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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. 
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kapcsolatban pontos adatok nem állnak 
rendelkezésemre. Viselkedésük miatt a helyi tanács 
megintette őket, vagy pénzbírságot kaptak, a 
meglévő adatok alapján 300 és 1000 Ft közötti 
változó összegű büntetést szabtak ki rájuk. 

 Másik módja a katonai szolgálatmegtagadásnak 
a már átvett katonakönyvek visszaküldése. Ezt egy 
levél kíséretében több Bokor közösségbeli tag is 
megtette, amelyben kifejtette álláspontjának 
megváltozását a katonaságban való részvétellel 
kapcsolatban. Ezt tette például Lipien Mihály 
Endrődön szolgáló pap 1984-ben: „Augusztus 18-án 
Lipien Mihály endrődi /Békés megye/ rk. 
segédlelkész juttatta el ily módon katonakönyvét és 
nyilatkozatát a területileg illetékes hadkiegészítő 
parancsnokságnak.”6 Ezzel a tevékenységgel 
kapcsolatban sem áll rendelkezésre pontos 
számadat, de az bizonyos, hogy nem csak néhány 
főről van szó ennek kapcsán. 

 

I. Küzdelem az alternatív katonai szolgálat 
bevezetéséért 

Az 1980-as évek második felétől kezdve egyre több 
fórumon támogatták a katonai szolgálatmegtagadás 
ügyét. Ezeket több nemzetközi okmány is 
megerősítette, például az ENSZ Emberi Jogok 
Bizottságának 1987. február 10-i határozata7, és az 
Európai Parlament ajánlása, amit 1987. április 9-én 
tettek közzé. „A hazai és nemzetközi nyomás, az 
MSZMP hatalmi pozícióinak gyengülése, a 
gazdasági kényszerhelyzet, a válság elmélyülése és 
a politikai reform halaszthatatlansága azt 
eredményezte, hogy az állami és egyházi szitkok, az 
üldözés és kiközösítés évtizedei után, a 
katonaiszolgálat-megtagadás nem mint üldözendő 
bűncselekmény, hanem mint rendezhető társadalmi 
probléma került szóba.”8- foglalta össze a helyzetet 
dr. Csapody Tamás. 

1987 őszén a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat 
Budapesten tartott konferenciát, ahol napirendre 
került a katonai szolgálatmegtagadás kérdése is, és 
ennek kapcsán petíciót intéztek az MSZMP-hez. 
1988 februárjában alakult meg a Kelet-Nyugat 
Párbeszéd Hálózat magyar csoportja, amely 

 
6 MOL-XIX-A-21-d-0033-a-1-1984 (206. d.) 2229. 
7 1987. márc. 10-én az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága azt a 
döntést hozta, „hogy a katonai szolgálat lelkiismereti okból 
történő megtagadását tekintsék az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, valamint a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezménye által elismert 
gondolatszabadsághoz, lelkiismereti és vallásszabadsághoz 
való jog törvényes gyakorlásának.” A katonaságmegtagadás 

feladatának tekintette az alternatív katonai szolgálat 
bevezetéséért való munkálkodást. 

1988 tavaszán Paskai László bíboros vetette fel a 
nyilvánosság előtt, az állami és egyházi vezetők 
találkozóján, hogy a kérdést rendezni kellene. Grósz 
Károly miniszterelnök biztosította arról, hogy 
megoldást fognak keresni a problémára. Ekkor 
értesítették a nyugati közvéleményt arról, hogy a 
magyar egyház és a kormány már tárgyal a 
lelkiismereti szolgálatmegtagadók helyzetének 
rendezéséről. 1988. március 20-án Grósz Károly 
miniszterelnök és dr. Paskai László prímás 
bejelentették, hogy készek a kérdés rendezésére.9 
Ezen események kapcsán a katonai szolgálat 
megtagadásának gondolata bekerülhetett a 
közvélemény jelentősebb témái közé. Az Országos 
Béketanács csak ekkor állt a szolgálatmegtagadók 
mellé. 

A bejelentés mellett hamarosan megjelentek az 
enyhülésre utaló jelek. A baracskai fogházban 
engedélyezték a Biblia olvasását, és próbálták 
humanizálni a körülményeket. A fogházból, 
börtönből szabadultakat visszavették eredeti 
állásukba. Azokat, akik akkor még éppen 
büntetésüket töltötték, feltételesen szabadon 
bocsátották. A még függőben lévő pereket 
felfüggesztették. 

A Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat egy 9 oldalas, 17 
paragrafusból álló törvénytervezetet nyújtott be az 
alternatív katonai szolgálat bevezetéséről, az 
Országgyűlésnek, amihez 790 aláírást csatoltak. 

1988. július 19-én az Agitációs és Propaganda 
Bizottság ülésén az első napirendi pont egy 
előterjesztés volt a katonai szolgálatot vallási vagy 
lelkiismereti okokból megtagadó hadkötelesekkel 
kapcsolatos eljárás helyzetéről. A bizottság 
„indokoltnak tartja, hogy a kérdéssel a Politikai 
Bizottság is foglalkozzon, mivel a közvetlenül 
érintettek szűk körén kívül a társadalom széles 
rétegeit foglalkoztató, nemzetközi hatásában is 
fontos problémáról van szó.”10 A Politikai Bizottság 
számára javaslatot készítettek, amiben már 
felvetették az alternatív katonai szolgálat 
bevezetésének lehetőségét azok számára, akik 
bármilyen lelkiismereti okból kifolyólag 
elutasítanák a fegyveres vagy fegyvertelen katonai 

alapvető emberi jog! In: „Érted vagyok” Közösségi és családi 
folyóirat. V. évf. 5. szám. (1994. okt.) 20.o. 
8 CSAPODY Tamás: Szelídek lázadása. In: Civil 
forgatókönyvek.186-190.o. 189.o. 
9 KISZELY Károly: A katolikus katonai szolgálatmegtagadók 
Magyarországon. In: Egyházfórum. 1988/1-2. Luzern. 174-
181.o. 177-178.o. 
10 HU-MOL M-KS 288-41/510.ő.e. 1-2. 
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szolgálatot. Ezzel kapcsolatban azt is indokoltnak 
tartották, hogy ügyeljenek arra, hogy a katonai 
szolgálat vonzóbbá váljon, nehogy túl sokan 
válasszák az alternatív katonai szolgálatot. 

 Onnantól kezdve, hogy nyilvánosságra hozták, 
hogy a honvédelmi törvény módosításáról tárgyalni 
fognak, a Bokor közösség tagjai közül többen a 
törvénytervezet megalkotásából is ki akarták venni a 
részüket. Az országgyűlési képviselőknek leveleket 
írtak, amelyekben megfogalmazták javaslataikat a 
bevezetésre kerülő alternatív katonai szolgálat 
körülményeivel kapcsolatban. Ezekre a levelekre 
pozitív és negatív visszajelzések is érkeztek. Volt, 
aki támogatásáról biztosította a levél íróit, és arról, 
hogy figyelembe veszik a javaslatokat a 
megbeszélések során. Míg más megtagadta a 
támogatását, és jelezte egyet nem értését.11 

 Októberben, az Országgyűlés őszi 
ülésszakának megnyitásakor körülbelül ezren 
tüntettek a parlament előtt az alternatív katonai 
szolgálat bevezetéséért, és a katonai 
szolgálatmegtagadásért börtönbe kerültek szabadon 
bocsátásáért. Dr. Merza József egy 1500 aláírással 
ellátott petíciót adott át az Országgyűlés 
sajtófőnökének. Bíró László a Fidesz, Perlaky 
Tamás a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat 
képviseletében felkereste Pozsgay Imre 
államminiszter titkárságát, ahol egy, a 
miniszterelnök számára továbbítandó nyílt levél 
továbbítását kérték. 12 

A tárgyalások megkezdődtek az ügyben, s 1989 
januárjában az országgyűlés módosította az 
Alkotmányt. A Honvédelmi Bizottság 
törvénytervezetek előkészítésére adott utasítást. Az 
országgyűlés 1989 őszi ülésszakára tűzték ki a 
polgári szolgálat bevezetéséről szóló új 
jogszabályok kérdésének tárgyalását. 1990 nyarán 
módosították a honvédelmi törvényt. Ez alapján 
lehetett választani fegyveres, fegyvertelen és polgári 
szolgálat között. 

