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BULÁNYI GYÖRGY 

JÉZUSHOZ MÉREM MAGUNKAT 
 
A bölcsőnkben van. Már a 40-es évek végén magunkra 
alkalmaztuk Lukács beszámolóját a jeruzsálemi 
gyülekezetről: "...senki sem mert csatlakozni hozzájuk, 
a nép azonban magasztalta őket" (ApCsel 5,13). Kötelez 
a rang. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, Jézus a 
vacsorán Istennel. Az Isten sem vár tőlünk szövetségnél 
kevesebbet. Nem akármilyent vár, hanem Jézust 
folytatót. Tőlünk biztosan, mert megismertük Jézus 
gondolatát az Országról. Lejjebb nem adhatjuk, 
akármennyire kényelmes volna is - a nehéz idők múltán 
- megfeledkeznünk arról, amit megismerhettünk. 
Legyen belőle most elég ennyi: "Ti vagytok a világ 
világossága!" (Mt 5,14). 
    Sem egy személy, sem egy nemzedék szövetsége nem 
biztosítja az utód, az utódok szövetségét. Jézus sem 
tudott szövetséget kötni a magára maradt Tizenkettő, a 
jeruzsálemiek helyett. A Bokor is kötött szövetséget az 
elmúlt félszázad során, de nem az ezredforduló 
szövetsége helyett kötötte azt. Újítjuk-e szövetségünket 
a 21. századra? Jézusba simuló szövetség várható-e 
tőlünk? 
    Jézus nem alkudott. Országról beszélt, s nem a 
Pilátus- Kaifás koalíciótól meghatározott Izrael 
hitbuzgalmi szintjét akarta megemelni. Miért kell 
nekem Jézushoz ragaszkodnom? Csak azért, mert azt 
gondolom róla, hogy a Mennyei Atya akaratát ismerte 
meg a pusztában, s tolmácsolta nekünk. Nem kellene 
tehát ragaszkodnom hozzá, ha fel tudnék fedezni valami 
mást a Mennyei Atya akarataként. Eddig még nem 
sikerült. S a Jézussal találkozás mindörökre behavazta 
számomra az utat arra felé, ahol azt tanítják, hogy a 
mindenkor adott "trón és oltár szövetsége" talaján kell 
emelgetnünk a hitbuzgalmi szintet. Az Ország, amely 
Jézus eszét és szívét betöltötte rendszeridegen a "trón és 
oltár szövetsége" számára. Az Ország egy másik fajta 
szövetség, amely kereken elutasítja a Pilátus-Kaifás-
félét. Azért rendszeridegen a jézusi szövetség, mert egy 
másik rendszer. 
Az előző az urak szövetsége, az övé az urakat 
nemismerő testvéreké. Az előző a kiváltságok és azok 
karhatalmi megvédésének a szövetsége, az övé az 
osztozás és minden kard elutasításának a szövetsége. Az 
első a tekintély és uralkodás, a második a társamban 
megszólalható Lélekre figyelés és a kölcsönös egymást 
szolgálás szövetsége. Egy másik rendszer a Jézusé, s 
ennek semmi köze a vagyon és fegyveres erő 
"rendetlen" rendszeréhez. Azért rendetlen, mert a 
Mennyei Atya ránk vonatkozó szándékaiban semmi 
helyük sincs azoknak, amiken épül az első szövetség. 
Az isteni renden kívül áll a jézuselőtti emberi 
történelem, s annak egész jézusutáni folytatása is. 
Rendetlen, fejetetejére állított világ az. Jézus a talpára 
akarja állítani, nem pedig vallási jámborsággal 

megtölteni és igazolni. "Öntsük meg a bubát, mert ez 
esetben a megszentelő kegyelemmel együtt beléáradnak 
a természetfölötti erények: a hit, remény és szeretet" - 
ez értelmetlen vallási jámborság, amely érintetlenül 
hagyja s még igazolja is a rendetlen, mert istentelen 
(Isten nélküli és Isten ellenes) szövetséget. 
    Nem ezt, hanem a felvilágosodás nyelvét kell 
használnom, ha nem akarom üzembiztosan a köd és a 
megtévesztés ingoványába vezetni magunkat: 
 

"Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből 
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok; 

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús 
S a nyomorú pórnép emberiségre javul..." 

