KŐSZEGI MELINDA

ÁLMUNK A VAGYONKÖZÖSSÉG…
TÖLÖSI MAGDI
Magdi több, mint 25 éve Bokor-tag. Közel 10 éve él egy kis somogyi faluban, ahol a közösségből 8-12
felnőtt lakik a gyerekeikkel. Ez a testvéri közösség jelenti Magdinak a családot is.
Miért kezdtél el közösségbe járni, hogyan kerültél a Bokorba?
18 éves koromban - érettségi után - az élet mélyebb értelme, a katolikus igazságok problematikája
foglalkoztatott. Ezek miatt felkerestem Halásztelken Feri bácsit, Dombi atyát, aki Tökölön volt
hitoktatóm. Megnyugtató válasza ott tartott. Abban az időben Gyurka bácsi közösséget vezetett, oda is
meghívtak. Így kerültem be a vérkeringésbe, a Bokorba.
Milyen hiány megoldásaként merült fel az életközösség ötlete?
Kevésnek tartottam a kéthetenkénti találkozókat. Tetszett az a gondolat, hogy ne csak közösségbe
járjunk, hanem költözzünk egy helyre és valósítsuk meg azt, amit a Zsoltáros megfogalmazott:
"milyen édes, milyen jó, ha együtt vannak a testvérek". Bányán ez lehetségessé vált.
Mi változott meg az életedben a Bányára költözéssel? Hogyan alakultak szolgálataid?
Ideköltözéskor egy darabig nem volt munkaviszonyom. Később lett: a szociális gondozás. Továbbá:
testvérhez költöztem, mert házamat előbb lakhatóvá kellett tenni. Megszűnt a kapcsolatom a régi
közösséggel. Előtte szüleimmel éltem, így a családdal való szorosabb kapcsolat is felbomlott. Viszont
a munkaviszonyom megszűnésével lehetővé vált a külső kapcsolatok ápolása. Igyekszem ott
megjelenni, ahova hívnak, ahol számítanak rám.
Mik jelenlegi életed legnagyobb örömei, illetve nehézségei? Mire vigyáznál, ha a mai eszeddel
indulnál életközösségbe, mit csinálnál másképp?
Örömet jelent a testvéri együttlét, ezen belül a személyes kapcsolatok, a megnyílás-elfogadás
kölcsönössége. A sűrűbb együttlét miatt gyakoribb, mélyebb a Szentírással való foglalkozás, a
különböző meglátásokra való rácsodálkozás. Öröm a rugalmasság, bizalom felszínen tartása, élése, a
közös ima, a szolgálat adása, elfogadása, a hiányok elfogadása s ennek egymás általi betöltése. Például
én az időmet adom, más a terményéből részesít. Jók a közös szórakozások (szilveszter), ünneplések
(nagyhét, húsvét). Egymásra figyeléssel lehetőség nyílik a figyelő szeretet elsajátítására. Sokat ad a
közösségbeli helytállás: jelenlét, szolgálat, a másik meghallgatása, eljárás a falubeli nénikhez. Mivel a
távollakó testvérek tudnak a helyzetemről, azért a nagycsaládosok hívnak, kérnek, számítanak rám.
Nehéz egyensúlyban tartani az itteniek és a "kintlévőség" elvárásait, feladatait. A mérleg megmegbillen. Nehéz a tenni és a lenni, az én - te viszony egyensúlyának, a békének, a harmóniának a
megőrzése, ápolása. Mindehhez jó alap volt a kezdetben végzett időelszámolás. Ma már nem
csinálom.
Ma már óvatosabban fordulnék a másik más-ságához. Okosabban kezelném az elfogadást, az
alkalmazkodást; intenzívebben a megbocsátást. Vaskos önismeret szükséges, mivel a másik egyben
tükör is. Felelősségem érzése nagyobb lehetőséget ad Istennek bennem ahhoz, hogy Általa értékeljem,
elfogadjam, szeressem a másikat.
Hogyan látod bányai barátaid s a magad jövőjét?
Nincs különbség barátaim jövője és az én jövőm között. Együtt van vagy nincs jövőnk. A változások
mindannyiunkat érintenek. A problémákat közösen próbáljuk megoldani. Reményünk az, hogy
alakulunk a jó felé, s ez Istenünk segítségével rajtunk múlik. Azon gondolkodunk, hogy mit tudnánk

együtt csinálni, mi volna az a tevékenység, ami jobban összehozna bennünket s közben biztosítaná
megélhetésünket is. Álmunk a vagyonközösségben élés.
Hogyan egészítik ki egymást életedben a Bokor-gyökerek, s a karizmatikus tapasztalatok?
A Bokor-gyökerek tudatot, eszmét, tennivalót adnak s ezzel a Lélek lelkesedést, erőt, állhatatosságot,
kedvet, élményt, ízt, Istenbe szerelmesedést párosít. A kettő erősíti egymást, segítve Teréz anya
mondásának megvalósulását: tenni "valami nagyon szépet Istenért".
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