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KOINÓNIA 

   

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkodó szivének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 
Világitó sugaradat áldja. 

 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világositsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 
 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 

(Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére – részlet) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CSAPODY TAMÁS 

„ITT BENN MINDENKI ÁRTATLAN” 
BESZÉLGETÉS DR. MERZA JÓZSEFFEL, AZ 

EGYIK ELSŐ KATOLIKUS KATONAI 

SZOLGÁLATMEGTAGADÓVAL, A BOKOR 

BÁZISKÖZÖSSÉGI MOZGALOM EGYIK 

VEZETŐJÉVEL 

 

„A Budapesti Katonai Bíróság Budapesten, az 1979. 
szeptember 24-én megtartott nyilvános tárgyalás adatai 

alapján meghozta az alábbi Ítéletet: az 1979. 

szeptember 18-tól őrizetben lévő Dr. Merza József 
polgári egyén vádlottat bűnösnek mondta ki katonai 

szolgálatmegtagadásának bűntettében és ezért 8 (nyolc) 

hónapi szabadságvesztésre, mint fő- és 1 (egy) évre a 
közügyektől eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítéli. A 

szabadságvesztést fogházban kell végrehajtani.” (idézet 

az első fokú bíróság ítéletéből) 

 
Engem még a szentistváni Magyarország eszméivel 

oltottak be, s nem is akárhogyan. Hosszú idő kellett 

ahhoz, hogy belássam: aki itt ezeréves határokban, vagy 
magyar államhatalmi fennsőbbségben gondolkodik, 
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annak embert kell ölni, s egészen biztosan magyarokat 

is. Ezen túl: mindenki, aki magyar hatalmi politikában 

gondolkodik, életveszélyesen kockáztatja a magyar nép 
létét. Ezt racionálisan végig kell gondolni. Azt is láttam 

továbbá — gyerekkori tapasztalataim is voltak —, hogy 

bűnöket követtünk el az országunkban élő nemzetiségek 
ellen. Régen is, most is. A falukutatók, a kisebbségben 

élő baloldali írók sokat segítettek abban, hogy többé ne 

keverjem össze Szent István és a magyarokat védő Szűz 
Mária személye miatt a vallásosságot a századforduló 

Nagy-Magyarországának állameszméjével, s szokjam 

le büszke magyarságomról, amit többre tartottam más, 

szomszédos népek önazonosságánál. Meglepett, hogy 
kommunista és szocialista is tudja szeretni nemzetét, s 

ma az a meggyőződésem, hogy a század első felében a 

gyakran nem-vallásos baloldali gondolkodásúak 
népszeretete etikailag magasabb rendű volt, mint a 

vallást is felvonultató jobboldaliaké. A baloldaliak nem 

hitték, hogy Isten állást foglal valamelyik párton a 

keresztény nemzetek egymás közti verekedéseiben. Azt 
mutatták meg, hogy a nép dolgozik, keresetéből él, az 

embereknek közösek a mindennapi problémáik, 

egymásra vannak utalva, s bűnös az, aki valamilyen 
elmélet alapján egymásnak ugrasztja őket. 

Persze korábban mindig jó katona akartam lenni. 

Becsültem, s ha az emberöléssel és a feltétlen 
engedelmességgel kapcsolatos tényezőktől eltekintünk, 

akkor ma is becsülöm a katonai élet erényeit, a korai 

kelést, a jól beosztott napi munkát, a fizikai 

megpróbáltatásokban való helytállást, a bajtársiasságot, 
a bátorságot. Egyetemista koromban a nyári katonai 

táborban egy hónap alatt három kilót híztam, pedig 

nehéz volt a páncéltörő ágyút tolni a homokban. Az 
ilyen nyavalyás értelmiséginek jót tesz, ha rendszeres 

fizikai munkára fogják. 

Az egyetemen heti három órában kaptunk elméleti 
képzést, s ezt követte 52 és 53 nyarán egy hónapos 

tábor. 54-ben nem kellett bevonulni, az 55-ben esedékes 

3 hónapos kiképzésről viszont egészségi alkalmatlanság 

címén kiszuperáltak. Nagyon szégyelltem magam, hogy 
alkalmatlan alak vagyok, s csak akkor jöttem helyre, 

amikor 55 nyarán, bevonulás után egy hónappal, 

behívattak a debreceni kiegészítő parancsnokságra, és 
ott Pestről jött politikai tisztek kb. 20 perces 

ledorongolás után elmagyarázták, hogy ilyen emberből 

nem lehet a néphadsereg tisztje. Jelzőket is mondtak, 

amelyeket dühösen visszautasítottam, dehát ez nem 
hatotta meg őket. Maradtam szakaszvezető a páncéltörő 

tüzérségnél, s azt gondoltam, hogy többé nem lesz 

találkozásom a hadsereggel. 
 

Gondolkodásom alakulására nagy hatással volt az 

antikvárium! kínálat szabaddá válása. 1957-ben olyan 
könyvekhez is hozzá lehetett jutni, amelyek korábban 

tiltottak voltak, vagy pult alatt keltek el. így esett, hogy 

57 elején a Nagytemplom mellett, Bertók Lajos 

antikváriumában megvásároltam azt a kis Gandhi 

könyvet, amit te is ismersz, s amit ronggyá olvastunk az 

elmúlt 30 év alatt. Mindjárt az elején mérgelődni 

kezdtem. Hogyan merészeli Gandhi azt mondani, hogy 
a keresztény egyházak, illetve Európa nem valósította 

meg az evangélium tanítását? Bár sok mindent olvastam 

és tanultam addig, mégis fájt Gandhi sommás ítélete, 
mert azt hittem, hogy a nyilvánvaló hibák ellenére, a 

katolikus egyház helyesen képviseli az evangélium 

szellemét. Kénytelen-kelletlen el kellett fogadnom az 
elmúlt évtized valós egyházkritikáját, de még nem 

láttam azokat a mélyen fekvő okokat, amelyek továbbra 

is léteztek, s amelyek a korábbi bajok forrásai voltak. 

