
Elkezdõdik-e a jövõ?
A Bokor katolikus bázisközösség Koinónia címû folyóiratának 2002. februári számában a szerkesztõk vitát indítottak

Hamvas Béla „Csuang-ce – A Tao virágai” címû írása kapcsán (ld. elõzõ, októberi számunk elején). Ehhez készült az
alábbi hozzászólás.

Hamvas Béla rövid mûve (Csuang-ce) jól mutatja be a szerzõ világlátását. Közel sem olvastam összegyûjtött írásai
mindegyikét, ám az általam eddig megismertekben nem találtam az ebben megnyilatkozótól eltérõ szemléletet. A Bokor
szellemiségét már nehezebb lenne jól körülhatárolni, hiszen rendkívül sokszínû, sokféle szemléletû közösségrõl van szó.
Összevetés céljából a Bokor alapítójának, Bulányi Györgynek „Eszeveszett volt-e Jézus” c. tanulmányát veszem alapul
(ld. 2001. júniusi számunkban), amely hûségesen adja vissza a szerzõ fõ mûvének, a KIO-nak (Keressétek az Isten Orszá-
gát) szellemiségét.

Még egy kitérõt kell tennem, ma-
gukról a kérdésekrõl, a „Sitz im Le-
ben”-rõl, arról, hogy van-e mit össze-
vetni egyáltalán.

Hamvas Béla a hagyományról ír, az
aranykor szellemiségérõl, amelyet
már csak töredékesen láthatunk a pre-
szókratikus filozófusok utólag rögzí-
tett tanításában. Ez a hagyomány csu-
pán arra jó, hogy általa mintegy külsõ
álláspontot kapjunk a jelenkor törté-
nelmének szemléletéhez, olyan távol-
ságtartó és kritikus szempontot,
amely segít a napi történések mögötti
álságos törekvések leleplezésében, a
modern kori ideológiák elvileg téves
és káros kiindulópontjának megmu-
tatásában. Mindezek mellett segít,
hogy igazolni tudjuk a szemlélõdõ ér-
telmiségi kritikus távolságtartását, el-
különülését a napi politikai, gazdasá-
gi, közéleti tülekedéstõl. Hamvas Bé-
la életében egyetlen rövid korszak
volt kivétel e szemlélet alól, az 1945
utáni néhány év. E rövid kitérõnek
Lukács György támadása vetett vé-
get, amely élete végéig a periférikus
értelmiségi szerepébe kényszerítette
Hamvas Bélát. A hagyomány a múlt-
ba néz, a jelennel szemben legföljebb
kritikai funkciója van, s nem tiszte a
jövõt idézni, sem látomása nincs róla,
sem küldetése nincs hozzá.

A Bokor szellemiségét megalapozó
Bulányi György a világhódító katoli-
cizmus légkörében nõtt föl, ezért szá-
mára a `45 utáni évek az önvizsgálat, a
belsõ kritika évei. A Bokor szellemisé-
gét kialakító szemléletváltása, a két év-
tizeddel késõbb megírt KIO alapelvei a
„valahol utat tévesztettünk” jegyében
fogantak. Ám bármilyen mély és alap-
vetõ volt is ez a fordulat a katolicizmus
évezredes beidegzõdéseihez képest,
alapvetõ irányultságától, a történelmi
küldetéstudattól mégsem vált meg. Fõ
mûve, a KIO, választ kíván adni arra a
kérdésre, hogy miként tolható helyre a
kizökkent idõ, hogyan lehetne végre
megjavítani azt, ami a teremtés kezdete
óta a legfõbb botrány a gondolkodó
ember számára: magát az emberi törté-
netet. Bulányi György nem fogadja el a
krisztusi megváltás automatizmusát, s
a Krisztus-esemény óta eltelt korszak

történései õt igazolják. Válasza prófétai
válasz, a jézusi tanításra fogékony em-
beri lelkek önközpontúságát (legalább
a Jézust követõ tanítványokban) a min-
denkit szeretõ te-központúság váltja
föl, s az õ kisközösségeik alkotják az
emberiség életét ténylegesen is meg-
váltó élcsapatot, amelynek fokozatos
térnyerése helyreállítja az emberhez
méltó életet, s ezzel együtt Isten becsü-
letét. Könyve utószavában a szerzõ el-
ismeri, hogy ez az élcsapat reménybeli,
a megváltásra szoruló jövõ méhében
készül arra, hogy megszülessen és tör-
ténelmi feladatát végrehajtsa.

E ponton be is fejezhetném vála-
szomat: az idõtengely mentén ponto-
san ellentétes irányba tekintõ néze-
teket nincs értelme összevetni, mert
míg az egyik a múltat fürkészi, s a je-
lenhez legföljebb tájolót nyújt, a má-
sik a jövõbe tekint, s a történelem ala-
kításához kínál vésõt és kalapácsot.

Van azonban egy közös viszonyítá-
si alap, amelyhez mindkét szemlélet
hozzámérhetõ, mégpedig a botrányo-
san embertelen világtörténet maga,
amelyet Hamvas Béla egész életmû-
vével értelmezni, magyarázni kívánt,
míg Bulányi György az emberiség
elõtörténeteként lezárni, s a tehetetlen
múlt folyamatát megváltoztatva, va-
lódi történelemként újraírni végre.

