BOKOR ARANY NAGYDÍJ
BULÁNYI GYÖRGY testvérünknek abból az
alkalomból. hogy a magyar hierarchia ismét
ellökte kinyújtott jobbját, mi pedig a Bokor Porta
avatásán újra megszoríthatjuk egymás kezét.
Mi, a testvérei a legnagyobb elismeréssel adózunk
Neki, és Mellette vagyunk hűséges szeretetünkkel.
A BOKOR ARANY NAGYDÍJJAL szeretnénk
megköszönni neki élete művét: a Bokrot, a sziklára
épített közösséget, a számtalan testvért és
barátot; köszönjük minden elvállalt szenvedését
és áldozatát; köszönjük, hogy lelkiismerete
szavához mindig, minden körülmények között
hűséges marad; köszönjük, hogy soha nem adja
fel; s hogy bántásainkat is szeretettel viseli, hogy
mindig képes újítani.
A BOKOR ARANY NAGYDÍJ juttassa mindig eszébe
a testvéri elismerést és szeretetet, és feledtessen
el Vele minden bántást. Legyen büszke arra, hogy
beteljesült rajta Jézus ígérete: A világ üldözi, a
testvéri közösség és az Isten elismeri Öt.
Kelt Budapesten, a Bokor Porta avatásán,
1997. augusztus 30-án
A BOKOR TANÁCS, az 1996/97. évi KÉPVISELET:
Kovács László, Bajnokné Benyhe Judit, Dőry István,
Áts András, Schanda Beáta, Bajnok Kristóf, Fehér
Mária.
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«Az emberi elköteleződés folyóirata – családunkért,
nemzetünkért, mindenkiért – Isten Országa megvalósulásáért.»
Elérhetőség; koinonia.tarsak@gmail.com

BULÁNYI GYÖRGY

CSAK FELEBARÁTOT ISMERÉS ÉS
KATONASÁG-MEGTAGADÁS
Említettem már, hogy Jézus szava, "Szeressétek inkább
ellenségeiteket!", a 40-es évektől kezdve mit jelentett
számunkra. Szemünkben ez a kereszténység
legbensőbb lényegéhez tartozott és tartozik, ami nélkül
nem létezik Isten Országa. Isten Országában ugyanis az
embereknek csak egyetlen kategóriája található: a férfi
és női felebarát. Ebben az Országban tehát, senki sem
található, akár nő, akár férfi, aki ne volna felebarát. A
világ kategóriáit
a./ szövetségesek,
b./ közömbösök, akikkel szemben közönyös és
részvétlen lehetek, és
c./ ellenség - Jézus eltörölte.
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Ezen eltörlés nélkül nincs Isten Országa, és az
egyháznak nem lehet más célja, mint ennek az
Országnak az előmozdítása és hogy ezt a maga életében
meg is valósítsa. Az évek során egyre világosabbá vált
számunkra, hogy a másik életét elvenni, legyen az
osztályellenség, hazaáruló, gyilkos, eretnek, csak a
Sátán műve lehet. Azt a keresztényt, aki bármely okból
megöli a másikat, abszolút ellentmondásnak
tekintettük; fából vaskarikának, ami anyanyelvemben
az abszurditás legmagasabb fokát jelöli. Az ifjú
korunkban kapott nemzeti-katolikus nevelés hátterével
nagy felfedezés volt számunkra, hogy az egyházban
nemzetekfeletti mintatársadalmat kell látnunk, melynek
tagjai mindenkinek mindent megbocsátanak, és senkit
sem gyilkolnak meg ... kerül, amibe kerül. Megértettük
a szavakat, amiket Péter hallott a Getszemániéjszakában, azaz felfedeztük, hogy minden kard
Krisztus ellen van. Folytonosan alakuló tudatunk
bombázni kezdte lelkiismeretünket.
Ez a bombázás 1979 szeptemberében egyik
testvérünknél áttörést eredményezett. Dr. Merza
Józsefet, egy magas képesítésű matematikust, 4
gyermek atyját, 48. életévében katonai szolgálatra
hívták be. Diákkorában, 30 évvel korábban találkozott
a kiscsoportokkal. A hatóságoknak átadott egy írást:
Lelkiismeretem nem engedi meg, hogy katonai
szolgálatot teljesítsek. Letartóztatták és elítélték:
szabadlábra helyezése után állását vesztette. A
hatalmak a lelkiismeretet olyan dolognak tartják, amit a
hatalom akaratához kell formálnunk. Testvérünk
esetében ez az államnak nem sikerült. Szabadlábra
helyezése után az utcán valaki megszólította: "Uram,
létezik még lelkiismeret?" Ritkán fordul elő, és igen
sokba kerül. Az esetről értesítettük a püspöki kart.
"Természetesen" semmi választ nem kaptunk, a Prímás
azonban Paskai püspöktől, a püspöki kar teológus
szakértőjétől egy "Nézet" elkészítését kérte az esetről, a
püspöki kar használatára. Paskai elkészíti "Nézetét":
"az egyetemes keresztény lelkiismerettel nem áll
ellentétben a katonai szolgálat... pillanatnyilag az erő
csökkentése a másik oldalon az erőszak növekedésének
lehetőségét vonná maga után". A másik oldalt a
kapitalisták jelentenék. A következő években ezeket a
"teológiai" gondolatokat gyakran halljuk majd a prímás
szájából.
1979 őszén Merza Jóska visszaadja katonakönyvét, s őt
követően kb. 25 testvérünk kerül börtönbe a
katonáskodás megtagadása miatt. A Bokor második
hősi korszaka ez, mely tíz évet foglal magában.
Eredményeként alighanem senki sem katonáskodik már
a Bokor tagjai közül. A "felbujtókat" a Helsinki Paktum
aláírása következtében a pártállam nem tudja
bebörtönözni, s ezért a hierarchia (a helyi és a vatikáni)
siet segítségére; felfüggesztések, nyilvános működés

