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Az 1994-ben alakult BOKKE (Bokor 

Közösségfejlesztő, Kulturális Egyesület) több éven át 

az etika, mint tantárgy közoktatásunkban való 

megjelenését szorgalmazta fő tevékenységeként. 

Pályázatok révén sikerült megszerezni a könyvkiadás, 

a rendezvények, a továbbképzés szervezési 

költségének fedezését. 

A kerettantervi szabályozás után az Emberismeret, 

Etika önálló modultantárgy lett a 7. és 11. évfolyamon, 

heti 1 órában, továbbá érettségi tárgyként is 

választható (volt). Egyetemek, főiskolák vezették be 

az oktatói képzést, és néhány tankönyv (-sorozat), 

taneszköz is készült, azonban a tantárgy helyzete 

periférikus maradt. 

Miután az oktatási törvény szerint elválasztásra került 

az iskolákban a hittan és az etika tanítása, így az 

iskolai hittanórákról kiszorultak a könyvek. Viszont 

egyéb hittanórákon használták vidéken is, és maga 

Kovács Laci is, a Bokorportán tartott hittanokon. 

Jómagam évekig ezekből a könyvekből oktattam az 

Ember és társadalom tantárgyat, és a kollégáim 

úgyszintén, sőt osztályfőnöki órákon is használták. Az 

iskolánk hosszú éveken át hivatalosan megrendelte a 

tankönyvcsaládot. Az ELTE Bárczi Karán az első 

évfolyamosoknak a NAT Ember és társadalom 

blokkját tanítottam 13 évig, ahol a 150-170 hallgatót 

csoportokra osztva évente az Etika résznél, a 

könyvsorozatból kaptak fiktív tanítási feladatokat 

egyes témák szerint. Meg kell, hogy mondjam, igen 

ügyesen oldották meg a feladatokat, és adták elő 

társaiknak!  

A jelenlegi szabályozás alapján csak a meghatározott, 

központi könyvből taníthatnak a tanárok a világi és az 

egyházi iskolákban egyaránt. Ez pedig nem a mi 

sorozatunk. Más Etika és Emberismeret könyv 

szerzője is szomorú, mert minden más könyv szintén 

kiszorult a rendszerből. Pl. Kamarás István 

Emberismeret könyveit is nagyon szerették a tanulók. 

Vígasztalásul azért elmondhatjuk, hogy erkölcsi 

alapvetéseink jelen maradtak, mert az Etika tantárgy 

jelenleg érvényes kerettantervi egységei elég 

széleskörűek, és magukban foglalják az általunk 

fontosnak gondolt tartalmakat, sőt a pedagógiai 

módszertan, tevékenységforma is hasonló szemléletet 

tükröz. Érdeklődéssel várjuk az új Nemzeti alaptanterv 

megközelítését, erkölcsi alapvetését, követelmény 

rendszerét… 

Örülünk, hogy részesei lehettünk annak, hogy az Etika 

tantárgyi rangra emelkedett, és ma már egyetemeken 

képeznek oktatókat. Pl. Mészáros András és Kollár 

Gabi is elvégezték az Etika tanári szakot. 

Valószínű, hogy a hármas eszményünkön alapuló 

erkölcstan ugyanúgy csak kis körökben élhet tovább, 

mint maga a Bokor.  

Nem biztos, hogy mindig a létszám a fontos, ha a kis 

közösségeknek elég erős a hite! Ez a reményünk azért 

megmaradhat!  Köszönöm a figyelmet! 

 

 

BÓTA ZSUZSA ÉS BENYHE BERCI 

 

BOLDOG MONDÁSOK  
(BNT 2017/2018) 

 

Emlékezni és hálát adni jöttünk ma össze. Emlékezni 

Rád, Gyurka bácsi! A sok kincs közül, melyet elénk 

álmodtál, belénk plántáltál és hittel elénk éltél, talán a 

legfontosabb az Isten Országának keresése, még 

inkább megvalósítása. 

Álmodtál te kommunáról is, és biztos volt Benned 

némi csalódottság, hogy mi csak néhány napos 

együttélésig jutottunk… Számunkra mégis a Bokor 

Nagytáborok jelentik az egyik legnagyobb kincset. 

Talán csak a véletlen, hogy mi ketten állunk itt 

előttetek. Képzeljétek mellénk azt a több száz 

testvérünket, akik hozzánk hasonlóan munkálkodtak és 

munkálkodni fognak az Isten Országának építésében a 

táborok megvalósítása során. 

Mi az elmúlt két év BNT-iből gyűjtöttünk össze egy 

csokrot, az ott megélt pillanatokról, melyekről boldog-

mondások is eszünkbe jutottak. 