Gandhi nyomán elkezdtem megérteni az 
erőszakmentesség elvét. Ezzel egyidőben felfedeztem 

egy számomra ismeretlen baloldali írót, Balogh Edgárt. 

A „Hármas kis tükör” olvasása sok politikai ábrándtól 
és hamisságtól szabadított meg. Rájöttem, hogy a nép 

életét nem előre felvett ideológiák és állameszmék 

szemszögéből kell vizsgálni, hanem tényszerűen, úgy, 

ahogyan van. Felfedeztem a „Sarló” mozgalmat, majd 
Fábry Zoltánt, később az erdélyi Bözödi Györgyöt. 

Ezek csak szeszélyesen említett nevek, de elmondom 

őket, mert írásaik nagyon jót tettek romantikus 
magyarságszemléletem megváltozásának. Bizonyára 

igaz volt az „Anyanyelve magyar” fájdalmas 

nosztalgiájának, de Benedek Elek szociográfiai megál-
lapításai — nem meséi! — hideg vízzel öntötték le 

ábrándjaimat. A helyzetek objektív megfigyelését, az 

eltérő nézetekkel való korrekt vita folytatását e baloldali 

szerzőktől is tanultam, s nem késlekedtem akár 
lelkigyakorlatos elmélkedésekbe is beolvasztani a meg-

értett igazságokat. Tudod, hogy mindig bújtam az 

újságokat is. A néger polgárjogi mozgalom eseményei 
révén ismertem meg Martin Luther King gondolatait és 

erőszakmentes harcát. Ez is egy összetevője volt 

gondolkodásom alakulásának. Bulányi György 
szabadulása után pár évvel szintén foglalkozni kezdett 

az erőszakmentesség elvével, hamar elkezdtük a közös 

vitát és gondolkodást. Én még hittem a forradalmak 

szükségességében, ezért nagyon örültem azoknak az 
anyagoknak, amiket Bulányi ajánlott olvasásra és 

átgondolásra. 

Elsősorban szépirodalmat ajánlott. A háború után sokan 
foglalkoztak a háború, az erőszak, a lelkiismeret 

kérdéseivel. Ha az ember egy kicsit körülnézett, a 

legkülönbözőbb témájú írásokban fedezhette fel az író 

nyílt vagy burkolt erőszakellenes álláspontját, vagy 
legalábbis azt a törekvést, hogy élesen ábrázolja az erő, 

a hatalom és az etika feszültségét. „Az áruló”, Sánta 

Ferenc szép kisregénye, pontosan bemutatja a huszita 
vallásháború két, ellentétes táborba tartozó alakján az 

erőszakos vallásterjesztés lényegében egy kategóriába 

tartozó erkölcstelen, gyilkos és a szegényeket még 
szegényebbé tevő jellegét. Sánta az élet védelmét látta 

csúcsértéknek, csakúgy, mint az „Ötödik pecsét”-ben. 

Illyés Gyula a Kortársban közölte először a „Himnusz a 

nőkhöz” című versét. Igen, azoknak kell himnuszt 
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zengeni, akik teremtik és óvják, s nem a katonáknak, 
váraknak, ágyúknak, akik és amelyek csak kioltani 

tudják az életet. Németh László drámakötetében 

megjelent a „Gandhi halála” egy szép tanulmány 
kíséretében. Németh rávilágított arra, hogy az 

erőszakmentes embernek egy ponton el kell döntenie, 

hűséges marad-e felfogásához, s akkor elvész, vagy 

okosan megalkuszik, s ezzel megmenti életét. Nehéz a 
jó és szelíd Krisztust követni, s ugyanakkor elvállalni a 

szent hit tisztasága érdekében az eretnek áriánusok 

kiirtását — mondta Déry Tibor, miközben látszólag 
könnyedén vázolta fel milánói Ambrus püspök alakját, 

cselekedeteinek ellentmondásosságával együtt. 

Nemsokára közös kötetet adott ki Illyéssel 

„Szembenézni — Az éden elvesztése” címmel, amely a 
jó felé indulás hatékony programját mondja el. 

Kodolányi a „Vízözön”-ben megfogalmazta az 

embernek azt a képességét, hogy le tudjon mondani az 
erőszakról, bízva egy jobb világ eljövetelében. 

Magyarokról, hirtelenében ennyit. Dehát ott volt a 

remek külföldi irodalom is. 1957-ben vettem meg Böll 
kisregényét, az „Ádám, hol voltál” -t, s attól kezdve nem 

volt olyan Böll-írás, amit föl ne hajtottam volna, lett 

légyen az könyv, vagy egy cikk a Világosság-ban. A 

Nagyvilág hozta Hochwálder „Szent kísérlet” -ét és 
Silone-tól „Egy jámbor keresztény kalandjá”-t, azaz egy 

naiv pápa kudarcát. Schwartz—Bárt regényéből — „Az 

igazak ivadéká”-ból — megtudtam, mit jelent újból és 
újból üldözöttnek lenni, Morris West könyvei 

megmutatták az igazság, az erkölcs, a hatalom, az 

erőszak sajátos összefonódását és ellentmondásait. Az 
igazság másodrangú a politikai célok mögött, hirdeti a 

„The Big Story”, s a vietnami háború erkölcstelensége 

miatt vonul meditációba egy amerikai diplomata a „The 

Ambassador”-ban. Westnek még egyetlen könyve sem 
jelent meg magyarul, jóllehet egy időben ő volt az angol 

