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Február 4.: 1992-ben Samuel Epstein orvosprofesszor

(szül. 1926) hatvanöt tudóstársával együtt levélben megírta
az amerikai kongresszusnak: „Elveszítjük a rák elleni hábo-
rút.” Annak a 20 éves évfordulóján írtak, hogy Nixon meg-
hirdette a rák elleni háborút; mérhetetlen összegeket költöt-
tek gyógyszerkutatásra, de nem sokat foglalkoztak a rák oka-
ival, a környezetszennyezéssel és a rákkeltõ anyagokkal,
mert ez gazdasági érdekeket sértene. Epstein fogyasztóvédel-
mi könyvet írt a rákkeltõ termékekrõl. Alternatív Nobel-díjat
kapott 1998-ban.

Február 13.: 1973-ban Alekszandr Iszajevics Szolzsenyi-
cin orosz írót (szül. 1918 nov. 12., irodalmi Nobel-díj: 1970)
a Gulag szigetcsoport c. regényének (a szovjet láger- és bör-
tönvilágról szól, ahol õ maga is nyolc évet raboskodott) kül-
földi megjelentetése miatt megfosztották állampolgárságától
és kiutasították a Szovjetunióból.

Február 15.: 404-ben Innocent pápa Victriciushoz, Rouen
püspökéhez (aki maga is katonaság-megtagadó volt, és majd-
nem kivégezték) írt levelében megerõsíti: „Aki megkeresz-
telkedése után a hadsereghez tartozott, nem fogadható be a
klérusba.”

Február 17.: 1600-ban Giordano Bruno domonkos rendi
papot (szül. 1548) 8 év vizsgálat és börtön után, eretnekség
vádjával, írásaival együtt máglyán elégették Rómában.

Február 22.: 1528-ban e napon Augsburgból négyszáz
fegyveres lovast küldtek ki, hogy vadásszanak az erõszak-
mentességet valló keresztény csoportokra. Naponta 4-6, néha
tíz kivégzés is volt: a hitvallókat tárgyalás nélkül máglyán el-
égették, az uralkodó vallást elfogadókat kegyelmesen lefe-
jezték, a nõket vízbe fojtották.

Február 25.: 1536-ban Jakob Huttert sok kínzás után mág-
lyán elégették Innsbruckban. Várandós feleségét Brandzell-
ben a püspökségen tartották fogva, de szállítás közben meg
tudott szökni, két évvel késõbb fogták el és végezték ki. (Róla
nevezték el üldözõik az erõszakmentes keresztények egyik
áramlatát Hutterieknek. Mindent túléltek, sokfelé menekül-
tek, Erdélyben és a Felvidéken is voltak falvaik, ma Észak-
Amerikában élnek sok kis önálló faluban, vagyonközösség-
ben. www.bruderhof.org)

Február 27.: 1767-ben a spanyol király parancsot adott a
kb. százéves paraguayi jezsuita redukciók megszállására,
mert a spanyol nagybirtokosoktól megszökve az indián rab-
szolgák ezekbe özönlöttek megkeresztelkedni. Harminc tele-
pen kb. 150 ezer indián élt jólétben és békében. A pápa és a
jezsuita generális nem szállt szembe a királyi paranccsal,
mert az azzal fenyegetõdzött, hogy az egész spanyol világbi-
rodalomban betiltja a jezsuita rendet. (Érdemes elolvasni
Robert Bolt A misszió c. regényét, ill. megnézni a belõle ké-
szült, azonos címû filmet. Fritz Hochwälder A szent kísérlet
c. drámája is errõl szól.)

1933-ban e napon zárták koncentrációs táborba Carl von
Ossietzky pacifista újságírót (szül. 1889. okt. 3.), ahol súlyo-
san megbetegedett. Katonaként élte át az elsõ világháborút,
ezért pacifista lett, a Weltbühne fõszerkesztõjeként küzdött a
német katonai szellem ellen. 1931-ben hazaárulásért másfél
év börtönre ítélték, kiszabadulása után pedig hamarosan jött a
koncentrációs tábor. 1935-ben Béke Nobel-díjat kapott, de
nem engedték, hogy átvegye. Szanatóriumi házi õrizetben
halt meg 1938. május 4-én.

* * *
Március 1.: 1917-ben Babits Mihály háborúellenes verse,

a Fortissimo miatt elkobozták a Nyugat március elsején meg-
jelent számát, és istenkáromlás vádjával eljárást indítottak el-
lene. Babitsot már 1915-ben hecckampányban hazafiatlan-
sággal és erkölcstelenséggel vádolta a sajtó Játszottam a ke-
zével c. verse miatt. Alkalmatlannak minõsítették a tanári
pályára, eltávolították a gimnáziumból. A vers „bûnös” befe-

jezõ sorai: „...nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobo-
gó vért, / mint száz királyért, lobogóért!”