A jelen világállapot elemzésében
Hamvas Béla szempontjai fontos ki-
egészítéseket adhatnak a Bokor
KIO-n nevelkedett gondolkodóinak,
s Bulányi György kereszténység-kri-
tikája minden bizonnyal egyetértésre
talált volna Hamvasnál, ha ismerte
volna. Ugyanakkor Hamvas életmû-
vének értékelése elsõsorban a világ-
történet õsi korszakainak végiggon-
dolását kívánja, míg a KIO eszméi-
nek mérlegeléséhez a jövõ lehetséges
forgatókönyveit kell szemügyre ven-
nünk. Úgy tûnik, minden nehézsége
ellenére mégis az elsõ feladat a
könnyebb.

Ahol a Taot nem ismerik,
Ott megjelenik a Szeretet.
Ahol nincs Szeretet,
Ott megjelenik az Igazságosság.
Ahol nincs Igazságosság,
Ott megjelenik az Erkölcs.

A Tao-te-king idézett sorai az em-
beri történet hanyatlását tudatják:
idõben minél közelebb áll hozzánk,
annál romlottabb és elvetemültebb,
minél õsibb, annál emelkedettebb és
nemesebb, mígnem elérkezünk az
osztatlan isteni létezés nyugalmának
indulat- és indítékmentes sugárzásá-
hoz. Gyönyörû álom az ember erede-
térõl, csakhogy való-e? Mindaz, amit
õseink történetérõl tudunk, s mindaz,
amit csak sejtünk belõle, rácáfol az
aranykort idézõ mítoszokra.

Lényegtelen, hogy lassú volt-e
vagy gyors, fokozatos vagy ugrássze-
rû az emberi gondolkodás létrejötte,
az ember fokozatosan szellemivé
(szimbolikussá) alakított társadalmi
környezete nagyon egyszerû kezde-
tektõl jutott el mai állapotába, és
nincs okunk föltenni, hogy ne válhat-
na még összetettebbé, kifinomultab-
bá, ne hozhatna létre további, akár
minõségileg új tartalmi elemeket is.
Mi lehet akkor a Tao jelentése, az em-
beri faj milyen létállapotához köthetõ
osztatlan uralma? Az én értelmezé-
semben az Eget és a Földet irányító
erõk akadálytalan érvényesülésének
legfõbb akadálya: maga az ember. A
gondolkodó, a kérdezõ, a létezésének
állati meghatározottságával és egyér-
telmûségével szakító ember töri meg
a Tao zavartalan mûködésének kor-
szakát, a bûnbeesés: az emberré válás
maga. Az érzékelés, a gondolkodás, a
világ elkülönítése önmagától, majd
visszatükrözése a megismerésben: a
létezés egyszerûségének és átlátszó-
ságának megbontásához, az értékek
kimondásához, s a létezõk belsõ szer-
kezetének értékpólusok közt feszülõ
kettõsségéhez és többességéhez ve-
zet. A létromlás nem más, mint a léte-
zõkrõl való tudás szükségképpen ér-
tékítéletet hordozó aktusa, a létezés
tudomásulvétele.

S itt válik számomra végképp ért-
hetetlenné a Hamvas Béla által oly
sokszor említett hagyomány: vajon a
gondolattalan és reflektálatlan és ösz-
tönös állati létezés szintjére kellene a
ma emberének visszaszállnia ahhoz,
hogy megoldja az emberlét kínzó
problémáit? Bizonyos értelemben ez
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valóban megoldás lenne, csakhogy
nem az ember, hanem a néhai, a tuda-
tosság felé (sikertelenül) törekvõ elõ-
ember számára. Korunk szellemi kör-
képe mutat ilyen jellegû folyamato-
kat is. A kérdéssel Hamvas Béla is
szembesült, s a mitikus hagyomány
(Csuang-ce címû írásában nem emlí-
tett) válaszát fogadta el: az emberi faj
öntudatra ébredése nem a fõemlõsök
egyikének sikeres alkalmazkodása
vagy mutációja, hanem a világterem-
tõ õserõbõl eredetileg szellemi léte-
zõkként kivált lelkek anyagba süllye-
désének pillanata. Innét erednek az
isteni jelenésekrõl és látogatásokról,
az angyalok és emberek nászából
születõ óriásokról és istenkirályokról
szóló legendák. E ponttól számomra
minden további vizsgálódás lehetet-
lennek látszik, ezért avatatlanként
nem is folytatom töprengéseimet.

Hamvas Béla egyetlen tanácsa a
mai kor embere számára: visszatalál-
ni az õsi egység állapotához, azt meg-
élni, s a személyiség sugárzásával
hatni. Ám a bennünk lévõ forrást,
amely az aranykor óta meglehetõsen
vastag rétegek alá került, valahogy ki
kellene tisztítani, s ehhez tennünk is
kéne valamit. A szellemi tisztánlátás
gyakorlati lépések nélkül még az
egyén számára is kevés ehhez az em-
berfeletti célhoz.