Pen Club elnöke. Gilbert Cesbrontól sem fordítottak 

még le semmit, pedig az „Entre chiens et loups” nagy 
hatást gyakorolt rám azzal, hogy megvilágította a 

szerétéiből fakadó bátorság erejét, s amellett fehéren-

feketén bemutatta a pártpolitikák erőszakvilágát, a 

franciák algériai háborújának igazságtalanságát. 
Tanultam Green-től, tűnődtem West-tel: meddig hős 

egy katona, és mikortól közbüntényes gyilkos. De 

megállók a felsorolásban, mert igaza van Vitányi 
Ivánnak, amikor egy jó 20 éve megjelent cikkében azt 

mondja, hogy bárki nagyon gyorsan össze tud állítani 

egy szép antológiát az erőszakmentességről. Én is 
összeállítottam egyet, valamikor 1970 táján, megtoldva 

még a Concilium című nemzetközi teológiai folyóirat 

néhány évfolyamából összegyűjtött cikkek 

áttekintésével. Volt ezekben minden, az első 
keresztények felfogásától kezdve, a jogos önvédelmen 

át a béke és az igazságos háború kérdéséig, a latin—

amerikai felszabadulási teológiáig. Abban az időben 
jelent meg a Valóságban Vitányi Iván cikke, az 

„Ideológiai vallomások”. Tetszett nekem, gondoltam, 

én is vallók. Megkértem Vekerdi Lászlót, hogy 

jelentsen be Vitányinál, mivel ismeretlenül nem 
akartam beállítani a szerkesztőségbe. Vitányi átvette a 

kéziratot, majd egy idő múlva azt mondta, hogy a 

szerkesztőség elolvasta, de épp most kaptak Hernádi 
miatt erős kritikát. Nem lenne jó, ha a cikk megjelenése 

után kijönne egy ezredes a szerkesztőségbe és 

megmagyarázná nekik, hogy mihez tartsák magukat. Ha 

beleegyezem, akkor Simái Mihály segítségével esetleg 
fel tudják használni külföldi publikálásra. Otthagytam a 

kéziratot, nem tudom mi lett vele. Lehet, hogy csak egy 

középiskolai dolgozat szintjét ütötte meg. ’72-ben azért 
utólag betettük a Karácsonyi Ajándékba, a Bokor 

Karácsonykor megjelenő köteteinek egyikébe, hogy 

legalább az irodalomjegyzéke ne vesszen kárba. 

 
Az erőszakmentesség tartalma tehát 1970-re szépen 

összeállt, 1975-re pedig már elég sok fiatalember le is 

vonta azt a következtetést, hogy a „Ne ölj!” parancs 
elfogadása egyenértékű azzal, hogy a hívő ember nem 

fog fegyvert, nem is tanul fegyverforgatást, vagyis nem 

lép be a hadseregbe. Az elméleti tisztánlátás ellenére a 
gyakorlatban óvatosak voltunk. Ezzel magyarázható az, 

hogy amikor két barátunk lelkileg teljesen készen állt a 

katonai szolgálat megtagadására, akkor lebeszéltük őket 

vállalkozásukról. A múlt megtorlásainak ismeretében 
nem tudtuk, hogy mekkora csapást mérne ránk a 

rendőrség, s kibírná-e közösségünk ezt a csapást. 

Megkérdeztünk más, tapasztalt embert, ügyvédet is, s 
nem sok jóval biztattak. Nem akartuk, hogy a sietségnek 

esetleg emberi lelkek essenek áldozatul. Kétségtelen, 

hogy ez a visszafogás nem tett jót barátaink lelki 
fejlődésének, de ennek részleteiről ők tudnának 

beszélni. Megakasztottuk őket lendületükben, ők belee-

gyeztek, de azt hiszem, később megbánták. A kép 

azonban így emberi, így történelmi, így érthető, s nem 
utánozhatatlan csoda. Ha az ember nem hagiográfiai 

megdicsőülésre vágyik, akkor úgy kell elmondania 

dolgait, ahogy azok vannak. 
1977-ben tudtuk meg, hogy Kiszely Károly katolikus 

teológus, katonai szolgálatmegtagadó, a baracskai 

fogházban tölti közel hároméves büntetését. Hamarosan 

egy írása is kezünkbe került, amely jól sikerült kis 
karcolat volt egy szintén Baracskán lévő Jehova tanúról. 

Olyan szép, világos írás volt, hogy „Misi” címmel 

betettük a Karácsonyi Ajándék következő füzetébe. 
Azért emlékszem jól rá, mert azt a füzetet én 

szerkesztettem. El is határoztuk, hogy ha Kiszely 

szabadul, kapcsolatot teremtünk vele. Ez meg is történt. 
Szabadulása után Kiszely nem akart semmiféle 

közösséghez sem tartozni, de Bulányi György többször 

is találkozott vele, s beszélgetéseik alapján jó képünk 

alakult ki a lelkiismereti tiltakozók fogházbeli 
életkörülményeiről, s az egész kérdés bírósági 

gyakorlatáról. Egy év múlva mi is elkezdtük a sorozatos 

„bevonulást”, Karcsi pedig hamarosan kampányt 
indított a szolgálatmegtagadás emberi jogának 

biztosítása érdekében. Az akkor még illegális ellenzék 

támogatta törekvését. Első fogalmazványával még nem 
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tudtunk egyetérteni, mivel megengedte a fegyvertelen 

katonai szolgálatot is, később azonban már ő is a polgári 

szolgálat általunk is kívánt feltételeit fogalmazta meg. 
 

