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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. 



2021 október                                                    KOINÓNIA                                                                     4881 
 
 
közötti egyezségre épült. „Megkisérelték Kovács 
László és Gromon András káplánok fegyelmi 
felelősségre vonása ürügyén lejáratni a magyar 
katolikus egyházi vezetést. Igyekeztek a katonai 
szolgálatot megtagadó fiatalok mellett hangulatot 
kelteni, azoknak morális támogatást nyújtani.”7 Lékai 
bíboros, majd Cserháti püspök 1981 őszén a 
Kathpressnek adott interjúikban visszautasították az 
ellenük szóló vádakat, kiálltak intézkedéseik jogossága 
mellett.  
Úgy tűnhet ezek alapján, hogy a Bokor mozgalom 
próbált minél szélesebb nyilvánossággal fellépni az 
egyházi vezetés ellen. Ezzel azt érte el, hogy „Az 
egyházvezetés a kezdeti bizonytalankodás után a nyilt 
ütközés által provokálva, egyre határozottabb 
állásfoglalásra kényszerült és egyre következetesebben 
lépett fel Bulányiékkal szemben.”8 Azzal, hogy a Bokor 
közösség nyíltan fellépett a magyar egyházi vezetők 
ellen, lényegében nem is adott más lehetőséget a 
Püspöki Karnak, minthogy erre reagáljanak. Az 
események azt sem tették lehetővé, hogy legalább a 
Vatikán álljon ki a közösség mellett, hiszen a 
megegyezés kapcsán ő sem támogathatott olyan 
mozgalmat, ami az egyház és az állam kapcsolatát 
rombolhatta volna. Tehát lényegében a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar számára szabad utat kellett 
engedni ahhoz, hogy a kérdést elintézze, amihez 
Casaroli is megadta a felhatalmazást: „1981. őszén 
Rómában a Szentszék és az ÁEH képviselői között folyó 
tárgyalás alkalmával Casaroli biboros államtitkár 
megerősitette, hogy a szakadár mozgalom ügyében a 
püspöki kar illetékes, és a püspöki kar állásfoglalását a 
Szentszék támogatni fogja.”9 Ezzel a piarista rend római 
vezetője is egyetértett, ezért „Ruiz generális több 
levélben szólította fel Bulányit, hogy fogadja el és vesse 
alá magát a püspöki kar irányitásának.” 10 
Lékai bíboros 1981 végén már nyíltan indított Bulányi 
atya ellen egyházi eljárást, teológiai okokra hivatkozva. 
Eddigre már a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a 
Vatikán támogatását is maga mögött tudhatta. Sejthető 
volt, hogy a legfőbb ok a katonai szolgálatmegtagadás 
elvének terjesztése. Egy teológusokból álló bizottság 
elé kellett állnia azon nézetei vizsgálata miatt, amik az 
egyház hivatalos tanításával nem voltak 
összeegyeztethetőek. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
1982. március 10-én állást foglalt Bulányi György 
tanítása ellen, mivel nem volt hajlandó visszavonni 
tévesnek ítélt téziseit. Ez a nyilatkozat azért nagyon 
fontos, mert ennek során a püspöki kar egységesen 

 
7 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5705. 
8 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5702. 
9 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5703. 
10 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4/b-1982 (193. doboz) 5703. 
11 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4-1982 (193. doboz) 5696. 

