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BULÁNYI GYÖRGY 

KARÁCSONY 2007-BEN 
Plébános és püspök, érseki palotában, beszélgetnek. 

A plébános kezdi. 
– Mese az egész. Nem hazudhatok többé. Se kará-

csonykor, se Húsvétkor! 
– De kedves Atya, ám mondja el ezt a plébánián, csak 

ne a templomban. 
– Ott sem tudok mást mondani. 
– Akkor kénytelen vagyok kiközösíteni. 
S ennek már több mint tíz éve, s az egykori plébános 

kiközösítetten is írja könyveit, s ezekben igazolni próbálja, 
hogy mese a megtestesülés is, mese a feltámadás is. 
Magam csak ezt tudom mondani a plébánosnak: 

– Lehet, hogy igazad van, de nem tudod bizonyítani, 
hogy mese a megtestesülés és mese a feltámadás. És én 
sem tudom bizonyítom Neked, hogy volt megtestesülés és 
volt feltámadás, s van mit ünnepelnünk Karácsonykor is, 
Húsvétkor is. Bizonyítani nem tudom. Én sem és Te sem. 
Mind a ketten csak hihetjük a magunk álláspontját. Igaz-
nak is hihetjük, de bizonyítani nem tudjuk. 

Magam csak annyit tudok, hogy kétezer esztendı óta, 
és vagy hatvan egymásra következı nemzedékben – hat-
van nemzedék tölt ki kétezer esztendıt – apa és anya adja 
át hitét gyermekének, hogy volt megtestesülés és volt 
feltámadás. Csak annyit tudok, hogy ezért a hitért sokan, 
nagyon sokan készek voltak vértanú-halált is halni. És 
még azt tudom neki mondani, hogy apám és anyám ne-
kem is továbbadták hitüket, s ezért a hitemért kért fejemre 
halált 55 éve az államügyész. És hogy boldogan – boldo-
gan, azaz az istennektetszés és az Istent majd meglátás 
reményével – mentem volna az akasztófa elé ezért…, a 
megtestesülés és feltámadás hitéért. De bizonyítékom 
nincs. Úgy nincsen, ahogy Neked sincs semmiféle bizonyí-
tékod arra, hogy mese az, amire most itt – Karácsonyt ün-
nepelve – néhányan emlékezünk. 

És most, 2007 karácsonyán, 55 év után, most is meg-
halnál e hitedért? – kérdezheti tılem a plébános. Amit vála-
szolnék neki, azt próbálom most elmondani, az idei kará-
csonyon, Tinektek. Elkezdem és mondom. 55 esztendı 
nagy idı. Ma már azt sem tudom bizonyítani, hogy van 
Odafent valaki, aki vár ránk. Ma már semmit sem tudok 
bizonyítani, amit nem látok a szememmel, s mondom János 
evangélistával együtt: az Istent nem látta senki. S a megtes-
tesülést láttam? Ott voltam, amikor a Lélek megárnyékozta 
a názáreti szüzet? Ott voltam, amikor a Szőz világra hozta 
méhének áldott gyümölcsét? Nem voltam ott. Csak egy 
mozifilmet láttam, melyen elvágódik a szőz és földre esik, 
mint a bot, amikor megárnyékozza ıt a Szentlélek. Csak 
képeket láttam az istállóul használt barlangról s a bölcsırıl, 
melyben ringatgatja szent Fiát a szőz. A megtestesülést, 
magát, hogyan is láthattam volna!? Kétezer esztendeje 
történt. 

Miért hiszek akkor? Csak azért, mert mondjuk az elsı 
magyar király idején, ezer esztendıvel ezelıtt, kabar ısöm, 
talán a harmincadik nagyapám, átadta a maga hitét a hu-

szonkilencedik nagyapámnak, amikor ez a nagyapám még 
gyerek volt. Azt a hitet, hogy a Szőz foganta Jézust a 
Szentlélektıl, hordozta magzatát, amikor látogatta Erzsébe-
tet, és világra hozott egy felsíró csecsemıt Betlehemben, 
az istállóban! Csak ezért hiszek? Nemcsak ezért. Azért is, 
mert az elmúlt hónapokban írni kezdtem egy drámát. Ezt a 
címet adtam néki: A tragédia. Eléje meg írtam néhány sort. 
Ezt: Mi a tragikum? Ha tudod, hogy miért kell élned, s azt is 
tudod, hogy amit akarsz, életedben meg nem valósulhat, és 
mégis képtelen vagy másért élni, mint éppen azért, amit 
életedben meg nem valósíthatsz – ez a tragikum. Ez Jézus 
tragikuma is. Róla kell írnom, İt ismerem. Jobban, mint 
akárkit – magamat kivéve.  

Hát ezért hiszek. Azért, mert mindenképpen élt ez a Jé-
zus, és meghalt – mint bárki proletár. Övé, ha van, lantom 
bája, övé rajta minden jegy – énekelte a magyar nyelvrıl 
Arany.  S én is mondom a magam lantjáról, hogy az minde-
nestıl Jézusé. S hogy én se magyarul, se más nyelven nem 
tudok másról énekelni, mint róla, aki megszületett Betle-
hemben. 

Gellért Oszkár is énekelt róla, még ’46-ban. Nyugatos 
volt Gellért, és Ady kortársa, és túlélte ıt vagy harminc év-
vel. Buddhával vetette össze Jézust, és versének ezt  címet 
adta: Istenek versengése. Buddha kezdi a versengést, és 
Jézus válaszol rá. 



2008. január                                                                          KOINÓNIA                                                                                               1372 

- Királyi sarjként jöttem a világra. Csodás liget várt s benne 
palotám. 
= Minden proletár király a szívében, És istállóban szült meg 
az anyám. 
- Nyolcvan esztendıt éltem meg e földön, Akkor jött értem a 
boldog halál. 
=Nem éltem én csak harminchárom évet, S úgy haltam 
meg, mint bárki proletár. 
- Hetet léptem, hogy a világra jöttem, Így hirdettem ki: 
Buddha született. 
= Futott, menekült anyám velem akkor, Mert meggyilkoltak 
minden kisdedet. 
- Anyám szíve a nagy gyönyörőségtıl, Mert Istent szült, 
hetednap megszakadt. 
= Az én anyám túlélte a halálom: Megvárta föltámadáso-
mat. 
- Találkoznak a Nirvánában egyszer Mária, Maya és minden  
anyák. 
= S ti, kisdedek mind, új világot szülnek Anyáitok, bár bitó-
fákon át. 

Eddig a vers és versengés. Új világot szülésrıl beszél a 
vers. Egyetlen mondatban is elmondhatom, hogy miért hi-
szek a megtestesülésben, azaz a Karácsonyban. Bi-
zonyítani, hogy igenis volt Karácsony, ezt nem tudom, de 
Jézus életének a vége történelmileg bizonyított. A vége. Az, 
hogy Tibériusz császár idejében Poncius Pilátus a zsidó 
fıpap, Kaifás, kívánságra keresztre feszíttette Jézust – ez 
történelmileg egyértelmően bizonyított. S számomra a felfe-
szítést megelızı, a jézusi életet nem magyarázza más, 
csak az, hogy Jézus az Isten fia. Az, hogy a megtestesült 
Isten maga jött közénk a betlehemi istállóban. 

Bizonyítani a Karácsonyt tehát nem tudom, de nincs rá 
más magyarázatom. Hogyan is volt? Micsoda? Hát amikor 
az örökkévalóság belépett az idıbe! Nincs, aki elmondja. 
Tényleg nincs? Nincs, mert bizonyosat csak annyit tudunk, 
hogy idıszámításunk 30. éve körül – majd kétezer éve – 
keresztre feszítettek egy fiatal férfit, akinek nem tetszett az 
emberek világa úgy, ahogy az emberek ezt a világot koráb-
ban kiformálták. Azt mondta, hogy elég belıle, ı más-
milyent akar. Milyet? Jót. Amiben élni jó. Olyat, amelyben 
szeretjük egymást mindannyian. 

Tudta, hogy lehet ilyent csinálni? Tudta. Nem csupán 
hitte? Nem, tudta is. Különös érvem van erre. Az evangéli-
umokban 132 ízben találjuk a hiszek igét, s ennek az igének 
egyszer sem alanya Jézus. Jézus nem hitt. Mert Jézus nem 
csupán hitte, hogy lehetséges az Isten Országa. Jézus igéje 
a látok, a tudok, az ismerek. Jézusnak ez a kemény tudása 
kemény ellenállásba is ütközött. Ellene volt Izraelben az 
urak világa: a fıpapok, az írástudók s a vének hatalma. A 
hatalmasok. Hatalmasabbak, mint ma a világmérető tıkés-
társaságok urai?  Nem, csak olyanok, mint ezek. Ezek a 
maiak is csak azt pusztítják el, akit akarnak. S Jézus nem 
bizonytalankodott. Mondta magáét. S ha az urak kimutatták 
foguk fehérét, nem hátrált meg. Tudott olyan mondatokat 
mondani, hogy képes győlölni is a maga életét: Ha a búza-
szem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad… 
Aki szereti életét, az elveszíti azt, de aki győlöli életét ebben 
a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, 
az engem kövessen, Ahol én vagyok, ott lesz a szolgám 
is… Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Most meg-
rendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettıl 
az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. 

Saját pusztulása órájáért jött? Igen. S ez a feltétlen el-
szántsága rendítette meg Gellért Oszkárt is egy vers erejé-
ig. Ez a feltétlen elszántság tart lebővölve engem is már 

több mint hatvan esztendeje. Jézusnak nem voltak kétsé-
gei, hogy útja hova vezet. Ismerte a hatalom természetét, s 
tudta, hogy ezzel a hatalommal meg nem birkózik más, 
csak aki egy másik hatalmat állít vele szemben. İ megtette, 
s mondta: Hatalmam van az életemet odaadni, senki sem 
veszi el tılem, magam adom oda. Nyitott szemmel nézett 
sorsa elébe. Mind a két idézetet János evangéliumában 
találjuk. Ha ezeket nem mondta volna Jézus, csak János 
találta ki Róla, akkor János konzseniális volt Jézussal. Ak-
kor János megértette öregségére Mesterét. Megértette azt, 
ami mozgatta Jézust hatvan esztendıvel korábban, amikor 
János sihederként követte ıt Kafarnaumtól egészen a ke-
resztfáig. Számomra ez a Jézus – Istent mutatja. Azt az 
Istent, akit én Mindentadónak tudok csak nevezni. Mindent 
adónak, amihez képest vérszegény a mindenható megje-
lölés. Mert nagyobb szeretete nincsen senkinek, mint aki 
életét adja barátaiért… másokért, mindenkiért. Ezek a meg-
fogalmazások számomra bizonyító erejőek. Azt bizonyítják, 
hogy volt feltámadás, és azt is, hogy a fiatal anya, Mária 
karján isteni a lény, és isteni kisded fekszik ölén. Lehet 
olyan,  aki számára nem bizonyíték. Számomra az, és éle-
tet meghatározó. 

Jézus szavai magabiztosak. Testvérem, a kiközösített 
plébános, minderre azt mondja, hogy mindez csak az elsı 
századok dogmafejlıdése. Én is mondom. A tanítványok-
nak, a Tizenkettınek és a késıbbieknek csak lassan esett 
le a húszfilléres. Jánosnak élete végéig kellett birkóznia 
Jézus alakjával, amíg ezekre a szavakra visszaemléke-
zett…, vagy pedig – amíg ezeket a szavakat megszülte a 
lelke. A késıbbi tanítványok is birkóztak a hallottakkal, s a 
századok és évezredek során – zsinatokon és hétköznapja-
ikon – teljesen bizonyosak lettek abban, hogy maga az Is-
ten járt közöttük Jézus személyében.  

Isten járt itt, de emberi alakban. A csecsemı sírt, ami-
kor szopni akart. A gyermek játszani akart, amikor már tu-
dott játszani. A fiú nézte Józsefet, az ácsot, és szerszámot 
vett kezébe ı is. A serdülı el kezdett gondolkodni. Hogy 
mikor esett le nála a húszfilléres, hogy ı talán nem is egé-
szen olyan, mint a többiek – nem tudjuk. Talán amikor be-
csukta mőhelyét Názáretben? Talán akkor, amikor megke-
resztelésekor hallotta Atyjának hangját: Te vagy az én sze-
relmes fiam, akiben kedvem telik? Talán akkor. Vagy inkább 
akkor, amikor negyven napot böjtölt a pusztában, megkísér-
tette ıt a Sátán, és megértette, hogy tanítványokat kell győj-
tenie, hogy elkezdhesse velük azt az új világot, amely már 
majd tetszik az Atyának, mert abban már szeretni fogjuk 
egymást? Vagy csak még késıbb esett le nála a húszfillé-
res? Akkor, amikor már azt is megértette, hogy az emberek 
kezébe kell kerülnie? 

