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szaktudományos, s lehet hatással azokra a struktúrákra, 
melyeket jelenleg egy nem-tipikus életet élő réteg 
speciális ideológiája tart fenn. Talán eljön az idő, 
amikor a családok családos Istenképüket olyan 
elevenséggel, eredetiséggel és hatékonysággal 
képviselik majd, hogy ezzel segítségére lehetnek a 
klérusnak sajátos hívatása és sajátos szolgálata 
felfedezésében és gyakorlásában. 

1986. 
 
 

KIRÁLY IGNÁCZ  

ÉPÍTKEZŐKNEK 
AVAGY BUTASÁGOK ÉS BÖLCSESSÉGEK AZ 

ÉPÍTKEZÉSSEL KACÉRKODÓKNAK 

(2.) 

    100. Olyan szakembert tekints magad is 
hozzáértőnek, akinek már máshol láttad a munkáját. 
    101. Ha mindent körültekíntéssel szervezel a 
mesterekkel, akkor is még bőven maradt hely az alap 
nélküli bizalmat szavazásnak. 
    102. Ha megalapozatlanul bízol mindenkiben, akkor 
idegeinken játszó mesterek fognak körülvenni. 
    103. Ha nem akarsz kiborulni, egy hónappal előbbre 
rendeld meg a munkát, mint ahogyan neked kell. 
    104. Kisiparosnak egyetlen ár- és munkafegyelmi 
kötőfékje: egy másik kisiparos. 
    105. Ha tárgyalsz valakivel, látszódjék, hogy nem 
vagy kiszolgáltatva neki. 
    106. Mesterhez könyörögni ráérsz, mikor vállalását 
nem teljesíti időre. 
    107. A balhézásnál hatékonyabb az emberségre 
apellálás: járj a mester nyakára és kérd. 
    108. Az olcsó mester drága lesz, mikor utána kell 
javítani. 
    109. Pénzt csak elkészült munkára adj. 
    110. Ha egy vállalásban mindent előre rögzítettek, 
akkor is lesz vitás kérdés a fizetéskor, hát még ha 
félvállról vetted az elején. 
    111. A jó munkát pénzen túl a szavaiddal is értékeld, 
hogy máskor is szívesen jőjjön hozzád dolgozni. 
    112. Idegen mesternél ne italokkal akarj jó lenni, 
hanem a vállalás rögzítésekor előre borítékold az ő 
bérét. 
    113. Az építkező legnagyobb szégyene, ha időre kész 
munkát nem tud időre kifizetni. 
    114. Ne a számlákon csüngjön a szemed, hanem az 
elvégzett munkákon; papírod lesz úgyis bőven, mire 
elkészül a ház. 
    115. A kisiparos olyan holló, amely szívesen vájkálja 
az előtte ott dolgozó munkáját. 
    116. A békességteremtés arra kötelez, hogy te légy az 
utolsó állomása a kritikáknak. 