lépett fel a Bokor mozgalom vezetőjével szemben, 
ezzel egyértelműen elítélve szakadár tevékenységét is. 
Ezek után 1982. május 16-án a nagymarosi ifjúsági 
találkozón történt egy jelképes esemény. Eddigre már 
hagyománnyá vált, hogy Lékai bíboros az ifjúsági 
csoportokat szervező papokkal, lelkészekkel együtt 
mondott misét. Bulányi atyáék ekkor már tudták, hogy 
Lékai ellenük szeretné fordítani a többi 
bázisközösséget, ezért mindenképpen szerettek volna 
ők is részt venni az eseményen. Azonban Lékai nem 
volt hajlandó Bulányi Györggyel és Kovács Lászlóval 
együtt misézni. Mindezt Lékai azzal indokolta, hogy 
„jelen helyzetben az együtt misézés azt a látszatot 
keltené, mintha a magyar hierarchia feje minden 
fenntartás nélkül elfogadná Bulányi Györgynek az 
egyház felépitéséről, strukturájáról kifejtett nézeteit. 
Mindaddig ilyen közös szereplésre nem kerülhet sor, 
amig Bulányi György ügyét a püspökkari Konferencia 
a Hittani Kongregáció elé nem terjeszti annak 
megitélésére, hogy Bulányi György nézetei 
megegyeznek-e az egyházi tanítóhivatal döntéseivel.”11 
A mise alatt ezért egy fiatal Bokor-tag az egyik zenész 
mikrofonja segítségével Lékai ezen döntését 
bejelentette, és felhívta arra a figyelmet, hogy aki ez 
ellen tiltakozni szeretne, az hagyja el a templomot, és a 
plébánia kertjében külön folytassák az imádkozást. A 
körülbelül 3000 résztvevőből rendkívül kevés, összesen 
30 fő hagyta el ekkor a templomot. Ez a provokáció 
egyértelműen sikertelen volt, és a türelmetlen, illetlen 
viselkedést ráadásul könnyen fel is használhatták a 
Bokor közösség ellen, az erről szóló tájékoztatókban.12 
A Bokor közösség tagjai felkeresték a katolikus egyház 
püspökeit, hogy tőlük próbáljanak segítséget kérni. 
Ezzel kapcsolatban Bulányi atya egyik 
visszaemlékezéséből szeretnék egy rövid idézetet 
közölni: „Püspökeinket megkerestük, s közöltük velük, 
hogy csak Jézus parancsát akarjuk teljesíteni, aki 
hüvelybe dugatta a kardot Péterrel. A Püspöki Kar 
teológus-szakreferense válaszol: azért nem 
támogathatnak minket, mert megbontjuk az 
erőegyensúlyt a NATO és a Varsói Szerződés között. 
Kihúztuk magunkat, harminc árva magyar legény, hogy 
még erre is képesek vagyunk…, s ilyen teológiai 
indokolás alapján. Paskai László a neve a teológusnak 
és szakreferensnek.”13 
Ennek kapcsán 1983 februárjában dr. Cserháti József 
püspökkari titkár levelet írt Kiszely Károlynak, 
amelyben kifejtette, hogy kilátástalan a lelkiismereti 
szolgálatmegtagadók érdekében vívott harc, mivel az 
amorális.  Azt sem volt hajlandó igazolni, hogy a 