Akárhogyan is volt, de a tanítványok dogmafejlıdését 
mindenképpen megelızte Jézus tudatfejlıdése, melynek 
során rájött arra, hogy ı nem akárki. A csecsemı Jézus két 
szopás között nem gondolhatott arra, hogy ı az idıtlen 
Isten idıtlen fia, de mivel emberi alakot öltött, ezért most 
csak szopni tud. De amikor mondta tanítványaink: Én vele-
tek vagyok minden nap, a világ végezetéig, akkor már bizo-
nyára tudta, hogy kicsoda is ı. İ az Emberfia, és akkor már 
nem jelenthette számára ez a szó azt, hogy ı is csak akárki 
közülünk, mint bármelyik embertársa.  

És Te, Testvérem, aki élsz most – kiközösítetten vagy 
félig kiközösítetten vagy anélkül, és Golgotádon innen vagy 
annak kellıs közepében  – itt, a Dunatájon vagy a Hargita 
tövében, és közel kétezer esztendıvel utána a jézusi tudat-
fejlıdésnek s az egyházi dogmafejlıdésnek… Te, Testvé-
rem, ugyan mondd meg már magadnak vagy testvéreidnek, 
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hogy Te kicsoda  is vagy! Mert elhangzott kétezer esztende-
je a szó, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy gyermekei, 
lányai és fiai legyetek Atyátoknak, aki felhozza napját gono-
szokra és jókra, és esıt ad igazaknak és hamisaknak. S ez 
a szó máig is hangzik mindannyiunk felé. 

Jó, mi bizonyára nem vagyunk a Szentháromság vala-
melyik személye. De istengyermekségünk okán és jogán 
oda tartunk, mert odavalók lennénk. Ady is megírta, amire 
most rákérdezek: Istenülı vágyaimba ki látott? Óh vak szívő 
és hideg szemő barátok. Nemcsak Jézusnak volt tudatfejlı-
dése, nemcsak az egyháznak van dogmafejlıdése. Hanem 
nekünk is van, a mi hitünknek is van. Az enyémnek is. S 
csak azért lettem, hogy halálomig vagy elıtte még eljussak 
a csúcsra. Nem az urakéra, akik Jézust mindenkor és 
üzembiztosan keresztre feszítik. Nem az urak hitének tudati 
fejlıdéscsúcsára, amely soha nem jut el a jézusi fejlıdési 
vágányra, mert azt meghatározza, hogy mindenkit szeress, 
és mindenki érje be az egy dénárral. 

Jézus csak a szegényeket mondja boldogoknak, s a 
gazdagoknak jajt kiált. S akiket boldogoknak mond, csak 
azok látják meg az Istent. Jon Sobrinot is elhallgattatták. 
Jézust és minden tanítványát mindenkor elhallgattatják az 
urak, mert vak a szívük és hideg a szemük. Eljutottál-e, 
eljutottam-e a látó szemő és meleg szívő Jézus fejlıdési vágá-
nyába? Azért nagyon fontos, hogy igennel tudjunk válaszol-
ni, mert Istenhez akarunk eljutni, akinek nincsen többje, 
mint akármelyikünknek. Istenhez, akinél ott van a Fiú, aki 
megtestesült, hogy elmondja nekünk, hogy csak az ı vágá-
nyán jutunk el a mindenkit átölelés mindenkit befogadni 
akaró asztalához. Amen. 

 
KEREKASZTAL 
CSIZOVSZKY RÓBERT 

KÖZÖS ÜGYÜNK-E A BOKOR? 
 
Lehet-e elkötelezettségre, felelısségre, a közös terhek 

vállalására motiválni? Mottó: A fejlıdés közvetlen célja egy 
magasabb energiaszintő pályára való ugrás – ez csak hoz-
záadott energiával lehetséges. A magas eszmék csak akkor 
hatnak, ha a saját életünkben, a mindennapokban, a 
„most”-ban érvényesülnek. Ne legyen „ egy dolog az elmé-
let, más a gyakorlat”, mert halott az az elmélet, amelyet 
nem valósítunk meg. Nem „majd” kell a helyes tettet végre-
hajtani, hanem most és itt, azaz azonnal. A kérdés: komo-
lyan vesszük-e önmagunkat, vagy csak játszunk a homoko-
zóban? (Madari Tibor) ad Mottó, azaz: A BOKOR csak a 
tagjai személyes fejlıdése, tudatosságának, elkötelezettsé-
gének növelése útján fog újra életre kelni. A fejlıdés közvet-
len célja egy magasabb energiaszintő pályára való ugrás – 
ez csak hozzáadott energiával lehetséges. A hozzáadott 
energia forrása a tudatosság emelésével, szeretetbıl vég-
zett, szolgáló cselekvés.  

Bevezetés – Barátaim! Fenti témában vártak tılem nyitó 
elıadást, kérve, hogy építsem bele szakmai és közösségi 
tapasztalataimat, valamint beszéljek a kérdés szervezetfej-
lesztési, vezetéstudományi, pszichológiai, szociológiai 
szempontjairól. Most szeretném megosztani veletek azokat 
a felfedezéseket amelyekre a készülésem idıszaka alatt 
jutottam. Lehet, hogy az itt elmondottak sokak számára 
evidenciák vagy közhelyek, de lehet, hogy valakinek egy 
bizonyos pillanatban segítenek, továbbgondolásra késztet-
nek, és akkor már volt értelme elmondani, leírni ezeket az 
alakulófélben lévı, még inkonzisztens elveket, fel-
ismeréseket. Hamar rádöbbentem, hogy nehéz a dolgom. 

Egyrészt, mert magam sem éltem-élek egyforma intenzitás-
sal a BOKOR vérkeringésében, másrészt azért, mert amit 
én tudományos alapnak tekintek, annak nagy része nem 
húzható rá a BOKOR-ra. Egyszerően azért, mert szinte 
bármelyik szervezeti modellt vizsgálom, hamar szembesü-
lök azzal, hogy a BOKOR egészen más szervezıdés. És 
erre az egészen más szervezıdésre nincsenek használha-
tó, kidolgozott elméletek, megoldást nyújtó receptek. - A 
téma annyira szerteágazó, hogy szőkítenem kellett. Alapve-
tıen érinti a bokorstruktúrát, a bokorprofilt. Ezenkívül érinti 
önértelmezésünket, szervezeti kultúránkat, illemszabályain-
kat. Ezek részben már kitárgyaltak, de mindenképpen önál-
ló témaként is tárgyalandók. Bevallom nektek 2000-tıl be-
csülettel átolvastam minden errıl született írást, tanulmányt, 
KD-hozzászólást, s azt kellett látnom, hogy jól van ez így: 
egy megújulási folyamatnak vagyok, vagyunk részesei. 
Folyamat, amely lelki-szellemi-gyakorlati útkeresés. Ez 
azonban idıbe telik, kitartó és fáradságos munkát és türel-
met igényel. Türelmet önmagunkhoz, de legfıképp egy-
máshoz. Szemben a zajos, gyors forradalmi változásokkal, 
ami úgy hoz újat, hogy közben rombol, letapos és elvág.  

Elıadásom gerince erısen a praxisra irányuló. Kigondol-
tam, s ha elmondom megértitek, hogy ez a modell olyan, 
mint egy újonnan felépített háznak a látható, föld feletti ré-
sze. Ami miatt bajban vagyok, az legalább olyan fontos, a 
föld alatti, alapnak nevezett rész. És efelıl egy kicsit bizony-
talan vagyok. Arról fogok beszélni, hogyan lehetne megosz-
tani a terheket. De vajon akarunk-e mi újabb terheket a 
nyakunkba? Sokan azt érezhetitek: akarja a fene, hisz már 
így is majdnem meggebedek a terhek alatt. Mindannak, 
amirıl beszélek, elıfeltétele, hogy kíméletlenül nézzünk 
szembe a tényekkel önmagunk és  a közösség vonatkozá-
sában; ne simogassuk a semmiért magunkat; Béci gondola-
tait komolyan véve: onnan építkezzünk, ahol ténylegesen 
vagyunk, mert régmúlt idık dicsıségére hivatkozásokkal 
nem sokra megyünk.  Elıfeltétel még, hogy megértsük az 
áldozatvállalás lényegét és szükségességét. Mert az áldo-
zat valamely tett felajánlása magasabb, az isteni terv meg-
valósulását elısegítı cél érdekében. Áldozat, ha idıt szá-
nunk valamire, ha ezzel energiával töltünk fel egy ideát, ha 
egy embertársunkkal nem önös érdekbıl foglalkozunk, ha 
teszünk a közösségért. Áldozat a nehezebb út választása, a 
hosszú távú eredmény érdekében kifejtett tevékenység. 
Csak az áldozat révén lehetséges az egyén emelkedése, 
mert az áldozat felfelé irányul, a magasabb világok felé 
mutat. A közösség épülése és fenntartása érdekében fo-
lyamatos áldozatra van szükség, amely egyrészt tettekben, 
másrészt az egyén lehetıségeihez mért, rendszeres anyagi 
hozzájárulásában valósul meg. A fejlıdés egyik feltétele a 
személyes áldozatvállalás. 

Ha reményvesztettek volnánk, fontos, hogy az ısi, indu-
ló remény feltámadjon szívünkben. Én, a Schanda Bea idei 
KD-ban felsorolt típusai közül a „REMÉNYKEDİ” vagyok 
(vagy azzá szeretnék válni) -, aki szerinte így gondolkodik: 
„A földi Isten Országot emberiség-méretekben valószínőleg 
nem tudjuk megcsinálni. A klímaváltozást vagy a multik 
harácsolását megakadályozni nem fogjuk tudni. Viszont a 
Bokorban tanult egymásra-figyeléssel, együttgondolko-
dással kialakíthatunk egy eszményorientált, életképes alter-
natív mini-társadalmat. Tudomásul kell venni, hogy ebben 
bizony benne van az életszínvonal-csökkenés – de ez „le-
nyelhetı” az adás és osztozás szellemében, benne van a 
néha kényszerő alkalmazkodás – a kicsiség és szelídség 
szellemében; és mindez végeredményben mégiscsak az 
életet szolgálja!” 
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A vezetéselméletbıl ma megtanulható szempontok 
mindegyikét komolyan feldolgozta Vincze Gabi 2003-ban 
elkészült „Bokorprofil apropóján” c. tanulmánya, melynek 
egy kivonatolt változatát, a mátrix struktúra-fejezetet olvas-
hattuk a 2003. KD-ban, ill. egy BNT elıadás erejéig hallhat-
tuk a szerzıt. Véleményem szerint, ez a tanulmány azok 
közé tartozik, amit ismét elı kell bányásznunk feldolgozás-
ra, mert kellıképpen tudományos, a tudomány eredményeit 
BOKOR-ra alkalmazza és struktúra-javaslata a valósághoz 
közelálló. Ezenkívül kíméletlenül lerántja a leplet múltunk 
néhány, ma már használhatatlan törekvésérıl, elhibázott, 
tévesen erıltetett gyakorlatairól. Hála Istennek, azért tanul-
mánya eddig sem volt nyomtalan.  

Gabi tanulmányán végigvonul annak az igénye világo-
san és határozottan, küldetésnyilatkozatszerően meg kell 
fogalmaznunk önértelmezésünket és, amennyiben a célok 
tekintetében elmozdulás van, újra kell fogalmazni céljainkat, 
hogy. A következı években ez többé-kevésbé sikerült. 
Ilyennek tekintem a 2004-es KD rövid önértelmezését, mely 
így hangzik: „A BOKOR katolikus gyökerő, a jézusi szeretet-
eszményt képviselı emberek testvéri társasága, erkölcsi 
megújulási  mozgalma.” ( BOKOR önmeghatározás 2004), 
valamint a 2006-os KD-ban közölt, majd web-lapra 
(www.bokorportal.hu) is felkerült anyagot. 

Hamvasi kifejezéssel élve: az imaginációs látomás 
(ALAPÍTÓ által átadott kincs) üdvterve továbbra is legfonto-
sabb marad. Ez nem más, mint Isten Országának általunk 
való immanens megvalósítása. Az egyén és közösség üdv-
tervét látomásban ırzi, és erre a látomásra építi fel életét, 
vagyis önmagát életterve szerint formálja meg. Mert az 
ember azzá válik, ami látomásának gyújtópontjában áll. De 
az üdvtervet konkrét célkitőzések mentén tudjuk megvalósí-
tani. Ráadásul ez sokféleképpen lehetséges. Ugyanarra a 
hegycsúcsra több úton is eljuthatunk. 