    117. Inkább viccelődjenek istenességeden, mint hogy 
káromkodva épüljön a házad. 
    118. Az építőipari beszédstílus leghatékonyabb 
ellensúlyozása a humor. 
    119. Az értelmes beszélgetésben nem kell, hogy 
megálljon a kéz. 
    120. Sok kellemes meglepetés ér, ha jó légkört 
teremtesz a munkáknál: megnyílnak az emberek. 
    121. Aki megsértődik a kétkezi emberek vaskos 
humorán, annak zárda való, nem építkezés. 
    122. A jó gazda mindent megért, de nem mindennel 
ért egyet. 
    123. Jó ház csak jó lelkületben épül. 
    124. Ott dolgozz, ahol a munkafolyamat tempója 
meghatározódik. 
    125. A lassú segédnél kiabál a kőműves, a gyorsnál 
kritizál, ha lusta, de mindenképpen hajt, mert nem akar 
leégni. 
    126. Aki a munka közben dirigál, az nem ér rá 
dolgozni: a feladat előtt beszéld meg a tennivalókat. 
    127. Egy feladatnak csak egy gazdája legyen: kérd 
meg az ott levő legalkalmasabbat az adott feladat 
kézbentartására. 
    128. A sok okoskodó közt nem talál helyére a tégla. 
    129. Okoskodás ideje az étkezés és nem az építkezés. 
    130. A hozzáértő tanács legfőbb ismérve az 
egyszerűség és rövidség. 
    131. Vigyázz, mert a sör jobban gyorsítja a nyelvet, 
mint a kezet, ha te nem szabsz határt. 
    132. Az anyagbeszerzést kezedből kiadni annyi, mint 
kiszórni a pénzt az ablakon. 
    133. Pénztelenségedet megválthatod munkával, ha 
bontást szerzel. 
    134. A bontási munka piszkos és nyomasztó, de a 
pénztelenség sokkal inkább az. 
    135. Csak hasznos terméket vígy vagy szállíts 
magadhoz, nehogy többe kerüljön a sitt, mint a tégla. 
    136. A legdrágább fuvarozás az elaprózott fuvarozás. 
    137. Közületek esetén is érdemben a neked 
dolgozóval beszélj: első a sofőr, utána az iroda. 
    138. Ahol ismerőst tudsz szerezni, ott mintha félig te 
lennél. 
    139. Az anyagbeszerző olyan, mint a horgász: először 
beetet, hogy azután legyen fogása. 
    140. Ha skót vagy a telepeden, csóró maradsz a 
telkeden. 
    141. Ha hajlamos vagy a számla nélküli 
anyagbeszerzésre, ne feledd: "Ne érhesse szó a ház 
elejét!" 
    142. Ha túlzottan törvénytisztelő anyagbeszerző 
vagy, ne feledd: "Szégyenlős koldusnak felkopik az 
álla." 
    143. Anyagért ne akkor rohangálj, amikor nálad már 
a mester: akkor vásárolj, amikor kapható, ne akkor, 
amikor már kell. 
    144. Telked legyen az elemeiben ott lévő házad 
raktára. 
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    145. Aki nem látja át az anyagok felhasználási 
sorrendjét, annak rakosgatástól lesz hólyagos a tenyere. 
    146. Nagyobb tételek esetén művi áron vásárolj a 
nagy távolságok ellenére ez is takarékosság. 
    147. A drágább, de biztos vételt ne add fel jövőbeli 
és bizonytalan igéretért. 
    148. Az anyagvásárlás nem a TŰZÉP-en kezdődik, 
hanem a telken, mikor helyet csinálsz neki. 
    149. Ha nem sajnálod a munkát-pénzt a szakszerű 
tárolástól, sok bosszúságtól óvod meg magad: a cement 
olyan, mint a frissen kaszált széna, minél többet 
forgatod, annál tovább hasznosítható. 
    150. Legyen állandó sóder-homok, mész-cement 
fuvarosod, mert ebben nem nélkülözhető a 
folyamatosság. 
    151. Döglött cement egyenlő lusta gazda. 
    152. Törekedj kiszolgáltatottságod és a véletlenek 
kizárására: Tartalék víz, alkatrészek, szerszámnyelek: 
nem kidobott pénz. 
    153. Ha azt akarod, hogy sok örömöd legyen a 
munkában, legyenek jó szerszámaid. 
    154. Ha befejezted a munkát, az már a szerszámok 
megtisztogatását is jelentse. 
    155. Kölcsön akkor kérj szerszámot, ha rövid időre 
kell. 
    156. A tönkre tett kölcsön-szerszámért az elnézést 
kéréshez mellékelj egy jó szerszámot. 
    157. Fegyelmezzen a kölcsönkérésben, hogy egy 
kölcsönszerszám akkor romlik el, mikor kölcsönben 
van. 
    158. Mindent úgy használj, mintha magad nyögted 
volna ki a vételárát. 
    159. Amit nem akarsz, hogy a te szerszámoddal 
tegyenek, te se tedd máséval. 
    160. Jószívű adás címén ne válj rászorulóvá: Másnál 
levő holmid miatt ne kelljen kínlódnod a munkával. 
    161. A rendetlenül visszakapott szerszámodat a 
kölcsönkérő előtt tedd rendbe, mert a szégyen jobb 
nevelő, mint a lezser nemtörődömség. 
    162. Ha befejezted a munkát, rögtön vidd vissza a 
kölcsönszerszámot, hogy máskor is szívesen adják oda, 
és csökkentsd a fejbentartandó dolgaid számát. 
Az építkezés lelkisége 
    163. Nem a lelkiéletből kell leadni, hanem 
intenzitással kell kiegyenlíteni a kevesebb lelkiéletre 
szánt időt. 
    164. A vasárnap megszentelése ne a tétlenséget, 
hanem az Úrra figyelés kiemeltségét jelentse. 
    165. A hétvége elszalasztása felér egy egész 
munkahét elszabotálásával. 
    166. Ha segítségre és mesterekre akarsz számítani, ez 
elsősorban munkaidejükön túl lehetséges. 
    167. Ne legyen gazdátlan munkavégzés: állíts magad 
helyett gazdát, ha távol kell maradnod. 