1. Boldogok, akik ketten-hárman összegyűlnek 

Jézus nevében – Ő ott van közöttük. (1-2) 

2. Boldogok, akik tevékenyen élik napjaikat és 

tesznek másokért, mert soha nem fognak 

unatkozni és magukkal túl sokat foglalkozni. (3-

4) 

3. Boldogok, akik létrehoznak valami értékeset, 

mert nyomot hagynak a másik emberben. (4-5) 

4. Boldogok, akik képesek csendben maradni és 

másokat figyelve hallgatni, mert saját egojukat 

elcsendesítve meghallhatják a másik embert. (7-9) 

5. Boldogok a gyermekek, akiket nem akadályoznak 

benne, hogy Jézushoz menjenek – ilyeneké a 

mennyek országa. (10) 

6. Boldogok, akik Tádé miséit hallgatják – mert 

nekik nem kell hallgatniuk. (11) 

7. Boldogok, akik kivárják a sorukat, és inkább a 

másikat segítik, hogy elérjék a céljukat, mert 

nincs annál nagyobb öröm, ha a másikat boldoggá 

tehetjük. (12-13) 

8. Boldogok, akik generációs hovatartozásuktól 

függetlenül egymás mellett állnak, elfogadják 

egymás másságát, mert nem lesznek egymás 

számára idegenek. (14-16) 

9. Boldogok, akik az ünneplésben, liturgiában, 

szertartásokban osztoznak, egy közösséget 

alkotnak, mert megszentelik a pillanatokat. (17-

18) 
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10. Boldogok, akik meglátják a művészetben feltáruló 

szépséget – érzékenyebbek lesznek azok az 

igazságra. (19) 

11. Boldogok, akik nem lázadnak az élet nehézségei 

ellen, de alázattal dolgoznak önmagukon – ők 

megtapasztalják az élet teljességét. (20) 

12. Boldogok, akik nem ijednek meg a saját 

árnyékuktól – megtanulhatják, hogy ha le nem is 

győzhetjük sárkányainkat, megszelídítve azokat 

szánthatunk is velük. (21) 

13. Boldogok, akik vállalják a szembenézést saját 

gyengeségeikkel – előttük feltárul a tökéletesedés 

útja. (22) 

14. Boldogok, akik szép leányok forró táncát nézik, 

mert… ööö… kell ezt magyarázni?! (23) 

15. Boldogok, akik a háttérben dolgozva segítik 

mások kibontakozását – ők ismerik a szolgálat 

örömét. (24) 

16. Boldogok, akik hajlandóak összekapcsolódni 

felebarátaikkal játékban, munkában, mert nem 

lesznek magányosak. (25-26) 

17. Boldogok a gyermekek, mert ők még tudnak 

teljesen jelen lenni, figyelni, játszani, alkotni. (27-

29) 

18. Boldogok, akik leguggolnak a gyerekek mellé 

játszani, nevetni, szeretni, mert a gyermekektől 

még mindig van mit tanulnunk. (30-31) 

19. Boldogok, akiket cirógatnak, ölelnek és 

csókolnak – jobb azoknak a kivert kutyánál. (32) 

20.  Boldogok, akik ismerik az elmélyült munka 

örömét – nekik sosem lesz üres az életük. (33-34) 

21. Boldogok, akik a gyermekekkel foglalkoznak, 

tanítják őket, mert ők gazdagodnak legtöbbet 

általuk. (35-36) 

22. Boldogok, akik még tudnak áhítattal figyelni – 

számukra csodákkal teli a világ. (37) 

23. Boldogok, akik meghallgatják mások 

tanulságtételeit, és hálásak érte, Ők osztozhatnak 

a testvérük megtapasztalásában. (38) 

24. Boldogok, akik hisznek abban, hogy gondolataink 

tudatosítása fontos, mert ez javunkra és mások 

javára válik. (39-40) 

25.  Boldogok, akik szeretnek alkotni, szépet 

létrehozni saját kezükkel, mert ezzel mások 

örömére tesznek. (41-43) 

26.  Boldogok, akik nyitottan meghallgatnak és 

befogadnak más - a sajátjuktól eltérő - 

gondolatokat, látásmódokat, mert gazdagodnak 

ezáltal. (44) 

27.  Boldogok, akiknek van idejük emlékezni 

elődeikre, így lelkükben hordozzák azokat, akik 

már a szellemlétben egyek velük. (45) 

28. Boldogok, akiknek a gyökerei termékeny 

táptalajban erednek – nekik mindig lesz hová 

visszanyúlniuk. (46) 

