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Ahogy kapaszkodott felfelé a Gellérthegy oldalán a köd 

egyre ritkult és mikor elérte az első kis erkélyt alatta 

feküdt a város beborítva a szürke paplannal, amely 

minden zaját, szennyét, gondját eltakarta. Fenn a 

Siriusz még világított, de keleten, valahol Ferihegy 

mögött felhasadt az ég egy lángvörös csík jelezte a 

nappal kezdetét. 

Döbbenten állt. Egy percre még Józsi bácsit is 

elfelejtette, annyira lenyűgöző volt a látvány. Egy 

vadkacsa pár húzott el felette, majd megkerülve a 

szobrot elszállt a budaörsi tocsogók felé. A nyomás 

engedett a gyomrában, de csak egy percre. Ilyenkor 

szoktak megszólalni a reggeli misére hívó harangok, - 

gondolta - de most persze harangok sincsenek. 

Nagypéntek van. A Gellért téren már teljes erőből ismét 

dolgozott az agya, hogy megoldást találjon a 

megoldhatatlanra. 

A portán Klári néni üdvözölte sugárzó arccal. 

- Képzelje a fiam írt. Holnap érkeznek az egész 

családdal és nálunk töltik a Húsvétot. 

Na látja, csak megoldódnak a dolgok. Minden jóra 

fordul valahogy. 

Az irodába belépve Józsi bácsiba ütközött. 

- Jó reggelt főnök, ha majd lesz egy perce, 

szeretnék beszélni magával. 

- Jól van Józsi bácsi jöjjön, csak leveszem a kabátomat. 

A szíve a tortában vert. Igyekezett nyugodtnak látszani. 

De az öreg mosolygott és mindjárt a tárgyra tért. 

- Tudja főnök, már régóta érzem, hogy nem mennek úgy 

a dolgok nekem, mint azelőtt. Lehet, hogy öregszem is 

meg ez a világ is más. Szóval valami nem stimmelt. Már 

a múlt héten felhívott a nővérem, tudja akivel 

összevesztünk és azóta meghalt a Feri, az ura és nem 

győzi egyedül a szőlővel, kerttel és az állatokkal. 

Szóval, ha én nem haragszom, akkor ő sem. Menjek 

vissza hozzá lakni. Nem lesz gondom a megélhetéssel 

és egyikünk sem lesz egyedül. Eddig nem mertem 

szólni, de most már válaszolnom kellene. 

- Na és a nyugdíja Józsi bácsi? - kérdezte kicsit 

felszabadultabban. 

- Már csak három évem van, addig biztosan elleszünk 

valahogy a Julival, utána meg majd visszafizetem, ha 

tartozásba verem magamat. 

- Hát tudja Józsi bácsi hiányozni fog, de ha menni akar 

én nem tartóztathatom - mondta nagylelkűen és a 

hatalmas kő recsegve-ropogva zuhant le a szívéről. De 

aztán fél év múlva nehogy visszasírja a régi jó 

kollégákat - mondta most már nevetve és szeretettel 

átölelte az öreg vállát. 

Mikor egyedül maradt a szobában odalépett az 

ablakhoz. a köd már oszlóban volt. a háztetőn 

vidáman turbékoltak a galambok és az Egyetemi 

templom tornyán, egyik kereszten szikrázóan 

megvillant egy napsugár. 

 
Kőbánya, 1989. április 

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS 

BOKORBÓL VADONBA? 

 
Jegyzetek a Bokor mozgalom gyakorlatáról és teológiájáról 

 

1. Jóbel év kérdőjelekkel 

A „Bokor” magyar katolikus mozgalom 1995. június 3–

4-én ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. A 

kerek szám a Bokor tagjait és ismerőit részben 

megörvendeztette, részben kérdést jelentett számukra. 