(Vörösmarty, A Guttenberg-albumba) 
 

- ez az a nyelv, amely a jámbor ruhába öltözött 
istentelenségek világából kivezette a múlt század 
magyarját, s egyáltalán lehetővé teszi nekünk, hogy 
Istenre figyelhessünk... hogy újra találkozzunk Jézussal 
is. 
    Isten feladatot írt természetünkbe. Természeti 
feladatot. Természetfölöttit nem kaptunk, mert az 
ilyesmi értelmetlen. Csak arra lehetek képes, ami folyik 
természetemből. Ha az általam meg nem ugorható 
kellene boldogulásomhez, ezt előteremteni nem az én 
dolgom, hanem az Istené. Ő pedig soha sem mondaná a 
levágott lábú bolhának: Bolha ugorj! Lábbal teremti a 
bolhát, s nem vágja le a lábát, ha arra teremtette, hogy 
ugorjon. 
    A feladat, amit kaptunk: az Isten Országa. 
Felvázolnám a feladat nem teljesítésének történelmileg 
kialakult négy útját. 
a/ Törvényt szabni a magam javára kardommal 
b/ A kardom erejében létrehozott törvény erejében 
társadalmi rendet biztosítani 
c/ A mindenkori társadalmi rend ölén ápolni 
istenkapcsolatomat 
d/ A társadalmi rendet hatályos törvényekkel igazítani 
az isteni Rendhez. 
    Az első út a Dzsingisz káné, Nagy Sándoré, 
Napóleoné,  az atombombákat robbantgatóké, az 
esőerdőket kiirtóké, a Természetet és a légkört 
elszennyezőké, a rablásból élő kalandozó népeké, a 
miénk is Géza fejedelmeig. Annyira Isten- és Rend- és 
Természetünk-ellenes, hogy történelmileg pillanatokon 
belül pusztulásra van ítélve. 
    A második út a győztes csaták némelyikét szokta 
követni. Ilyen volt a Római Birodalom, amely Pax 
Romana-t biztosít, s amelyben a zsidó főpapi önkénnyel 
szemben Pálnak lehetősége van fellebbezni a 
Császárhoz. Ilyen volt Szent István Magyarországa, 
mely megment bennünket a kalandozó, a rablásból élő 
lovasnomád népek közös sorsától, a pusztulástól. 
    A harmadik biztosítja - minden időben és bármelyik 
kialakult társadalmi rendben (rendetlenségben) - a 
vallások vezetőinek, hogy a kard erejében létrehozott 
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törvényes rend haszonélvezői, kiváltságoltjai legyenek, 
s szabadon forgalmazzák ópiumjukat: a 
mennyországban megvalósul majd a szabadság, 
egyenlőség, testvériség - a kiváltságokon kívül rekedtek 
számára. 
    A negyedik útat a történelem köztiszteletben álló 
alakjai járják. Washington, Lincoln lenne említhető 
számomra - hazánkon túl. Idehaza többet is említhetnék: 
Széchenyi és Deák, Vörösmarty és Petőfi, Ady és József 
Attila, Teleki Pál - idehaza. A szovjet rendszer hazai 
megvalósítói közül senkit sem tudok ide sorolni, a 
legkevésbé azokat, akik készségesen vállalkoztak 
nemcsak javaink államosítására, hanem négy évtizeddel 
később azok privatizálásra is. Azért nem tudnám, mert 
ekkor is, akkor is a kiváltságosok kenyerét ették. 
Széchenyi és Deák nem a hazából élt, hanem 
jövedelmüket fordították a haza javára. Ide sorolhatók-
e az éppen most hatalomra kerülők közül valakik? A 
jövő majd megmutatja. 
    A Bokor számára aligha kétséges, hogy van még egy 
ötödik út is, a Jézusé, és ez nem azonos sem a 
harmadikkal, sem a negyedikkel. Ha valaki nem látja, 
hogy mit tehetne ma ezen ötödik út címén, az alighanem 
a harmadik és a negyedik út valamelyikét fogja 
választani, esetleg mind a kettőre feliratkozik. 
    Felmerül a kérdés, hogyha valakinek van ötödik útja, 
mit kereshet a harmadikon meg a negyediken? 
    Továbbá az, hogy ha valakinek nincs ötödik útja, 
megteheti-e, hogy nem iratkozik fel az előző kettő 
valamelyikére? 
    Továbbá, hogy van-e olyan harmadik út, amely Jézus 
Golgotájának elvállalása nélkül is segíti az ötödik út 
célkitűzését? 
  Ha viszont nincs két rendszer, akkor Jézust-értésünk 
csak tévedés lehet. Ha pedig még sem volna tévedés 
(mert valóban e második rendszerről beszél az 
evangélium), akkor Jézus van tévedésben, amikor 
megrajzolja egy másik rendszer lehetőségét. Ez esetben 
Pál látta helyesen az Istentől számunkra felkínált 
valóságot, amikor tényként fogadta el, hogy vannak 
felsőbbségek, s hogy a felsőbbségek Isten akaratából 
forgatják a kardot az egyetlen lehetséges rendszer 
szolgálatában. 
    Ekkor viszont nincsen négy+egy út, hanem azt kell 
tennünk, ami lehetséges. Ami pedig lehetséges, azt 
mutatja a történelem: 
a/ az egyház előtti múlt rabszolga-századait 
b/ az egyháztól irányított századok inkvizíciós 
borzalmait 
c/ a francia forradalom guillotine-ját, majd 
munkásnyomorát 
d/ a hitleri és sztálini rendezési szándékok borzalmait 
e/ valamint a jelen kilátástalanságait: felesleges az 
emberiség nagyobb része, s leselkedik ránk a nukleáris 
halál s hogy a Föld alkalmatlanná válik az emberi életre. 