 

II. Vélemények a Bokor mozgalomról 

 
11 A levelek megjelentek a Karácsonyi Ajándék 1989. évi 
számában: ’89 Dokumentumgyűjtemény (szerk. Bulkai 
Tamás) 
12 Páci Ferenc: „Békés békétlenek” Magyarországon. A 
katonai szolgálatmegtagadás hazai történetéhez. Beszélő, I. 
évf. 3. szám. (1988.) 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Ebekes-
beketlenek%E2%80%9D-magyarorszagon 

A Bokor közösség szerepét eltérően ítélték meg, a 
rendszerváltást követően is. Bulányi György 
rehabilitálására 1997-ig kellett várni. Vannak, akik 
azt gondolták, csupán a magyar egyház nem volt 
hajlandó arra, hogy beismerje korábbi tévedéseit, 
ezért nem történt ez korábban meg. Ahogy például 
dr. Csapody Tamás írta 1990-ben: „Az egyház 
akarva akaratlanul belement abba, hogy az 50-es és 
64-es megállapodásokat keresztülvigye. Politikai 
okok miatt teológiai vádakkal, elítélte Bulányit. 
Csakhogy időközben a foglár eltűnt, az ítélet 
megmaradt. Szívesen visszavonná a klérus Bulányi 
felfüggesztését, de konspirációs készségét nem 
hajlandó bevallani, tévedhetetlenségének látszatát 
nem hajlandó feladni. Bulányitól várja teológiai 
„tévedéseinek” megvallását. Pontosabban: 
feltétlen, kritika nélküli engedelmességet követelnek 
tőle, ami egyet jelentene a negyvenéves hatékony 
munkájának a megtagadásával, a múlt 
kibeszéletlenségével.”13 Viszont vannak, akik 
amellett érvelnek, hogy Bulányi György semmiféle 
rendszerhez nem hajlandó alkalmazkodni, így nem 
csak az egyházat lehet hibáztatni, ha nem akarta 
visszavonni ítéletét. R. Székely Julianna 1993 
februárjában például ezt írta Bulányi atyáról: 
„Nagyon úgy fest, hogy őt nem ez vagy amaz a 
rendszer veti ki magából. Ő alapvetően és 
örökérvényűen rendszeridegen. Idegen tőle minden 
rendszer, minden állam- és erőszakszervezet, 
minden megkövült intézmény és hierarchia. (…) Ő 
persze meg van győződve róla, hogy tökéletesen 
illeszkedik. Ha nem is ebbe, de egy isteni országba, 
amelynek törvényeit saját maga akarta kikutatni. 
Ahelyett, hogy belenyugodott volna állam és egyház 
már-már egybehangzó tanításaiba, fogta magát, és 
elővette az evangéliumot, hogy a saját szemével 
győződjön meg róla, mit is akart hát Jézus 
Krisztus.”14 

„Az állam erőszakszervezet, s ezt legitimálja az 
egyház – Jézus világos tanítása ellenében”15 – 
hangzott el Bulányi atya szájából. Ezt így is élhette 
meg, de azt nem lehet tagadni, hogy tanítása valóban 
radikális volt, és ezzel az egyház egységét is 
veszélyeztette. Elképzelhető, hogy a magyar egyház 
vezetői közül többen valóban nem értettek egyet 
minden nézetével, de alapvető mondanivalója 
egyértelműen krisztusi volt. Egy cikk írójában az is 

 
13 Csapody Tamás: Fekete marad-e a bárány? Élet és 
Irodalom. 1990. ápr. 13. 
14 R. Székely Julianna: A kitagadott. Magyar Hírlap. 1993. 
febr. 1. 7.o. 
15 „A III/III-asok megbízható barátai” – Bulányi Györggyel, 
a Bokor Katolikus Bázisközösség alapítójával Kunstár 
Csaba készített interjút. Élet és irodalom. 2001. márc. 23. 
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felmerült, hogy a Bokor nem egy katolikus 
megújulási mozgalom, hanem inkább a nazarénusok 
valamiféle társegyházává, egy független 
kisegyházzá alakult az idők során.16 

 Tomka Miklós 2001-ben egy, a 
Népszabadságban megjelent cikkében Max Weber 
szociológus munkássága alapján az erkölcsiség két 
formáját különbözteti meg: elvetikát és 
felelősségetikát. Nehezményezi, hogy Bulányi atya 
és a Bokor közösség tagjai elvetikát képviseltek, 
hogy mindenáron saját elveik alapján döntöttek, 
gondolkodás és mérlegelés, másokért való 
felelősségvállalás nélkül. „Az elvetikára épülő 
cselekvés pontosan kiszámítható. A hatalom mindig 
tudta, hogyan lehet a Bulányi-csoportot beleugratni 
valamibe. Sok vallási kiscsoport és mozgalom volt a 
hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán. 
Bulányiék nem tartoztak a legfontosabbak közé. De 
a leginkább kiszámíthatóak és legkönnyebben 
manipulálhatóak voltak. Tudni lehetett, hogy mások 
véleményével nem törődnek. Tudni lehetett, hogy az 
egyházi vezetésre fütyülnek, s eszükbe sem jut annak 
szempontjait figyelembe venni. Tudni lehetett, 
hogyha egy rangosabb tagjukat behívják katonának, 
vele közösséget vállalnak. Ha tehát az állam 
nyilvános konfliktust akart, más sem kellett, mint 
besorozni egy „bulányistát”. Az megtagadta a 
szolgálatot, ezért lecsukták. A mozgalom más tagjai 
tiltakoztak, alkalmasint külföldi újságokban. S az 
állami szervek elkezdhették a szemrehányásokat a 
püspököknél, hogy rosszul vezetik a rájuk bízottakat, 
hogy ők a felelősek az országos felfordulásért”.17 