A világos és reálisan megvalósítható célok megfogalma-
zása azonban – szerintem - még nem történt meg. Haté-
kony szervezeti életet pedig (még informális szervezet ese-
tében sem) e nélkül nem tud elképzelni szervezetszocioló-
gia. Azt gondolom, hogy amellett, hogy nem szabad feladni 
álmunkat, Isten országának földi megvalósítását, látni kell, 
hogy eddigi elképzeléseink, mely fenti célt csak a leadó-
felvevı , genetikus szálon kapcsolódó közösségi hálózat 
építésében tudta elképzelni, tarthatatlan. Egyszerően azért, 
mert valami miatt megvalósulása akadozik. A tanítóvá lenni 
jézusi követelmény mindenkire való kiterjesztése elhibázott, 
pszichológiai elvekkel ellentétes célkitőzésnek bizonyult. 
Legyünk ıszinték legalább önmagunkkal. Mindenki ponto-
san tudja, hogy a közösségébe, közösségeibe tartozó test-
vérek közül, hányan szerettek össze és jelenleg hányan 
irányítanak új közösséget. Ahol persze ez megvan, az nagy 
érték. De azokra a testvérekre is szükség van, akik erre 
eddig nem voltak képesek, vagy erre nem mutatnak a je-
lenben sem hajlandóságot. Milyen célokra lehet mindenkit, 
vagy lehetıleg a legtöbb  testvért  bemozgatni és milyen 
módszerekkel? 

Alapközösségek/ ágak/régiók 
Visszatekintéssel kezdeném: részlet Gabi tanulmányá-

ból: „A tanítóvá lenni jézusi követelmény leadó közösségek 
létrehozását jelentette a gyakorlatban. Ezért a felvevı vagy 
alapközösségek, illetve a leadó közösségek két különbözı 
strukturális szintet határoztak meg. Minden közösségvezetı 
szervezeti hovatartozását illetıen két közösséget nevezhe-
tett meg: felvevıt – ez az alapközössége és leadót – azaz 
az általa létrehozott közösséget. A közösségvezetık struk-
turális láncszemekként mőködtek tehát, ez azonban 

együttmőködést általában nem hozott magával a különbözı 
közösségek között. 

A közösségi tagok közösségei ágak mentén, éspedig 
genetikai alapon létrejövı ágak lineáris vonala mentén ren-
dezıdtek. A hierarchikus felépítéső közösség-láncot, vagy 
fürtöt, a csoportvezetık alkotják. Vezetıje az ágvezetı, 
választás útján került ebbe a szolgálatba. Az ág önállóan 
rendezi meg a szervezeti élet színterein az évi egyszeri 
lelkigyakorlatot feszes idı-és napirenddel, illemszabályok 
által szabályozva, az ágtalálkozókat, a közös karácsonyes-
tet. Fontos szerepe van (volt) az információáramlás szem-
pontjából, az összehangolt, koordinált mőködés miatt is. Az 
ágak mára gyakorlatilag az utóbbi 10-15 évben nem funk-
cionálnak. A genetikai lineáris vonal számos helyen meg-
szakadt, széttört, ennek oka, hogy a genetika láncszemei, a 
közösségvezetık meghaltak, elmentek a BOKOR-ból, elköl-
töztek, vagy érdektelenné váltak, a struktúra tartalmát ve-
szítette. Elınye a struktúrának, hogy felülrıl teljes egészé-
ben áttekinthetı, de az alapközösségi tagok számára köz-
vetlenül nem. Problémaként jelentkezik, hogy a genetikai 
elv miatt a szeparálódás a közösségvezetık szintjén is 
erıssé válik, az együvé tartozás élménye, ismeret és biza-
lom feltételesen, vagy nem alakul ki, a gyakorlatban elvá-
lasztó, idınként ellenséges megnyilvánulásokat eredmé-
nyez. Ugyanakkor ez a szervezeti forma több ok miatt állít-
ható, hogy hatékonynak bizonyult a kommunizmus évei-
ben.” (V. Gabi)  

Ha komolyan végiggondoljuk, akkor látnunk kell, hogy a 
nagyszülıkig elérı genetikai láncolat valójában már ki sem 
épült. Az ágak kiépülését követı, felfelé ívelı, leginkább 
virágzónak mondható idıszakban sem volt minden ágba 
tartozó személynek felvevı vagy leadó közössége. A gene-
tikai lánc mindazoknál a testvéreknél megszakadt, akinek 
vagy nem lett, vagy megszőnt a leadó közössége, vagy, ha 
valaki a felvevı közösségét veszítette el. Tény, hogy a 
klasszikus, alapvetıen genetikai elven mőködı ág-idıszak 
semmiképpen nem hozható már vissza. Gyakorlatilag ki kell 
mondani, hogy ma ugyanolyan „jogkörrel” rendelkezik egy 
magát BOKOR-közösségnek valló (és annak mindenben 
megfelelı) alapközösség, ahol a tagoknak nincsenek leadó 
közösségei, mint az a közösség, ahol ilyenek vannak.  

Nem szabad azonban lemondani arról, hogy valamilyen 
módon minden tagot, minden közösséget be kell vonni, 
vagy vissza kell csatolni a BOKOR vérkeringésébe. Egyet-
értek tehát a KV azon kezdeményezésével, hogy szerves 
kapcsolatok mentén, nem feltétlenül földrajzi területi alapon 
alakuljanak régiók (szerves kapcsolat hálók) Ennek azon-
ban akkor van csak értelme, ha komolyan gondoljuk a de-
centralizáció és a szubszidiaritás elvét. (A szubszidiaritás 
elve szerint a döntések legnagyobb részét azon a lehetı 
legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az optimális 
informáltság, a döntési felelısség és a döntések hatásainak 
következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetık.). 

Mondanivalóm lényeges eleme, hogy a „bénultnak” mu-
tatkozó helyzetben az életet a bázison kell újraéleszteni. 
Minden testvér és minden közösség felé (ha kell közössé-
genkénti személyes megkereséssel) ki kell nyilvánítanunk, 
hogy fontos az a tevékenység, amit végez. Ki kell nyilvání-
tanunk, hogy mindenkire szükség van. Fel kell tárni a való-
ságot: hogy a közös asztalról többet akartunk levenni, mint 
ami rajta volt. Ezért most minden tag választás és döntés 
elıtt áll. Ha egy életképes BOKOR létezése fontos, akkor 
oda mindenkinek be kell valamit adnia. El kell érni, hogy a 
közösségek tagjai egyénileg is mérlegeljék: eddigi életem-
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ben mit kaptam a BOKOR-tól és mit adtam én arra a „közös 
asztalra”.  

Életet a bázisra 
Ahhoz, hogy a bázison tényleges tevékenység folyjék, 

olyan struktúrát és olyan célokat kell felmutatni, ami beindít-
ja az életet. Lényeges: elérhetı és megvalósítható célok 
kellenek, és vissza kell adni az egyénnek a felelısségét, 
feladattudatát. Ez a szint, és az itt játszódó történések a 
kulcselemei szervezetfejlesztési elképzelésemnek. Itt van 
csak mód a tényleges közösségi aktivitás megélésére. Az 
egyén olyan programokért tud felelısséget vállalni (és lelke-
sedni), amelynek kitalálásában, megtervezésében maga is 
tevékenyen részt vesz. Az oda-visszacsatolások következ-
tében azonban idıvel elérhetı lesz, hogy magasabb szinte-
ket (RÉGIÓ, BOKOR) is magáénak érezzen. A régiós prog-
ramok megvalósításában, még ha csak egy helyi részfel-
adatot vállalt is, óhatatlanul felmerül a másokkal együttmő-
ködés igénye. Látni fogja, hogy ez az eredményesség felté-
tele.  

Ezeket a tömören megfogalmazott célokat négy évre 
szólóan a BOKOR zsinata (KVT) fogalmazza meg és fogad-
ja el. Majd a KV az írásba foglalt célokat írásban juttassa el 
minden alapközösségnek. Az alapközösség minden tagja 
választó és választható személy legyen. Javaslom, hogy 
demokratikus és titkos választással minden közösségben 
válasszanak (legalább két évre) közösségvezetıt. Ezenkí-
vül delegálják vezetıjüket (vagy egy választott tagot) a ne-
gyedévente ülésezı Régiós KV-ba (RKV) és az évente 
ülésezı KVT elnevezéső „BOKOR Zsinatra”. Az RKV tagjai 
maguk közül két évre válasszanak elnököt, aki képviseli a 
régiót az ugyancsak kétévente újjá alakuló KV-ban. Az 
évente ülésezı Bokor Zsinaton (KVT) tehát minden alapkö-
zösség képviselteti magát. A KV tagságát pedig a 12 (?) 
RKV által delegált RKV elnökök alkotják, akik maguk közül 
szintén elnököt választanak. Az egyéb funkciókra való KV-
felelısöket kijelölik maguk közül. (Összefoglalva: az alap-
közösségben választott közösségvezetı (vagy delegált 
személy) tehát tagja a RKV-nak és a KVT-nek. Az RKV 
elnöke tagja a KVT-nek és a KV-nak. 

Amint fentebb mondtam, ismétlem: szerintem a rend-
szerváltás utáni idıszakban a világos és reális célok meg-
fogalmazása még nem történt meg a BOKOR-ban. Haté-
kony szervezeti életet pedig enélkül nem tud elképzelni a 
szervezetszociológia tudomány. Meg kell vallanom: én sem. 
Azt gondolom, hogy amellett, hogy nem szabad feladni 
álmunkat, Isten országának földi megvalósítását, amellett 
hogy nem szabad feladni álmunkat a tavaly Jutka által meg-
fogalmazott 2 pillérrıl (KIO + Közösség), de látni kell, hogy 
nem értelmezhetjük ezeket szemellenzıs módon. Ezen 
tartalmi kérdések kitárgyalását, az egyének szellemi-lelki 
elkötelezettségének szintjét az alapközösségekben, a lelki-
gyakorlatokon és az egyéb szellemi-lelki programokon kell 
megvalósítani.  

A 2004-es önértelmezés ponttal lezárása helyett vesszıt 
kell tennünk, és folytatnunk kell a mondatot pl. így: A BO-
KOR katolikus gyökerő, a jézusi szeretet-eszményt képvise-
lı emberek testvéri társasága, erkölcsi megújulási moz-
galma, melynek zsinata (KVT) a következı 4 évben célul 
tőzi ki: szervezetének funkcionális régiók mentén való át-
alakítását; az eszményeivel összhangban lévı (KIO tartal-
mak + közösség-pillér), régiókban megvalósuló, az egyház 
megújulását és/vagy a társadalmat szolgáló projektek mő-
ködtetését, - a célkitőzéssel harmóniában lévı hangsúlyte-
véseket két évente megfogalmazó, képviseleti, irányítói, 
ellenırzési és értékelési joggal felruházott, két évente vá-

lasztott(delegálás) vezetıi team(KV= menedzsment I.) ko-
ordinálásával. 

A KVT által 4 évente deklarált célkitőzéseket és a KV ál-
tal 2 évente megfogalmazott hangsúlytevéseket minden 
régióban tovább kell gondolni. Fentiekkel összhangban a 
szervesen épülı régiókban (RKV=Menedzsment II.) történ-
jen meg a célok továbbontása (írásban és az alapközössé-
gekhez eljuttatva). Gondolják át, hogy milyen tevékenysé-
gekkel lehetnek közösségeikben az egyház megújulására 
és /vagy a társadalom szolgálatára. Ezeket a tevékenysé-
geket jól körülhatárolható, egyedi projektekként kezeljék.  

Projektkultúra 
Kitekintés:(érvelés a projektkultúra kialakítása mellett) 

Az ilyen projektnek kezdete és vége van, fázisokra szaka-
szolható, tervezhetı, konkrét feladatokra bontható. A pro-
jekt általában erıforrásokat (személyi és tárgyi) vesz igény-
be a mőködéséhez. A projekt végrehajtása általában részle-
tes terven alapul, mely figyelembe veszi a külsı tényezıket 
és megkötéseket. A projektek operatív végrehajtásának 
megszervezésével és irányításával a II. projektmenedzs-
ment (a mi esetünkben az RKV) foglalkozik. A nagyobb 
projektek alprojektekre oszthatók, illetve több projekt együt-
tesét a program név fogja össze. A projekt alapú meg-
közelítés népszerő a mátrix-elven mőködı, kevéssé tekin-
télytisztelı, kooperatív kultúrával rendelkezı szervezetek-
nél. A merev, hierarchikus, tekintély-elvő, bürokratikus szer-
vezeteknél a projekt-szerő mőködési mód teljességgel el-
lentétes a szervezeti kultúrával. A projektek létrehozását, a 
projekt-szerő mőködésnek az alkalmazását – a részletes és 
átfogó tervezésen és a végrehajtás folytonos ellenırzésen 
túl – az úgynevezett szinergikus hatás kihasználása indo-
kolja. E hatás azt jelenti, hogy egy motivált, jól vezetett, 
elkötelezett szervezet – a projektcsapat – nagyobb teljesít-
ményre képes, mint a résztvevık egyéni teljesítményeinek 
összege. Felelıssé teszi a projekt-folyamat összes résztve-
vıjét a siker érdekében. Kooperálásra ösztönöz. A legki-
sebb feladatot vállaló személynek is döntı szerepe lehet. 