29. Boldogok, akik szívükön viselik a világ sebeit, 

azon embertársaink sorsát, akikért Jézus segítőül 

hívott minket, mert Ők még képesek só lenni. (47-

48) 

30. Boldogok, akik tehetségüket Istentől kapott 

ajándékként fogadják, mások örömére 

kamatoztatják, mert boldogítanak vele 

mindnyájunkat. (49-51) 

31. Boldogok, akik nem csak beszéddel fejezik ki 

önmagukat, hanem testüket Isten templomaként 

tekintve egyre inkább harmóniában élnek 

önmagukkal. (52-54) 

32. Boldogok, akik képesek szívből nevetni, 

derűjüket másokkal megosztani, mert a tiszta 

mosoly ráncai messziről felismerhetővé teszi 

Őket: Ők Jézus barátai. (55-56) 

33. Boldogok, akik együtt esznek, megosztják 

egymással asztalukat, mert ökör eszik magában… 

(57-58) 

34.  Boldogok, akik meg tudják élni a pillanat 

szentségét felebarátaik körében, mert ilyenkor a 

Lélek jelenlétét tapasztalhatják meg. (59-60) 

35.  Boldogok, akik együtt tudnak táncolni, énekelni, 

bulizni, amikor az ideje van, mert ez a fajta 

együttlét is Istennek tetsző. (61-66)  

36. Boldogok, akik ismerik a mértéket – tudják, 

mennyivel léphetik azt át egy-egy nagy 

beszélgetés kedvéért. (67) 

37.  Boldogok, akik síppal, dobbal s mindenféle 

zeneszerszámmal tudják kísérni éneküket – bérelt 

helyük lesz az angyalok karában. (68-70) 

38. Boldogok, akik hajnalba nyúló nagy 

beszélgetésekben találkozhatnak egymással – és 

még boldogabbak, akik mellettük is mélyen 

tudnak aludni. (71) 

39. Boldogok, akik gyermekeikkel együtt érkeznek a 

táborba, mert meg tudják nekik mutatni, hogy 

VAN létjogosultsága a közösségnek, 

megtapasztalható valóságosan is Isten Országa. 

(72-76) 

40. Boldogok, akik nem fürösztik önmagukban, 

másban mossák meg arcukat – rajtuk a mennyek 

országának visszfénye ragyog. (77-78) 

41.  Boldogok, akik eljönnek egy ekkora közösségbe, 

szívesen töltenek együtt 4 napot közel 400 

barátjukkal (és még egy szelfit is megengednek 

Mikivel ☺ ), mert biztosan gazdagodva mehetnek 

haza. (79-81) 

42. Boldogok, akiknek az ég felé nyújtóznak karjaik – 

előbb-utóbb megfogják az Isten lábát. (82) 

43. Boldogok, akik ajándékul önmagukat adják – 

Krisztus követői ők.  (83) 

44.  Boldogok vagyunk mindnyájan, akik 

hazavihettünk egy-egy emléket a kezünkben is. A 

sokféle virág az emlékezésen túl jelképezheti 
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számunkra, hogy mind Isten gyermekei vagyunk. 

Hasonlóak, de mégis kicsit különbözőek... 

Feladatunk az Élet, az élet továbbadása, 

megélése, az Isten Országának megteremtése még 

itt a földön! (84) 

 

 

