
3970                                                                     KOINÓNIA                                                        2019. január 

 
 

 

és ezért nem is találhatjuk most meg azt a szöveget, 

amely megfelelne. Mit tegyünk? Hát nekünk 

püspököknek e Zsinattól fogva, Jézus követésében, újra 

át kell élnünk a szegénységet, és akkor majd a 

következő zsinaton, az Egyházról szóló határozatban, 

utólag beiktathatjuk a megfelelő fejezetet." 

 

   A II. Vatikáni zsinat Egyházról szóló okmányába 

azért bekerült egy rövid, de nagyon figyelemreméltó 

szakasz: 

"Krisztus szegényen és üldözötten vitte végbe a 

megváltás művét; az Egyházat is ugyanerre az útra 

szólítja hivatása, ami az, hogy az üdvösség gyümölcseit 

szétossza. Jézus Krisztus 'mint Isten, szolgai alakot 

öltött, kiüresítette magát (Fil 2,6) és érettünk, noha 

gazdag volt, szegénnyé lett' (2Kor 8,9). Ugyanígy van 

az Egyház is: jóllehet küldetésében rászorul emberi 

eszközökre, nem arra van alapítva, hogy földi 

dicsőséget keressen, hanem arra, hogy saját példájával 

is az alázatosságot és az önmegtagadást hirdesse. 

'Krisztust az Atya avégett küldte, hogy jó hírt vigyen a 

szegényeknek, gyógyítsa a megtört szívűeket'(Lk 4,18), 

'megkeresse és megmentse az elveszettet' (Lk 19,10); 

hasonlóképpen az Egyház is szeretettel öleli át 

mindazokat, akiket az emberi gyengeség sújtott, sőt 

szegény és szenvedő alapítójának képmását ismeri fel a 

szegényekben és a szenvedókben..." (LG 8). 

   Ez a szöveg természetesen nemcsak az ezt 

megfogalmazó püspökökre, nem is csak a papokra 

vonatkozik, hanem mindnyájunkra. Mindnyájunk 

feladata, hogy az Egyház a szegények egyháza és a 

szegényeket felkarolók gyülekezete legyen! 

   Mikor lesz ebből valóság? 
Szada, 1987. 

 

 

 

 

KAMARÁS ISTVÁN 

INTIMITÁS ÉS STABILITÁS 

(CSALÁDOS BOKOR-KÖZÖSSÉG) 

 
Istent szeretni csak közösségben - mindenkinek a maga 

tizenkettője - megemelt követelmények - Kartaltól 

Zircig - országos és nemzetközi akciók - a család 

szentsége - kör-ima - utána menni a lelki gubancoknak 

- kevéssé formális vallásosság bőszült kontesztálás 

nélkül. 

 

Istent szeretni csak közösségben - mindenkinek a maga 

tizenkettője - meg¬emelt követelmények - Kartaltól 

Zircig - országos és nemzetközi akciók - a család 

szentsége - kör-ima - utána menni a lelki gubancoknak 

- kevéssé formális vallásosság bőszült kontesztálás 

nélkül. 

A hetvenes évek elején a halásztelki plébánián gyűltek 

össze a később Bokornak elneve¬zett mozgalom tagjai, 

akkor még Bulányi György tanítványai, barátai. Itt 

találkoztak össze Ili közösségének alapító tagjai. 

Ili, a közösség vezetője így emlékszik vissza az 

indulásra: ,, A cél már akkor is tulajdonképpen az volt, 

mint most, talán nem voltak ennyire tiszták a kontúrok, 

és azért több minden alakult, módosult. Azt lényegében 

tudtuk, hogy Istent nem lehet szeretni magányosan, 

hanem — mert Isten a szeretet, mert Isten maga is 

közösségi lény — csak közösségben. Azt még nem 

tudtuk, hogy mindenkinek össze kell gyűjteni a maga 

tizenkettőjét, azt viszont igen, hogy valahogyan össze 

kell jönni. Mivel akkor Gyurka bácsi volt a legaktívabb, 

legmozgékonyabb, körülötte jöttünk össze. Ő pedig 

beépített ebbe a közösségbe, vagyis Gyuláék közé, két 

olyan embert, aki már benne volt az ő régebbi 

közösségében. Az egyik Jani volt, a másik én. Gyurka 

bácsi hamar kivált, vagyis felnőtté avatott minket, s 

Janival ketten maradtunk vezetők. Bár Janival 

nagyjából egy indíttatásúak, egyforma képességűek 

voltunk, hamar rájöttünk, hogy ez a kétfejű hídra nem 

jó. O kivált, én meg egy félárbócos társasággal 

maradtam együtt, s lassan vissza kellett szeretgetnem, 

vissza kellett nyernem őket, hogy valamiképpen menjen 

a dolog.” 

