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nyokat, hogy vállalkozásba fogja-
nak. A lendület eredménye, hogy 
Betti elvégezte, Józsi meg művelte. 
Mármint a kerteket. Sokan azt gon-
dolják, hogy ez egy könnyed tevé-
kenység a természettel való harmó-
niában. Nem, ez a kertépítés eseté-
ben kemény fizikai kihívás. Mázsá-
kat, köbmétereket, térdepléseket, 
görnyedéseket jelent. Ez egy mér-
gekkel való napi munkálkodás is, 
amely a növényvédelemért van, és 
ebben az önvédelem nem mindig 
kap hangsúlyt. Mármint olyannál, 
akinél ennek nincs jelentősége. Jaj, 
az a nagy területen végzett gyomir-
tás… Védőmaszk nélkül… A török-
bálinti tüdőgyógyászat lett a vége. A 
károsodás egy életre szólt. Mert az 
ember hajt, hiszen a télire valót is 
meg kell keresni a többi évszakban. 

8. A lelki élet szerves része az 
életünknek, a közösségben is. No, 
Józsi a körimákban az utóbbi évek-
ben ritkán szólalt meg. Eleinte za-
vart, majd tudomásul vettük, hogy ő 
ilyen. Azt csinálja, amit a maga 
számára jónak tart. Belső lelki éle-
tének viszont számtalan gyümölcsét 
használhattuk. A közösségi adventi 
füzetekben, a Lélekváró nagy bok-
ros sorozatában rendre ott vannak 
nekünk szánt gondolatai. Amit vál-
lalt, azt határidőre hozta is. Amit írt, 
annak felhasználására igent mondott 
nekem. Ilyenek a fogházban írt ver-
sei is. Elraktam az ezeket tartalmazó 
kockás füzetet, mert számomra és 

számunkra igenis van jelentősége 
ennek is. 

Az emberek 
Az emberek mennek 
Szakadt plakátok közt 
Időfalban kelnek. 
Kik eddig akartak 
Tán ezután is fognak 
Nemet mutatni 
Ennek a pokolnak. 

 
9. A szellemi élet emberi életje-

lenségeink egyike. Józsi azt olvasta, 
ami érdekelte. Például az „Érted 
vagyok” folyóiratunkban a Moha-
meséket. Ennek ellenére felkészül-
ten szólt hozzá a közösségi témá-
inkhoz. Az utóbbi években nagy 
érdeklődési területe volt a keleti 
misztikák megismerése. Megbeszé-
léseink alkalmából rendre hozta az 
ott tanultakat mint szemléletet tágító 
bölcsességeket. Nem lett egyik nyu-
gatosított keleti irányzat követője 
sem, de lelkesen gazdagított ben-
nünket. Engem lustaságra szokta-
tott, mert ha valami kérdésem adó-
dott, őt kérdeztem meg, és nem 
kellett magamnak utánajárnom. 
Másik nagy érdeklődési területe volt 
a halálközeli élmények jelensége. 
Amit csak el tudott ebben érni, elol-
vasta, megnézte. Ennek egyik ta-
pasztalható gyümölcse volt, hogy 
nem volt halálfélelme. Földi sor-
sunk vége boldog fénybe simul 
majd. Ha majd találkozunk, meg is 
kérdezem az ő ilyen vonatkozású 
élményét ebben a drámai végkifej-

letben. Legutóbbi írásos elmélkedé-
sében (Lélekváró 2022) is piszkálta 
ezt a témát, mert annyira jelentős-
nek gondolta. 

10. Az álmok, tervek is érték-
szemléletünkből születnek. Hogy 
ezek reálisak („elpídiásak”) vagy 
felhőkanalazások (utópiák), az mér-
legelés kérdése. Tény, hogy terve-
ink, vágyaink is rólunk szólnak. 
Józsi vízparti és téli időtöltésének 
egyik nagy témája volt a természet-
tudatos élettér kialakítása. Erről 
szóló tanulmánya mutatja, hogy 
nem kommunában, élet- és vagyon-
közösségben gondolkodott, hanem 
közel lakó autonóm családokban, 
természetesen egy tó partján. Ha 
erre nem találna társakat, akkor jó 
lenne a tököli ártéri bioház is. A 
család nagy kihívásai, Betti beteg-
sége befagyasztotta ezt a tervet. 
Ennél kisebb és reálisabb terv volt 
egy olyan hajó (bárka?) építése, 
amely akár eladható is lehetne a 
vizet, horgászatot kedvelők számá-
ra. Elúszott ez a terve… Nem az 
anyagiakon úszott el. Az anyagiak 
tekintetében jellemző, mosolygós 
„nincs jelentősége”-hozzáállása mel-
lett természetes volt, hogy Bettivel a 
2004-től végzett, kárpátaljai magya-
rok segítését célzó közösségi ado-
mányainkban az övék is mindig ott 
van. 

Kertész a Paradicsomkertben… 
Testvérbarát a szívünkben… 

Király Ignácz 
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Margit az utóbbi időkben nem már nem volt a közösség tagja, de 
korábban hosszú ideig a Bokor egyik kiemelkedően aktív és meghatá-
rozó egyénisége volt. Hosszú betegeskedés után, május 31-én lépett 
át az Örökkévalóságba. Búcsúlevelét az ő nevében férje, Bulkai Ta-
más fogalmazta meg. 
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