Ha majd a bõség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

Bulányi György az Isten Országát
építõ kisközösségek gyakorlatától re-
méli az emberi történelem megváltá-
sát. Petõfi soraival idézi föl a kizsák-
mányolás, elnyomás és ostobaság
uralta emberi történelem szenvedõ
alanyainak és prófétáinak örök pana-
szát és reményét, e sorokkal figyel-
mezteti idestova tizenöt éve a Bokor
bizonytalankodó tagjait történelmi
küldetésükre. Nagyszerû látomás az
ember jövõjérõl. Csakhogy valóra vá-
lik-e? Múltunk biztosan tudható té-
nyei ritkák és töredékesek, értelmezé-
sük vitatott, náluk csak jövõnk bi-
zonytalanabb. Prófétai látomásokban
soha nem szûkölködtünk, s meghiú-
sulásuknál csak valóra váltásuk ku-
darcos kísérletei voltak tragikusab-
bak az emberi történelem során. Még-
is, milyen alapon reméli a KIO
szerzõje, hogy ezúttal másként lesz?

A KIO megírása idején még jó ka-
tolikusnak számított, s nem kevés
erõfeszítést fordított annak megmuta-
tására, hogy mûve a kinyilatkoztató
Isten ránk hagyományozott kijelenté-

seinek lehetõ leghitelesebb értelme-
zéseként tarthat számot a hívõ
emberek érdeklõdésére, ugyanakkor
a Jézus által megélt és tanított emberi
élet a hitetlenek számára is elgondol-
kodtató alternatívája minden más út-
nak. A következõ évtizedek során
meg kellett érnie, hogy saját egyházá-
nak vezetõi a mindenkori politikai
rendszerre hivatkozva, ám annak mi-
voltától teljesen függetlenül, örökö-
sen peremhelyzetbe szorították. Nem
csoda, hiszen egy kiváltságot és el-
lenséget nem ismerõ, minden ember
testvériségét valló tanítással hogyan
is remélhetett elfogadást egy olyan
szervezetben, amely a kiváltságokra
épülõ társadalmi formációk mind-
egyikével kiválóan együttmûködött?

A katolikus egyház megújítására
irányuló reményének fogyatkozásával
együtt nõtt érdeklõdése a saját egyhá-
zán kívüliek, többek között a vallásta-
lanok iránt is. Ez az elmozdulás nem
hagyta érintetlenül tanítását sem, egy-
re fontosabbá vált számára, hogy a
bármilyen elvi alapon állókkal is szót
értsen az emberi jövõ jézusi alakításá-
nak érdekében. Tanítását ma már
„csak” az egyetemesség értelmében
tartja katolikusnak, s kinyilatkoz-
tatottnak is csak olyan mértékben,
amilyen mértékben ez a kinyilatkozta-
tás bárkinek rendelkezésére állhat, sa-
ját kulturális öröksége keretein belül.

Ám ha nem áll többé egy minden
kétségen felüli objektív isteni tekin-
tély a közös emberi jövõ alakítására
hivatott életelvek mögött, egyre fon-
tosabbá válik a mindenki számára
adott emberi természet jelenkori álla-
pota, összes korlátozottságával és re-
ményével együtt. Ismerve a KIO
evangéliumi etikájának feltétlen kö-
vetelményeit, a Bulányi György kö-
vetõi elõtt álló követelmények sem
kisebbek, mint a Hamvas Béla által
megrajzolt aranykori Tao követésére
indítást érzõ mai emberéi. A Bo-
kor-tagok helyzete mégis könnyebb,
mint a mai Hamvas-követõké. Ötven-
éves kisközösségi gyakorlatuk ta-
pasztalatai mellett az elmúlt évtized
általános zûrzavarában sem kellett
iránymutatás nélkül maradniuk, Bu-
lányi György megadta számukra a
következõ lépés irányát is: a közbir-
tokosságon alapuló életközösség a jö-
võ alakításának ma látható leghatéko-
nyabb eszköze.

A megvalósítás késlekedése sok
okra vezethetõ vissza, ám azt min-
denképpen jelzi, hogy a Bokor ezzel
az irányvétellel végleg elhagyja a ké-
nyelmes metafizikai igazságok terét,
és olyan gyakorlati-társadalmi kö-
zegbe lép, amelyben a résztvevõk el-
vei egyre több ponton és egyre sûrûb-
ben szembesülnek majd jelenkori

belsõ és külsõ adottságaikkal. Aho-
gyan azt sem várhatjuk egy mai em-
bertõl, hogy megvilágosodott
istenkirályként puszta létének kisu-
gárzásával tartsa kézben a világ dol-
gait, várhatóan a Bokor-kommuna
sem felel majd meg mindenben az Is-
ten Országa földi mintájának, tagjai
sem lesznek egyik napról a másikra
Jézus-formátumú egyéniségekké.