12 MOL-XIX-A-21-d-0033a-4-1982 (193. doboz) 5696. 
13 BULÁNYI György: „Gyalázatos volt, ami velünk történt”. 
Bulányi György páter a katolikus egyházról. Népszabadság, 
2001. szept. 3. 
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lelkiismereti szabadság lehetővé tenné a katonaság 
elutasítását.  
Ahogy az események egyre nagyobb nyilvánosságot 
kaptak, egyre több külföldi gondolkodót kezdtek el 
foglalkoztatni.  Közülük emelném ki Franz Böckle 
morálteológus és Thomas J. Gumbleton püspök (az 
amerikai Pax Christi elnöke) nevét, akik hivatalos 
levelet írtak a magyar püspököknek arról, hogy senki 
sem köteles a lelkiismeretével ellentétesen teljesíteni a 
katonai szolgálatot. 
1985-ben dr. Boda László magyar morálteológus is 
levelet írt Kiszely Károlynak, aki akkor a magyar 
katolikus szolgálatmegtagadók szószólója volt. Ebben 
azt magyarázza, hogy a szolgálatmegtagadók csak 
lelkiismeretükre hivatkozva utasíthatják el a 
szolgálatot, mivel az egyház tanítása ehhez nem adhat 
indítékot. 
1985-től a katolikus szolgálatmegtagadók többsége 
ellen szigorúbb ítéleteket hoztak, a fogházbüntetést 
egyre inkább börtönbüntetés váltotta fel. Ennek okait 
egy ÁEH iratok között talált, 1984-ben keletkezett 
feljegyzés részletével szeretném megvilágítani: 
„Jelenleg nem tölti be funkcióját az az állami 
intézkedés, amellyel fellépünk a sorkatonai szolgálatot 
megtagadó személyekkel szemben, akik 
szabadságvesztés büntetésüket a baracskai 
büntetésvégrehajtási intézménynél töltik. (…) Az ottani 
életkörülmények, az elitéltek helyzete nem jelent 
visszatartó erőt azoknak a számára, akik a katonai 
szolgálatot ma megtagadják. Ezt Bulányi György és 
mozgalmának más vezetői arra használják fel, hogy 
mind több fiatal katonaköteles személyt birjanak rá a 
szolgálat megtagadására, hivatkozva arra, hogy a 
sorkatonai szolgálatot teljesitő fiatalok körülményei, 
életrendje feszesebb és terhesebb, mint a büntetésüket 
Baracskán töltő elitélteké.”14 Ebből következik, hogy 
szükséges szigorítani a büntetéseken, hogy az nagyobb 
visszatartó erő lehessen. 
Ezek után 1986. október 17-én a Magyar Püspöki Kar 
nyilatkozatában Paskai László15 vezetésével a 
lelkiismereti okból történő katonai szolgálatmegtagadás 
ellen foglalt állást. A II. Vatikáni zsinat tanítására 
hivatkozva elutasították azt a vádat, miszerint a 
katolikus egyház egyetértene a katonai szolgálat 
megtagadásának elvével. Idézték a zsinat azon részét is, 
ami azt javasolja az államoknak, hogy megértően 
kezeljék azokat, akik lelkiismeretükre hivatkozva 

 
14 XIX-A-21-d-0033a-1-1984 (206. doboz) 2230. 
15 Paskai László OFM: (Szeged, 1927. máj. 8. -) 1986. júl. 1. 
és 1990. szept. 10. között a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
elnöke. 1987 márciusától esztergomi érsek, 1988-tól bíboros. 
2002 decemberében lemondott, és elfogadták 
visszavonulását. 
16 A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata a katonai 
szolgálatról. In: Egyházfórum. 1. évf. 2. szám (1986, Luzern) 
120-122.o. 121.o. 

utasítják el a katonai szolgálatot. Ezt a feladatot 
lényegében az államra hárították, ezzel az indoklással: 
„A konkrét feladatok megállapítása és megszervezése a 
haza védelmében nem az egyház, hanem az állam 
feladata.”16 De ettől függetlenül sem nyilatkoztak 
megértően a szolgálatmegtagadókról, nem próbálnak 
kiállni mellettük, sőt. Ahogy írják: „A katolikus egyház 
szociális tanítása vallja, hogy az államnak joga és 
kötelessége a haza védelme, az állampolgárok javának 
szolgálata, a közbiztonság, a nemzeti és erkölcsi értékek 
fenntartása; ugyanakkor megkívánhatja az 
állampolgároktól mindazt, amivel a reá háruló 
kötelességeket és jogokat végrehajtani, megvédeni, 
biztosítani tudja. Ide tartozik a katonai szolgálat is.”17 
Ez a nyilatkozat a II. Vatikáni Zsinat nagyon sajátos 
értelmezésén alapult, ami természetesen felháborodást 
is eredményezett. „A nyilatkozat nemzetközi katolikus 
újságírók szerint a világegyházban példa nélkül álló és 
abszolút tarthatatlan.”18 
Erre válaszul 1986. november 5-én 17 Bokor-tag 
aláírásával kiadták Az erőszakmentességet képviselő 
magyarországi kisközösségek hitvallása című írást. 
Ebben elítélték a Püspökkari Nyilatkozat 
mondanivalóját: „Jelen Hitvallásunkkal az egész világ 
színe előtt el akarjuk határolni magunkat a Püspöki Kar 
egyházüldöző Nyilatkozatától, és szolidaritásunkat 
akarjuk kifejezni mindazok iránt, akik a múltban, a 
jelenben s a jövőben súlyos szenvedések árán is 
hűségesek maradnak Jézus parancsához: Szeressétek 
ellenségeiteket!”19 A hitvallásban leszögezik, hogy a 
Püspökkari Nyilatkozat nem csak a II. Vatikáni Zsinat 
tanításával, de még a katolikus egyház tanításával is 
szemben áll. Sérelmezik, hogy a nyilatkozat 
megjelenésével egyidejűleg elítélt két katolikus 
szolgálatmegtagadó súlyosabb büntetést kapott, fogház 
helyett börtönbüntetésre ítélték őket. Azt is említik, 
hogy a nyilatkozat politikai okokból a tényeknek is 
ellentmond, mivel „Minden állam a béke fenntartására 
hivatkozva tart fenn hadsereget, s az emberiség élete 
mégis tele van a békét megsemmisítő háborúkkal. Ezért 
a történelmi tényekkel szemben álló „megbeszélések” 
semmiféle alapot sem nyújtanak ahhoz, hogy 
püspökeink gyakorolják tanítói tisztüket.”20 A 
Püspökkari Nyilatkozat végén az Isten Bárányára 
hivatkoznak, amit ez a hitvallás felháborítónak tart, 
mivel ezzel saját magának mond ellent a nyilatkozat: 
„befejezésképpen még „Isten Bárányára” is hivatkozik, 