    168. A csak jámborságra szentelt vasár- és 
ünnepnapok félévvel megnövelik építkezésedet. 
    169. Minden nap ünnep, mikor este visszanézel és 
hálásan megköszönöd, hogy ismét előbbre jutottál. 
    170. A gazda szeme hizlalja a vetést, a szép munka 
boldogítja a gazdát. 
    171. A ma sikerélménye kell ahhoz, hogy holnap jó 
kedvvel dolgozhass. 
    172. Ha közösségi életedet lefelé bontod, hogyan 
tudsz jó lelkiismerettel házat építeni? 
    173. Ha lelkiismereted vádol, a kis munkát is 
idegesítő teherként fogod végezni. 
    174. A kimondott igeneid építkezéskor is köteleznek: 
Lelkiismereted vádló szavát ne testvéreid elvárásaként 
akard lerázni magadról. 
    175. Családod ne szükséges rossznak, hanem nagy 
teljesítési lehetőségnek élje meg az építkezést. 
    176. Gyerekeidet kedvük szerint vondd be a 
munkába, nehogy megkeseredett szájízzel segítsenek. 
    177. Ne csak tennivalót csinálj, hanem kedvet is 
hozzá. 
    178. A kicsi gyerek azzal is segít, ha nem széjjel, 
hanem összefelé szórja a homokot. 
    179. Az építkezésen csak jelenlétedben tartózkodjon 
gyerek: puhányságoddal növekszik a balesetveszély. 
    180. Ne sajnáld a jutalmat a szorgalmas gyerektől. 
    181. Ha teljes figyelmedet igénylő munkád van, 
akkor a gyereknek otthon a helye. 
    182. Az építkezés nem játszótér izgalmas 
kellékekkel, hanem célirányos tevékenység a 
gyereknek is. 
    183. Ha nem balhézol a saralni-építeni akaró 
kicsikkel, lehet, hogy idővel még jobb építkező lesz, 
mint te. 
    184. Nagyobb gyereknek ne adj mondvacsinált 
feladatot, mert te is megsértődnél, ha a villanyszerelő 
elszalajtana téged egy fázisért a boltba. 
    185. Az alantasnak látszó munkát tartsd meg 
magadnak és a gyereked számára nem lesz alantas 
munka. 
    186. Az otthoni spórolásnak konkrét gyümölcsét 
mutasd meg gyerekeidnek: 4 gombócos fagylaltból egy 
darab UNIFORM blokktégla vehető. 
    187. Játékosan kétszer annyit teljesít a család, mint 
kényszerből. 
    188. Légy rugalmas a munkák lehetőségeivel, hogy 
ne az időjárás határozza meg az előrehaladást. 
    189. Örülj, ha zuhog az eső, mikor betonoznod 
kellene, mert ha nem örülsz, akkor is zuhogni fog. 
    190. Az időjárás miatt üldögélő munkások a gazda 
italába és pénzébe kerülnek. 
    191. Egy építkezést csak abbahagyni lehet, befejezni 
nem. 
    192. A majdani saját ház karbantartási gondjai 
eltörpülnek ahhoz képest, amit a kemény munkából 
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fakadó sikerélmény és a terveiteknek megfelelő szép 
lakás jelent. 
    193. Az építkezéssel lakást építünk, otthonná az ott 
lakók szeretet-élete teszi majd. 

1988. 
 
 
CSIKY ANNAMÁRIA 

KERESZTÉNY KATONAI 
SZOLGÁLATMEGTAGADÓK 

MAGYARORSZÁGON 
1979 ÉS 1989 KÖZÖTT 

(4.) 
 

1. Az erőszakmentesség gyakorlatának hatása a 
Bokor közösség történetére 

A következő fejezetekben azt mutatom be, hogy ezek 
az áldozatvállalások milyen következményeket 
hordoztak magukban. 1980-ban egy ÁEH jelentésben 
összefoglalták a római katolikus „szakadár” 
közösségekről összegyűjtött tudásukat. Ebben azt írják, 
hogy a Bulányi atya vezette Bokor mozgalom egyik 
célja az egyház és az állam közötti kapcsolat 
gyengítése. „A társadalmon belül egy vallásos 
világnézetü ellenzék létrehozásán fáradoznak, hogy 
ezzel a szocialista nemzeti egységet megbontsák… 
Szervezkedésük illegális jellege önmagában is 
figyelemre méltó. A kézzel sokszorosított és konspirativ 
módon terjesztett evangelizációs irataikban 
egyértelmüen reakciós beállitottságról tanuskodnak.”1 
A következő évben, 1981 áprilisában szintén az ÁEH 
iratai közül egy, az egyházi bázisközösségekről írt 
jelentésben olvashatunk a Bokor közösségről. Ebben 
leszögezik, hogy a mozgalom tevékenységét továbbra 
is az egyház belső ügyének tekintik. Ez azt jelentette, 
hogy az esetleges konfliktusoknak az egyházi keretek 
között kell maradniuk. Felhívták a figyelmet arra is, 
hogy eközben vigyázni kell arra is, hogy vallásos 
tömegek számára ez ne okozhasson zavart. 
Összefoglalták a mozgalom ellen hozni kívánt 
intézkedéseket is: „A szakadár törekvések 
visszaszoritását és a politikai érdekeinkkel 
összhangban álló rendezést egyházpolitikai eszközökkel 
befolyásoljuk és segitjük. A Bulányi-féle 
bázismozgalom konfliktusokat eredményező céljainak 
leleplezését és elszigetelését, a megtévesztett egyházi és 
világi személyek, elsősorban fiatalok leválasztását a 
püspöki kar, a progresszív lelkészek, papi 
békemozgalom útján szorgalmazzuk. Erőfeszítéseket 
teszünk a Vatikán és más egyházak világszervezetei 
felelős vezetőinek bekapcsolódására a szakadár és 