1979 őszén behívtak 19 napos továbbképzésre, amit 

megtagadtam. Családomnak megmondtam, hogy 
valószínűleg be fognak csukni. Igyekeztem romantika 

nélkül lefesteni a jövőt, mondván: egyszer ezen is 

túljutunk. Ők annyi romantikát vegyítettek az ügybe, 
hogy bemenetelem reggelén a három gyerek — Ági 

nem, ő még kicsi volt — átnyújtott egy szentképet, 

aminek a hátán pár sor volt az aláírásukkal, evvel 

kívánva erőt, bátorítást vagy jó szerencsét az akcióhoz. 
Mivel tudtam, hogy a börtönben mindent elvesznek az 

embertől, azért levágtam a kép egyik sarkát, s azzal a 

papírdarabbal a zsebemben vonultam be. Azt tudtam, 
hogy törvény szerint 5 évig terjedő börtönnel 

büntethetnek, de elképzelhető volt, hogy felfújják az 

ügyet államellenes összeesküvéssé, esetleg 

belekevernek egy kis külföldi kapcsolatot. Mondhatták 
volna azt is, hogy cselekedetem társadalmilag 

különösen veszélyes, mivel ha katolikusok is elkezdik a 

szolgálatmegtagadást, az nagyságrendileg több embert 
jelent, mint a korábbi, kis felekezethez tartozó 

megtagadók. Nem régen még kisközösségeket sújtó 

perek voltak, s az sem volt világos, mennyire akarja az 
állam betartani a ’75-ös Helsinki Egyezményt. Ma már 

látjuk, hogy Helsinki bizonyos tekintetben mérföldkő 

volt, de akkor, közelről, még nem lehetett jósolni. A 

tárgyaláson kiderült, hogy az ügyet az egyéni 
szolgálatmegtagadás szokott keretei között akarják 

tartani, s ezért, amikor meglepetésemre csupán 8 hónap 

fogházra ítéltek, fellebbeztem, jóllehet előzőleg úgy 
döntöttem, hogy fellebbezni csak három évet 

meghaladó büntetés esetén fogok. 

Az 1978. évi új Btk. bevezetésével a Kádár-rendszer 
előrelépett a törvényesség tekintetében. Ennek hatását 

érezni lehetett mind a bírósági eljárás során, mind pedig 

a börtönben. A kihallgatások tisztességes módon 

folytak le, a jegyzőkönyveket rendesen vették fel, 
valótlanságot nem akartak aláíratni. Fizikai fenyegetést 

nem alkalmaztak, mástól sem hallottam ilyesmiről. 

Persze a bírók vagy ügyészek időnkint felháborodtak, 
de ez a meggyőződés bizonyos szintje felett nem 

befolyásolja az embert. Egyszóval 79-ben messze 

voltunk a korábbi két évtized gyakorlatától. Mivel 

idősebb és többek által ismert ember voltam, ezért eleve 
más hangnemre számíthattam, mint egy fiatal ember, 

tapasztalataim szerint azonban a fiatalokkal sem voltak 

komiszak. Rabtársaim összeismertettek egy Józsi nevű 
fiúval, aki Jehova tanúja volt, és 33 hónapos büntetését 

töltötte. Tehetséges gyerek volt, a Bolyai János 

technikum elvégzése után rögtön felvették a műegyetem 
textilgépész szakára, dehát előbb katonának kellett 

volna menni. Egyetem helyett így a Fő utcában kötött 

ki. Ott élt nyugodt, vonzó stílusban. Esténkint 

találkoztam vele, amikor az új Btk. szellemében 

kinyitották az egy folyosóra nyíló zárkák ajtaját, s át 

lehetett menni egymáshoz beszélgetni, keresztrejtvényt 

fejteni, rexezni. Életéből, szavaiból azt láttam, hogy egy 
meggyőződéses fiatalember képes arra, hogy károsodás 

nélkül töltse el a közel hároméves  büntetést. Kellett ez 

a tapasztalat, hiszen nem volt világos, hogy milyen 
hatással van a börtönélet egy élete elején álló, nagyon 

sok mindenről lemondani kényszerülő fiatalemberre. 

Nekem könnyű életem volt benn, mivel hamar 
felfedezték, hogy egy matematikus érkezett az 

intézetbe. Bár ítéletem még nem volt jogerős, a házban 

lévő tervezőintézetben dolgozhattam, ahol 

költségvetéseket kellett számolni. Egy jó öreg 
Triumphator számológépet forgatgattam munkaidőben, 

s közben beszélgettünk az életről. Itt benn mindenki 

ártatlan - mondogattuk, amikor valaki hosszasan 
ecsetelte, hogy mások miatt csukták be. Az irodán az 

első elkövetőket alkalmazták, volt közöttünk nem egy 

építészmérnök, kerületi párttitkár, a néphadsereg 

főtisztje, technikus, kőműves. Az iroda vezetője egy 
jóindulatú építészmérnök volt, aki a pap rokonának írt 

levelét is megmutatta nekem - a stílus helyessége 

érdekelte —, hogy jónak tartom-e. Más alkalommal 
viszont figyelmeztetett, hogy elitéit vagyok, és úgy is 

kell viselkednem. A kollégák szerettek és nem tartottak 

bűnösnek. 
Az elsőfokú tárgyaláson a bíró kissé kemény volt, dehát 

egy elsőfokú bírónak mindig keménynek kell lenni. 

Sokáig huzakodtunk, közel négy óráig tartott a 

tárgyalás, ami mai szemmel nézve elég hosszú. Közben 
szünetet kellett tartani, mert a bíró nem hitte el, hogy 

rám nem vonatkozik a nazarénusokkal kötött 

egyezmény, s ezért meg akart győződni a tényleges 
helyzetről. Az ügyészt elég alaposan érdekelte, hogy 

milyen érveket tudok felhozni álláspontom 

alátámasztására. Feleségem behozta az ügyvédnek - 
kirendelt ügyvéd volt, egy tisztességes református férfi 

— a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait tartalmazó 

kötetet, ami a Szent István Társulatnál jelent meg. A 

bíró megnézte a Gaudium et Spes dekrétum idevágó 
szakaszát, majd visszaadta a könyvet azzal, hogy nem a 

Szent István Társulat kormányozza Magyarországot. 