2021. június

megvonása, kényszer-nyugdíjazások és -áthelyezések
korszaka következik 1979 és 1982 között. Felzárkózik
hazai püspökeink magatartásához a vatikáni hierarchia:
1983-ban
Casaroli
(Engedelmeskedjünk
püspökeinknek!), 1987-ben Ratzinger (tanításom
"téves, veszélyes és félreérthető"!) - hivatkozva
természetesen rendre arra, hogy amit tesznek, az mind
a "szentatya jóváhagyásával" történik.
A negyedik repedés az volt, amikor ’80 körül Bokorbeli testvéreinknek az őket elítélő bírák ezt mondhatták:
Magukat saját püspökeik is elítélik! A katonáskodás
megtagadása miatt kerültek a törvényszékre.
Püspökeinket megkerestük, s közöltük velük, hogy csak
Jézus parancsát akarjuk teljesíteni, aki hüvelybe dugatta
a kardot Péterrel. A Püspöki Kar teológus-szakreferense
válaszol: azért nem támogathatnak minket, mert
megbontjuk az erőegyensúlyt a NATO és a Varsói
szerződés között. Kihúztuk magunkat, 30 árva magyar
legény, hogy még erre is képesek vagyunk…, s ilyen
teológiai indokolás alapján. Paskai László a neve a
teológusnak és szakreferensnek. Róma is bedobta
magát: Poggi, a Szentszék utazó nagykövete hívatott
magához a Hiltonba, a közölte velem: Miklós Imre azt
mondta neki, hogy zöld utat kap az egész kisközösségi
munka, ha elállunk a szolgálatmegtagadástól. Nem
álltunk el, nem óhajtottunk a pártállam engedélyével
kisközösségeket csinálni. A Regnum Marianum, a
Fokoláré, a Karizmatikusok sohasem vetemedtek
szolgálatmegtagadásra. De annak következtében, hogy
harminc Bokor-beli testvérünk hajlandó volt három
évet ülni Baracskán, szabad utat kaptak egyháztól,
államtól a maguk kisközösségi munkájára, amely már
nem sértett állami érdeket. Bizonyítja ez, hogy nem a
lefekvés az államhatalom előtt, nem a keleti politika
biztosítja a hívek jézuskövetését, hanem a kurázsi, az
áldozatot hozni tudás.
1999.

CSIKY ANNAMÁRIA

KERESZTÉNY KATONAI
SZOLGÁLATMEGTAGADÓK
MAGYARORSZÁGON 1979 ÉS 1989
KÖZÖTT
I.

Bevezetés

Jelen
szakdolgozat
a
keresztény
meggyőződésből katonai szolgálatot megtagadók 1979
és 1989 közötti történetéről szól, magyarországi
helyzetükről.
Főként
a
katolikus
katonai
szolgálatmegtagadókkal kívánok foglalkozni, ami a
vizsgált korszakban egyet jelent a Bokor bázisközösség
egyes tagjainak erőszakmentességgel kapcsolatos