SZŰCS GABRIELLA 

BOKORÜNNEP – BULÁNYI 100 
 

Nagyon jó, hogy van egy ilyen rendezvény, - mert itt 

megemlékezhetünk a Bokor közösség alapítójáról, 

Bulányi Györgyről és ráirányíthatjuk a figyelmet az 

általa képviselt fontos értékekre, - mert a nagy nyári 

táboron kívül itt is találkozhatnak egymással a Bokor 

tagjai, - és mert a képes beszámolók segítségével 

betekintést nyerhetünk mind az alapítványok, mind a 

kis csoportok által végzett tevékenységekbe, a 

felnőtteknek és gyerekeknek szervezett nyári 

táborokba, a közösségek által végzett segítő 

tevékenységekbe. Ezek a jó példák követésre méltóak 

és arra ösztönöznek, hogy a hétköznapok rohanásában 

kicsit megálljunk és megvizsgáljuk, hogy a saját 

környezetében mit és hogyan segíthetünk az erre 

rászorulóknak, akik sokszor nem mernek, nem tudnak, 

vagy nem akarnak segítséget kérni. Külön öröm, hogy 

lehetőség volt megnézni a Gyurka bácsinak készített 

emléktábla avatásáról készült videót, ahol a 

visszaemlékezésekből azok is képet kaptak róla, akik 

őt személyesen nem ismerhették. Megtudtuk azt, hogy 

milyen egy igazi jó tanító, aki a saját elképzelését nem 

akarja rákényszeríteni a tanítványaira, hanem 

meghallgat, odafigyel, érvel, meggyőz és így végül 

mégis eléri a célját. A sok prezentáció, amivel az 

előadók készültek mind azt bizonyítja, hogy a kis 

közösségek jól működnek és sok helyen, sok pozitív 

dolgot tesznek. A hálaadó szentmise is különleges 

volt, mert ezt is átszőtte a Gyurka bácsival kapcsolatos 

személyes emlékezés, és az elhangzottak alapján a 

lénye, személye szinte kézzelfogható közelségbe 

került. És igen, még most is, a távolból is tanít minket. 

Például arra, hogy emberek vagyunk, néha tévedünk, 

hibát vétünk egymás ellen, és ha megbántanak, vagy 

visszautasítanak minket, az bizony rosszul esik, de 

tudnunk kell megbocsátani egymásnak.  

 

 

VÉGH GYÖRGYI 

BOKKE 
 

Egy jogi személyiséget képviselek, a többnyire 

BOKKE néven szereplő Bokor Közösségfejlesztő 

Kulturális Egyesületet. 

Bisztrai Gyuri és közösségbeli barátai alapították 

1994-ben a jézusi szeretetközösségek építésének, a 

közösségek születésének, szerveződésének és 

tartalmas szellemi élet segítésének szándékával. Az 

alapszabályban szerepel az ifjúság erkölcsös 

nevelésének és a családok szeretetkapcsolatának 

erősítése, támogatása, az erőszakmentes, karitatív, 

környezettudatos gondolkodás- és életmód 

elterjesztése. A megalakulás óta törekszünk az élénk 

szellemi életre és tartalmas közösségi kapcsolatok, 

programok megteremtésére. 

Tevékenységeinket és az éves munkatervünket ezen 

szempontok hangsúlyával állítjuk össze.  

Mottónk: „Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd 

másnak sem!” (Konfucius)  

Az egyesület főként adományokból, pályázati 

támogatásokból és nagyon sok önkéntes munkával 

működik. A költségeket igyekszünk csökkenteni azzal 

is, hogy fizetett alkalmazottunk, tiszteletdíjasunk 

nincs, így a feladatok összehangolása, a 

programszervezés önkéntes segítők bevonását igényli 

– egyre többet igényelné. Nagyszabású terveinkhez 

keresünk és fogadunk tehát segítőket! 

A BOKORPORTÁL a Bokor egyik fontos 

információs csatornája, melyet a BOKKE kereteiben 

hoztunk létre sok éve, és azóta is működtetjük, 

gondozzuk. Nem sorolom fel a menüpontokat, ajánlom 

inkább a látogatást.  

A szerkesztőség tagjai közül sajnos többen „odaát” 

vannak már. Tehát ezen a területen is hasznos munkát 

tudunk ajánlani az érdeklődőknek. Elsőként 

korszerűsíteni szeretnénk a portált, és pl. Gyurka bácsi 

sok-sok írása, elmélkedése is feldolgozásra vár, 

amelyeket már nem statikus, ill. egyszerűen pdf 

formában lesz érdemes megjelentetni, hanem 

kereshető rendszerbe építve. Ez nagyon sok feladat, 

szükségünk lenne a segítőkre. 

A BOKORPORTA nevében nagyon hasonló a webes 

felületünkhöz, de ez a bázis nem az interneten, hanem 

a VIII. kerületben, a Szentkirályi utca egyik házának 

belső udvarából érhető el. Ez a kis lakás, amelynek 

megvásárlásában Gyurka bácsinak igencsak nagy része 

volt, évtizedek óta hűen szolgálja a Bokor 

közösségépítő eseményeit, színtere gyermek- és 

ifjúsági foglalkozásoknak, közösségi miséknek, 

különböző találkozóknak és tanácskozásoknak, de pl. 

most könyvlerakatként is jól funkcionál. Kovács Laci 

és Polinger Ági vállal felbecsülhetetlen munkát a porta 

működtetésében, üzemeltetésében, a programok 

szervezésében, nyilvántartásában, de akár a takarítást 

is ide sorolhatjuk. Ezúton is köszönjük fáradhatatlan 

szolgáló szeretetüket! 

És ha már lakóhelyekről van szó, el kell, hogy 

hangozzék a Balaton-felvidéki ÓBUDAVÁR név is, 

hiszen ebben a faluban volt Gyurka bácsi nyári 