Legalább kétévente (rövidebb idıtartamot igénylı pro-
jektek esetén sőrőbben) minden RKV-ból kerüljön a KV 
asztalára egy (vagy néhány), egyház megújulását és/vagy a 
társadalmat szolgáló kidolgozott projekt-tervezet. Ezek úgy 
legyenek megtervezve, hogy lehetıleg minden régiót alkotó 
alapközösségnek legyen abban jól körülhatárolható felada-
ta. Ennek megfelelıen ebben a tervezetben szerepeljenek a 
közösségek további feladattervei és a feladatokra vonatko-
zó feladatvállalási nyilatkozatai. Legyen a projekteknek 
szakaszolása, ütemterve. Legyenek megnevezve a felada-
tok, ha lehetséges, legalább közösségi szinten, de jobb, ha 
egyénekre bontva a felelısök is. Gondolják át és rögzítsék 
a szükséges eszközrendszert. Mérlegeljék mi áll ebbıl ren-
delkezésükre, mi az, amit meg kell hozzá szerezni. Fogal-
mazzák meg az alkalmazott módszereket és készítsenek 
pénzügyi tervet (bevételeket és kiadásokat tartalmazó költ-
ségvetést). 

A projekt-tervezeteket a KV tekintse át, s amennyiben a 
BOKOR célkitőzéseivel összhangban állónak találja, akkor 
fogadja azt el „BOKOR-PROJEKT”-ként, ami mögé odaáll. 
Ez azt jelenti, hogy bíztat, segít, ötleteket ad, javaslatokat 
tesz, ha teheti, anyagilag is támogatja annak költségeit. 
Ebben az esetben tehát  mi történt? BOKOR SZINTŐVÉ 
tettünk bázisszintő projekteket, programokat, és az eddigitıl 
eltérıen nem csak alkalmi, statikus, központi programokat 
hiszünk és ismerünk el BOKOR-PROGRAM-nak. 

Mivel a KV és az RKV menedzsmentként mőködik, ezért 
ennek a tagok szemléletében is meg kell jelennie. Csak 
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akkor leszünk képesek projekteket jól mőködtetni, ha komo-
lyan átgondoljuk, hogy azok valójában mennyi idı, energia 
és pénz befektetését igénylik. Világosan látni kell, hogy 
csak önkéntes munkára és áldozatos adományokra építve 
nem lehet ezeket jól mőködtetni. A legalapvetıbb költség-
vonzatait elı kell teremteni. Ez igaz a menedzsmentek (KV, 
RKV) mőködésére is. Az anyagi felelısség és köztehervál-
lalás terjedjen ki minden magát BOKOR-tagra (dönteni kell 
tagdíjról, annak mértékérıl, befizetés módjáról, méltányos-
ságról,az egymásra figyelés szükségességérıl és módjairól, 
a menedzsment mőködési kiadásainak és az elfogadott 
projektek mőködtetéseinek arányairól). 

Nem véletlenül hangsúlyozom, hogy a vezetı testületek 
menedzsmentként mőködjenek. Legyen feladatuk a mőkö-
dési kiadásaik és a projektmőködésekhez szükséges költ-
ségek - pályázati forrásokból, esetleg adományok győjtésé-
bıl származó - kiegészítése. A választott testületek munká-
jának eredményességének egyik mutatója lehet ez, s min-
den választásnál mérlegelhetı. Mivel a választott me-
nedzsmentek egyik szinten sem jogi személyek, ezért dön-
teni kell arról, hogy a külsı bevételek megszerzésére irá-
nyuló tevékenységüket melyik meglévı, vagy létrehozandó 
civil szervezet vagy szervezetek keretében célszerő végez-
ni. Egyeztetni kell, hogy régiós szinten vannak-e erre meg-
felelı szervezetek, vagy azokat létre kell hozni. 

Új felállású és arculatú Kép/Viselet (KV) 
Miért két évre választunk régiós és BOKOR szintő ve-

zetıket? Azért, mert egy év semmire nem elég. Sikeres 
projektek (tervezéstıl annak zárásáig) inkább két évet igé-
nyelnek. Ez alatt jobban mérhetı a menedzsmentek teljesí-
tése is. Mint már fent említettem, a KV legyen irányítói, el-
lenırzési és értékelési joggal felruházva. A jól szakaszolha-
tó, KV által is ismert projekt-tervek vállalásokon alapulnak. 
Ezért a folyamatba épített ellenırzés fontos és természetes 
elemeként része a projektnek. Az eredményesség múlik 
rajta. Nem elég a végén szomorúan megállapítani és eset-
leg negatív kritikával illetni azt, mert a szakaszolás szerint 
több ponton is rálátása lehet a folyamatokra a KV-nak. Nem 
lehet az a cél, hogy a sikertelenségeket konstatáljuk, ha-
nem az, hogy bíztassunk, motiváljunk, segítsünk. A felada-
tokat végzı testvérek pedig ettıl fontosnak fogják érezni 
munkájukat. Valaki figyel ránk, valakiknek fontos, valaki érti 
a problémánkat, valaki segít, ha szükséges. Nagyon fonto-
sak a visszacsatolások. Minden projekt befejezésénél dön-
tések elıtt áll az adott közösség, régió. Dönteni kell, hogy a 
tevékenységet befejezettnek nyilvánítja, vagy valamilyen 
formában folytatni kívánja. Ha a folytatás mellett dönt, akkor 
ezt a projekt írásos beszámolójában érvelje meg és új dele-
gáltja vagy az RKV újraválasztott elnöke képviselje azt az új 
KV-ban, amikor ott a következı két év hangsúlytevéseit 
megfogalmazzák. A régiók tehát, vállalásuknak megfelelı-
en, a projekt(ek) befejezését követıen írásos beszámolót 
(esetleg prezentációt, képes beszámolót) készítenek és 
juttatnak el a KV-nak. A beszámoló kitérhet a projekt értéke-
lésére, bátran tárja fel a nehézségeket, akadályozó ténye-
zıket, kudarcokat, problémákat. Bizalommal kérjen segít-
séget, ha szükséges. 

A KV asztalára letett, régiós szinten megvalósult projek-
tekrıl szóló beszámolók adják a Bokor éves (kétéves) tevé-
kenységének a gerincét. Ha e tevékenységek mentén élet 
fakad a bázison, az a közöst növeli. Egymást erısítı, 
szinergikus folyamatok ezek. Ha a szolgáló tevékenységre 
nyitott, értelmes célokért munkálkodó, aktív közösségek 
alkotják a Bokrot, akkor majd vonzó lesz ide másoknak 
kapcsolódni, akkor természetes igény nyílik mások közös-

ségbe szeretésére. Ne féljünk attól, fentiek valósításával a 
BOKOR eltér eredeti, az alapító által megfogalmazott nagy 
célkitőzésektıl. Az élet a tevékenységekben mérhetı és 
érhetı tetten. Isten Országának immanens valósulása tette-
inken keresztül mérhetı leginkább. 

A KV elnöke önálló tevékenységi jogokkal is legyen 
felruházva. Nyilvánosság elıtt legyen a Bokor képviselıje, 
számoljon be a BOKOR tevékenységérıl (pl. a Püspöki Kar 
Titkárságán kérjen idıpontot, ahol tényként közölve számol-
jon be a BOKOR tevékenységérıl és kérje a Püspöki Kar 
tájékoztatását) keressen és kössön együttmőködéseket 
mindazokkal az egyénekkel, szervezetekkel vagy csopor-
tokkal, lelkiségi mozgalmakkal, akik erre nyitottak a projekt-
célok megvalósulásának eredményessége érdekében 
(klaszter-együttmőködés). Meggyızıdésem, hogy a KV 
egyik legfontosabb és legsürgetıbb feladata, hogy a Bokrot 
kiemelje a kizárhatóság és peremre szoríthatóság helyzeté-
bıl. Kizárni csak azt lehet, aki maga is beleegyezik ebbe. 
Meg kell keresni: mi az, ami összeköt, és nem azokon rá-
gódni, mi az, ami elválaszt! Nem játszhatunk tovább sértı-
dött sündisznót. A magyar civil szféra mőködésére és az 
egyházi megújulási mozgalmakra egyaránt érvényes: csak 
összefogásokkal érhetünk el valódi sikereket és eredmé-
nyeket, azonban bezárkózásunk, egymás kicselezésére irá-
nyuló törekvéseink, gıgünk, ízét vesztett sóvá tesz bennün-
ket, ami nem való másra, mint, hogy szemétre dobják. 

Motiváció 
Azt hiszem a menedzsmentek legfontosabb feladata a 

közösségek és az azokban élı, tevékenységeket végzı 
testvérek folyamatos motiválása. Amellett, hogy az egyén 
öntevékenységére, kreativitására és velük szembeni biza-
lomra épít, a projektek eredményessége szempontjából 
mindenen, az egész folyamaton, elejétıl a végéig rajt kell 
tartania a szemét. A vállalt feladatra rendszeresen vissza-
kérdez, megerısít, biztat, elismer, dicsér, lelkesít, kikéri az 
egyén egész projektre vonatkozó véleményét. Bizalommal 
és szeretettel teli, nyitott légkört kell kialakítani. A BNT 
szervezési tapasztalataim is ezt erısíti meg: tekintsük a 
tábort kb. egy éves projektnek. A menedzser szemlélettel 
rendelkezı vezetı a közös tervezést és feladatok delegálá-
sát (felkérés és vállalás) követıen folyamatosan egyeztet, 
kérdez, besegít. Érezteti a társ fontosságát. átbeszél és 
ötleteket ad. Romboló, ha rész-sikertelenségek esetén 
megsértıdik (sajnos nálunk erre is volt példa és rá kellett 
döbbennem, hogy bénítottam az együttmőködést). Mindig a 
szükséges idıpontban odacsepegtetni azt az egy csepp 
mézet, ami mosolyt fakaszt, újra felráz és lelkesít. Mindent 
közös sikerként kell értékelni és átélni. Ez komoly mérték-
ben kohéziónövelı. 

A pszichológiából ismert motivációs elméletek jó alapot 
adhatnak a mi menedzsmentünknek is, de azokat meg kell 
ismerni, meg kell (és még így sem automatikus, hogy sike-
rül azokat alkalmazni!). Az elıadásra készülve ezeket ismét 
áttekintettem, s biztosan mondhatom, hogy a BOKOR-ban 
is alkalmazható ezek egy része. Sıt tényként kell megálla-
pítanom: hogy ez eddig nem, vagy csak alig mőködött. Ja-
vaslom, hogy profi szakemberektıl minden két évben, a 
menedzsmentbe belépı új tagok számára vásároljunk meg 
egy háromnapos motivációt tanító kurzust.  

Tekintsünk bele a számunkra fontos szempontokat 
nyújtó célkitőzés-elméleti modellbe. Azért éppen ezt eme-
lem ki, mert én is a célok kitőzését, érthetı meg-
fogalmazását és hangsúlyozását látom az egyik legfonto-
sabb motivációs lehetıségünknek. A célkitőzés-elmélet 
azon a megfigyelésen alapul, hogy a teljesítmény a cselek-
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vési szándékból fakad. E célok elérésének szándéka cse-
lekvési szándékot vált ki. A cselekvési szándék tettekhez, 
teljesítményekhez vezet. Minél inkább módunkban áll a 
környezet eseményeit megismerni és értékelni, annál in-
kább el tudjuk fogadni az ennek alapján megfogalmazott 
célokat még abban az esetben is, ha azok megfogalmazá-
sában nem vettünk részt. A célok megértése, elfogadása 
azok megvalósítására, nagyobb erıfeszítésre ösztönöz. 

A célok minısége, illetve megfogalmazásának folyama-
ta hatással van a teljesítményre: Minél összetettebbek a 
célok, annál jobb eredményre vezetnek, mert a megvalósí-
tás kihívást jelent. Ez azonban csak addig igaz, míg a köve-
telmény az egyéni és szervezeti képességek határait nem 
haladja meg. Specifikusan megfogalmazott célok növelik a 
teljesítés szintjét. Ilyenkor az emberek célirányosabban és 
hatékonyabban cselekednek, mert tudják, hogy mit kell 
tenni. Az általános célkitőzések elbizonytalanítanak. 

A célkitőzési folyamatba való bevonásnak csak akkor 
van teljesítménynövelı hatása, ha ennek révén a célkitőzés 
minısége, pontossága valóban növekszik. Ha a bevonás 
csak formális jellegő, a bevont személyek nem tudnak ér-
demben közremőködni, akkor ez inkább elégedetlenséget 
kelt. Az érdemi részvétel növeli a célok megvalósításáért 
vállalt felelısséget, elkötelezettséget. 