 „Jelenits István bírálja a Bulányin keresztül a 
hitükért a börtönt is vállaló papokat, mert sokszor 
„hiúságból, gőgből, türelmetlenségből” 
választották a hősies megoldást, „nincs bennük elég 
alázat, megértés és felelősségtudat mások iránt. 
Sokszor egyszerűbb hősnek lenni úgy, hogy (…) 
vállalom a börtönt például, és azután ezzel meg van 
oldva a kérdés.”- hivatkozik erre Kasza László egy 
cikkében.18 Kasza ezzel szemben felveti a krisztusi 
magatartást mint példát. Azt is érdemes 
megjegyezni, hogy a börtönből való szabadulás után 
a katonai szolgálatmegtagadók előélete azonos volt 
a köztörvényes bűnözőkével. Nem kaphattak 
erkölcsi bizonyítványt, sem útlevelet, valamint 
továbbtanulási lehetőségeik sem voltak. Tehát 
mindenképp több veszteségről volt szó, mint a 
néhány börtönben töltött évről, bár azért az sem 
csekélység. 

 
16 Papp Ferenc: Bulányi nazarénus volna? Népszabadság. 
2001. nov. 8. 
17 Tomka Miklós: Elvek és felelősség. Népszabadság. 2001. 
szept. 10. 

Talán már ennyi cikk áttekintése is lehetővé tette, 
hogy lássuk, a Bulányi Györgyről és a Bokor 
mozgalom szerepéről alkotott vélemények rendkívül 
sokszínűek. Az alapvető gondolatait, tanítását, a 
szeretet-parancs elsődlegességét nem sokan vitatták. 
Inkább ezek radikális megvalósítását tartották 
elképzelhetetlennek, az ezért való küzdelmet pedig 
gyakran feleslegesnek és felelőtlennek találták. 

 

 

DEMECZKY JENŐ 

AZ EGYSÉGES KERESZTÉNY 
EURÓPA ESZMÉJÉNEK 

TÖRTÉNELMI KÍSÉRLETE ÉS 
BUKÁSA 

Európa mai értelemben vett fogalma csak a késői 
felvilágosodás terméke, a virágzó középkor 
időszakaszában csak földrajzi elnevezésként szerepel. 
Mint ilyen, szintén nem azonos mai értelmezésével. A 
görögök a Közel-Kelet szemita népeitől vették át nevét 
'ereb' ('irib') alakban, jelentése: homály, napnyugta. 
Óasszíriai feliratokon szerepel az 'aÇu' (kelet, 
napfölkelte) kifejezéssel együtt, innét ered Ázsia és 
Európa elnevezése. Amint látjuk, kezdetben csupán 
irányt jelölt, nem helyet. Érintetlen szűzföldnek 
bizonyult a Közel-Kelet hanyatló civilizációi számára, 
amelyen kivirágozhatott a kapcsolódó utód-civilizáció 
élete. 

Az indogermán népvándorlások előtt ligurok, ibérek, 
finnek lakták, egymástól elszigetelt természetes 
vadságban, avagy rézkorszaki matriarchális 
faluközösségekben élve. Számukra Európa a 
kimeríthetetlen őserdőt, vagy a folyók árterének 
termékeny síkságait jelentette, ha egyáltalán tudtak 
arról, hogy Ázsia legnyugatibb 'félszigetén' élnek. 

Toynbee 'kapcsolt civilizációk'-ról szóló elmélete 
alapján nem meglepő, hogy az indogermán 
népvándorlás által kialakított új európai helyzetben 
azok a népek indultak gyors fejlődésnek, amelyek 
kapcsolatba kerültek a Közel-Kelet halódó 
társadalmaival, elsősorban a görögök, majd a rómaiak, 
s a távolabbi területek népei (nyugaton a frankok, 
középen a germánok, keleten a szlávok) megmaradtak 
természeti állapotukban, amíg később ezek is 

18 Kasza László: Megint Bulányi! Népszabadság, 2001. nov. 
12. 