Minden egyházi életjelenség Isten dicsőségét hirdeti, az 

Ő adománya. Ugyanakkor feladat is: (újra) rátalálni az 

adakozó szándékára. Az alapítás óta eltelt legalább két 

politikai fordulat, s a lassan hazánkba is beszűrődő 

zsinati fordulat óta a magyar egyházban nem nyílt 

kiegyensúlyozott alkalom arra, hogy a nyáj és pásztorai 

kritikus árnyaltsággal és árnyalt kritikával értékeljék ezt 

az ötven esztendős üdvtörténetet. Ezzel az írással ezt az 

értékelést szeretném előmozdítani. (1)  

 

2. Elitképzés 

A Bokor mozgalmat Bulányi György, 1919-ben 

született piarista tanár alapította 1945-ben 

Debrecenben. Az alapításra egy római titkos követtől 

kapott indíttatást, aki azzal a küldetéssel járta térségeink 

országait, hogy az ottani keresztényeket felkészítse az 

egyházi illegalitás korszakára. A csiszolt intellektusú és 

lendületes egyéniségű Bulányi páter a küldött által 

ráhagyott csoportokkal találkozva arra döbbent rá, 

amire számos külföldi kortársa is: a háború utáni 

katolicizmusnak gyökeres megújulásra van szüksége.  

 

2.1 . . . a fennálló egyháznak 

A kiscsoportok Debrecen legigényesebb fiatal 

katolikusaiból alakultak. Céljuk a rendkívül intenzív 

lelki és szellemi élet volt, s ennek az 

elitkatolicizmusnak kisközösségi kapcsolatok általi 

terjesztése, akkori szóval élve: az apostolkodás. A 

korabeli AC- vezetés támogatta ezt a kezdeményezést, 

hiszen beleillett pasztorációs elképzeléseibe. Bulányi 

atya néhány rendtársával együtt egy-két év alatt végig-

lelkigyakorlatoztatta az ország nagyvárosait. 

Egyéniségére fogékony fiatal értelmiségiek tucatjai 

hallgatták, s természetesen (?) sokak irigyelték is. E 

korszak lelkiségét fejezi ki az alábbi imádságrészlet: 

„Köszönöm, hogy a magyar nemzet gyermekévé tettél. 

Akarom is szolgálni minden erőmmel országom és 

nemzetem. De túl minden országon és nemzeten életem 

nagy célja a Hegyi Beszédben meghirdetett Isten 

Országa. Egész énemet, úgy, ahogy Tőled kaptam, az 

Isten Országa építésére ajánlom. Akarom, hogy a 

lelkemben megszülessék az Ország, amelyben szent az 

Istennek a neve, s amelyben az ő akarata történik, 

miként a mennyben.” (2) 
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Ebben a korszakban a csoportok – mert akkor még nem 

nevezték magukat bokornak – tagjait ott találjuk a 

reggeli szentmiséken térdepelve és a gyóntatószékek 

előtti sorban várakozva. A közösségi találkozók ehhez 

kiegészítést jelentettek. Szentírást olvastak és közösen 

elemeztek, igényes lelkiolvasmányokról referáltak, és 

megvitatták őket. A háború utáni zilált szellemi és 

társadalmi viszonyok közepette ezek a közösségi 

képzések jelentették a tagok számára az alapvető 

katolikus értelmiségi tájékozódást. Bulányi piarista 

tanári karizmája révén a találkozók légköre partneri 

volt: a vezető személyiségének hitelessége, nem pedig 

felszentelt volta jelentette tekintélyét. A kérdések 

helyes megfogalmazásában és a válaszok szenvedélyes 

keresésében vezetők és tagok egyek voltak.  

 

2.2 . . . a jövő egyházának 

Az 1950-es bolsevik társadalom- és egyházgyilkossági 

kísérlet szétszélesztette ezeket a csoportokat – a többi 

hasonló kezdeményezéssel együtt. Valójában azonban 

nem ez a fordulat provokálta a börtönévek után lassan 

újjászerveződő közösségekben és magában Bulányi 

atyában is a gyökeresen új önértelmezést, hanem az 

1964-es, a Vatikán és a Magyar Népköztársaság között 

létrejött, ún. részleges megállapodás. Először emiatt, 

majd ezt követően a közösség tagjai egyre inkább úgy 

érezték, hogy az egyház vezetése lemond róluk. 