A célok megvalósításának folyamatában a teljesítmé-
nyek visszacsatolása, a teljesítettség állapotának kommuni-
kálása fenntartja a cselekvési szándékot. Visszacsatolások 
nélkül a cél eltőnik az emberek szeme elıtt, nem éreznek 
különösebb késztetést a tevékenységek folytatására a cél 
elérése érdekében. 

Záró gondolatok 
Testvéreim! Tudom, hogy az általam elmondott gondola-

tok nem volt szokványos bokor-szöveg. Az általam használt 
kifejezések jelentıs része hiányzott közösségi terminológi-
ánkból. Ideje váltanunk, ideje új módszerek után néznünk. 
Az sem baj, ha tanulunk másoktól. Az sem, ha magunkra is 
alkalmazzuk  a  tudományosan is megalapozott, más rend-
szerekben jól mőködı elveket. Azt gondolom, hogy ideje 
megbarátkozni ezekkel, ideje a megszokott és rendszeres 
közösségi életünkön, programjainkon túlmenıen tettekben 
megnyilvánuló szolgálatokat végeznünk és felmutatnunk. 
Életünket nem a múltban és nem a jövıben kell élnünk. Bár 
„csak visszafelé érthetjük meg, de elırefelé kell élnünk” 
(Kierkegaard). Az életünk kizárólag itt és most zajlik, így 
azon alakítani is csak itt és most van lehetıségünk, nem a 
múltban vagy a jövıben. A „most”-ban élés felvállalása a 
felelısségünk, enélkül nem lehetséges a tudatosság. 

Testvéreim! Az egyéni szabadság megélésén keresztül 
a közösség érdekében önként és szeretetbıl vállalt szolgá-
lat az a többlet, amellyel hozzájárulhatunk a világ fejlıdésé-
hez. Ha az egyén és a közösség a fenti elvek alapján fejlı-
dik, jó esély van arra, hogy a BOKOR képessé váljon külde-
tése beteljesítésére.  
 
BULÁNYI GYÖRGY 

VÁLASZ 
 

Bokortörténet – ’45 februárjában megtudtam, hogy föld-
alatti közösségeket kell csinálni, és elkezdtük. Ennek ered-
ménye lett a Szeretet az Isten c. két gépelt füzet, s a cso-
portjaimban levık ennek segítségével már tudták, hogy mit 
kell mondaniuk az általuk egybehívottak közösségeikben. 
’52-ben letartóztatták közösségeink országos vezetıit: pa-
pokat és apácákat, összesen 12 embert. ’56 tavaszán már 

60 fıt tartóztattak le, ezek között már voltak civilek is; sıt, 
egy civil volt a fıvádlott: Fekete Gabi. Amikor ’56 októberé-
ben kiszabadulok, egyetlen közösség sem hív meg magá-
hoz, mert nincsenek. Kovács Teri megmagyarázza, hogy 
mért nincsenek: akikkel barátkozni kezdtem, azokat leope-
rálta rólam az ávó. 

A forradalom leverése után visszavisznek a börtönbe, 
ahol leteszem a fogadalmat magamnak: ha egyszer majd 
kiszabadulok, nem csinálok többé kisközösségeket. Miért 
csináljak? Hogy beszerezzek egy másik életfogytot? ’61- re 
már kint vagyok. Szállító munkás vagyok és vasárnapjaimat 
Pécelen töltöm Bandi bácsi templomában. Csak egyedekkel 
és házaspárokkal foglalkozom. ’64-ben a Vatikán részleges 
megállapodást köt az elvtársakkal, s ez sokkol: Jézus való-
ban azt tanította, amit 15 éve megírtam a Szeretet az Isten 
füzeteiben? A sokk eredményeként ’68 augusztusában kész 
a KIO hat vastag gépelt kötete: azzal az eredménnyel, hogy 
valóban azt tanította. 

E tartalom erejében megszegem fogadalmamat, s ’68 
ıszén indul az elsı kisközösség 16 évi halál után, s ’72-ben 
már van B-lelkigyakorlat is a csoportot vezetık számára. 
Mivel ekkor már fordításból élek, bérmunkával lefordítok az 
IBUSz-nak egy amerikai füzetet a marketingrıl. Az itt tanul-
takat alkalmazom arra, mit csinálunk ’45 óta, s megírom a 
Lelkipásztori marketinget. ’73-ban már tizenhárom 3-4 na-
pos lelkigyakorlatot tartok. ’74-ben már nem bírom a munkát 
egyedül, s létrejön a Képviselet (KV) hat, majd hét taggal: 
két pap, két öreg, három fiatal. Én vagyok a legöregebb 
benne 55 évemmel, Náci a legfiatalabb 25 évével, átlag-
életkor: 36 év. Hamarosan így sem bírjuk a munkát. Mit? 
Hát a lelkigyakorlatok szervezését. (Nincs még nagytábor, 
bokorfoci, csak ávó, amelyik figyel minket.) Létrejönnek 
tehát ’80-ban az ágak: a 89 csoportvezetı alkotja a hat 
ágat: egyenként legalább 11 csoportvezetıvel. Az ilyen 
ágak sokasodnak ’89-ig 13 ággá. A ’70-es és a ’80-as 
években megírom Szent Pál teológiájának hét kötetét, hogy 
legyen mit tanulniuk a csoportokban azoknak, akik végeztek 
már a KIO-val, s ’71-ben indul Karácsonyi Ajándék. 

Reflexióm: ’52-tıl ’68-ig nem voltak csoportok. ’89 és 
2007 között nem tőntek el a csoportok, csak megfogyatkoz-
tak. Ha jól értem azt, ami jelenleg van, akkor keresitek a 
szakirodalomból a megoldást helyzetünkre. ’72-ben öröm-
mel találtam meg a szakirodalomban (marketing) azt, amit 
az életünkben csináltunk: lelki élet  vezetıvel, csoportok 
életre hívása, lelkigyakorlatok tartása. Mindennek motorja: 
teológiai irodalmunk volt (Karácsonyi Ajándék). Ahogyan 
Jézus esetében is a motor az volt, amit tanított meg e taní-
tás nyomában csinált: az élete. Tanulós és imádkozós 
(nagypénteki virrasztások hajnalig) nép voltunk. Nem tudom 
elgondolni, hogy van pszichológiai…, stb. szakirodalom, 
amely fogyásunkat növekedéssé fordítja, de hát nem csoda, 
ha nem tudom, hiszen hamarosan megkezdem 90. évemet, 
ha az Isten is úgy akarja. 

Megmutattam ezt a szöveget egyikünknek, s ezt mond-
ta: Miért írtad ezt le, hiszen Robi mindezeket tudja! 

Ezt válaszoltam: Azt hittem, hogy érthetı a szövegem. 
De ha nem, akkor beszélek nyíltan. Át akarjuk menteni ma-
radék magunkat. Mondjátok meg, hány embert tudtatok 
behozni ’89 óta a Bokorba, s ezekbıl e húsz év alatt hány 
embernek lett csoportja? A válasz a zéró határértéke körül 
van. Ma az egyes ágakat helyettesítı rétegekben hány cso-
portvezetı van? Tizenegy és húsz között? Vagy csak egy-
kettı? A Bokor-valóságra akartam felhívni a figyelmet, de 
úgy, hogy senkit meg ne bántsak vele. Maradék vagyunk. 
Hogy szent-e, melybıl majd új indák sarjadnak, vagy pedig 
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eltemetjük egymást – senki meg nem mondhatja. Magam is 
csak remélek az utóbbiban, s mondom a vak koldussal: 
Majd meglátjuk. 

Értékelem ezt a te átmentési törekvésedet is. De olyan 
tanulmányra vágyódom, amely megmondja, hogy miért nem 
kell az árúnk a kutyának sem. S még inkább vágyódom az 
olyan tanulmányra, amely elmondja, hogy mit kell tennünk, 
hogy valakik ma is igényeljék azt, amit ’89 elıtt annyian 
igényeltek. Az adott történeti áttekintés azt mondja el, hogy 
akkor kezdtünk képviseletet szervezni, amikor egyénileg 
már nem bírtam a sok tennivalóval. És nem szervezetet 
építettünk ki, hogy annak a révén tanuljuk meg, hogy mit is 
kell csinálnunk. Be kell tudnom valakiket bolondítani azzal a 
szöveggel, amellyel Jézus bebolondította Tizenkettıt. Ez az 
Isten Országa. A bebolondított majd tudja, hogy miként 
bolondítson ı is. Ha nem tudja, akkor beteget ápol, ebédet 
visz, takarít. Ezt úgy mondtuk, hogy karitatív munkát végez. 
De ha senki sem tud senkit sem bebolondítani, akkor csak 
állami vagy egyházi szervezést tudunk csinálni, s ezeknek a 
feladata megintcsak a keresztre feszítés vagy a máglyát 
gyújtás lesz. Lehet, hogy saját gyermekeidet sem tudod 
bebolondítani. Lehet, hogy jelen pillanatban senki nem tud 
senkit. Évszázadok múltak el, s csak annyit értettünk evan-
gélium címen, hogy ki kell irtanunk a katolikusokat vagy a 
protestánsokat, vagy az indiókat. Ha így van, akkor ırizni 
kell a szent Vesta-tüzet, s megint lesz történelmi helyzet, 
mely lehetıvé teszi a belebolondulást és a bebolondítást. 
Jézus a maximumot csinálta egy olyan társadalomban, 
amelynek filozófiája és Arisztótelésze is volt. Mégsem volt 
szüksége pszichológiai és szociológiai ismeretekre. A Ti-
zenkettınek sem volt ezekre szüksége, mégis tudtak vérta-
núvá lenni. Mert Jézus bebolondította ıket, és ık is valaki-
ket. 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 

SZEMÉLYES VÉLEMÉNY 
 
Elöljáróban –  Személyes véleményt kértél vitaindító 

elıadásodról. Szeretném elırebocsátani, hogy az esetleges 
véleménykülönbségek csupán véleményütközések, és 
semmiképpen sem szeretném, ha személyes sértésnek 
vennéd, és ezzel sérülne barátságunk, pontosabban baráti 
kapcsolatunk. 
1. A történelmi hőség kedvéért 

Azt írod, hogy nehéz a dolgod, mert magad sem éltél-
élsz egyforma intenzitással a BOKOR vérkeringésében, de 
becsülettel átolvastál 2000-tıl minden struktúráról született 
írást, tanulmányt. Kiegészítésképpen röviden vázolnám 
Neked a 2000 elıtti történéseket, azokat, amelyek az elmúlt 
és elmarasztalt évtizedre vonatkoznak. (A következık kü-
lönféle orgánumokban megjelentek, de a könnyebbség 
kedvért egybegyőjtve próbálom Eléd tárni).  

A rendszerváltás évében (1989) a 12. ág bejelentette, 
hogy nem kívánja magát képviseltetni a KV-ban. Ebben az 
évben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a KV ugyan-
olyan „piramis” felépítéső, mint a diktatúra, ezért meg kell 
szüntetni a „piramist”, és helyette legyen „hálózat”. 

Két évre rá (l991) a tizenhárom ágból hét ágban már ke-
vesebb a létszám a szükséges 11 fı-nél, három ágban pe-
dig, együtt sincs 11 csoportvezetı. A javasolt átrendezıdés 
(ágegyesülések) nem történtek meg. 

1992-ben a KV megszüntette önmagát és javasolta, 
hogy a Gyökér vegye át a képviseletet. A Gyökér nem szí-
vesen vállalta föl ezt a feladatot. Helyette létrejött a „Negye-
dik Szombat Fórum”, amelyre az ágak képviselıi kaptak 

meghívást. Erre a havi találkozóra még a Gyökérbıl is ne-
hezen ment el valaki. KD ebben az évben már nem is ké-
szült. A Bokor ezzel eljutott oda, hogy nincsen olyan szerve, 
amely vállalná, hogy „összetartja a Bokrot”. 

Ebben a végszükségben nagy erıfeszítések után jött 
össze 1993-ban, a „Reménység szigetén” 31 alapközösség 
megbízottja, hogy eldöntsék, kell-e közös képviselet vagy 
sem? Ha igen, milyen legyen? Gúla? Háló? Három koncep-
ció hangzott el: 1) Régi KV (Gyurka), 2) Parlamenti mód-
szer: választmány, kongresszus (Bulkai), 3) „Természetes 
közösségek” (Gyusza). 

Éjszakába nyúló egyeztetés után született meg a dön-
tés, amit a résztvevık egyhangúan elfogadtak: legyen egy 
horizontális és vertikális struktúra, vagyis horizontális fel-
adatorientált hálózat, és vertikális pándúliás „gúla”. 

