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szabadlábon várhatták a polgári szolgálat bevezetését. 
A nyár vége igazolta azt a sejtésünket, hogy nem lesz 

nagy a polgári szolgálatot vállalók száma. Valóban, a 

novemberi vizsgálóbizottságok elé csak kb. 600 
személy állott, s ezek nagy hányada nem tartozott a 

lelkiismereti meggyőződésen alapuló 

szolgálamegtagadók kategóriájába. Van tehát 

törvényünk, de kevesen élnek a lehetőséggel. Furcsa, 
hogy azt kell mondjam, a munka java ezután 

következik: terjeszteni a békességteremtés gondolatát 

és gyakorlatát népünk között. Ezer évig mindig harcra 
neveltek minket, még a vallás nevében is. Vajon mik az 

új évezred kilátásai? 

 

 
 

DEMECZKY JENŐ 

LÉNYEGES A SZEMÉLYESSÉG 
KISS GÁBOR ÉS KOSZTOLÁNYI KLÁRA 

 
Mi a Bokor? Kik alkotják a Bokrot? Mit jelent nektek a 

Bokor? 

 

Azt nem tudjuk, hogy mi a Bokor, de arról vannak 
gondolataink, milyennek szeretnénk látni. A Bokor 

olyan emberek szabad társulása, akik úgy gondolják, 

hogy változtatni, jobbítani akarnak a világon. Erről 
konkrét elképzeléseik vannak: adni kell, szolgálni és 

szelíden, másokat nem bántva élni. Vállalják ennek 

következményeit is: a szegénységet, a társadalmi 

kicsiséget és az üldözöttséget. Ezek az emberek testvéri 
kisközösségeket alkotnak és ezen közösségek hálózata 

a Bokor. Elképzelésünk szerint ebbe beleférnek a 

különböző vallású vagy ateista emberek is, lényeg az, 
hogy megegyezzünk a közös alapelvekben. Zavarónak 

is érezzük a Bokor bázisközösségre a katolikus jelzőt, 

mert az köznapi értelemben római katolikust jelent, 
ugyanakkor a Bokor mind gyakorlatában, mind 

tanításában eltér a katolikus egyház gyakorlatától és 

tanításától. Azt gondoljuk, hogy a mai - a toleranciát 

olyannyira nélkülöző - világban, amikor az emberek 
nehezen viselik el mások faji, nemzeti, vallási és egyéb 

másságát, egy ilyen közösség betöltheti a szerepét, 

hegyre épült város lehet. Lényeges a személyesség, az, 
hogy a kapcsolatok embertől emberig íveljenek. 

Nagyon nem szeretnénk, ha a Bokor szervezetté válna 

és így elveszítené emberarcúságát. Személy szerint nem 
érezzük, hogy küldetésünk lenne a katolikus egyházhoz, 

mi "csak" emberekkel találkozunk, akiknek túlnyomó 

része - ha istenhívőnek vallja is magát - nem tartozik 

semmiféle hivatalos egyházhoz. (Érdekesség kedvéért 
megemlítenénk, hogy a 3-18 éves korú gyermekeket 

nevelő szülők, azaz a mi korosztályunk közül csak 5% 

vallja magát hivatalos egyházhoz tartozónak.) 
 

Hogyan kerültetek a Bokorba? Hogyan kapcsolódtok 

ma a Bokorhoz? 

 
Klári: Én vallásos, római katolikus, háromgyerekes 

családban nőttem fel. Minden vasárnap templomba 

jártunk, iskolás korom óta jártam templomi hittanra. 13-
14 éves koromban már nagyon nem tetszett a hittan az 

Örökimádásban és akkor a nővéremmel együtt 

átmentünk a Rezső térre, hogy ott is körülnézzünk. 

Találkoztunk Kovács Lacival és tizenegynéhány lelkes 
fiatallal. Akkor még Laci sem volt Bokor-tag, de 

Gyurka bácsi tartott ott egy lelkigyakorlatot. Én akkor 

valami nagyon furcsát éltem át: nem hittem el, hogy 
komolyan gondolja azt, miszerint soha, még 

önvédelemből sem lehet erőszakot alkalmazni. Heteken 

keresztül ezen vitatkoztunk a családban, barátokkal, 

ismerősökkel. Mielőtt Lacit elhelyezték volna, gyorsan 
megalakított néhány csoportot, és néhányunkat rábízott 

Bircsák Mártira. Aztán követtük Lacit a Tabánba, a 

Domiba, a csoportok felbomlottak, alakultak, de végülis 
azóta folyamatosan tartoztam valamilyen közösséghez. 

