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Tisztázni kellene, hogy a házasság egy életre szóló 
társasjáték, hiszen a gyermekeink túlélnek minket, s 
végig előttük lebeg a képünk, a mintánk, nem lehet 
valahol közben abbahagyni!  

Játék közben egy valamit nem lehet megtenni: 
lesöpörni a bábukat az asztalról, mert nem tetszik 
nekem valami, nem készültem fel a vereségre. Meg 
kell tudnom oldani minden feszültséget, minden új 
kihívást, ami rendszerint csak azért tűnik újnak, mert 
én nem készültem fel rá, nincsen hozzá kulcsom. 
Vagy beletörik a kulcsom a zárba, vagy felfedezek 
magamban valami új tehetséget, s megizmosodva 
tudom folytatni a játékot. 

S ezzel naponta tudok újat alkotni, hisz a gyermeket 
is naponta szülöm tovább, s naponta vagyok Isten 
munkatársa! 

Tehát a házasság olyan sokszínű tud lenni, amennyi 
színt be tudunk fogadni a szivárványból, a Mennyei 
Atyánkból.   

Pomáz, 2015. 11. 11. 

 

LIPIEN MIHÁLY 

„A SZÓ ELSZÁLL…!” 
Nem hivatalosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
dolgozójaként, a Bokor Katolikus Bázisközösség 
tagjaként és a keresztény-zsidó párbeszéd 
elkötelezett képviselőjeként érkeztem a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra.  

Az az eucharisztikus emlékkép volt előttem, amikor 
közösségi testvéreim még az 1989-es események 
előtt Baracskán töltötték börtönbüntetésüket a 
katonai szolgálatmegtagadásuk miatt. A közösségi 
szentmiséinken a konszekrált és a börtönbe 
bejuttatott keksz jelentette számukra a rendszeres 
áldozás és szentségimádás lehetőségét. Akkor még a 
Biblia is tiltva volt a börtönökben. 

Hálás szívvel gondolok munkahelyi vezetőimre, 
akik egy kiemelt ügy lefolytatása közben lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy öt nap szabadságot vehessek 
ki. 

Két eucharisztikus olvasmánnyal készültem a nagy 
alkalomra. Szécsi József vallásfilozófusnak a 
Kongresszus honlapján található az eucharisztia 
történetét bemutató írása, és Gromon András 
legújabb könyvében a „Teste és vére?” című fejezet 
elolvasása adott lelkiekben felkészítő gondolatokat. 

A Kongresszus kiválasztott zsoltárszövege 
gyönyörűnek bizonyult: „Minden forrásom Belőled 
fakad!” (Zsolt. 87,7) Csak azt sajnálom, hogy a 
Szent István Társulat által kiadott Szentírásban nem 
ez a szép és eredeti szövegformula szerepel. 

Öt gyönyörű napot tölthettem el a Kongresszus 
Hungexpo rendezvényein. Megéreztem, hogy az 
otthoni családon túl az egész Földet átölelő nagy 
családnak is a tagja vagyok. A regisztrációt 
követően megkaptam a zarándokcsomagomat, 
melyben minden szükséges kincset megtaláltam, 
hogy otthonosan vehessek részt a programokon. A 
Bibliában pedig pontosan megtaláltam azt a helyet 
amelyet magaménak érezhettem az „A” pavilonban 
(Lk 18,13). A reggeli laudes, a katekézis, a 
tanúságtételek nagy hatást tettek rám. De az igazi 
nagy istenélményt a szentmisék jelentették. Az 
igeliturgiát követő szentbeszédek őszinték és 
tartalmasak voltak. A zenei részek pedig különösen 
felemelő lelki hatást váltottak ki bennem. Minden 
nap a misék után csak sokára indultam el ebédelni, 
hogy elraktározzam a sok-sok lelki ajándékot. Az 
ebéd utáni szünetekben pedig az ortodox faháznál 
gyönyörködtem az ikonmásolatokban. Az utolsó 
napon „búcsúfiaként” Rubljov Szentháromság 
ikonmásolatát választottam ki, hogy odahaza a 
helyettem is helytálló feleségemnek 
kedveskedhessek a házassági évfordulónkra. 

Délutánonként nem a sztár fakultációs 
programokból választottam, hanem oda mentem, 
ahol a világ távoli részéről érkező és kevésbé ismert 
előadó mondta el gondolatait, mutatta be 
közösségük életét. Meglepődve tapasztaltam, hogy 
még a nem sztár előadókat is százával jöttek 
meghallgatni. Az utolsó hungexpos napon Etienne 
Verő péntek délutáni fakultációját - a téma iránti 
érdeklődésem miatt - tudatosan választottam. 
Előadása (Eucharisztia, zsidó liturgia és Izrael 
misztériuma) magával ragadó volt. Külön 
dicsérendő, ahogy a hallgatóságot buzdította, hogy 
személyes jelenlétükkel tekintsenek bele a 
zsinagógai liturgiákba. 

Csodálatos öt napos lelkigyakorlatot töltöttem a 
Hungexpon. Nagyon szépen alakították ki a 
kápolnát, ahol öröm volt imádkozni. Köszönöm 
mindenkinek, aki ehhez az élményhez a legkisebb 
szolgálatával is hozzájárult. Külön örömmel töltött 
el, hogy a keleti keresztény testvéregyházak 
képviselői is jelen voltak ezen az eseményen. 

Ferenc pápa Magyarországra érkezését, a 
Szépművészeti Múzeumban lezajlott találkozásait és 
a záró szentmisét már a televízió előtt, családi 
körben néztem meg. Ekkor azonban eljött az a 
pillanat, amikor „eltörött a mécses”. Nem vagyok 
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egy misztikus alkat, de amikor a szentáldozás alatt 
felcsendült Marco Frisina: Anima Christi műve és 
benne Nagy Borbála és Boros Mátyás szólója, 
potyogtak a könnyeim. 