17 A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata a katonai 
szolgálatról. 120.o. 
18 KISZELY Károly: A katolikus katonai szolgálatmegtagadók 
Magyarországon. In: Egyházfórum. 3. évf. 1-2. szám (1988, 
Luzern) 174-181. 174.o. 
19 Az erőszakmentességet képviselő magyarországi 
kisközösségek hitvallása. In: Egyházfórum. 1. évf. 2. szám 
(1986, Luzern) 122-126.o. 123.o. 
20 Az erőszakmentességet képviselő magyarországi 
kisközösségek hitvallása. 125.o. 
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akiről pedig abszolút egyértelműen köztudott, hogy 
hüvelyébe dugatta a kardot, és hogy minden kard 
kikapcsolása által ígérte nekünk a békét.”21 
A nemzetközi nyilvánosság illusztrálására említeném 
azt, hogy 1987 márciusában például arról írtak jelentést: 
„a holland rádió ifjúsági részlegének Magyarországon 
tartózkodó munkatársa arról tájékoztatta BULÁNYI 
GYÖRGY-öt, hogy Hollandiában egy békemozgalmi 
csoport szolidaritási hetet tervez, melynek keretében 
kifejezik szolidaritásukat a magyar katolikus katonai 
szolgálatmegtagadókkal.”22 
1987 decemberében a büntetéseket újból súlyosbították, 
bár ezt Miklós Imre az 1988. február 2-án Bécsben 
tartott sajtókonferencián tagadta. 1988-ban és 1989-ben 
már csak egy-egy Bokor-tag tagadta meg a katonai 
szolgálatot, s ezekben az években már meg is kezdődtek 
a tárgyalások a honvédelmi törvény módosításáról. Így 
erről az utolsó időszakról majd az alternatív katonai 
szolgálatot bevezető törvény létrejötte kapcsán írok. 

 
(folytatjuk) 

 
 
METZGER BALÁZS 

A FIÁT KERESTE 
(10.) 