 
1 MOL-XIX-A-21-d-0033a-3/M-1980. (180.d.) 4556 
2 MOL-XIX-A-21-d-002a-1/e-1981. (182.doboz) 4582-4583. 
3 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5704. 

ellenzéki vezetők ellen. Támogatjuk az egyházvezetés 
állásfoglalását erősítő nemzetközi megnyilatkozások 
létrejöttét. A nyilt, reakciós, törvényeinkkel ütköző 
törekvésekkel és cselekményekkel szemben, elsősorban 
politikai és törvényes intézkedések alkalmazásával 
lépünk fel, hogy ne zavarhassák meg a társadalom 
nyugalmát.”2 Az idézet jól bizonyítja, hogy az ÁEH 
egyházi kereteken belül, és törvényes úton akarta a 
bázisközösségi mozgalmat hátrányos helyzetbe hozni. 
A mozgalom konfliktusokat eredményező céljainak 
leleplezésére jó példa Lékai bíboros 1981. szeptember 
6-án, az esztergomi bazilika felszentelésének 125. 
évfordulóján mondott ünnepi szentbeszéde. Ebben 
„nyiltan feltárta az egyházon belül kialakult súlyos 
helyzetet, egyházrombolóknak bélyegezte a katolikus 
egyház rendjével, fegyelmével és tanitásával 
szembehelyezkedőket, az állami törvények 
megszegésére és a katonai szolgálat megtagadására 
buzditókat. A magyar történelem nagy eseményeire és 
alakjaira hivatkozva jelentette ki: „a rendezett erőre 
szükségünk van, ezt az egyház nem itéli el, sőt kiemeli.”3 
Ettől az időtől kezdve ez a kérdés egyre szélesebb 
nyilvánosságot foglalkoztatott. 
Magyar Ferenc, az Új Ember főszerkesztője 
vezércikkben „a magyar hierarchiával és az 
államrenddel szembehelyezkedő”-nek nevezi az 
erőszakmentességet valló személyeket, mivel ők 
„belülről támadnak és bomlasztanak”. A cikkben Lékai 
fentebb említett, 1981-es szentbeszédére is utalt, amit 
„a magyar haza védelmére vonatkozó kijelentései”-nek 
nevezett.4 
Ehhez tartozik még Kovács László 6 hónapra való 
felfüggesztése is. Ő is a Bokor közösség tagja, 
budapesti káplán. A felfüggesztés Lékai elmondása 
szerint „a nála már évek óta tapasztalt, az egyház 
tanítását érintő téves szószéki kijelentései, a hajósi 
ifjúsági napon a hierarchia elleni igazságtalan kritikája 
és a katonai szolgálat ellen irányuló templomi beszédei 
miatt”5 történt. 
Egy másik közösségbeli papot, Gromon Andrást, 
szintén 6 hónap felfüggesztéssel büntettek. Ő pomázi 
káplán volt. 1981. „október 11-én prédikációjában 
nyiltan támadta a biborost, az állammal együttmüködő 
püspökökat és papokat, az evangéliumra és a II. 
Vatikáni Zsinat tanitására hivatkozva a katonai 
szolgálat lelkiismereti okokból történő 
megtagadásának jogát hirdette.”6 
Ezek után egyes nyugati országok újságai és rádiói 
olyan információkat terjesztettek, melyek azt sugallták, 
mintha a magyar katolikus hierarchia és a Bokor 
közösség között kiéleződött ellentétért főként Lékai 
bíboros lenne a felelős. Ezzel együtt elítélték a magyar 
egyházpolitikát, amely a szocialista állam és az egyház 

4 Új Ember, 1982. január 31. 
5 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5704. 
6 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5704. 