Ez volt az én élményem a 
Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszuson, és 
azóta is erről az élményről beszélek mindenkinek, 
mert az én forrásom is Belőle fakad. 

 

 

CSIKY ANNAMÁRIA  

KERESZTÉNY KATONAI 
SZOLGÁLATMEGTAGADÓK 

MAGYARORSZÁGON 1979 ÉS 1989 
KÖZÖTT (5.) 

1. A katolikus katonai 
szolgálatmegtagadás további formái 

A fegyveres katonai szolgálatot megtagadókon kívül 
fontosnak tartom, hogy említést tegyek azokról is, 
akik más formában nyilvánították ki a katonai 
szolgálattal szembeni tiltakozásukat. Ezek 
vizsgálatával kapcsolatban pontos összesítő adatok 
nem állnak rendelkezésemre, de mindenképpen 
legalább példákat szeretnék hozni, amik láttatják, 
hogy sokkal többről volt szó abban az időszakban, 
mint az eddig említett 26 katonai 
szolgálatmegtagadóról. Ezzel nyilvánvalóan nem az 
ő szerepüket szeretném kisebbíteni, csupán fontos 
észrevenni, hogy ezek a tevékenységek egymást 
kiegészítve fejtették ki hatásukat. 

Elsőként azokat az egészségügyben dolgozó nőkkel 
foglalkozom, akik nem vették át a katonakönyvüket. 
A nők számára a hadkötelezettséget az 1976. évi I. 
törvény (a honvédelmi törvény) határozta meg. Ez 
azonban csak bizonyos végzettséggel rendelkező 
vagy foglalkozási körben dolgozó nőkre terjedt ki 
(egészségügyi, híradós, számítástechnikai, 
forgalomszabályozó, ellátó, fordító, tolmács, 
műszaki rajzoló, ügyviteli gépkezelő), akik 18 és 45 
év közötti életkorban vannak. Ez a hadkötelezettség 
magában foglalta „a nyilvántartásba vételhez 
szükséges megjelenési és bejelentési 
kötelezettséget” és „háború idején a katonai 
szolgálati kötelezettséget is meghatározott 
szakszolgálatok körében.1 1984 novemberében a 

 
1 1976. évi I. törvény. 30. §. 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8509 
2 A Püspöki Karhoz Intézett levélből. In: HAVASY: A magyar 
katolikusok szenvedései 1944-1989. 223.o. 

Magyar Katolikus Püspöki Karnak az 
erőszakmentességet képviselők levelet írtak annak 
kapcsán, hogy tudomásukra jutott: az imént említett 
előírás végrehajtását az állam meg akarja kezdeni. 
Lelkiismeretükkel összeegyeztethetetlennek tartják, 
hogy a nők még békeidőben is hadkötelesnek 
számítanának, bekerülnének a katonai 
nyilvántartásba, és katonakönyvet kapnának. Ezért 
segítséget kértek a püspöki kartól: „Azzal a kéréssel 
fordulunk a Főtisztelendő Magyar Püspöki Karhoz, 
hogy lelkipásztori szavának súlyával adjon hangot 
és támogassa tiltakozásunkat a megfelelő 
fórumokon. A nőknek eddig még joguk volt 
maguknak, szeretteiknek, kínnal megszült 
gyermekeiknek rajtuk kívül álló erők áldozatává 
lenni. De joguk volt gyilkossá nem lenni is.”2 Ebből 
a levélből látható, hogy a katonaságot ellenzők ez 
ellen még a végrehajtás megkezdése előtt próbáltak 
fellépni, és segítséget kérni a püspöki kartól, akiktől 
semmiféle támogatást nem kaptak. 

A levélnek nem volt tényleges eredménye, a nők 
katonai nyilvántartásba vételét megkezdték. Ennek 
kapcsán a katonakönyvek átvételét elutasító nők 
helyzetéről a teljesség igénye nélkül fogok néhány, 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárában talált napi operatív információs 
jelentést tartalmazó irat alapján rövid bemutatást 
adni. 1985 júniusában az ócsai bázisközösség 
ápolónő tagjai, akik többségükben a budapesti Szent 
István Kórház alkalmazottai voltak, elutasították 
katonakönyvük átvételét. „Katonai idézésüket 
eltépték, a Hadkiegészítő Parancsnokságon 
azonban az előre meghatározott időben megjelentek, 
de ott kifejtették, hogy mivel a behívó parancs a 
háború szolgálatát jelenti, ők erre nem hajlandók. 
Az ápolónők magatartása, s meggyőződésük a 
kórházban való hangoztatása a többi nővér körében 
zavart kelt.”3 Egy nappal később Fejér megyéből 
jött hasonló jelentés, amiben ezt írják: „A bulányista 
bázisközösségi mozgalom tagjaként ismert 2 Fejér 
megyei egészségügyi dolgozó /ápolónők/ vallási 
meggyőződésből fakadó lelkiismereti okokra 
hivatkozva megtagadta a katonai igazolvány 
átvételét.”4 1985 októberében egy székesfehérvári 
segédasszisztens és egy móri szakápoló is 
megtagadta a katonakönyve átvételét, vallási okokra 
hivatkozva. „Mindketten a Bulányi-féle 
egyházközösséghez tartozónak vallják magukat.”5 A 
Bokor közösségben ennél jóval több volt a 
katonakönyv átvételét megtagadó nő, de ezzel 

3 ÁBTL 2.7.1.-BRFK-75-122/12/1985.06.24. 
4 ÁBTL 2.7.1.-Fejér-40-123/9/1985.06.25. 
5 ÁBTL 2.7.1.-BRFK-154/1985.11.24. 