Az ügyvéd kitett magáért, idézett az aznapi Magyar 
Nemzetből, amely leírt egy békegyűlést. Lám, az 

emberek a békéért fáradoznak, s vannak egyesek, akik 

így akarják megteremteni a békét. Összefoglalva: egy-

két bántó megjegyzést leszámítva a tárgyalás formailag 
kifogástalanul zajlott le. 

A másodfokú tárgyaláson Korda György hadbíró 

ezredes közölte, hogy azért hívtak be 19 napra, hogy 
számítástechnikát oktassak a seregben. Nem szóltam rá 

semmit. Magamban azon gondolkoztam, hogy miféle 

számítástechnikát lehet 19 nap alatt oktatni, meg sem 
győződtek előzetesen arról, hogy értek-e a 

számítástechnikához, s szerintem ilyesmire nem 

behívóparanccsal szokták az embert felkérni. Azt csak 

utólag tudtam meg, hogy négy gyerekkel nem lehet 
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behívni az embereket. Hallgattam. Ezután a bíró 
megkérdezte, hogy vállalnám-e az oktatást a 

hadseregben. Nemmel válaszoltam. Dehát a 

műegyetemen katonákat is tanítottam — így a bíró. A 
műegyetem nem katonai intézmény, én mérnököket 

tanítottam, s nem tehettem arról, ha az 500 hallgató 

között néhány katona is akadt. A bíró felszólított, hogy 

még egyszer gondoljam meg, vállalnék-e oktatást a 
hadseregben. Azt válaszoltam, hogy semmiféle 

formában nem vagyok hajlandó együttműködni a kato-

nasággal. Miután ilyen kiválóan elástam magam merev 
álláspontommal, legnagyobb ámulatomra a bíróság 5 

hónapi fogháznak megfelelő pénzbüntetéssé változtatta 

át az elsőfokú bíróság ítéletét, s elrendelte azonnali 

szabadlábra helyezésemet. Két órán belül kitettek a 
börtönből. Sebesen dobáltam egy pokrócba a leadandó 

tárgyakat, otthagyva a többieknek a számukra is értékes 

dolgokat: egy üveg ecetes hagymát, kekszet, sűrített 
tejet, szalonnát. A börtönőr tűnődve nézte 

igyekezetemet. „Maga sem tetőfedő” - mondta mély 

bölcsességgel. 
Ha nagyobb porverés nélkül félre akarnak állítani 

valakit, akkor legjobb, ha bolondnak nyilvánítják. A 

Legfelsőbb Bírósági tárgyalás előtt elvittek a Róbert 

Károly körúti katonai kórházba, és az ottani 
pszichiátriai osztályon elvégeztek egy pár tesztet. Nem 

tudom mi lehetett az eredménye, de tény, hogy 

nemsokára be kellett vonulnom Hűvösvölgybe. Erre 
azért is szükség volt, mert a legfőbb ügyész 

törvényességi óvást nyújtott be a Legfelsőbb Bíróság 

ítélete ellen. Alaposabban meg kellett tehát nézni 
engem. Négy napot töltöttem Pollner György osztályán, 

ahol alaposan foglalkoztak velem, neurológiai 

vizsgálattól kezdve a többször megismételt mindenféle 

teszteken át. Alaposan megvizsgálták a pszichémet, 
sajnálom is, hogy nem olvashattam a zárójelentést, 

legalább tudnám, hogy mi lappang a lelkem mélyén. így 

felszerelve, a Legfelsőbb Bíróság Elnöki Tanácsa 
elutasította a legfőbb ügyész óvását. Szíjártó Károly 

azonban veszedelmesnek tartotta ezt a nagyvo-

nalúságot, s még egyszer törvényességi óvást emelt. Az 

Elnöki Tanács ismét elutasította. Gondolhatod, hogy 
már eléggé azt hittem: nem úszom meg szárazon ezt a 

tárgyalássorozatot. Szerencsém volt. A legutolsó 

tárgyalásra be tudtam vinni a feleségemet és Kovács 
Terit. Amikor vége volt, elsétáltunk a rakparton az 

Angelika cukrászdáig, ahol akkor voltam először — s 

eddig még utoljára. Megettünk egy fagylaltot, s azt 
mondtuk: bolond a világ. Egészen biztos, hogy a 

vizsgálatok szerint inkább én voltam az. 

Visszamentem a munkahelyemre, az Akadémia 

Matematikai Kutató Intézetébe. A kollégáim 
barátságosan fogadtak, még azok sem voltak 

ellenségesek, akik egyébként teljesen helytelenítették a 

viselkedésemet. Nálunk világlátott emberek dolgoznak, 
akiknek ez ismert magatartásforma volt. Tudomásul 

vették, legfeljebb óvtak a további nyugtalankodástól, 

mondván, hogy ez bármikor rosszabbul is sikerülhet. 