Miközben éhesen olvasták a II. vatikáni zsinat 

dokumentumait az egyházról, a kinyilatkoztatásról és a 

világról, azt kellett tapasztalniuk, hogy az egyház 

vezetői – főképpen a kommunista rezsim nyomására, de 

más szempontból zsinat előtti egyházképük alapján is – 

éppen a zsinat által szentesített megújulás úttörőit 

marasztalják el. Ez a szörnyű élmény azonban Bulányi 

atya és csoportjai számára egy új teológiai munka áldott 

alkalmává vált. 

 

3. Gyakorlat 

Miközben a korabeli egyházi vezetők az új politikai 

helyzetre egyházpolitikai választ adtak, a közösségek 

eredeti teológiai választ kerestek és találtak. A 

kezdetekben nyomokban már megfogalmazott 

alapgondolat ettől kezdve vált a Bokor-tudat 

meghatározó elemévé: nem a régi s most kényszerből 

elárult papcentrikus és territoriális egyház élmunkásai 

vagyunk, hanem a (zsinati-evangéliumi) jövő közösségi 

egyházéi. Ettől fogva a Bokorban a létező egyház 

kritikája elől – amely majd csak a 80-as években kerül 

előtérbe – elhárultak a teológiai akadályok.  

 

3.1 Életvezetés 

A Bokor autonóm módon terebélyesedett. Tagjai még 

mindig főként a hozzá tartozó papok plébániájának 

igényesebb katolikusaiból, valamint a törzsközösség 

rokonaiból és munkatársaiból verbuválódtak. A lelki 

élet egyre inkább a közösségen belül zajlott, a 

találkozókon az idő harmadát-negyedét a közös 

imádság tette ki. A tagok minden hónapban lelkivezetői 

megbeszélésen vettek részt, amelyet majdnem mindig 

gyónás követett. Az éves lelkigyakorlatok végén 

záróimádságban lelki és életalakítási programot 

fogalmaztak meg, s kérték hozzá a közösségi társak 

segítségét.  

 

3.2 Önképzés 

A szellemi életet elsősorban az Újszövetség könyveinek 

Bulányi atya szóanalízis-módszerével való elemzése, a 

hónapról hónapra feladott olvasmányok és az aktuálisan 

felmerült elméleti problémák megvitatása jelentette. A 

tagokat lelkiismeretben ösztönözték arra, hogy a Bokor 

„Karácsonyi Ajándék” füzetei számára dolgozatokat 

írjanak, amelyek évente 10-14 db, 80-100 oldalas, 

írógéppel sokszorosított kötetekbe kötve kerültek a 

közösségek közös karácsonyfája alá. A nyelvtudók 

egyre-másra fordították a nyugati teológiai irodalom 

bestsellereit és a Concilium nemzetközi teológiai 

folyóirat egyes köteteit.  

 

3.3 Közösségépítés 

A Bokor apostolkodásban tanúsított szorgalma mellett 

a magyar értelmiség vallási-szellemi-közösségi éhségét 

is igazolja, hogy a közösségi hálózat a 80-as évek 

elejére már mintegy 150 közösségvezetővel és többezer 

taggal rendelkezett. Civil férfiak és nők lelkitükrének és 

katolikus keresztény önértelmezésének szerves, 

kihagyhatatlan eleme volt a közösségek gyűjtése és 

táplálása. Önmaguktól és egymástól is elvárták, hogy 

néhány éven belül legalább egy 6-8 tagú, havonta 

rendszeresen találkozó közösséget „halásszanak” össze, 

s ezek tagjai néhány éven belül maguk is 

„emberhalásszá” váljanak. 

A közösségek természetesen nemcsak lelki és szellemi 

életet éltek, hanem sokszor egymást szorgosan segítő, 

szolidáris baráti közösségekké is váltak. A tagok a 

közösségekben megtapasztalhatták a „százannyiról” 

szóló jézusi biztatás igazságát. (Vö. Mt 19,29.) 

Kirándulásokat szerveztek, gyermektáborokat tartottak, 

számos ingóságukat és ingatlanukat egymás 

rendelkezésére bocsátották, lakásépítési kölcsönkasszát 

tartottak fenn, szaktudásukért minimális pénzt kértek, 

ahol lehetett, lobbiztak egymásért.  