 
Linus sok időt töltött a fafaragóknál. Egy vén, hatalmas, 
két törzsű szilfa jó nagy darabja volt az alkotóműhely 
udvarára rakva, hogy majd darabokra fűrészelik. De a 
fiú elkérte magának, valamit belelátott. Jó barátságba 
került egy öreg mesterrel. Pusmogtak, tervezgettek a 
dupla, alul összenőtt törzsnél, mely alatt a gyökerek egy 
része is épségben megmaradt, majd nagy munkába 
kezdtek. Linus nagy elszántsággal faragta az öreggel ezt 
a fát. Erősen úgy tűnt, nagy késztetés volt benne, hogy 
valamit a lelkéből belefaragjon ebbe a fába. Amit Tiril 
néni tett a lelkével, és Vilde léte tovább gyógyított, talán 
itt, ezzel az alkotással forrta ki magát teljesen.  
Úgy tűnt, Linusnak nagy szerencséje volt, hogy a sors 
elé hozta azokat a személyeket, lehetőségeket, melyek 
segítségével fel tudott nőni, és valahogy túljutott élete 
nagy traumáján. Képes volt átértékelni, feldolgozni apja 
elvesztését, és azt, hogy az idő átértékelt, 
megváltoztatott már mindent. Megértette, belátta és 
átélte azt, hogy apja nélkül válik felnőtté, és ha 
találkoznak, az már egy egészen más viszony lesz, mint 
ahogy évekig gondolta. Bármennyire is keserves és 
szomorú az, amit az idő művelt velük, az élet 
továbbmegy, van jövő, ami boldog is lehet. Svar nem 

 
21 Az erőszakmentességet képviselő magyarországi 
kisközösségek hitvallása. 125.o. 

kapott ennyi segítséget, és helyzete is nehezebb volt, 
apaként. Kettejük közül ő volt az, akinek kisebb esélye 
volt élettörténetük feldolgozására. 
Már egy éve dolgozott Linus a szobron az öreg 
mesterrel, mikor kihirdettek egy jelentős fafaragó 
versenyt. Az alkotásoknak helye lett a Múzeum újonnan 
átadott nagy helyiségeiben. És Linusék beneveztek erre.  
Az odavitt szobrok sokasága közül nemzetközi zsűri 
válogatta ki a kiállításra érdemes darabokat. Díjat is 
osztottak. A fiú szobra igen kilógott a többi, 
hagyományosabb alkotás közül. Ezüstös csillogása, 
furcsa, kicsit tojásnak, vagy inkább könnycseppnek, de 
akár kagylóhéjaknak, vagy páros csónaknak is 
felfogható kinézete nagyon szokatlan volt. Linus finom 
kvarchomokot tett a lakkba, hogy ezüstös színű legyen 
kívülről az alkotás. A zsűri tagjai hamar megtalálták a 
legérdemesebbnek tűnő szobrokat, amikor az egyik 
balti államból származó bíráló a szoborhoz hívta egyik 
társát. 
Rövidesen az összes zsűritag ott állt az alkotás körül. 
Linusék szobra elindult a hírnév felé. 
Végül ez a szobor nyerte meg a versenyt, és 
emblematikus jelképe lett az országegyesítésnek. Linus 
több újságban is szerepelt, ismert fiatal alkotó lett. De 
több szobrot nem csinált többé. Ebben benne volt 
minden, amit mondani akart. A szobortól 
legrészletesebben a főváros legnagyobb példányszámú 
újságjában lehetett olvasni, mely összefoglalta az 
alkotás értelmezéseit: 

Fiatal alkotó és idős mester közös munkája:  
Az Idő szobor szenzációs győzelme a fafaragók 

versenyén 
A négy évente megrendezett fővárosi fafaragó 
versenyen egy szokatlan, forradalmian új megoldásokat 
felvonultató művészi alkotás nyerte meg a fődíjat. A 
zsűri beszámolója szerint már majdnem lezárták az 
értékelést, amikor egyikük felfigyelt a faragványban 
megjelenített néhány szimbólumra. Rövidesen már 
minden bíráló művész ott csoportosult a szobornál, 
értelmezve azt. 
A kedves olvasó már alapos elemzés után olvashatja a 
részleteket, és a mellékelt illusztráció igyekszik, nem a 
maga teljességében mutatni az alkotást.  
Kívülről egy ezüstösen csillogó tojást láthatunk, mely 
úgy ül a gyökereken, mint ha egy madárfészekben 
lenne. De tojás így nem áll a fészekben, helyzete 
szokatlan. Két oldalt nyitott ez a forma, emberalakokat 
láthatunk benne. Ha meghosszabbítanánk a tojás csonka 
végét felül egyenesekkel, összeérnének csúcsban, akkor 

22 ÁBTL-III/III-37-45/1 