Kollégáim közül többen megjárták a keleti és nyugati 
hadifogolytáborokat, voltak egykori ukrajnai 

munkaszolgálatosok, Bort megjárt lágerlakók. Volt, aki 

Recsken ült, másvalaki a Szovjetunióban. Tudták, hogy 
az ember élete rossz időkben igen keveset számít. Az 

Akadémia vezetése is udvarias volt, hiszen régóta 

ismertek, dolgoztam is nekik. Azonban bármennyire is 

megértők voltak, a kutatói állásból ki kellett tenni. Az 
Akadémia becsületére válik viszont, hogy meghagyták 

a kandidátusi fokozatomat és a vele járó anyagi 

pótlékot. 
A munkahelyemről papíron elbocsátottak a szolgálat 

megtagadásának napjától, de kijövetelem után 

szerződéssel alkalmaztak 1980 végéig, hogy állást 

tudjak szerezni magamnak. Éppen ilyen ügyben 
mozgolódtam, amikor kompromisszumot ajánlottak: 

maradjak könyvtáros az intézetben. Nekem is jó, mert 

nem kell a bizonytalanba mennem, nekik is, mert lesz 
egy matematikus végzettségű ember a könyvtárosok 

között. Elfogadtam, mert azt gondoltam: így is lehet a 

matematikát szolgálni. 
Amikor beosztottak a könyvtárba, a fizetésem több lett 

pár száz forinttal, mivel a nyelvpótlékot magasabb 

százalékkal fizetik az adminisztratív státusban 

lévőknek. A könyvtár akkori vezetője, Reök Zsuzsa, 
okos, szakmáját szerető és tudó ember volt. 

Megtanultam tőle a könyvtárosi mesterség alapvető 

tudnivalóit, a többi már ráragad az emberre a munka 
során. 

Eltelt egy év a második törvényességi óvás elutasítása 

után. 1981 tavaszán felszólítást kaptam a korábban 
elvett katonakönyvem átvételére. Bementem a Dózsa 

György úti kiegészítő parancsnokságra, s 

megkérdeztem: mit akarnak. Itt a katonakönyv, vegyem 

át. Megnéztem a könyvet, be van-e írva, hogy 
megtagadtam a szolgálatot, s ezért elítéltek. Azt nem 

szokták beírni — mondta a tisztviselőnő. Akkor nem 

veszem át a könyvet — válaszoltam én. Kisebb vita 
alakult ki. Adjanak egy darab papírt — mondtam —, 

mert nyilatkozni akarok. Nem kell semmi papír, semmi 

nyilatkozat. De én azt akarok írni. — Szerencsére 

meghallotta a veszekedést egy másik ablaknál lévő férfi 
alkalmazott, odajött, s látva makacsságomat azt mondta, 

hogy a fene egye meg, adjanak egy papírt nekem. így 

papírhoz jutottam, nyilatkoztam, beadtam a művemet az 
ablakon és könyv nélkül hazamentem. Feljelentettek. 

Tóth István őrnagy kihallgatott a Fő utcában. Közölte, 

hogy ilyen eset még nem volt, hogy valaki visszaadja a 
katonakönyvét, nincs is rá paragrafus. Mondtam, hogy 

nagyon sajnálom, de most ez történik. A regisztráció 

alól nem lehet kibújni — így ő. Nem is akarok kibújni 

az alól, ami alól nem lehet, én csak attól akarok 
megszabadulni, hogy katonakönyv legyen a zsebemben. 

Az álláspontok tisztázása után hosszasan 

elbeszélgettünk az egyházi reformmozgalomról, a 
Szentatya konzervativizmusáról. Tóth István olvasott 

ember volt, ismerte a friss irodalmat a Világosságból és 

egyéb folyóiratokból. Még a debreceni diákéveiről is 
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szó esett, mivel több tanárát ismertem. Ezután felvette a 

vizsgáló ügyészhez illő keménységet, elkészítette a 

jegyzőkönyvet. Kész? — kérdeztem. Igen — mondta ő 
—, mehet haza. Pedig a zsebembe tettem egy 

fogkefét— humorizáltam. Nálunk nem így megy a 

dolog — válaszolta és elbocsátott. Valóban, 1981-ben 
már más volt az eljárás. 

Balogh János bíró úr tanácsa tízezer forintot sózott rám 

ezért az akcióért. A tárgyalás előtt gondolkodtam, mit 
tegyek, mert úgy látszott, hogy a végén már az én 

pénzemből fog fennállni a hadsereg. Úgy döntöttem, 

hogy tízezer forintig elmegyek, ha több lesz, inkább 

leülöm. Ennyi pénzt elbírt a lelkiismeretem. Lehet 
vitatni ezt a döntést, dehát nekem az ülésnél fontosabb 

volt, hogy legyen, aki iskolába viszi a gyereket, hiszen 

tudod, hogy a feleségem is dolgozott. Bejött a tippem, 
fizettem. Azt még el kell mondanom, hogy tárgyalás 

előtt újból el kellett mennem pszichiátriai vizsgálatra. 

Egyszer a Fő utcában beszélgettek el velem, majd ki 

kellett mennem a Hazai Fésűsfonó soroksári úti 
kultúrtermébe, ahol egy sorozóbizottság orvosa tette rá 

a végső pontot a teljes alkalmatlanságról szóló látleletre. 

Ha már a dolgozó feleségemről esett szó, hadd említsem 
meg Nemesi Tivadar nevét, aki a Mártonhegyi úti iskola 

igazgatója volt az iskola indulása óta. Kemény, 

erőshangú ember, aki kordában tudta tartani diákjait, 
tanárait egyaránt. Alaposan megkeseríthette volna a 

feleségem életét, ki is tehette volna az iskolából. 

Amikor azonban ’79-ben feleségem közölte vele a 

tényállást, csak ennyit mondott „Akkor most elég sok 
baja van magának.” — s ezzel lezárta az ügyet. Voltak 

ilyen párttagok is. 

 
A fiaim majd elmondják a maguk történetét. Itt róluk 

csak annyit, hogy szerintem az engem jó év múlva 

követő Jocónak elég fontos szerepe lehetett abban, hogy 
meginduljon a Bokor fiatal szolgálatmegtagadóinak 

sora. Ö azonban csendes gyerek, csendesen is ülte le a 

maga másfél évét a Kozma utcában, nincs előtérben. 