 

3.4 Projektek 

A Bokor figyelte az „idők jeleit”, s ebből néhány 

jellemző projekt keletkezett, melyek közül némelyik 

annyira ismertté vált, hogy a többit méltatlanul 

hangsúlyárnyékba szorította a katolikus közvélemény 

előtt. 

A katonai szolgálat lelkiismereti okokból való 

megtagadása miatt 1979 és 89 között mintegy huszonöt 



4056                                                                      KOINÓNIA                                                      2019. április 

 
 

Bokor-tag szenvedett börtönbüntetést. Ehhez 

kapcsolódóan több tucat férfi és nő küldte vissza 

katonakönyvét és/vagy tiltakozott a katonai 

nyilvántartásba vétel ellen. A „Ne ölj!” parancs, az 

erőszakmentesség eszménye és a II. vatikáni zsinat 

dokumentumai motiválták ezeket a fiatalokat. 

Az ún. adástörvény és a szegény Jézus követésének 

vágya a közvetlen környezeten túlmenően a III. világ 

éhezőinek évente többmillió forintot juttatott a 

Bokorból. Ez abban a korban, amikor a „kádári béke” 

révén éppen tollasodni kezdett sok magyar polgár, 

valóban komoly tanúságtétel volt. 

A „szaporodjatok és sokasodjatok!” felszólítást a Bokor 

eszménnyé emelte. Az egykézés-kettőkézés 

korszakában a „féltucat gyerek” szlogenjével és az egy 

fizetésből való megélhetés konkrét módozatainak 

kimunkálásával törekedett a maga nagycsaládos 

kultúrájának megvalósítására. Sokhelyütt a féltucatból 

egy tucat gyermek is lett, s az általánosan is nagy 

gyermeklétszám a gyermeknevelési és pasztorációs 

kérdéseket is napirenden tartotta a közösségekben. 

A Bokor nem csupán azért, mert az Egyházügyi Hivatal 

nem engedélyezte az aktívabb tagok számára a teológiai 

levelező tagozat látogatását, hanem saját teológiájának 

mélyebb kidolgozása és megtanítása céljából 9(!) éves 

levelező bokorteológiát alapított, amelynek elvégzése 

minden közösségvezető „kedves” kötelességének 

számított. Később – figyelembe véve a bokorbeli nők 

igényeit – „egyetemet” szervezett a közösség, melyben 

a háztartási, nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés 

ismereteken túlmenően a feminizmus alapkérdéseivel is 

szembesülhettek a (nemcsak nőnemű) hallgatók. 

 

4. Konfliktusok 

Az élet konfliktusokkal teli. A közösségi élet is az, 

különösen, ha kívülről nagy nyomásnak van kitéve. Az 

alábbiakban a terjedelmi korlátok szorítása miatt a 

konfliktusok pasztorálteológiai dimenzióinak 

vázolására törekedhetem csupán.  

 

4.1 A múlt konfliktusai 

Köztudott, hogy a pórázon tartott egyházvezetés Lékai 

bíborossal az élen kezdetben általános hadjáratot 

indított a kisközösségek ellen – teológiai és politikai 

alapállásuktól függetlenül. Később szinte egyedüli 

kivételt képezett a Bokor teljesen negatív megítélése. E 

támadássorozatban – a politikai kényszerek mellett – 

tovább érvényesült a zsinat előtti ekkléziológia, illetve 

ennek negatív pasztorális következményei. Az a tény, 

hogy a püspöki kinevezésnél szükség volt az állami 

hozzájárulásra, bénította a belső egyházi 

kapcsolattartást. Hogy pedig – Lékai bíboros 

hasonlatával – az egyház testéről „leműtsék a kóros 

fekélyt”, teológiai tévedések vádjával az egyház belső 

ügyévé tették a Bulányi-ügyet. 