 

Gábor: Én nem vallásos családban nevelődtem. 20 éves 
koromban találkoztam Klárival és az ő révén ismertem 

meg a Bokrot. Az első időben zavart a templom és 

légköre, idegen volt számomra a vallásosság, de a 

személyes kapcsolatok, barátságok megváltoztatták 
véleményemet. Rájöttem, hogy nem egy előírt rendhez 

kell igazodnom, lehet egyedi meggyőződésem. 

Istenhitem lassan felépült a saját tapasztalataim és 
gondolataim alapján. Klárival végig egy közösségbe 

jártunk. Egy idő után felmerült bennünk az igény, hogy 

saját közösséget is létrehozzunk. Többszöri próbálkozás 
után kialakult egy akkor tizenévesekből álló mag, - akik 

ma már meglett, többgyerekes családapák, családanyák 

- és éveken keresztül jöttek-mentek a többiek. Jelenlegi 

összetétele már régóta állandó. Velünk együtt hét ember 
alkotja a közösséget. Csoportunk a Bokron belül 

különlegesnek mondható, mivel két tag mondja magát 

ateistának, amellett, hogy a jézusi értékeket vallják, és 
próbálják megvalósítani az életükben. Ennek ellenére 

lényeges elvi különbség nincs közöttünk, közös 

nevezőn vagyunk. 

 
Miért vagytok büszkék a Bokorra? 

 

Az első, ami bevillan, hogy a Bokor, létszámához és 
anyagi helyzetéhez képest, sokat ad az éhezőknek és a 

rászorulóknak. A mai világban, amikor mindenki a 

pénztelenség miatt panaszkodik, jó tudni, hogy 
sokgyerekes családok észreveszik a náluk 

szegényebbeket. A Magyarországon megkötött 

házasságok fele válással végződik. A Bokorban létrejött 

házasságok esetében ez az arány sokkal jobb, válással 
csak ritkán végződik házasság. Ezek a kapcsolatok 

általában nagyon jók, ezt jelzi az átlagon felüli 

gyerekszám. A Bokorban az is nagyon jó, hogy az 
ember barátokat érez a háta mögött, akikre minden 

gondjában, bajában számíthat. Sokáig a Bokor volt az 

egyetlen, amely következetesen erőszakmentes volt, 
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nem riadva vissza a következményektől, a hosszú 

évekig tartó börtönbüntetéstől. Óriási jelentőségű volt 

ez a kiállás. 
 

Előfordul-e, hogy szégyenkeztek a Bokorhoz 

tartozásotok miatt? 
 

Sokszor zavaró, hogy a kőkemény elvek mögött nagyon 

"puha" életek állnak, gyakorlatunk lemarad az 
eszményeink mögött. Szegénységünk nem látványos, 

sokszor a magyarországi átlagszínvonal felett élünk. A 

társadalmilag elismert posztokat célozzuk meg, feledve 

a kicsiséget. Vitáinkban, az elvek csatája közben, 
gyakran elmarad a másikra figyelés, nem törődve azzal, 

hogy megbántunk másokat. 

 
Mit szeretnétek még elérni a Bokorban? 

 

Néhány éve alaposan megváltozott körülöttünk a világ, 

a Bokorra nehezedő nyomás megszűnt, de újabb 
kihívások jelentkeztek. Jó lenne, ha a Bokor megtalálná 

önazonosságát, a helyét, a megváltozott körülmények 

között is. Mi annak idején feltettük az életünket a jézusi 
eszmékre. Szeretnénk, ha ez az odaadottság töretlen 

maradna, életünk igazolná elveinket, életre szólóak 

lennének közösségeink és gyermekeink és csoportunk 
tagjai továbbvinnék ezt. 

Egykor próféták voltunk. Soha ne legyenek ránk igazak 

Somogyi Tóth Sándor szavai: "Tudja, én afféle próféta 

voltam... Csakhogy nem egyedül voltam próféta. 
Prófétáltunk, harcoltunk, folyt a hátunkról a veríték. 

Aztán egyszer csak körülnéztem, nagyon figyeljen, 

dottore. Most is elfog a röhögés, ha arra a látványra 
gondolok. Képzelje, meghíztak körülöttem a próféták! 

Látott már kövér prófétát? Nagyon ronda látvány. 

Lötyögött rajtuk a háj, a szemük üres volt, mint a sír 
szája." 