 
1 HU-MOL M-KS 288-41/510.ő.e. 14-16. 

    Mindez annyit jelent, hogy nagyon szépek az 
áldozatok, de az emberiség sorsa szempontjából 
értelmetlenek. El kell tolni a jólét határait 
Hegyeshalomról Békéscsabáig, s vallásosoknak kell 
lenni, hogy Isten megsegítse önző szándékainkat. 
Mindenesetre felhasználandó minden ügyességem, 
hogy számomra mihamarabb megvalósuljon az évi 
tízezer dollár mértékű életszínvonal, persze nemesen 
küzdve azért, hogy határainkon belül ez másoknak is 
sikerüljön, ha lehetséges. Ez esetben a Bokor olyan 
intermezzo a magyar társadalom életében, melyt az idő 
sürgősen átad a feledésnek. 
 
 
CSIKY ANNAMÁRIA  

KERESZTÉNY KATONAI 
SZOLGÁLATMEGTAGADÓK 

MAGYARORSZÁGON 1979 ÉS 1989 
KÖZÖTT (6.) 

I. Kitekintés néhány szocialista ország 
katonai szolgálatmegtagadással 
kapcsolatos törvényeire 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság már 
említett ülésének jegyzőkönyvében, az 1. számú 
melléklet áttekinti a szocialista és kapitalista országok 
katonai szolgálatmegtagadóival kapcsolatos eljárásait.1 
Ez alapján szeretnék először országonként rövid 
jellemzést adni, majd ezeket összefoglalva egy általános 
képet kialakítani arról, hogy a Magyarországon 
bevezetésre került lehetőség az alternatív katonai 
szolgálatról mennyiben jelentett előrelépést a többi 
ország törvénykezéséhez képest. A kitekintés az 1988-
as esztendőre vonatkozik. 

Az első szocialista ország, ahol bevezették az 
alternatív katonai szolgálatot, Lengyelország volt. 
Ennek során a hadkötelesek polgári munkahelyen 
dolgozhattak, de ez a lehetőség csak a hitükre 
hivatkozókra vonatkozott. Fizetésük azonos volt a 
sorkatonák fizetésével, de fegyvert és egyenruhát nem 
viseltek. 

A Német Demokratikus Köztársaság azok 
számára, akik vallási okból nem voltak hajlandóak 
fegyveres szolgálatot teljesíteni, lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy bár katonai kötelékben, katonai 
célú munka végzésével, de csupán építő alakulatokban 
munkálkodjanak. Ehhez ráadásul eskü helyett csak 
fogadalmat kellett tenniük. 

A Szovjetunióban a hadkötelezettség teljesítése 
kapcsán abban tesznek különbséget hívő és nem hívő 
között, hogy a vallási meggyőződésből fegyvert nem 
fogók számára lehetőséget biztosítanak fegyver nélküli 
szolgálatra. 

Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában 
és Jugoszláviában nem volt ekkor jogszabály a fegyver 
nélküli katonai szolgálatra sem. Azokat, akik 