A nyolcvanas évek első felében először egy magyar 

teológusokból álló bizottság vizsgálta Bulányi atya két 

írását (4), s találta néhány pontban a katolikus tanítással 

összeférhetetlennek. Később pedig a Hittani 

Kongregáció fogalmazott meg – a témákat tekintve a 

magyar kérdésektől sokban eltérő – vitatható pontokat, 

s kérte a Pátert, hogy fejezze ki ragaszkodását a 

katolikus egyház tanításához. A teológiai konfliktus 

ezen a ponton zátonyra futott. A Páter sokféleképpen 

megvallotta római katolikus hitét, de a Hittani 

Kongregáció kérését nem volt hajlandó maradéktalanul 

teljesíteni. Azt ugyanis semmiképpen nem tartaná 

tárgyszerűnek, ha „hűségnyilatkozatával” 

közreműködne abban, hogy a vele szembeni kifogások 

politikai vonatkozásaira fátyol borulna. A Hittani 

Kongregáció nem tartotta ugyan teljesen kielégítőnek 

Bulányi atya nyilatkozatait, mégsem ítélte el, mert 

számára is világos, hogy ez megpecsételné az 

egyházához annyi szenvedésen át hűséges páter és 

követői sorsát a magyar katolikus egyházban. 

Ennek ellenére ez a teológiai patthelyzet azt az általános 

véleményt tartja ébren a katolikus közvéleményben, 

hogy Bulányival és a Bokorral valami nincs rendben, s 

ezért a legkülönbözőbb diszkriminációk sújtják a mai 

napig a Páteren kívül a Bokor számos tagját. Néhány 

kivételtől eltekintve egyházi funkciókat nem tölthetnek 

be, szolgálatukra a mai ínséges pasztorális viszonyok 

ellenére sem tartanak igényt. Valójában a kommunista 

nyomástól szenvedő, a zsinat szellemisége szerint meg 

nem újult egyházi vezetés tette a hazai katolikus egyház 

számára a Bokort fekéllyé, s ideje, hogy gyógyulása 

elől elhárítsa az akadályokat. 

Az egyházi marginalizálódás újabb profilmódosulást és 

krízist idézett elő a Bokorban. A csoporttalálkozók 

megterhelődnek a konfliktusok problematikájával, ami 

miatt elgyengült vonzóerejük. A szellemi energiákat is 

a konfliktusok kezelésére kellett fordítani, ami elvonta 

az éberséget az „idők jeleinek” elemzésétől. A 

feszültségeket nehezen viselő tagok, különösen a 

legnagyobb nyomást tapasztalni kényszerült papok 

kezdtek lemorzsolódni, hiszen a Bokor egyre kevésbé 

volt képes pasztorációs munkájukat szellemi és 

személyi segítséggel támogatni. 

Ebből az identitást és struktúrát egyaránt érintő 

krízisből a Bokor a mai napig nem tudott kilábalni, 

olyannyira, hogy a létező szocializmus alatt kiérlelődött 

intézményi keretei közötti továbbéléséhez egyre 

kevesebben fűznek reményt. A politikai fordulatot 

követően a civil nyilvánosság viszonylag nagy teret 

adott Bulányi atya számára, aki a hivatalos egyházi 

nyilvánosság híján ezen kívül taglalta nehézségeit és 

ismételte követeléseit. Ahelyett, hogy ebből az érdemi 

– történeti és teológiai – vita bontakozott volna ki, 

inkább a kölcsönös elhidegülés erősödött tovább. A 

ritkásan megjelent püspöki válaszokat is figyelembe 
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véve inkább a süketek párbeszédét mutatják a 

nyilatkozatok. 

Ugyanakkor a benne szerzett sajátos istenélmények és 

közösségi egyházi tapasztalatok számos módon szülnek 

egyházat, elsősorban olyan területeken, ahová a 

„hagyományos lelkipásztorkodás” közismert okokból 

nem jut el.  

 

4.2 A jövő konfliktusai 

A Bokor gyakorlata és teológiája – függetlenül az 

előzőekben vázolt súlyos konfliktusoktól – utal az egész 

magyar katolikus egyház zsinati megújulásának számos 

időzített bombájának ketyegésére. 

A Bokor klerikusok által indított mozgalom, ahol mára 

klerikusok és laikusok testvéri egységben, a Jézus-

követésben megalapozott élethitelesség alapján vállalt 

és teljesített szolgálat révén működnek együtt, 

megtartva a papság és a laikusság közötti szentségi és 

egyházjogi különbségeket. Ez az egység a magyar 

egyház hagyományos tereire nem jellemző, 

kisközösségeiben van csak jelen. Amíg az egyház nem 

lesz közösségivé, addig maga hátráltatja az evangélium 

hatékonyságát. 