1989-ben kiszabadult az utolsó 73 rab katonaság-megtaga-
dó, legtöbbjük a Jehova Tanúi Gyülekezetbõl volt, a katoli-
kus Bokorból pedig már csak Lukács István.

Március 2.: 1817-ben született Arany János (†1882. okt.
22.). „Ezelõtt a háborúban / Nem követtek semmi elvet, / Az
erõsebb a gyengétõl / Amit elvehetett, elvett. / Most nem úgy
van. A világot / Értekezlet igazgatja: / S az erõsebb ha mi
csinyt tesz, / Összeûl és – helybehagyja” (Civilizáció; 1877
után).

Március 8.: 1995-ben elindult az Oroszországi Katona-
anyák Bizottsága (CSMR) békemenete, és a hadvezetés min-
den tiltása ellenére a hó végére Csecsenföldre ért. 1989-ben
300 anya fogott össze, hamarosan 50 regionális csoportjuk
lett, 7 ezer szökevénynek és katonaság-megtagadónak segí-
tettek, 180 ezer halasztást értek el egyetemi tanulmányok ér-
dekében. Küzdenek a hadkötelezettség megszüntetéséért.
IPB Béke-díjat kaptak 1995-ben, Alternatív Nobel-díjat
2000-ben. Béke Nobel-díjra jelölték õket 1996-ban.

Március 10.: 1987-ben az ENSZ a katonaság-megtagadást
az emberi jogok közé sorolta. Húszéves civil mozgalmi mun-
ka gyümölcse volt, 1967-ben indítottak közös kampányt az
IPB, az AI, a WRI, a Kvékerek és a Service Civil Internatio-
nal. (A kampány során 1983-ban az ENSZ felmérte a katona-
ság-megtagadók helyzetét az egész világon, és Magyaror-
szágnál külön kiemelték õket, hogy 3 katolikus van börtön-
ben.)

Március 15.: 1942-ben a világháború alatti legnagyobb
háborúellenes tüntetés volt Budapesten a Petõfi-szobornál. A
rendõrség szétverte, letartóztatások és bírói ítéletek követték.

Március 16.: 1940-ben halt meg Selma Lagerlöf svéd író-
nõ (a Nils Holgersson szerzõje, szül. 1858. nov. 20.). Irodal-
mi Nobel-díjat kapott 1909-ben. Õ volt a Svéd Akadémia el-
sõ nõi tagja. Küzdött a hadkötelezettség ellen.

Március 20.: A hatalomhoz közel álló halálbrigádok
1980- ban az oltárnál lõtték le Oscar Arnulfo Romerot, San
Salvador érsekét, a szegények szószólóját.

Március 23.: 1858-ban született Ludwig Quidde német tör-
ténész (†1941. március 6.). 1894-ben perbe fogták II. Vilmos
elleni gúnyirata miatt. 1924-ben kizárták a birodalmi gyûlés-
bõl, mert tiltakozott a titkos katonai elõkészületek ellen. IPB
vezetõségi tag volt. Béke Nobel-díjat kapott 1927-ben.

1921-ben Hollandiában, kvéker kezdeményezésre megala-
kult a War Resisters’ International (WRI, Háborúnak Ellen-
állók Nemzetközi Szervezete). Elsõ titkára, Herbert Runham
Brown két és fél évet ült Angliában katonaság-megtagadá-
sért. 1944 decemberében a németek pacifista szórólapok ter-
jesztéséért kivégezték a holland titkárt. wri-irg.org

1949-ben Görögországban kivégezték George Orphanidis
és John Tsourakis katonaság-megtagadókat.

Március 26.: 1916-ban Babits a Nyugat zeneakadémiai ma-
tinéján felolvasta újabb nagy háborúellenes versét: „...érctal-
pait a tipró diadalnak / nem tisztelem én, / sem az önkény poko-
li malmát: / mert rejtek élet száz szele, március / friss vérizgal-
ma nem tûri géphalált / zengeni…; inkább / szerelmet, embert,
életeket, / meg nem alvadt fürge vért...” (Húsvét elõtt).

Március 29.: 1890-ben született Csapody Vera botanikus,
festõmûvész (†1985. nov. 6.). 13 ezer növényt festett le.

1990-ben kezdõdött a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédõ
Mozgalom. www.c3.hu/~zsziv

1993-ben meggyilkolták az osztjákok szent Num tavát az
orosz olajipar környezetpusztításától védõ Prokopij Szopo-
csin helyi képviselõt.

Március 31.: 1990-ben volt a Háló (magyar katolikus kis-
közösségek hálózata) elsõ találkozója. www.halobog.hu
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