 

Be kellett látniuk, hogy ,,Isten Országa 

megvalósulásához nem elegendő az, hogy leülünk egy 

asztal köré”. Előkerültek a követelmények, a pontosság, 

az összejövetelekre készülés, a hétköznapi ima, az 

önnevelés, az odafigyelés. Ami a pontosságot illeti, 

előre tették a vacsorát, mert aki késik, legfeljebb nem 

vacsorázik. Nem mindenki volt akkor még a csoportban 

tanítványok teremtésére alkalmas ember, olyan, mint 

Gyula, aki körül megforrósodik a levegő”. Akkor még 

a tagok többsége egymást tanuló jegyes¬pár volt, s 

akadt bőven megbeszélni való gond, szerelmi búbánat. 

A házastársak aztán elhozták párjukat, de mivel ezt nem 

erőltették, az is előfordult, hogy a házaspár két tagja két 

különböző közösségbejárt. Egy ideig eléggé nagy volt a 

fluktuáció, de a kima¬radók nagy többsége más Bokor-

közösségekbe került. A mostani tagok közt három 

mér¬nök, két óvónő, két irodagépműszerész, egy 

tanítónő, vezetőjük, Ili laborasszisztens. Ő szerzetesnek 

készült, végül is nem lett az, s ha nem is házasságban, 

de közösségben él. A Bokort is elhagyó három 

lemorzsolódó közül az egyik egy elvált házaspár nő 

tagja, a másik kettő az a házaspár, akiknek súlyosan 

értelmi fogyatékos gyermekük szü¬letett. A 

házaspárokon és a vezetőjükön kívül tagja még a 

közösségnek egy ötgyermekes anya, akit kirúgott a 

férje.  
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A tagság egy idő után szanaszét költözött, Kartaltól 

Zircig. Ebből következik, hogy a rendszeres 

összejöveteleken és az évenkénti lelkigyakorlatokon 

kívül nem igen tudnak összejönni. 

 

Bár a család az egész Bokorban ,,szentség” ez a 

közösség különösképpen is család¬központú, az 

átlagosnál jobban odafigyelnek a családi problémákra, 

a gyereknevelésre, a házépítésre. Nincs olyan család, 

ahol négynél kevesebb gyerek lenne. Van a 

közösség¬ben olyan család, ahol, ,csak” négy gyerek 

lehetett, s már több gyereket örökbefogadtak, de még 

többet terveznek. ,,Általában nagyeszű emberek vannak 

Bokorban — véli Ili —, és a mi közösségünk sem 

tanulásellenes, de ez nem intellektüell beállítottságú 

társa¬ság, az élet hétköznapi racionalitása kerül 

előtérbe." 

 

Az élet azonban korántsem szűkül le a magánéletre, ezt 

főleg a Gyula kezdemé¬nyezte akciók jelzik: az 

UNICEF-akció (templomi képeslapárúsítás), a 300 

romániai román gyerek vendégül látása, a 

Nagycsaládosok egyesületek, a családért különösen 

sokat tevők kitüntetésére létrehozott alapítvány stb. A 

tagságból szinte mindenki próbál¬kozott valamivel 

saját plébániáján, több-kevesebb sikerrel. Többen 

specialistái Bokor¬szinten a gyerek-táboroztatásnak, a 

kamasz pasztorációnak. 

 

Három hetenként találkoznak. Együttlétüknek van egy 

szellemi programja, egy imádságos része, aztán egyéni 

beszámolók, problémafelvetések mindennapi 

életükből. Imádsággal kezdik, azzal fejezik be. Az 

elején egy evangéliumi részről elmélkednek, a végén 

egy kör-imával zárnak. A kör-imában , ,az egész 

találkozó élményeit egy kicsit Isten elé visszük. 