A Bokornak az evangéliumhoz és az idők jeleihez 

forduló teológiájában a Jézus-követés szempontja és a 

közösségi dialógus konstitutív elem. A tagok civil 

végzettségüknek megfelelő vagy azt meghaladó 

mértékű és mélységű teológiai ismeretekkel 

rendelkeznek, a hitben felnőttek, és az egyházban 

felelősen vezetni képes személyek. Magyar egyházunk 

egyes vezetői pótcselekvések garmadájával 

akadályozzák, hogy a laikusok gyakorolhassák királyi 

papságukat. Néhány kivételtől eltekintve a magyar 

teológiaművelés máig valóban klerikális jog. A magyar 

teológusokra halmozott szerepek és a teológiai 

vitakultúra teljes likvidálása esélytelenné teszi a 

zsinathoz és a kor tudományos-intellektuális igényeihez 

méltó teológiai megújulást. 

A Bokor a territoriális pasztorációs elvet meghaladva 

személyességre és rétegigényekre alapozott 

pasztorációs modelleket dolgozott ki, melyeket 

törekedett megfeleltetni a társadalomban beállt 

változásoknak. A magyar egyház felelősei alig mutatják 

jelét annak, hogy nyíltan, elmélyülten szembe akarnak 

nézni a társadalmi változásokkal; és a 

plébániarendszeren kívül élő keresztényeket akolba 

terelendő, elkóborolt nyájnak tekintik! 

A Bokor saját brosúráiban a lehető legalacsonyabbra 

szorította a cenzúrát, és teret adott a gyakran fájó vagy 

kínos véleménykülönbségeknek is. A magyar egyház 

felelősei nem tanulnak meg a nyilvánossággal bánni, s 

az eltérő véleményeket művi módon egységesítik a 

befolyásuk alá eső lapokban. A katolikus újságírás és 

könyvterjesztés Magyarországon gyanakvó 

hierarchikus tekinteteknek van kitéve, a vonatkozó 

római dokumentumokra való hivatkozás pedig 

főbenjáró bűnnek számít.  

Ezek az időzített bombák a Bokor lététől vagy 

elfogadottságától függetlenül ketyegnek. A Bokor talán 

abban ajándék a magyar egyház számára, hogy általa 

erőteljesebben döbbenhet rá égető feladataira. 

Természetesen a Bokornak magának is törekednie kell 

arra, hogy a benne lévő sokféle karizma emberi 

gyengeségek és feldolgozatlan történetek ellenére is 

szolgálhassa egyházunk reformját. Ebben a 

vonatkozásban nyugodtan állítható, hogy a Bokor a 

magyar egyházban és azzal együtt rászorul Ura 

irgalmára és megújító erejére. 

  

Jegyzetek 

1 Az itt közöltek bővebb kifejtésben az év végére 

olvashatók lesznek a Bécsi Magyar Egyházszociológiai 

Intézet gondozásában megjelenő könyvemben, egyelőre 

német nyelven. A könnyebb olvashatóság érdekében az 

olvasót nem akarom lábjegyzetekkel és nagy irodalmi 

apparátussal terhelni. A Magyarországon működő 

kisközösségekről Kamarás István Bensőséges bázisok 

című kutatási jelentése nyújt gazdag áttekintést. 

2 Második hullám, Budapest 1990, 8. old. 

3 Részletesen lásd Csapody Tamás: Elmélet és 

gyakorlat, Budapest, 1993. 

4 Ezek közül csak egyet írt ő, az Egyházrendet. A 

vizsgált másik tanulmányt, a Kinyilatkoztatás címűt 

nem ő írta. Egyébként ekkor Bulányi atyának már 

mintegy 2500 oldalnyi írása körözött a Bokorban. A 

vizsgálat tárgyát képező példányokat az ÁEH 

hamisította és juttatta el számos püspökhöz, Lékai 

bíborosnak azt állítva, hogy ezeket a bulányisták az 

Emke aluljáróban ingyen osztogatják. (Udvardy püspök 

közlése.) 
forrás: Távlatok, 26. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