Figyelmedbe ajánlom ennek a struktúrának kísértetiesen 
hasonló voltát az általad vázolthoz. Szó szerint idézem a 
„Bokor Megbízottak találkozójáról” szóló tájékoztatót: 

„A találkozó résztvevıi elfogadták a kulcsszót: feladat-
orientáltság! A közösség életéhez közös tevékenység kell. 
A feladatok fedjék le a Bokor tennivalóinak egészét. A fel-
adatok „mozgatására” felelısök kellenek. A kisközösségi, 
regionális és országos felelısöknek legyen együttmőködési 
lehetıségük. A Bokor-egységnek és információáramolta-
tásnak legyen központi szerve. 

A javaslatnak megfelelıen a feladatokat evangéliumi 
eszményeink (adás, szolgálat, erıszakmentesség), kiskö-
zösségi gyakorlatunk (tanulás, imádság, barátság) és jelen 
társadalmi helyzetünk kihívásai (egység, ifjúság, ökológia, 
alternatív életforma, egyházreform, közélet, sajtó) határoz-
zák meg. Az 1 + 12 feladatnak gazdája kell, hogy legyen az 
egyes csoportokban, az egyes régiókban és országosan is. 

Az országos testületet alkotja: 
1. Öregek Tanácsa (ÖT) 4 fı (egység, belsı és külsı 

kapcsolatok) 
2. Ügyvivı Bizottság (ÜB) 5 fı (tanügy, lelkiség, kohézió, 

sajtó, ifjúság) 
3. Munkabizottságok 1-1 fı (szolgálat, szelídség, adás, 

alternatív életmód, ökológia, egyházreform, közélet). 
A csoportok az egyes régiók küldöttein keresztül (kb. 18 

fı) félévente Bokor Tanács (BT) találkozót tartanak, évente 
pedig a munkacsoportok felelısei találkoznak, hogy az 
együttmőködést és tapasztalatcserét biztosítsák. 

Megjegyzendı, hogy az Öregek Tanácsa és az Ügyvivı 
Bizottság (ÜB) együtt alkotják a régi értelemben vett KV-t 
(képviseletet), akik havonta találkoznak. Az ÖT elnököt, az 
ÜB titkárt választ magának. Az ÖT egy tagja rész vesz az 
ÜB találkozón. 

A továbbiakban Ágak helyett Régiókban gondolkodunk. 
A vidéki régiókat a területi elv alapján, a fıvárosi régiókat 
pedig, személyhez kapcsolódás szerint különböztetjük meg. 
A találkozón ilyen javaslatok születtek: Vidék 10 régió: 
Gyır, Pécs, Székesfehérvár, Tata, Vác, Debrecen, Pécel, 
Érd, Szeded, Erdélyi meghívott). Budapest 8 régió: Ildi, 
Öcsi, Jóska, Barna, Hampel, Dombi, Ko.Laci, Andi utódja) 

Az egyes munkabizottságok felelısei maguk hozhatják 
létre a maguk team-jét, országosan és regionálisan is. Fon-
tos, hogy a felelısök lelkes és odaadó munkásai legyenek 
saját feladatuknak. A bizottságok „munkaköri leírását” is 
próbálták összeállítani a résztvevık. 

Mit gondolsz, mi következett ezután? 
A résztvevık azzal a tudattal mentek haza a Reménység 

szigetérıl, hogy valami jót és nagyszerőt alkottak, megol-
dották a rendszerváltással bekövetkezett strukturális válsá-
got. 
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(Tíz évvel késıbb az egyik résztvevı ezt a találkozót a 
Bokor elleni puccsnak nevezte, mert szétverte a klasszikus 
Bokor struktúrát). 

Két évvel a Reménység sziget után az 1995-ös KD-ban 
ezt olvashatod: „Az új struktúra nem hozott változást. Még-
olyan jónak sem bizonyult, mint amit elhagytunk érdeké-
ben… Sok régió és munkacsoport meg sem alakult. Kivéte-
lektıl eltekintve (pl. Ökocsoport), nem is mőködtek. Esetle-
gesnek bizonyult a munkacsoport és régióvezetı megjele-
nése a Bokor Tanácson. Az Ügyvivı Bizottság nem mutatott 
igényt arra, hogy a korábbi KV utódjaként tevékenykedve 
ellássa az információ áramoltatást és a szervezési ügyeket. 
A Bokor jövıjének tervezésével megbízott Öregek Tanácsa 
viszont nyakig merült az információs és szervezési ügyek-
be. A bázis nem reagált a Tájékba került hírekre, kérdések-
re, felhívásokra… Meg kell tehát kérdeznünk az alapközös-
ségeket, hogy óhajtják-e, hogy a Bokornak legyen képvise-
leti struktúrája?” 

Ezek után - sapienti sat – alapon be is fejezhetném 
mondókámat. Persze Te megjegyezheted, hogy a Te javas-
latod nem ugyanez, meg aztán az akkori erılködık szaktu-
dás nélküli amatırök voltak stb. Ez így is van. 

A teljesség kedvéért azért szabadjon még a további 
évek történetét is leírnom. 

1995 után úgyszólván lasszóval kellett KV-tagokat fogni. 
Évekig tartó érdektelenséget ezek a balekok próbálták át-
törni. Így jött össze 1998-ban a KDT, újból lett KD az „Önér-
telmezés” és az „Év kérdésének” megtárgyalásával. 2000-
ben a KV téma lekerült a napirendrıl, mert a „struktúra” szó 
már csaknem szitokszóvá vált.  

2000-ben fontos ötlet merült fel, a Bokor Nagy Tábor 
(BNT) ötlete. Az attól kezdıdı BNT-k megmutatták, hogy él 
a Bokor, amit a jelenlévık viszonylag nagy létszáma is je-
lez. 2003-tól hozzá lehetett kezdeni újra a Bokor struktúra 
és a Bokor profil újraélesztéséhez.  

De az ezekrıl szóló híradásokat már Te is átböngész-
ted, és magad is részese voltál (lásd Soproni BNT kétszer).  

A történeti hőség kedvéért az elmúlt évtized KV-
történetének összefoglalása végén szeretnék valamit le-
szögezni. Történethamisításnak gondolom és igazságtalan 
kritikának az olyan szóban és írásban megjelenı kijelenté-
seket, hogy a „veteránok” a rendszerváltáskor és azután 
sem csináltak semmit, és fıleg, amit csináltak, azt is rosz-
szul. Vagyis ıket kiáltják ki bőnbakoknak. Mintha ık tették 
volna tönkre a Bokrot, és juttatták volna oda, ahova jutott. 
Az elmúlt évtized KV tagjainak nevében - kéretlenül ugyan - 
de ezt a vádat visszautasítom. A fentiek alapján merem 
állítani, hogy ık a Bokor történet válságos idıszakában 
igenis mindent megtettek, amit megtehettek. Nem rajtuk 
múlt a bázison történt változás. A késıbbi kívülrıl jövı vá-
daskodás kártékony. Egyik „veteránunk” (Ildi) halálos ágyán 
kijelentette, hogy többek között ezekbe a vádakba fog bele-
pusztulni… Még csak azt kérdezném meg az új önjelölt 
prófétáktól, hogy ık hol voltak ebben az elmúlt 15 évben?! 
Mi jogon tapossák földbe azokat, akik dolgoztak, próbálták 
menteni a menthetıt?! (Robi, ez nem neked szól!) 

2. A megújulási (világmegváltó) mozgalmakról 
Nem csak a történelmet idézve, de érdemben is szeret-

nék hozzászólni írásodhoz. 
Csupán a tapasztalatból szerzett ismereteim alapján 

próbálok kategóriákat felállítani és a világmegváltó törekvé-
sek típusait leírni.  

1) Az egyik koncepció abból a tételbıl indul ki, hogy 
„jobb világ csak jobb emberekbıl lehetséges”. Ezért ık ab-
ban látják a „világmegváltás” lényegét, hogy a világnak azt 

a részét, amit ık maguk jelentenek, azt próbálják jobbá, 
egyre jobbá tenni. (Példa lehet talán Foucault abbe). İket 
„kisugárzóknak”, vallásos terminológiával „szenteknek” le-
hetne nevezni.  

2) A másik koncepció abból indul ki, hogy „az ember, 
társas lény”. Ezért miközben önmaga megjobbításán fára-
dozik, ebbe bele akarja vonni a társát (házasság-család) és 
társait is (barátság). Emberszabású közösségekben gondol-
ja kifejteni a hatást tudatosan vagy öntudatlanul. İk a „ba-
rátkozók” és méretüket tekintve „kisközösség” nevet adhat-
juk nekik. 

3) A következı hatásgyakorlók, akik tudatosan nagyobb 
körben gondolkodnak, ık a szövetségben (egyének, párok, 
családok, csoportok) szövetségében látják biztosítva a világ 
megjobbításáért való törekvésüket. İket „szövetségkötık-
nek”, alakulatukat pedig „nagyközösségnek” vagy „szövet-
ségnek” hívhatjuk. 

4) Az újabb formáció lényege, hogy ne csak hasson, ha-
nem tartósítsa is a hatást lehetıleg örök idıkre. Szilárd 
szerkezetet próbál alkotni magának és a maga fajtájának. 
Regulát, jogrendet és erkölcskódexet gyárt, és hatásérvé-
nyesítı szerveket hoz létre. Ez utóbbiak a hatásérvényesí-
tést bebiztosítandó vagy diktatórikus, vagy demokratikus 
berendezkedést hoznak létre. İk az „intézményesülés hí-
vei”, szervezetük az ilyen vagy olyan „intézmény” (szekta, 
szerzetesrend, egyház, állam) 

5) Talán elıbb kellene említenem azt a világmegváltó 
(vagy önmegváltó) formációt, amely anyagi alapokra akarja 
helyezni jövıjét. „Minden csak anyagi kérdés” – véli, és úgy 
gondolja, hogy pénz nélkül semmit sem lehet csinálni ezen 
a világon, de pénzalapokra építve a maga vállalkozását  
csodákra is képes a világban. Fıleg akkor, ha kellı reklá-
mot és propagandát fejt ki céljai elérése érdekében, amihez 
persze ismét csak pénz kell. İk a „tıkehívı” vállalkozók és 
média mogulok, szervezetük pedig, a „CÉG”, a „VÁLLA-
LAT”. 

Melyik formáció ezek közül (vagy ezeken kívül) az, ame-
lyik valóban a másik ember, az emberi közösség, vagy pa-
tetikusan az „emberiség” javát szolgálja? Melyik legyen a 
Bokor? 

Személyes véleményem: Az elsı három híve vagyok, az 
utolsó kettıben nem bízom. „Kisugárzó, „barátkozó”, „szö-
vetkezı” szeretnék lenni, nem kenyerem az „intézményesü-
lés” és „cégesedés”. 

3. Kapitalizált Bokor? 
Annak idején a KV megbízásából levelet írtam Neked, 

hogy vállalj a Bokorban KV tagságot. Válaszodban ígérted, 
hogy vizsgáid után szívesen vállalod. Örömmel vettem a 
hírt, hogy a mostani KVT-n elıadsz. Nagyon gondos és 
felkészült dolgozatod tartalma azonban nagyon meglepett. 

Szándékod elismerésreméltó és nagyon egyetértek vele. 
Legyen közös ügyünk a Bokor. Minden tagja legyen elköte-
lezett, felelısségvállaló és vegye ki részét a köztehervise-
lésbıl. Legyenek konkrét célok, motiváció, legyen összefo-
gás, feladatmegosztás, legyen élet a bázison. Azzal is 
egyetértek, hogy legyenek régiók, és a régiók küldötteibıl 
álljon a KV. A négy ill. két éves periódusokkal is egyetértek. 
Csupán a „váltással” és az „új módszerekkel” nem értek 
egyet.  
Indokolom a múltból és jelenbıl: 

Történelmi ismereteim szerint a Jézus mozgalom valami-
féle testvéri szövetségként indult (Jn. 15, 12) és mőködött 
(Ap.csel. 2, 42). A tovább „fejlıdése” rövidesen két fordula-
tot hozott: a páli és konstantini fordulatot.  
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Pál a jézusi erkölcsi megújulási mozgalomból vallást al-
kotott. Gyülekezeteibe maga nevezte ki az elöljárókat. 
Antiochiai Ignáctól tudjuk, hogy már a századfordulón kiala-
kult a vallási intézményi szerkezet. Az ısegyház diakónusa-
itól (karitász) és presbitereitıl (tanító) átveszi az elsıbbsé-
get az episzkoposz (vallási és anyagi felügyelı). A vallási 
gyülekezet (egyház) vezetıje a püspök lett, aki képviseli, 
irányítja, ellenırizi (adott esetben bünteti is) a híveket.  

