és az önmegvalósításhoz vezet - mint 

ahogy ezt E. Fromm: A szeretet művészetében 

kifejtette. Ez utóbbiak magatartása pedig vonatkozik a 

hangyára és a világ egészébe való illeszkedésre is. Ez a 

látszólagos, "zöldebb" előnyük, de minden az egyénen 

múlik, nem a valláson. És akkor a válasz? A 

keresztények zöldek. Aki csak egyet is talál, rá fog 

jönni. 

 

 

HABOS LÁSZLÓ 

KÖNNYEK NÉLKÜL 

Csak állt ott mezítelen lábbal a hűvös járólapon, s 

szaporán vette a levegőt, miközben jobb keze 

önkéntelen mozdulattal talált rá a kézmosó csaptelep 

krómozott elzárójára. Szemét nem nyitotta fel, 

miközben megnyitotta a szelepet. A víz folyni kezdett. 

Mindkét kezével a hófehér porcelán kagylóra 

támaszkodott. Eltelt egy perc, talán kettő is, amikorra 

kinyitotta szemét. Fejét kissé lehajtva tartva figyelte a 

zubogó vizet. Arcán megfeszültek az izmok, teste lassú 

zihálásba kezdett. Nem nézett fel a tükörbe. Fejét 

továbbra is lehajtva tartotta és néma zokogásba kezdett. 

Hosszasan zokogott könnyek nélkül. A fürdőszoba 

ablakán betévedt fény suhant végig a levélmintás 

halványzöld csempén. A fájdalomba zárkózott magányt 

az utca zaja törte meg. Egy hangosan felbődült 

autómotor hangja, amely a harmadik szomszédban levő 

autószerelő műhelyéből tört az utcára, felerősítette a 

téren összeverődött gyereksereg önfeledt zsivaját. Az 

asszony lassú mozdulattal felemelte fejét, és 

farkasszemet nézett a tükörben feltűnt arccal. 

Semmitmondónak látta az ismerős, megviselt 

tekintetett. Nézte az arcot, amely még ily csapzottan is 

igazán szép volt, de nem látta a szemek régi csillogását. 

Izzadtságtól nyirkos, sűrű gesztenyebarna hajában már 

imitt-amott ősz hajszálak fénylettek. Nézte az ismerős 

arcot, mely kérdőn tekintett rá. Majd mindkét tenyerét 

a zubogó víz alá helyezte. A hűs víz csiklandozta a már 

megnyugodott tenyeret. A remegés, mely néhány perce 

oly hévvel mozgatta a selymes bőrű hosszú ujjakból 

álló kézfejet, már elmúlt. Fészket formált a két tenyér 

és várt, amíg megtelt vízzel. A mélyen lehajolt fej és a 

felemelkedő vízzel telt, hírtelen szétnyílt tenyér 

találkozott, s nagy lendülettel zúdult a friss víz az 

asszony felhevült arcra. A fej felemelkedett, a tenyér-

fészek ismét gyűjtötte a vizet, majd a mozdulatsor 

megismétlődött. A jobb kéz elzárta a csaptelepet, az 

összegyűlt víz még egy utolsót kluttyogott, majd eltűnt 

mosdókagyló lefolyójában. A tükörben ismételten 

feltűnt arcon végiggördültek a vízcseppek. Miután az 

utolsó, a betévedt napfényben csillogó vízcsepp is 

tovagördült a ritka szempillákról, a kék szemek 

felragyogtak. Az asszony kilépett a fürdőszoba ajtaján, 

de gyorsan összecsukta szemén a már felfrissült 

pillákat. Nem akarta látni az előszoba feldúltságát, 

inkább egy gyors mozdulatot követően leült a hálószoba 

ágyának szélére. A még nyirkos tenyerét rátette az 

ágyban fekvő fiú hajára. Tehette nyugodtan, hiszen az 

mélyen aludt. Többször végigsimította a szeretett arcot. 

Mozdulataira az arcbőrön sorakozott izzadságcseppek 

egyesültek és vékony patakként végiggördült az 

egyenletesen mozgó mellkason, majd eltűnt a gyűrött 

lepedőn. Az asszony nézte a gyógyszerek hatására mély 

alvásba szenderült fiút. Szépnek látta, mint mindig a 

nagyra nőtt kisfiát. Nézte a rövidre nyírt barna haj és 

dús szemöldök alatt a lecsukott szempillák rángató 

mozgását. Az arcbőrön, melyen ismételten 

végigsimította tenyerét, már megjelentek a bajusz és 

szakáll gyenge szőrszálai. A fiú testén csupán egy 

pelenkanadrág volt. Bal combján ott piroslott a 

küzdelem hevében született horzsolás nyoma. Egy 

erőtlen mosoly jelent meg hirtelen az asszony arcán. 

Maga előtt látta a fiú kérő tekintetét, amint gyógyító 

krémet követel majd, miután felfedezi lábán a horzsolás 

nyomát. Ismét felbődült az autómotor az autószerelő 

műhelyéből. Az asszony felállt, és a mintás könnyű 

pléddel, mely az ágy szélén pihent, betakarta az alvó 

testet. Tekintete tovasiklott, és a hálószoba meszelt 

falára függesztett feszületen állapodott meg. A 

feszületen, mely az oly csodálatosnak képzelt új 

életének kezdeti ünnepi pillanatában az oltáron pihent. 

A feszületen, amely oly sokszor üzent már neki a 

csüggedés perceiben. A szoba ajtajából visszatekintve 

gondolatban még egyszer végigsimította gyermeke 

arcát. 

Kilépett az előszobába, miközben maga előtt látta a 

pillanatot, amelyben a fiú még nyugodtan játszott kicsi 