Mindenki megszólal benne, Ha valaki nem akar, 

megfogja a másik kezét, de azért legalább egy mondat 

erejéig mindenki meg szokott szólalni.” Ami a szellemi 

programokat illeti, egy évig Hamvas Bélával 

foglalkoztak, volt egyháztörténeti kurzus, ószövetség 

elemzés az újszövetség felől nézve, aztán Lohfink 

Milyennek akarta Jézus a közösséget c. könyvének 

feldolgozása. Átbeszélgetve, vitatkozva. A programok 

egy része a Bokorban ajánlott, kipróbált. Vendégek nem 

igen jönnek hozzájuk, ,,éppen azért, mert 

együttlétünknek intimitása van, és a látogatók úgy sem 

igen foghatják fel, ami körünkben történik, feltéve, ha 

nem rendezünk neki műsort, akkor viszont már 

meg¬szűnt közösségi találkozó lenni.” 

Ili szerint a közösség életében nincsenek nagy 

események, de ,,mindig jó a légkör, nem voltak 

nagyobb feszültségek, szeretik egymást a tagok, 

beleérzéssel próbálják elfo¬gadni a többiek dolgait. 

Nincsenek nagy csúcsok, ha igen, olyasmi, hogy 

Mariann negyedik gyermekét is megszülte császárral. 

Szóval csupán stabil meleg légkör, felnőtt emberekkel, 

akikre mindig lehet számítani”. 

A közösség vezetője úgy érzi, hogy a tagság felnőtt 

hozzá. Ha érzékeli, hogy valaki jobb passzban van, mint 

ő szívesen átengedi neki a vezetést. Ő maga egyfelől 

adminiszt¬ratív felelősséget vállalja magára leginkább, 

másfelől, ha valakinek valami ,, gu¬banca van”, akkor 

ő kötelességének érzi, hogy ,,utána menjen”. Egyébként 

talán a „kol¬lektív vezetés” kifejezés érvényes 

leginkább erre a társaságra. Az autokrata vezetést ez a 

közösség egyszerűen képtelen lenne elviselni. Klikkek 

nincsenek, de ,,peremtagok” azért vannak, s vannak 

bensőséges barátságok. 

 

A „példaképek” között a társaságban nagy becsben van 

— ha nem is mindenki számára, s nem is egyformán — 

Szent Ferenc, Teréz anya, Camarra érsek, Küng és 

Schillebexs. A társaság vallási alaptőkéje — egy-két 

kivételtől eltekintve — hagyomá¬nyos, de mély 

vallásosság. Az idők során ez mélyült, de a társaság , 

,egy kevéssé formális vallásosság felé orientálódik, de 

ez nem párosul bőszült kontesztálással az intézményes 

egyház irányában. Csak Gyulának van hajlama arra, 

hogy nagyon kritikus legyen, a többiek bölcs 

nyugalommal reagálnak a számunkra kellemetlen 

jelenségekre is, ami egy ’bulányista’, Bokor-tag 

esetében nem is kevés”. A társaság férfi tagjai 

valamennyien vol¬tak katonák, most már azonban 

közülük mindenki úgy gondolja, hogy a katonáskodás 

evangéliumellenes. 

 

Csaknem mindenki vezet közösséget, akik nem, csak 

átmenetileg nem (költözés miatt), vagy pedig készülnek 

rá. Hárman hitoktatnak, és még 4—8 gyerek a 

családban. Minden szeptemberben megbeszélik a 

hogyantovábbot, s beépítik az új ötleteket. Közös¬ségi 

ünnepeik a karácsony, névnapok, születésnapok, 

házassági évfordulók és a nagycsü¬törtöki virrasztás. 

A magyar katolikus Egyház peremére szoruló Bokor 

mozgalomnak ez a közössége egyfelől következetesen 

védi családiasságát és intimitását, másfelől nem csak 

moz¬galmukban, hanem országos ügyekben is 

feladatot vállalnak, s ha Egyházukban nem kapnak 

elegendő lehetőséget a világ jobbításán fáradoznak. A , 

.kevéssé formá¬lis vallásosság felé” orientálódás 

egyszerre jelentheti az intézményes egyházzal való 

kapcsolat lazítását és a mélyebb vallásosság saját 

nyelvükön (például a körimában és a másokért hozott 

áldozatok formájában) való kifejezését. Komolyan véve 

a Hegyi beszéd radikalizmusát a romániai román 

gyerekek vendégül látásával történeti tettet 

kezdeményezett ez a közösség. 

 