Különféle lazább és szorosabb em-
beri közösségek évszázados története
tanúsítja, hogy a türelmetlenség és a
történelem beteljesedésének sürgeté-
se az eredeti célok lecseréléséhez
vezet, a közösségi élet minõségi át-
alakítása helyett a szervezet fennma-
radására összpontosít, ha ugyan meg-
marad az önkéntes közösség keretein
belül, és nem válik egyetemes zsar-
noksággá. Ugyanakkor a késlekedés
csak meghosszabbítja a gyakorlat
próbájától ódzkodó elvi-elméleti tör-
ténelem-megváltás korszakát a Bo-
kor életében. E korszakhatárt nem
egyszerû átlépni. Ugyanolyan nehéz,
mint Hamvas Béla „éberség” fogal-
mának megismerése után valóban
fölébredni. A tudat ismereteinek vi-
szonylag egyszerû bõvítéséhez ké-
pest mindkét lépés az „én” alapvetõ
átalakítását kívánja meg.

A világválság mai megoldási kísér-
leteinek sokfélesége arra utal, hogy
az emberi faj talán mégsem annyira
életképtelen, mint amilyennek a fõ-
áramú folyamatok ésszerûtlensége
mutatja. A szociáldarwinizmuson ne-
velkedett neoliberális közgazdaság-
elmélet pusztító hatásait látva, a világ
sok pontján kezdõdött már el egy
másféle – pénzközpontú helyett ér-
tékközpontú – életmód kialakítása
helyi kezdeményezések formájában.
Itt csupán néhányat említek a legis-
mertebbek közül.

A Kairos Europa mozgalom 1985
óta fogja össze azokat a keresztény
csoportokat, amelyek az ún. „keresz-
tény” országok által a múltban és a je-
lenben elkövetett kíméletlen kizsák-
mányolást a béke, az igazságosság és
az osztozás elvei szerint akarják or-
vosolni a világ minden táján, és sajá-
tos helyi közösségek formájában se-
gítik lakóhelyük kitaszítottjait.

A HIFA („segítség mindenkinek”)
mozgalom 1995 óta dolgoz ki és ve-
zet munkaterveket Európában és Af-
rikában a természetes gazdasági rend
alapján mezõgazdasági és kézmûves
termelõk számára, hogy megmutassa,
van élet a kamat-gazdaságon kívül is.
Pénz, hitel és kamat kikapcsolható a
helyi közösségek életébõl az igények
és szolgáltatások összetalálkoztatása
útján. Ez a Talentum-rendszer alapel-
ve, amelynek már Magyarországon is
mûködik egy köre, a vecsési.
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A hutteri egyház közösségei már
csaknem ötszáz éve élnek teljes va-
gyonközösségben és egyszerûség-
ben. Erõszakmentességük miatt min-
denütt üldözték õket, így terjedtek el
szerte a világon.

Az Egyesült Államokban és Kana-
dában több száz körzetben mûködik
az elõfizetéses mezõgazdaság rend-
szere, amelyben a városi lakosok
személyes ismeretség alapján kötnek
havi elõfizetéses szerzõdést a környe-
zõ vidék termelõivel, így jutnak hoz-

zá a számukra szükséges zöldséghez
és gyümölcshöz, s így mentesítik a
termelõket a mezõgazdasági termelés
éves ciklusához egyébként elenged-
hetetlen bankhiteltõl és kamatfizetés-
tõl.

A Bokor akár le is maradhat ebben
a sokszínû mezõnyben. Kár lenne ér-
te, bár az emberiség fönnmaradása
szempontjából közömbös, hogy ép-
pen kik és hol éreznek rá a következõ
korszak élhetõ és vonzó mintáira.

Mert a tudatos ember legfõbb fel-
adata saját sorsának, jövõjének alakí-
tása. Nem hagyatkozhat többé a vi-
lágegyetem erõinek összhangjára,
mert ez az összhang az emberi tudat
megjelenésével számára végérvénye-
sen elveszett, és csak önmaga teremt-
heti meg újra, immár a kezdetektõl tá-
vol, önmagát is számításba véve. A
jövõ útja azoké, akik készítik e jövõt.
Elkezdõdik-e hát a jövõ? Rajtunk for-
dul, azon, hogy mi magunk elkezd-
jük-e.

Demeczky Jenõ
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Bokor-nagytábor, 2002 – SOPRON
Az idén már harmadszor rendezte meg nyári nagytáborát a Bokor Közösség. „Komolyabb” és könnyedebb” progra-

mok váltogatták egymást, de most nem ezek pontos felidézésével kívánunk visszaemlékezni az eseményekre, hanem egy-
részt a vendégkönyvbe került bejegyzések egy csokrával, másrészt a rendezõk, soproni testvéreink vallomásaival arról,
hogyan élték meg õk az elõkészületeket és a tábori történéseket. Úgy véljük, e személyes hangú sorok minden „beszámo-
lónál” hívebben tükrözik az ott töltött napokat, tovább erõsítve a közösségi összetartozást azokban, akik jelen voltak, és
biztatást adva azoknak, akik valamiért nem akartak, vagy nem tudtak eljönni. A Szerk.

I .