Konstantin után államvallás lesz a kereszténység (380). 
Trón és oltár összefonódik. Az államhatalomnak ideológiai 
támasza lesz az egyház, az egyháznak pedig, anyagi tá-
mogatója, fenntartója lesz az állam. A hívek tizede és ado-
mánya ugyanis nem elég egy országos vallási szervezet 
fenntartására. A konstantini fordulat a Hatalommal és 
Mammonnal kötött szövetkezés. 

Köreinkben nem kell senkinek bizonyítani, hogy milyen 
kárt okozott Jézus vagy az Isten Országa vagy az Emberi-
ség ügyének a jézusi erkölcsi megújulási mozgalom (testvé-
ri közösségek) vallási szervezetté és államegyházzá „fejlı-
dése”. 

A jelenbıl is vannak érveim. A különféle társadalmi for-
mációkat jól ismerjük. A rabszolgatartó társadalomtól a feu-
dalizmuson és bolsevizmuson át egészen a kapitalizmusig. 
Tudjuk jól, hogy egy adott társadalmi rend, hatással van az 
abban élıkre. Ezt Jézus is tudta, amikor azt imádkozta: 
„Nem azt kérem (Atyám), hogy vedd el ıket a világból, ha-
nem hogy óvd meg ıket a gonosztól. Hiszen nem e világból 
valók ık…” (Jn. 17, 16 -17). Tapasztaljuk, hogy ránk tört az 
e világnak talán legveszélyesebb formája a maga pénzköz-
pontúságával és kifinomult manipulációs technikájával. El-
képzelhetı, hogy mi, akik „alternatív társadalmat” akarunk 
létrehozni a világban, közben a Bokor életébe bevisszük a 
pénzalapú és piacra építı technikájú modellt?  

Robikám, ezt Te sem gondolod komolyan! Hisz Te ma-
gad megállapítod: „Bármelyik szervezeti modellt vizsgálom, 
hamar szembesülök azzal, hogy a BOKOR egészen más 
szervezıdés”. Megújulási folyamatról beszélsz, és azt írod: 
„A fejlıdés közvetlen célja egy magasabb energiaszintő 
pályára való ugrás.”. Biztosan nem gondolod, hogy egy páli 
fordulat (vallási intézményesülés), vagy egy konstantini 
fordulat (államkapitalista módszerek) hoznak majd minıségi 
ugrást, igazi fejlıdést és megújulást.  

4. Új jövıkép 
Az intézményesülést (jogi személlyé válást) eddig elke-

rültük azzal, hogy sem az egyházi, sem az állami jogi elfo-
gadást (bejegyzést) nem kértük. Így függetlenek tudtunk 
maradni mindkét hatalmi szervezettıl.  

Ugyanígy el kellene kerülnünk az általad felvázolt új jö-
vıképben rejlı „tartalmi” váltást is.  

Kijelented, hogy „az imaginációs látomás (ALAPÍTÓ által 
átadott kincs) üdvterve továbbra is a legfontosabb marad”. 
Ez alig hihetı, mert az általad felvázolt strukturális váltás-
ban fennáll a veszélye annak, hogy nemcsak a forma, de 
vele együtt a Bokor-tartalom is változik. 

Megpróbálom bizonyítani. Ha valamit nem jól értettem 
írásodból, javíts ki! 

Szerinted a Bokornak menedzsment típusú KV-ra van 
szüksége. A „legalkalmasabbság elvét” úgy kell érteni, hogy 
az a legalkalmasabb, aki menedzser típusú vezetı. Ez az 
Idegen szavak szótára szerint, „menedzser = nagyobb (üz-
leti) vállalkozás megszervezésével és irányításával, különö-
sen annak gazdasági vonatkozásaival foglalkozó szakem-
ber”. (Veszély: erkölcsi alkalmasság lecserélése „szakmai” 
alkalmasságra). 

A genetikai elvet le kell váltani választási elvre. A közös-
ségek is (!) és a régiók is két évre válasszanak vezetıt, akik 
nyilván menedzser típusú vezetık legyenek. (Veszély: le-
váltom az apámat-anyámat).  

El kell vetni azt az erıltetett és lélektanilag sem elfogad-
ható elvet, hogy mindenki lehet közösségvezetı. (Veszély: 
a két kaszt kialakulása: csak tanítvány és csak tanító, hívı 
és pap). 

Akció- felelısség és anyagi felelısség kell, mert csak azt 
értékeli az ember, amihez köze van. Ezért a Bokor és régió 
tagjait meg kell gyızni, hogy felelısek az egész Bokorért. 
(Veszély: ha ezt maguktól és belülrıl nem tudják, külsı 
agitációra sem fogják). 

A régióknak feladata, hogy akcióterveket, projekteket 
dolgozzanak ki. Erre profi szakemberek készítsenek fel. 
(Veszély: jól el lehet játszogatni és idıt lopni a vállalatoknál 
is utált projektkészítési technikákkal: problémafa, SWOT 
elemzés, logikai keretmátrix stb.). 

A projekteket terjesszék fel a KV-hoz, a KV véleményez-
ze: javítsa, bıvítse, visszadobja, vagy dicsérje, támogassa, 
Bokor szintővé nyilvánítsa azokat. (Veszély: bürokrácia, alá-
fölérendeltségi viszony kialakulása). 

A csak önkéntes munkára és áldozatos adományokra 
építve nem lehet a projekteket jól mőködtetni. Tagdíj kell, 
pályázat, civil szervezetek stb. (Veszély: a közösség elsı-
sorban a pénzrıl fog szólni, végsı soron egyházi és/vagy 
állami támogatásokra szorul és „júdáspénzért” építi majd az 
Isten Országát). 

A KV legyen képviseleti, irányítói, ellenırzıi és értékelıi 
joggal felruházva, a KV fejének pedig egyedül is legyen 
képviseleti, döntési, tárgyalási, aláírási joga. (Veszély: A 
püspökök testülete a pápával együtt, a pápa egyedül is 
tévedhetetlen és minden hatalom birtokosa…). 

A KV legfontosabb és legsürgetıbb feladata, hogy a 
Bokrot kiemelje a kizárhatóság és peremre szoríthatóság 
helyzetébıl. Nem játszhatjuk tovább a sértıdött sündisznót. 
(Veszély: Legyünk már elismert és nagy tiszteletnek örven-
dı Bokor, amely felismeri az idık jeleit, és elismerést vív ki 
a világ nagyjai elıtt. Elvégre nem lehet korszerőtlen és 
anakronisztikus. Ma Jézus is így cselekedne. Hiszen milyen 
jövıje is lehet egy korunkbeli mezítlábas Jézus szervezet-
len, jelentéktelen és perifériára szorult csapatának, mint 
amilyen ma a Bokor?!). 

Megítélésem szerint a vázolt struktúra veszélyezteti az 
adás, szolgálat és szelídség eszményeit, elveti a szegény-
ség, kicsiség és kiszolgáltatottság vállalásnak terhét és 
ezzel együtt leváltja a testvéri szeretetközösség struktúráját. 

Végül nem számol a tényekkel. 
A Bokor tagjainak összlétszáma a 2004-es KVT-n részt-

vevık nyilatkozatai alapján: 55 felnıtt csoport, 460 tag. Ha 
a dupláját veszem, akkor is csak 100 körüli közösség van, 
maximum 1000 taggal. 

Leterheltségük: a tagok többnyire nagycsaládosok, az 
aktív felnıttek energiáját leszívja a kizsákmányoló munka-
hely, alig marad idı a közösségekre. (A projekteket mikor 
írnák?) 

Anyagi helyzetük nagyon változó és bizonytalan. (Nácira 
mennyi tagdíjat kellene kivetni?) 

A csoportok diaszpórában élnek. (Az útiköltséget ki fi-
zetné?) 

Tessék kapitalista Bokrot építeni egy „kisded nyájjal”, 
egy kizsigerelt elsı, második és harmadik generációs tag-
sággal. Tessék kivetni a tizedet minden bokortagra kötele-
zıen és a befolyt összegbıl fizetni a „mőködési, és a pro-
jektmőködtetéshez szükséges költségeket”. Talán ha min-
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den tag ott hagyná a munkahelyét, és a Bokor profitorientált 
Céggé, Nagyvállalattá alakulna és tagjai fizetett alkalmazot-
takként csak projekteket gyártana és kivitelezne, így, de 
csak így mőködhetne profi módon ez az elképzelt szerve-
zet. Ehhez azonban igencsak meggondolandó, hogy felad-
juk „gıgünket”, és alázatosan kopogtassunk a Prímás úr 
várhegyi kapuján, vagy valamelyik párt szolgájaként az 
éppen trónon ülı Állam Bácsi ajtaján. 

Befejezésként 
Nagyon sajnálom, hogy ezzel az írásommal talán veszé-

lyeztetem a köztünk lévı jó viszonyt. De remélem, hogy 
nem értesz félre. Ha pedig én félreértettem volna valamit 
írásodból, azt kérlek, igazítsd ki. Biztos vagyok benne, hogy 
mindezekben mindnyájunkat egy cél vezet: Közös ügyünk – 
a BOKOR! 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

LÁTNI A VALÓSÁGOT! 
 

Nem vállalja senki sem, hogy megmutassa. Sem a vi-
lág, sem az egyház, sem a Bokor valóságát.  

Jézus vállalta. Megmutatta az İt környezı valóságot: A 
királyok uralkodnak a népeken, s akiknek hatalom van a 
kezükben, jótevıknek hívatják magukat (Lk 22.25). És 
nemcsak a világi valóságot, hanem az ı korabeli egyházit 
is: Ettıl kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeru-
zsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektıl, a 
fıpapoktól és az írástudóktól, megölik ıt (Mt 16.21). És az 
İt legközelebbrıl körülvevı Tizenkettıét is: Nem tizenkettı-
töket választottam ki? De egyikıtök ördög. Júdást értette 
rajta, az iskarióti Simon fiát. Mert ı lett az árulója, egy a 
tizenkettı közül (Jn 6.70). Jézus felelıtlenségnek érezte 
volna, ha nem vállalja. Mit? Azt, hogy így beszéljen akkor, 
amikor a Római Birodalomban élt, melynek szintén volt 
„királya”. Így beszéljen Izraelben, melyben a hatalmat nem-
csak a „király” helytartója, hanem annak megbízásából a 
Nagytanács is vállalta: a vének, a fıpapok és az írástudók. 
Azt, hogy leleplezze a maga Tizenkettıjének a valóságát is, 
melyben ott volt az áruló Júdás is. 

Ki vállalja a felelısséget, hogy a 2008. év küszöbén 
megmutassa a bennünket körülvevı világ, egyház és Bokor 
valóságát. Ki olyan eszement – Jézus rokonai elindultak, 
hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott 
(Mk 3,21) – köztünk ma, mint Jézus? Azt gondolom, hogy a 
Koinóniának nem érdemes XV. évfolyamot kezdeni, ha 
megtorpannánk, s már nem vállalnánk azt, amivel kezdtük. 
Azzal kezdtük, hogy hoztuk a haldokló pécsi püspök lelep-
lezı vallomását, melyet egy külföldi hírügynökségnek adott 
a magyar katolikus egyháznak az ateista hatalom idején 
betöltött szerepérıl: Gyalázatos volt, ami velünk történt 
(Koinónia, 1994. november 4-5. o.) Azért született meg ez a 
folyóirat, mert nem volt más sajtó, amely hajlandó lett volna 
lehozni ezt a képtelen erejő leleplezést. Tıle tudja majd 
átvenni évekkel késıbb a Népszabadság 2001. szept. 7-i 
száma.  

Jézus példája s a múltunk is, kötelez a folytatásra. 
A Világ megmutatása 

Kezdjük a megmutatást a legkevésbé kényessel, a 
bennünket körülvevı világi valóság megmutatásával. Bár, 
mint látni fogjuk, e világi valóság megmutatása is kényes 
dolog. Az elmúlt év ıszén írja nekem magánlevélben Csut-
kai Eszter glóbusunk túlsó felérıl, a kanadai Vaincouverbıl.  

Kedves Gyurka bácsi, együltömben elolvastam a 102. 
Naplót, s a végén összeolvadt a sok olvasás-közbeni gon-
dolat. Rövid reakcióm csak az egyházzal kapcsolatban volt. 