István függetlenül döntött, lelkiismerete szerint, hogy 
elmegy katonának. A lelkiismeret a legfőbb törvény. Az 

rosszul esett, hogy a katonai bíróság az Akadémia 

elnökét használta fel arra, hogy megfenyegessen a 
következő gyerek szolgálatmegtagadásának esetére, de 

ez nem befolyásolta a történteket. Jobb 

lelkiismeretesnek lenni, mint álságot mutatni. 

Az elmúlt tíz évben nagyjából harmincán jártuk végig 
az utat az elméleti meggyőződéstől a bebörtönzésig. 

Nem nagy szám ez, dehát a közösségünk sem nagy. 

Tegyük még azt is hozzá, hogy egyházunk nem 
támogatott minket, ellenkezőleg, mindent megtett azért, 

hogy erkölcsi súlyát bevesse nézeteink elítélésére. 

Lékai bíboros nyilvános prédikációiban csakúgy, mint 
magánbeszélgetéseikben támadta felfogásunkat. Az 

akkor veszprémi püspök Paskai László által 1979-ben 

készített belső referátum sem tükrözte a világegyház 

felfogását, így nem csoda, hogy 1988 tavaszáig ő is 

hallgatott. Nehéz is lett volna mást tenniük 

püspökeinknek, hiszen a Miklós Imre által vezetett 

Állami Egyházügyi Hivatal könyörtelen volt e 
tekintetben és akarva-nem akarva — ezt csak ők tudják 

— kipréselte belőlük az 1986. október 23-án közzétett 

nyilatkozatot, amely anakronizmusával és 
egyoldalúságával egyházunk szégyene. Bezárt 

barátaink még lelki vigaszt sem kaphattak, hiszen 

papjaink nem látogathatták őket, szentírást pedig nem 
kaphattak kezükbe, hiszen számukra a szentírás azt 

jelentette, amit a gyilkosnak a kés: azzal valósították 

meg a „bűncselekményt”. Sokan nem is gondolnák, 

ezért kell elmondani, hogy maga Lékai bíboros utasítot-
ta el két barátunk feleségének kérését, amikor egy 

kihallgatáson segítségét kérték abban, hogy férjük 

szentírást kaphasson. Nem véletlen, hogy sok barátunk 
számára az ilyesfajta botrányok jelentették a fő 

próbatételt, nem pedig az egyébként tűrhető börtönélet. 

Hagyjuk azonban ezt a keserű időszakot másoknak, akik 

majd gondosan feldolgozzák a történteket, s levonják a 
tanulságokat. Örüljünk annak, hogy voltak más 

barátaink, akik e nehéz időben mellénk álltak. A 

Beszélő szerkesztőitől kezdve a Kiszely Károly ügyét is 
képviselő Holczer Tiborig hosszú az igen gyakran nem 

is vallásos rokonszenvezők sora, akik ötletekkel, 

támogató nyilatkozatokkal álltak mellénk. Jó volt tudni, 
hogy külföldi állampolgárok is fáradoznak a 

bebörtönzöttek érdekében akár úgy is, hogy 

megfigyelőként részt vesznek a bírósági tárgyalásokon. 

Amikor 1987 novemberében a Kelet—Nyugat 
Párbeszéd Hálózat budapesti találkozóján a hazai 

ellenzék egy része programjába vette a lelkiismereti 

tiltakozás elismertetését, még nem hittük, hogy pár 
hónap múlva maga a kormányzat fog azonnal és 

engedékenyen rábólintani Paskai Lászlónak egyes 

katolikus fiatalok lelkiismereti problémáiról szóló 
bejelentésére. Ma már jól látjuk, hogy ’87 végére 

megbukott a Kádár-rendszer, s az új irányítás 

színképébe beleillett, sőt jól is jött az emberi jogok 

elismerése. A törvényalkotás persze nem ment máról 
holnapra. Annak ellenére, hogy a különféle alternatív 

szervezetek is támogatták a polgári szolgálat 

bevezetését, nemzetközi találkozókon beszéltük meg a 
részleteket, még az Országos Béketanács is 

megelevenedett e tárgyban, több mint egy év telt el, 

amíg az új törvény megszületett. Megpróbáltuk siettetni 

a Parlamentet ez ügyben, hiszen nem volt mindegy, 
hogy barátaink benn ülnek, vagy szabadlábra kerülnek. 

Ezért ’88 októberében a Bokor, más szervezetek 

támogatásával is, tüntetést hozott össze a Parlament elé. 
Szerencsére a büntetés-végrehajtás is belátta a helyzet 

esetlenségét, s ezért a korábban nem alkalmazott 

kedvezménnyel elkezdte kiengedni a 
szolgálatmegtagadókat, úgy, hogy egy utolsó általános 

elbocsátás után, ’89 márciusára már senki sem maradt 

benn. Közben a bíróság is csak felfüggesztett ítéleteket 

hozott, s így az utolsó szolgálatmegtagadók 
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szabadlábon várhatták a polgári szolgálat bevezetését. 
A nyár vége igazolta azt a sejtésünket, hogy nem lesz 

nagy a polgári szolgálatot vállalók száma. Valóban, a 

novemberi vizsgálóbizottságok elé csak kb. 600 
személy állott, s ezek nagy hányada nem tartozott a 

lelkiismereti meggyőződésen alapuló 

szolgálamegtagadók kategóriájába. Van tehát 

törvényünk, de kevesen élnek a lehetőséggel. Furcsa, 
hogy azt kell mondjam, a munka java ezután 

következik: terjeszteni a békességteremtés gondolatát 

és gyakorlatát népünk között. Ezer évig mindig harcra 
neveltek minket, még a vallás nevében is. Vajon mik az 

új évezred kilátásai? 

 

 
 

DEMECZKY JENŐ 

LÉNYEGES A SZEMÉLYESSÉG 
KISS GÁBOR ÉS KOSZTOLÁNYI KLÁRA 

 
Mi a Bokor? Kik alkotják a Bokrot? Mit jelent nektek a 

Bokor? 