A vendégkönyv bejegyzéseibõl
„Az elsõ Nagy Tábort egy család, Mikloviczék szeretete

tette lehetõvé. A másodiknak nem volt befogadó családja,
csak gondos szervezõi. Ennek a harmadiknak az ad új ízt,
hogy sok-sok család – a sárgák – közössége fogadott minket.

Nagyon félek, hogy ezt nem tudjuk überelni. Pedig kel-
lene jövõre, 2003-ra. Egy módot látok csak az überelésre.
A sárgák tudnák überelni önmagukat. Újból ide kellene
jönnünk, ha befogadnátok.

Áldjon meg Titeket Jézus és az Õ Istene azért a magas
iskoláért, amelyet produkáltatok Jézus-tanban, Ország-
tanban, a szeretetben.

Csúcs, profi, király – és még nem tudom mi – volt az,
amit nyújtottatok… Megszerettelek, a Tietek vagyok.”

Gyurka bácsi

„Nagyon jó volt, nem is lehet erre megfelelõ szavakat
találni, mert a leg-ek is csak szürkék lennének. Elõkészí-
tés, várás, itt levés…

Kérem és kívánom, hogy Istenünk áldjon, védjen, s az Õ
szeretetébe, karjai közé fusson életetek.”

Tölli Magdi

„Hála és köszönet él a szívünkben soproni testvéreink
profi szervezése, testünk-lelkünk táplálása és életük sze-
letkéinek bemutatása miatt. Nagyon jó volt itt nekünk! So-
kat kaptunk! Lesz mibõl adnunk! Adja Isten, így legyen!”

Csontosék

„Ugye jövõre is itt lesz a BNT?”
Dõry Magdi

„Köszönjük ezeket a csodálatos napokat. Az a gondos sze-
retet, ami körülvett bennünket, ez a legfelejthetetlenebb.”

Teri néni

„Nagyon örülök, hogy megismertem a Bokor közössé-
get. Csodálatos napokat töltöttem el. Köszönöm a szerve-

zõknek, az összes testvérnek. Sok csodálatos, értékes em-
bert ismertem meg. Áldjon meg benneteket az Úr!”

Marika

„Csodálatos élmény volt a tábor! Nagyon köszönjük
mindnyájatoknak figyelmességeteket, szereteteteket, a
fantasztikus (tökéletes) szervezést, a rengeteg munkát, s
az Úr áldását kérjük életetekre, családjaitokra, közössége-
itekre, s az iskolára!”

Harmat József és Dávid

„Mindennap megszûnik valami, amiért az ember szo-
morkodik, de mindennap születik valami, amiért érdemes
élni és küzdeni!”

Tárnok család

„Minden sárga pólós Testvéremet szeretném szívemre
ölelni, és nagy-nagy szeretettel megköszönni szolgálatukat.
Isten áldja meg a ház minden lakóját, szolgálatok teljesítõ-
jét, aki a lelkét is beleadja a munkába. Nagyon jó volt itt!”

Trásy Éva néni

„Köszönöm soproni barátainknak, hogy olyan »több
mint nyaralást« adtak nekünk, melyrõl csak álmodni mer-
tem az esti mosogatás közben. Szuper volt.”

K. M. + 5 gyerek és egy férj

„Éjfélkor érkeztünk, és a szervezõk szinte a kapuban fogad-
tak. Segítették felvinni alvó gyermekeinket és a csomagjain-
kat. Ennél többet a legdrágább szállodákban sem kaphattunk
volna. De itt még szeretettel teli embereket is találtunk. Ez az
élmény csak ízelítõ volt a további napok élményeibõl. Az is
tetszett, hogy a szervezõket nem a végkimerültségtõl kopaszra
tépett fejükrõl és a kialvatlanságtól beesett szemükrõl, hanem
vidám sárga pólójukról lehetett felismerni, aminél kedveseb-
bek, vidámabbak, segítõkészebbek csak õk maguk voltak.”

Horváth János, Vincze Kriszti és a gyerekek



„Szívet melengetõ volt együtt lenni régi és új barátok-
kal. Remélem még sokáig tolhatom veletek együtt az Isten
szekerét.”

Gergely Gyula

„Akárhogy csûröm-csavarom, rengeteg kudarc és
frusztráció kísérte kísértõ munkámat, és ennek a sárgák
voltak a fõ okai. Még találkozunk! Reszkessetek!”

Csûrcsavar

II.

A szervezõk vallomásaiból
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a tábor szervezésé-

ben. Ennek több oka is van. De az örömök elõtt a félelme-
imrõl, kétségeimrõl, idegenkedésemrõl, amikor ugyanis
meghallottam a felkérést, inkább ezek az érzések kerítet-
tek hatalmukba. Félelem egyrészt azért, mert már nagyon
rég tettünk együtt valami igazán közös, nagy dolgot, más-
részt félelem a nyugodt nyár kútba esésétõl, félelem ami-
att, hogy rendesen el tudjuk-e látni feladatunkat, amit vál-
laltunk, mit kezdünk majd annyi ‘idegennel’, meg még
sok apró dolog... Aztán volt bennem egy kis sértõdöttség
is, hogy a ‘nagy’ Bokor évekig (évtizedekig) nem nagyon
vett tudomást arról, hogy nemcsak a nagyvárosokban van-
nak közösségek. Sokszor volt bennem az a keserû érzés,
hogy minket elfe-
lejtettek, minket
nem nagyon vesz-
nek számba…
Szóval, bennem
ilyen érzésekkel
indult a szerve-
zés.