Praktikus szempontból engem az idegesít, hogy az egy-
ház(ak) lesznek leginkább kiölıi a jézusi tanításnak. A taní-
tónak (egyház) praktikusan kéne a tananyagot leadni, rea-
gálni kellene az életbeli dolgokra.  Ma az emberek nem a 
legjobb körülmények között élnek Kanadában. Itt, British 
Columbiában fantasztikusan virágzik a gazdasági élet – az 
értékelés és a statisztika szerint. Tényleg, a város nı, mint 
a gomba, s a "prosperitás" magaslatán vagyunk. Nincs elég 
munkaerı – mondják a hírekben. Ezért még szerve-
zett külföldi munkaerıt is hoznak be a keleti világból. Tehát 
akkor az emberek  is jobban élnek? Nem. Munkanélküliség 
van, a hazai ember nem jut munkához, mert az általa kívánt 
minimálbér, ami már nem elég a minimális létfenntartáshoz 
sem, túl sok a munkaadónak, hogy kifizesse. Ezért inkább 
hozott az uralkodó osztály olyan rendeletet magának, hogy-
ha min. 2 évig foglalkoztat egy behozottat, és szállást ad 
nekik, akkor kedvezményeket kap az államtól. Tehát bér-
lenyomásról van szó, mert két év múlva, amikor már meg 
kellene fizetni ıket, akkor lecseréli ıket, s helyettük újabb 
turnust hoz be. Szervezett neoklasszikus rabszolgatartó ez 
a rendszer. Ki van mutatva, hogy a dolgozóknak a termelé-
kenysége 51%-kal nıtt az elmúlt 5 évben, de  a fizetésük 
maradt vagy csökkent. Az összes termelési pluszt 
a munkaadó söpri be, s profitja 30 valahány százalékkal 
nıtt. Közben a lakásárak az elmúlt 5 évben átlagban több 
mint kétszeresére növekedtek, de inkább 3-szorosára. Az 
én lakásomé is, és közben észrevehetıen növekszik a haj-
léktalanok száma. Tehát nemcsak jobban össze kell magát 
az embernek húznia, hanem a nagy hajtás miatt ideje sincs, 
és a testi és lelki egészsége is romlik. Aki pedig felül marad 
az árban, az meg rohamosan elhasználódik. Ezeket az 
egyházak észre sem veszik.  

Eddig a levél. Olyan, mint idehaza, csak még egy kicsit 
jobb. Olyan, mint Latin-Amerikában, csakhogy ott még rosz-
szabb, mint nálunk.  

Olyan, mint nálunk. Jézus is egy történelmileg jelentıs 
világi hatalmi egység keleti sarkában, a Római Birodalom 
szíriai tartományának izraeli egységében, Júdea tartomá-
nyában mérte fel a valóságot. Mi is azzal, hogy a vörös 
hadsereg elhagyta hazánkat, tagjaivá lettünk egy még kiter-
jedtebb világi hatalmi egységnek, az Észak-Atlantinak, 
melyben a világmérető tıkés társaságok az urak, akinek az 
ereje immár nem a légiókra, hanem a NATO fegyveres erıi-
re épül. Ennek kimondása még nem veszélyes, de annál 
inkább veszélyes kimondani azt, hogy a tıke és a szolgála-
tában levı NATO a felzárkózó területeken kialakult helyi 
hatalmak viselkedését is meghatározza.  

Lázadni lehet, tiltakozni lehet. A Római Birodalomnak 
az sem segített, hogy a 4. századtól kezdve a keresztények 
is részesei lettek a polgári és fegyveres hatalomnak. Jöttek 
a barbárok, s a birodalom összedılt. Bizáncnak az sem 
segített, hogy keresztény országnak nyilvánította magát. 
Túlélte ezer évvel a Birodalom nyugati felét, s jöttek a szel-
dzsukok és összeomlott. Kik fognak véget vetni a tıkés 
társaságok világuralmának? Hiába épülnek bele azok is, 
akik keresztényeknek vallják magukat, rajtuk sem segíte-
nek. Óráik, nekik is, mint mindenféle hatalomnak, meg van-
nak számlálva. Ha hosszúak is az órák. Jézus tanítványai 
nem épülnek bele semmiféle világi hatalomba. Ha Jézus 
tanítványai, akkor nem is támogatnak, nem is lázadnak fel 
ellene. Élik a maguk szeretet-életét. Várhatják nyomorúsá-
gunk végét, de tudják, hogy a világi hatalom nem lehet 
másmilyen, mint amilyen. Nem. Mindaddig, amíg jézusokká 
nem lesz az emberiség. Amíg meg nem valósul a francia 
felvilágosodás álma: szabadság, egyenlıség, testvériség. 
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Lehet lázadni. Lehet remélni a hatalom megdöntésé-
ben, de tudnunk kell. hogy csak az következhetik utána, 
amire képesek vagyunk. Mi az? Ugyanaz, ami volt, csak 
más kiadásban.  

Egy lázadó lázadás-szavai jutottak el hozzám hazánk-
ról. Idézek belıle valamit: Kikiáltották a magyar police köz-
társaságot – Államforma: alkotmányos police köztársaság. 
Miniszterelnök: az emberiség történelme során funkcionáló 
miniszterelnökök között kimagaslóan a leghazugabb kor-
mányfı. Rendırség: tömegoszlatásra, verésre, megtapo-
sásra, kiszorításra, kardlapozásra, vízágyúzásra, szemki-
lövésre és könnygázosításra kiképzett, a legkorszerőbb 
eszközökkel felszerelt, mintegy 40 ezer fıs testület, a la-
kosság lélekszámához viszonyítva világelsıvé nıtte ki ma-
gát (létszámban, technikában és önkényeskedésben). Felsı 
tízezer (politikai elit): zömében az egykori esküdt NATO és 
imperialista ellenes kádári vezetı garnitúrából „napok alatt” 
milliárdosokká vált nyugat-imádók, rokonságuk és baráti 
(elvtársi) körük, a „zsíros” álláshalmozók, tanácsadók, szó-
vivık, elnökségi tagok és hazug hordószónokok sokasága. 
Összegzés: Sajátos állam, sajátos történelemmel, sajátos 
személyekkel és sajátos állampolgárokkal. Gátlástalan „ve-
zetık” vitték erkölcsi és anyagi romlásba az országot… – 
Ennyi a szövegbıl. A másik oldalé – ennek megfelelı 

Jézus mindent egybefoglaló szava: Uralkodnak a népe-
ken, s jótevıknek hívatják magukat… Egyik testvérünket 
megkértem már rá: Mondjon egy jézusi szót, amely nem a 
tehetetlenségünket mutatja meg, amikor lázadunk. Nem 
született meg ez a szó. Szeretném leközölni mindazoknak 
az írását, akik elmondják olvasóinknak, hogyan tudnak ma 
élni hazánkban úgy, hogy bátram belenéznek a jézusi tü-
körbe. Abból tanulhatnánk, ha elmondanánk egymásnak, 
hogyan lehet jézusi életet élni ma. A ’89 elıtti közel félszá-
zadban tudtuk. Nem léptünk be a pártba, és nem lettünk 
ügynökök, és másodrendő állampolgárokká lettünk. Ma mi a 
megfelelıje ennek? Annak, hogy ne ragadjon ránk a jelen 
hatalom semmiféle szennye? 

S ez, amit írok az ígért megmutatás? Igen. Azt mondom 
el, hogy munkából s nyugdíjból kell megélni. Úgy, ahogy 
lehet. S nem vállalni részt a világmérető tıkés társaságok 
szolgálatából. Lehetséges ez? Azt remélem a kért dolgoza-
tokból, hogy ezt mondják el nekünk. Mi a be nem lépés, az 
alá nem írás mai megfelelıje? 

Az Egyház megmutatása 
Az Egyháznak, minden egyháznak az az alapbaja, hogy 

egyház és nem az Isten Közössége (koinónia tou theou). 
Nem lehet az Isten közössége, amíg szövetségben van a 
trónnal, a világgal. Egy egyszerő plébános és egyházkö-
zössége is szövetségben van vele? İ nem feltétlenül, csak 
ha püspök lesz belıle. Az elmúlt század húszas éveiben 
írta a magyar kultuszminiszter a Vatikán államtitkárának: 
Szíveskedjék megérteni, hogy államunk nem fogadhat el 
püspöknek olyan személyt, aki nem bírja teljes mértékben 
kormányunk bizalmát. S a Vatikán államtitkára megértette 
ıt, s helyette ajánlott megfelelıbbet. 

Isten közösségének csak rendje van, és nincsen joga. 
Jézus megcsókolja Júdást, és nem tesz hatékony lépéseket 
árulása ellen. Egy jézusi egyház nem fogadhat el államse-
gélyt a hitoktatásra, mert ha elfogadja, azt kell tanítania, ami 
a világ tanítása, és nem Jézusé, akit az állam kivégeztetett. 
Az Isten közössége csupa másodrendő állampolgárokból 
áll. Az egyházban pedig legfeljebb takarító lehet a másod-
rendő állampolgár. Rendünk levéltárosa hívta fel a figyel-
memet arra, hogy az egyház és rendem vezetıi mind la-
bancok voltak, és lassan-lassan kuruccá vált a rendi köz-

szellem. Jézus közössége nem lehet se labanc, se kuruc. 
Csak az egyház lehet ilyen vagy amolyan. A jézusi közös-
ség más, mint a világ. 

A Bokorból jó harminc éve senki sem jelentkezik pap-
nak, pedig a papoknak döntı része van abban, hogy lett a 
Bokor. Hogyan lehet a mi közösségi tudatunkkal egyház-
községi szinten szerephez, szolgálathoz jutni? Dolgozatokat 
várok olvasóinktól, akik felelni képesek gyakorlatuk alapján 
kérdésünkre. Akkor is, ha arról számolnak be, hogy lehetet-
len. S akkor is, ha arról, hogy találtak módot a szerepválla-
lásra. 

A Bokor megmutatása 
A Bokor – jogot nem ismerı jézusi közösség. Büszke 

arra, hogy lett, hogy megszületett, és folytatja a tanítványok 
életét a konstantini ezerhétszáz esztendıs szünet után. 
Mindenek elıtt ıszinte magához. Megvallja helyzetét a vi-
lágban és az egyházban. A világ ma nem törıdik vele. Le-
het labanc vagy kuruc. Az egyház pedig bizalmatlan vele 
szemben. Nem is találkozik vele, legfeljebb egyházközségi 
szinten. Azt is megvallja a Bokor, hogy ’89 után nem talál 
tanítványra. Az  embereket kizsigereli a tıkés társaságok 
által meghatározott világ, lelki igényeit pedig vagy az egy-
házakban, vagy pedig valláspótlékokban, ezotériában, s 
hasonlókban találja meg, ahol kiszolgálják lelki igényeit, de 
nem kell elkötelezett tanítvánnyá  válnia, aki közösséget 
akarna győjteni Istennek. 

A Bokor nem ismeri a nemzetpusztítást. Gyereket akar, 
az élet folytatását. Tudja, hogy ehhez anyukákra van szük-
ség, akik otthon maradnak. Tudják, hogy az apák által meg-
keresett pénzbıl meg kel tudnia élnie az egész családnak. 
A Bokorban nevelıdı gyermek testvéreket akar, és sokat. 
Miért? Mert csak így. csak testvérek körében élni jó. 

A Bokorban ki-ki megtanulja, hogy ı is az Isten szerel-
mes lánya, szerelmes fia, akibıl az Istennek olyan, mint ı, 
csak egyetlen példánya van. Forró drót köti ıt össze az 
Istennel. Bensejében, szívében hallja a hangját: Légy jó! 
Vagy ezt: Ne tedd, ami nem illik Hozzád! 

Tudja, hogy csak azt tegye, ami örömet okoz olyankor, 
amikor ı a célpont, amikor vele teszik azt. Nem szereti, ha 
uralkodnak rajt, tehát ı sem uralkodik másokon. Örül, ha 
adhat, mert ı is örül, ha kap valamit. S esze ágában sincs 
verekedni, a másikat megütni, mert tudja, hogy Jézust üti 
meg vele. 

S azért nem megy el papnak, mert nem ezerbıl, öt-
ezerbıl egynek, hanem az ezernek, az ötezernek kell jézu-
sian viselkedni. Kevesebb nem elég? Nem. Az isten Orszá-
gát csak mindannyian tudjuk felépíteni. 

S nem változtatja vallását, amibe beleszületett. Minek? 
Isten gyermeke lehet akárhol. Abban a vallásban is, amely-
ben született. 

S minden emberhez küldve van. Az ateistához is, a 
panteistához is. Hihetünk akármit, de közös a tenni való: 
Nem tenni másnak, amit magunknak nem akarunk. 

Egymagamban nem tudom megmutatni a Bokor való-
ságát sem. Idısebbektıl, fiataloktól egyaránt várom beszá-
molóikat arról, hogyan tudják teljesíteni küldetésüket. Hogy 
tanulhassunk egymástól. Hogy megszakítsuk tehetetlensé-
günk láncát, és sokasodjunk és szaporodjunk megint. 
 
 
Kedves Olvasóink! Helyhiány miatt Siposhegyi Péter: Kleptország 

hısei címő írásának második részét a következı számunkban 

közöljük. 

(Szerkesztıség) 