Demeczky Jenő kérdéseire  

Kiss Gábor és Kosztolányi Klári válaszolt 

 

 
 

GARAI ANDRÁS 

BECSÜLET VAGY BOLDOGULÁS 
 
Egy kicsit nagyobb távlatból nézve ezt a kérdést, úgy 

fogalmazom meg magamnak, hogy énazonosság vagy 

énérvényesítés? Mindannyiunk ezen két pólus között 

„kötéltáncol" azaz legyen a döntéseiben, az életében, a 
tetteiben önmagával azonos vagy az érvényesülés 

igénye (boldogulás) írja felül az énazonosságot - 

melynek egyik eleme a becsület. 
Azt tapasztalom, hogy az énazonosság kérdésében nagy 

a bizonytalanság. Csak egy példát hozok: egy gyereket 

/ unokát gyakran kérdezünk: 
Mi szeretnél lenni? - többnyire azt a választ várjuk: 

orvos, mérnök, autószerelő, ács stb. 

Ez a kérdés alapvetően rossz. Azt kellene kérdeznünk: 

Milyen ember szeretnél lenni? 
És a nevelésünknek nem arra kellene összpontosulni, 

hogy mi legyél, hanem hogy milyen. 

Mert ez a „milyen szeretnél lenni?" dönti el az 
énazonosságot. Tehát a „jézusfaragás" hosszú és 

összetett folyamat, részt vesz benne a szülő, család, 

iskola, társadalom, kontakt csoportok, közösségek. 
Tehát a tudatos énazonosság kialakítása nagyon 

átgondolandó kérdés. Praktikusan: kinek „engedem 

meg" azt, hogy formáljon engem, vagy a gyerekemet. 

Persze a társadalom hatásait nem lehet kikerülni, de a 
személyiség alakítást mégsem lehet rábízni más 

értékrendszerekre (televízió, internet, utca népe). 

Bár azt gondoljuk, hogy a lelkiismeret egy velünk 
született adottság és az ember „titkon érzi", hogy mi a 

jó és ebben is bízunk. Sok tudós szerint (pld Noah 

Harari) szerint ez nem így van, hanem a bennünk fotó 

és belénk telepített algoritmusok döntik el az 
önazonosságunkat. Ha ezzel a gondolattal nehéz is 

azonosulni, de minduntalan tapasztaljuk, hogy a 

bennünk élő lélek kiáradása fennakad a személyiségünk 
tűzfalán. Így tapasztalatunk sincs a bennünk lévő 

kincsnek. 

Múltkor a család volt itt tervezési ügyben. A kislány (4 
éves) talált az iroda padlóján egy elgurult 100 forintost. 

Büszkén mutatta az anyukájának: „nézd mit találtam!" 

Az anyukája azt megdicsérte és azt mondta: „ jaj de 

ügyes vagy, tedd el gyorsan." 
Tehát az énazonosságát a lányának abban formálta, 

hogy nem kell visszaadni a pénzt, hanem el kell tenni. 

Tehát az a klasszikus elvárás már egyre kevésbé létezik. 
hogy minden tettünk, gondolatunk előtt mérlegeljünk 

etikai (becsület) szempontokat. Így a becsület - 

boldogulás konfliktusa fel sem merül, hiszen a 
boldogulás kiütéssel győz a becsület felett. 

Viszont, ha az általános etikai elvek nem működnek a 

társadalom szövete felfeslik és az torz emberek torz 

társadalmat, gazdaságot, torz emberi viszonyokat 
hoznak létre. Ezek a viszonyok aztán azt a világot 

teremtik meg, amiben élünk. Magyarán, hogy 

elbarmoltuk ezt a gyönyörű világot, mert önzők 
vagyunk, alacsony tudatszinten élünk, az 

énérvényesülés gyakorlata domináns lett a világban és 

az emberi kapcsolatokban. 

Hiszen ma az általános vélekedés egy-egy helyzetben 
az: „mi hasznom van belőle?" Legyen ez emberi 

kapcsolat, vállalati döntés, vagy nagyhatalmi globális 

játszma. Így aztán borul minden: család, haza, és Isten. 
Persze a diagnózis kevés, megoldás is kellene. Meg kell 

találnunk azokat a helyzeteket, életfeltételeket, munkát, 

kapcsolatrendszert, ahol úgy érvényesülünk, hogy 
önazonosak maradunk. Tehát az értékrendünknek 

megfelelő munkát, hivatást kell keresnünk, tehát nem az 

életkörülményeinek kell az énérvényesülésnek 

alárendelni, hanem az énazonosságunknak megfelelő 