Ehhez képest
nagy élmény volt,
hogy újra tudtunk
együtt mozdulni,
nagy élmény volt
újra megérezni,
hogy mi egy-
máshoz tartozunk
(nemcsak sárga
pólónk miatt). A
fáradt pillanatok
és a néha felhú-
zott orrok ellenére
mégiscsak öröm-
mel töltött el az az
érzés, hogy részei
vagyunk egymás
életének!

Nagy öröm volt
az is, hogy bár
valóban sok olyan testvér jött, akit életemben sem láttam,
de ennek ellenére, mire elkísértük õket a szálláshelyre, az
volt az érzésem, hogy nem vagyunk egymásnak idegenek.
Nagy élmény volt találkozni olyan testvérekkel, akik már
jó néhány évtizedet ‘lehúztak’ a Bokorban, jó volt látni a
szemükben a békés-bölcs ragyogást. Jó volt látni a fiatalo-
kat, a gyerekeket, és jó volt átélni az összetartozás élmé-
nyét…

S hogy mit kaptam a tábortól? Azt hiszem, az elõzõek-
ben benne van. Bár fárasztó volt ez a néhány nap, de úgy
érzem, cserébe nagyon nagy kincset kaptam. Ez a kincs az,
hogy nem vagyunk egyedül, vannak még hozzánk hasonló
‘csodabogarak’, akiknek ‘mániájuk’, hogy tegyenek vala-
mit az Isten Országáért. A szürke hétköznapokban sokszor
én is belefáradok, és néha az van bennem, hogy ‘minek?’.
Ez a néhány nap olyan volt, hogy egy kicsit fellocsolta a
szürke utat, ezek a napok valóban ünnepek voltak. Egy-

szer egy barátom azt mondta, hogy az ilyen napok a lélek
piros betûs ünnepei, amelyekbõl erõt meríthetünk. Hát ez
volt nekem (nekünk) is, és ezért hálás vagyok (vagyunk)
Istenünknek.

Schaul Árpi (és Juti)

Miért örülök, hogy részt vehettem a BNT szervezésé-
ben? Provokatív kérdés, azt sugallja, hogy örültem. Elsõre
igen, aztán már nem volt választás, csinálni kellett.
— Örültem, mert végre valamit önzetlenül másokért tehet-
tem, nem számításból vagy haszonszerzésbõl.
— A nemes cél szolgálata végig jó érzéssel töltött el.
— Újra megismerhettem a soproni közösségeket, munká-

jukat, „lelkületü-
ket”. (Ugyanis
néhány néhány
éve már nem ve-
szek részt aktí-
van a közösségek
életében.)

Mit adott ne-
kem a BNT? A
sok munka mel-
lett:
— találkozást
rég nem látott,
kedves emberek-
kel,
— egyszerû,
õszinte, tiszta
emberek megis-
merését,
— tapasztalatot
arról, hogy más-
hol hogyan ér-
telmezik a jézu-
si Örömhírt,
— v á g y a k o -
z á s t , n o s z -
t a l g i á z á s t ,

váltakozó érzelmi hatásokat,
— annak megtapasztalását, hogy mennyire más lettem 20
év alatt.

Potyka (Szabó Árpi)

Miért örülök annak, hogy részt vehettem ennek a tábor-
nak a szervezésében? Ha valaki elolvassa a BNT vendég-
könyvét, ez már nem is lehet kérdés. Olyan szeretetteljes
megnyilvánulásokat, dicsérõ és köszönõ szavakat kap-
tunk, hogy az minden fáradtságot megért. De már a tábor
alatt is éreztették velünk testvéreink, hogy mennyire elis-
merik, és nagyra értékelik a munkánkat. Számtalan eset-
ben elõfordult, hogy csak azért állítottak meg, hogy kö-
szönetet mondjanak a szervezésért. Egy ilyen nagyszabá-
sú dolog megszervezésében részt venni kihívás és
megmérettetés is volt számomra.

Az én feladatom a kézmûves foglalkozások megszerve-
zése volt. A két nap alatt négy alkalommal, tizenhat fog-
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lalkozást tartottunk. Igyekeztem változatosan és színesen
összeállítani a tevékenységeket. Volt szövés, gyöngyfû-
zés, bõrözés, papírmunkák, fafaragás, agyagozás, gipsz-
öntés, ceruzatartó kasírozása, batikolás, üvegfestés, mak-
ramézás. A gyerekek örömmel készítették az ékszereket,
játékokat és a különféle tárgyakat.

Közösségeinknek is jót tett az együttlét, a közös munka,
mert növelte bennünk az összetartozás érzését.