 

Azt nem tudjuk, hogy mi a Bokor, de arról vannak 
gondolataink, milyennek szeretnénk látni. A Bokor 

olyan emberek szabad társulása, akik úgy gondolják, 

hogy változtatni, jobbítani akarnak a világon. Erről 
konkrét elképzeléseik vannak: adni kell, szolgálni és 

szelíden, másokat nem bántva élni. Vállalják ennek 

következményeit is: a szegénységet, a társadalmi 

kicsiséget és az üldözöttséget. Ezek az emberek testvéri 
kisközösségeket alkotnak és ezen közösségek hálózata 

a Bokor. Elképzelésünk szerint ebbe beleférnek a 

különböző vallású vagy ateista emberek is, lényeg az, 
hogy megegyezzünk a közös alapelvekben. Zavarónak 

is érezzük a Bokor bázisközösségre a katolikus jelzőt, 

mert az köznapi értelemben római katolikust jelent, 
ugyanakkor a Bokor mind gyakorlatában, mind 

tanításában eltér a katolikus egyház gyakorlatától és 

tanításától. Azt gondoljuk, hogy a mai - a toleranciát 

olyannyira nélkülöző - világban, amikor az emberek 
nehezen viselik el mások faji, nemzeti, vallási és egyéb 

másságát, egy ilyen közösség betöltheti a szerepét, 

hegyre épült város lehet. Lényeges a személyesség, az, 
hogy a kapcsolatok embertől emberig íveljenek. 

Nagyon nem szeretnénk, ha a Bokor szervezetté válna 

és így elveszítené emberarcúságát. Személy szerint nem 
érezzük, hogy küldetésünk lenne a katolikus egyházhoz, 

mi "csak" emberekkel találkozunk, akiknek túlnyomó 

része - ha istenhívőnek vallja is magát - nem tartozik 

semmiféle hivatalos egyházhoz. (Érdekesség kedvéért 
megemlítenénk, hogy a 3-18 éves korú gyermekeket 

nevelő szülők, azaz a mi korosztályunk közül csak 5% 

vallja magát hivatalos egyházhoz tartozónak.) 
 

Hogyan kerültetek a Bokorba? Hogyan kapcsolódtok 

ma a Bokorhoz? 

 
Klári: Én vallásos, római katolikus, háromgyerekes 

családban nőttem fel. Minden vasárnap templomba 

jártunk, iskolás korom óta jártam templomi hittanra. 13-
14 éves koromban már nagyon nem tetszett a hittan az 

Örökimádásban és akkor a nővéremmel együtt 

átmentünk a Rezső térre, hogy ott is körülnézzünk. 

Találkoztunk Kovács Lacival és tizenegynéhány lelkes 
fiatallal. Akkor még Laci sem volt Bokor-tag, de 

Gyurka bácsi tartott ott egy lelkigyakorlatot. Én akkor 

valami nagyon furcsát éltem át: nem hittem el, hogy 
komolyan gondolja azt, miszerint soha, még 

önvédelemből sem lehet erőszakot alkalmazni. Heteken 

keresztül ezen vitatkoztunk a családban, barátokkal, 

ismerősökkel. Mielőtt Lacit elhelyezték volna, gyorsan 
megalakított néhány csoportot, és néhányunkat rábízott 

Bircsák Mártira. Aztán követtük Lacit a Tabánba, a 

Domiba, a csoportok felbomlottak, alakultak, de végülis 
azóta folyamatosan tartoztam valamilyen közösséghez. 

 

Gábor: Én nem vallásos családban nevelődtem. 20 éves 
koromban találkoztam Klárival és az ő révén ismertem 

meg a Bokrot. Az első időben zavart a templom és 

légköre, idegen volt számomra a vallásosság, de a 

személyes kapcsolatok, barátságok megváltoztatták 
véleményemet. Rájöttem, hogy nem egy előírt rendhez 

kell igazodnom, lehet egyedi meggyőződésem. 

Istenhitem lassan felépült a saját tapasztalataim és 
gondolataim alapján. Klárival végig egy közösségbe 

jártunk. Egy idő után felmerült bennünk az igény, hogy 

saját közösséget is létrehozzunk. Többszöri próbálkozás 
után kialakult egy akkor tizenévesekből álló mag, - akik 

ma már meglett, többgyerekes családapák, családanyák 

- és éveken keresztül jöttek-mentek a többiek. Jelenlegi 

összetétele már régóta állandó. Velünk együtt hét ember 
alkotja a közösséget. Csoportunk a Bokron belül 

különlegesnek mondható, mivel két tag mondja magát 

ateistának, amellett, hogy a jézusi értékeket vallják, és 
próbálják megvalósítani az életükben. Ennek ellenére 

lényeges elvi különbség nincs közöttünk, közös 

nevezőn vagyunk. 

 
Miért vagytok büszkék a Bokorra? 

 

Az első, ami bevillan, hogy a Bokor, létszámához és 
anyagi helyzetéhez képest, sokat ad az éhezőknek és a 

rászorulóknak. A mai világban, amikor mindenki a 

pénztelenség miatt panaszkodik, jó tudni, hogy 
sokgyerekes családok észreveszik a náluk 

szegényebbeket. A Magyarországon megkötött 

házasságok fele válással végződik. A Bokorban létrejött 

házasságok esetében ez az arány sokkal jobb, válással 
csak ritkán végződik házasság. Ezek a kapcsolatok 

általában nagyon jók, ezt jelzi az átlagon felüli 

gyerekszám. A Bokorban az is nagyon jó, hogy az 
ember barátokat érez a háta mögött, akikre minden 

gondjában, bajában számíthat. Sokáig a Bokor volt az 

egyetlen, amely következetesen erőszakmentes volt, 