Valkó Gabi

Istenigazából még nem vettünk részt nem hogy ilyen, de
még hasonló rendezvény megszervezésében sem. Bár isko-
lai szinten már megszokott volt számunkra a percre ponto-
san kidolgozott program, ennek ellenére reméltük, hogy a
BNT szervezése egy kicsit lazább tervezésû és kivitelezésû
lesz. Utólag azon-
ban beigazoló-
dott, hogy jobb az
elõre nem látha-
tó problémákra
is kész válasszal
szolgálni.

Bár ami a sport
részét illeti a do-
lognak, nem egé-
szen úgy alakult,
ahogy eltervez-
tük (sorverse-
nyek, tollaslab-
da stb.). Ember
tervez, gyerekek
végeznek. Így a
gyerekek között
a legnépszerûb-
bek a következõ
sportágak vol-
tak: foci, kosár-
labda, röplabda,
asztalitenisz.

A különbözõ
labdák hajnaltól
késõ estig pattog-
tak a tornaterem-
ben. A felnõttek is
sokszor bekunyerálták magukat a gyerekek közé.

Jó volt látni, hogy gyerekeink mennyire felszabadultan,
örömmel vettek részt mindenben, új barátokat megismer-
ve a táborban.

Jó érzés volt adni, szolgálni. De még jobb volt (lehet,
hogy önzõ dolog) érezni, hogy a táborlakók boldogok vol-
tak. Talán ezt akkor érezték igazán, amikor már hazafelé
tartottak, vagy már otthon a fényképeket nézegették.

Ami még ‘furcsa’ volt, hogy semmilyen durvaságot, ag-
ressziót nem tapasztaltunk. A mai világban ez különleges-
nek mondható.

A legszebb mondatot egy hölgytõl kaptuk: „Tudjátok,
az volt az egészben a legjobb, hogy ti mindig mosolyogta-
tok.”

Valkó Lilla és Jancsi

Nos, én voltam az, aki nem ismervén a feladatot, nem
szerettem volna Sopronban megszervezni a tábort, és nem
is hittem abban, hogy van az embereknek igényük egy
ilyen ‘össznépi’ összejövetelre. Ezért eleinte az ‘ördög
ügyvédjét’ játszottam, teljesen tudatosan.

Sajnálom, hogy amíg nyaralás elõtt itthon voltam, nem
vettem elég komolyan a teendõket, amolyan Pató Pált ját-
szottam, és ahogy újra bekapcsolódtam, már nagyon sok

mindent megcsinált helyettem Robi és Zsóka, köszönet ér-
te! Így aztán maradt az, hogy négy nap, négy éjjel valamit
pótoljak lemaradásomból. Ehhez persze kellett a háttér fe-
leségem, Kata részérõl, aki teljes egészében magára vál-
lalta a család összes teendõit, neki is köszönet érte!

A tábor napjai alatt már teljesen más hozzáállással tud-
tam a rám bízott feladatokat végezni, s ennek több összete-
võjét emelném ki:
— Rengeteg ismerõs megjelenése, s a tõlük jövõ köszöne-
tek, biztatások, elismerések természetesen plusz hajtóerõt
biztosítottak.
— A konyhával olyan területre kerültem, ahol volt látszatja
a tevékenységemnek, és mindezt sikerélmények is követ-
ték.
— A konyhára beosztott emberekkel való ismerkedések, a

velük töltött idõ szintén jó élmény volt az amúgy elég be-
zárt világunkban.
— Nagyon jó volt, hogy felelõséggel hozhattuk meg dön-
téseinket, és nem kellett engedélyt kérni egyetlen alka-
lommal sem senkitõl, semmilyen, a konyhát érintõ kérdés-
ben.

Mit adott nekem a BNT? Az említett ‘szakterület’ be-
zártsága miatt nekem elég kevés jutott magából a táborból,
ennek ellenére nagyon sokat kaptam. Hogy mit? Elsõsor-
ban Zsóka társaságát. Teherbírása, biztatása nagyon jóle-
sett. Másodsorban a siker ízét kóstoltatta meg velem. A si-
keres szervezés korábbi álláspontom cáfolataként min-
denképpen nagy élmény volt. Végezetül egy-két eddig
ismeretlen ember társaságát kaptam cserébe, akikkel a
konyhai munkák folyamán megismerkedhettem.

Németh Laci

(Kiegészítõ megjegyzés: Laci a soproni megbeszélésen
még egy fontos szempontot említett: „Azt kellene megér-
tetni a Bokor közösségeivel, hogy ez nekünk hatalmas,
éveket meghatározó csúcsélmény volt. Biztos vagyok ab-
ban, hogy másoknak – más közösségeknek – ugyanilyen
meghatározó élmény lehetne egy BNT-szervezés…”)

Mikor a véleményemet kérték a tábor megvalósításával
és szervezésével kapcsolatban, akkor az futott végig ben-
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nem, hogy igen, Uram, szeretném, ha létrejönne. Ki kell
mozdulnunk a langyos vízbõl, és egy kicsit pezsdítsük fel
a Rák-patakot és iskolánk környezetét. Arra gondoltam,
ha a szolgálatommal tudok abban segíteni, hogy egy hét-
végét békében, szeretetben el tudjunk tölteni gyerekek és
felnõttek egyaránt, akkor én megpróbálok ehhez partner
lenni. Nem volt bennem semmi félelem vagy visszatartó
erõ a tábor kapcsán, mert éreztem, ha vannak is látszóla-
gos akadályok, azok a gyakorlatban majd elhárulnak. Mi-
vel nem ismertem személyesen Gyurka bácsit és a sopro-
niakon kívül más Bokor-tagokat sem, kíváncsian vártam
személyes találkozásainkat. Természetesen arra is választ
vártam, hogy milyenek vagyunk mi, táborszervezõk.

Csodálatos volt látni a gyerekeket, mennyire felszaba-
dultak és boldogok. Teljesen átadták magukat, és átérez-
ték azt, amit csináltak, legyen az foglalkozás, sport vagy
kirándulás. Pozitívum, hogy nem volt egy rossz szó vagy
veszekedés a gyerekek között. Köszönet a szülõknek.
Csak így tovább! Gyermekemet születése óta (Kristóf 8
hónapos) elsõ alkalommal vittem nagyobb közösségbe,
ahol boldogságát látva csak megerõsödtem abban, hogy
helyesen döntöttünk a tábor megszervezése mellett.

A tábor erõt adott és példát mutatott számomra, hogy
így is lehet az Úrral együtt lenni és töltekezni.

Bertalan Gábor

Megfogott a tábor lelkisége. Megfogalmazódott ben-
nem az a vágy, hogy valamit másképp kellene csinálnunk
itt Sopronban.

Szigethi Kata

Jó, hogy az összes tervezett programot meg tudtuk való-
sítani, de voltak hiányosságaink:
— Nem vettük fel videóra, illetve magnóra az elõadások
szövegeit.
— A kisgyermekek vigyázása nem sikerült megfelelõen,
helyette zárt és kötött helyen óvodát kellett volna szervez-
ni.
— Esõ esetére nem volt forgatókönyvünk.

Bidló András

Nagyon nagy élmény volt a tábor, bár keveset tapasztal-
tam a programokból, hisz a konyhai feladatok teljesen le-
kötöttek. Köszönöm mindenkinek, hogy elsõ hívásra habo-
zás nélkül jöttek a ‘konyhai kisegítõk’. Azoknak is köszö-
net, akik hívás nélkül is észrevették a munkát, és
besegítettek a konyhán.

Egyébként nem voltunk elég leleményesek. A nem szo-
rosan közösségeinkbe tartozó tágabb baráti kört nem hív-
tuk meg a táborba, pedig ez jó alkalom lehetett volna arra,
hogy megérezzenek valamit a Bokor légkörébõl.

Közösségeinknek tisztázniuk kell a Bokorhoz tartozás
kérdését. Szívesen kapcsolódom a Bokorhoz, ha lelkiségi,
szellemi, tartalmi kérdésekrõl van szó, de a kapkodó,
hipp-hopp elváró, túlságosan nyüzsgõ szervezési formák-
ból nem kérek. Ezekhez nem is akarok kapcsolódni.

Csizovszki Zsóka

Miért örülök, hogy részt vehettem a BNT szervezésé-
ben?
— Kimozdított a szürke hétköznapokból.
— Olyasmit csinálhattam, amit még azelõtt sohasem.
— Kipróbálhattam magam olyan területen, amiben nem
vagyok otthon. (Tágíthattam a komfort-zónámat.)
— Közös célt adott a barátaimmal, ami nélkül egyetlen
közösség sem lehet élõ.
— Gyakrabban találkozhattam barátaimmal, jó ismerõse-
immel.

Mit adott nekem a BNT?
— Megerõsítette bennem, hogy az önzetlen adás által nem
kevesebb lesz az ember, hanem éppen ellenkezõleg.
— Bizonyosságot adott, hogy ha az embernek gyerekei
vannak, az nem jelenti azt, hogy el kell zárkóznia a többi
ember elõl, hogy a családnak ki kell maradnia egy idõre a
különbözõ programokból. Sõt. Ha a példamutatás a leg-
jobb nevelési módszer (és ebben hiszek), és azt akarom,
hogy gyermekeim nyitottak legyenek az emberek iránt, s
minél több szempontból megismerjék a világot, akkor a
megfelelõ mértékig keresnünk kell a kifelé élés lehetõsé-
geit.
— Négy napig olyan ember lehettem, amilyenné egész

életemben lenni szeret-
tem volna: másokért élõ,
másokat szolgáló, a vi-
lágra és a többi emberre
nyitott.

— Négy napig tartó para-
dicsomi állapotot: min-
denki kedves volt hoz-
zám, nevetett rám, érez-
tették velem, hogy
elfogadnak olyannak,
amilyennek látnak
(még ha ez csak egy sze-
lete is a személyiségem-
nek), és én magam is
ilyen tudtam lenni – tel-
jesen természetesen,
minden színészke-
dés-megjátszás nélkül.

— Napokig-hetekig tartó
nagy-nagy ûrt – valahol
itt a mellkasom táján –
miután vége lett.

Horváth Peti

Összeállította: Csizovszki
Robi
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