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Aiternatív katonai szolgálat

Tények és tapasztalatok

Kelet-és Nyugat-Európában egyaránt mind gyakoribb jelenség, hogy sorkötelesfiatalok vallási
vagy humanitárius motívumoktól indíttatott lelkiisrneretOkre hivatkozva megtagadják a
fegyveres katonai szolgálatot, viszont közülük sokan késznek mutatkoznak népük, nemzetük,
illetve az emberiség javára közhasznü szolgálatot vállalni akár a hadsereg kötelékében, akár
azon kívül.Több nyugat-európai országban erre törvényes keret ad lehetőséget.

Mi a helyzet Magyarországon? - A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kimondja, hogy
"a Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad
gyakorlásának a jogát". l Továbbá: "A Magyar Népköztársaság polgárainak megtisztelő

kötelessége, hogy általános hadkötelezettség alapján katonai szelgálatot teljesítsenek,">
Az Alkotmánynak e két paragrafusa akkor kerül összeütközésbe egymással, amikor egy
sorköteles fiatal a sorozóbizottság előtt kijelenti, hogy lelkiismerete tiltja számára a

.fegyveres katonai szolgálatot. Az ilyen fiatalok ellen a BTK 336. §. szerint járnak-el, mely
kimondja, hogy az a hadköteles, aki katonai szolgálatának teljesítését megtagadja, öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethető.A katonai bíróságok - humanitárius szemponto
kat figyelembe véve - nem szokták kiszabni a maximális börtönbüntetést, de azért
valamivel hosszabb időre ítélik el az illetőket, mint amennyi a tényleges katonai
szolgálatuk időtartama lett volna.

A fenti tények és azok végrehajtási gyakorlata ma is általános érvényű, a következő

részleges módosítással: A Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága 1976·ban - figyelem
be véve azokat az igényeket, amelyek az egyes vallások részéről felmerültek a fegyveres
katonai szolgálattal kapcsolatban - úgy mödosította az általános hadkötelezettségre
vonatkozó honvédelmi törvényt, hogy azon vallásfelekezetek tagjainak, amelyeknek
hitelvei tiltják a fegyveres katonai szolgálatot, lehetőséget biztosított fegyver nélküli
katonai szolgálatra.3 Tehát egyelőre nincs lehetőségáltalános érvényű alternatív katonai
szolgálatra. Ez csak a fegyveres katonai szolgálatot hitelvből tiltó kis vallásfelekezetek
tagjaira korlátozódik. Viszont - különleges engedély alapján - már előfordult,hogy más
személyek is választhatták a fegyver nélküli katonai szolgálatot.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A fegyver nélküli katonai szolgálatra bevonult fiatalok a
hadsereg kötelékében, de külön szakaszban teljesítenek szolgálatot. Jogaik és kötelessége
ik ugyanolyanok, mint a többi katonáé, a fegyverhasználatot kivéve.4

Hány személyt érintett az alternatív lehetőség 1976-77 óta? A Honvédelmi Minisz
térium tájékoztatása szerint kb. kétszáZan teljesítették idáig honvédelmi kötelességüket
fegyver nélküli katonai szolgálattal (többnyire a nazarénus közösség tagjai), s kb. hatszáz
fő, többnyire a Jehova közösség tagjai - bár választhatta volna a fegyver nélküli katonai
szolgálatot - ezt az alternatív lehetőséget is megtagadta. Őket a katonai ügyészség
vádemelése alapján a katonai bíróság börtönbüntetésre ítélte.s

A Magyar Püspöki Kar nagy fontosságot tuíajdonított ezeknek a kérdéseknek. EZért 19.86.
június 25 - 26-án megtartott konferenciájátl elhatározta, hogy állást foglal a kötelező katonai
szolgálattal kapcsolatban.s Ezt hamarosan I<özzé is tette a katolikus sajtóban. Ugyanakkor a
püspököknagyon jól tudják, hogy egyesek lelkiismeretére milyen elviselhetetlenül nagy teher
nehezedik a honvédelemmel járó kötelezettség fegyveres formájának vállalása miatt. Ezért,
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amikor 1988. március 14-én a Parlamentben GrósZKároly,az MSZMPPolitikai Bizottságának
tagja, a Minisztertanács elnöke a magyarországi egyházak vezetőivel találkozott, dr. Paskai
Laszlöprímás, esztergomi érsek, a MagyarPOspökiKar elnöke azt kérte a konnánytól, "tegyék
lehetövé .fiatalokbizonyos csoportjai sZámára az alternatív katonai szolgálat bevezetését".'

E kérés teljesítésére a kormányzati és a társadalmi szervek nagyfokú jóindulatot
tanúsítanak. - Írásunk a fogalmi tisztáZódáshoz, és a nagyon bonyolult problémakörhöz
kapcsolódó kérdések megnyugtató és helyes megoldásához kíván - a maga eszközeivel
segítséget nyújtani.

Milyen összefüggésben tanít az egyház az alternatív katonai szolgálatról?

A II. Vatikáni zsinat legterjedelmesebb és talán legizgalmasabb dokumentuma az a
lelkipásztori konstitúció, amely az egyház és a mai világ viszonyát tárgyalja.8 A konstítücíö
elsO része az egyház és az ember hivatását, valamint a mai modern világhoz fűződő

alapvető viszonyát világítja meg az evangélium fényével, s ettől egészen újszerű tanítást
kapott mondanivalója. A dokumentum második része néhány különösen égető kérdésre
hívja fel a figyelmet, azaz sorra veszi a modern világ tragédiával fenyegető kríziseit: a
családét, a kultúráét, a gazdasaget és a politikai életét. A krízist súlyos igazságtalanságok,
azaz bűnök váltották ki. Kiderül, hogy az evangélium fényénél mindegyik krízis
megoldható. De szükséges is rájuk megoldást keresni, végsősoron az emberiség léte forog
kockán: a felhalmozódó igazságtalanságok gyűlöletbe, háborukba és halálba torkollanak.
Ezért a zsinat tanításának végén az egyetlen lehetséges perspektívára mutat rá: a béke
védelmére, és a nemzetek közösségének erősítésére.

De mi valójában a béke? ,,A béke nem egyszeruen az, hogy nincsen háboru. Nem
merőben az ellentétes erők puszta egyensúlyának állapota. Nem valósíthatja meg
önkényuralom. A békét helyesen és"szabatosan -az igazságosság művének- kell monda
nunk (Iz 37, 7)."9 "Abékét csak akkor lehet elérni a földön, ha biztosítvavan mínden, ami a
személyt megilleti, és ha az emberek bizalommal és önként bocsátják egymás rendel
kezésére lelki és szellemi kincseiket."10

A béke tehát Istentől a társadalomba ültetett rend gyümölcse.'! A rendet" fel kell
fedezni, és tudatosan meg kell valósítani, hogy a: "gyümölcs" élvezhető legyen. Követ
kezésképpen, bármilyen területen megsértik az emberek a rendet, veszélybe kerül a
"gyümölcs", melynek legtragikusabb eredménye a háboru és a halál.

A rend megsértése a bűn. ,,Amilyen mértékben bűnösekaz emberek, olyan mértékben
fenyeget a háboru rérne, és... amilyen mértékben egyesülnek a szeretetben, és így
legyőzik a bűnt, olyan mértékben kudarcot vall az erőszak iS."12

Az egyház azonban világosan látja, hogy a gonoszság misztériuma jelen van a világban,
így a bűn realitásával egyelőre számolni kell. A fenyegetettség, valamint a népek és
nemzetek pusztulásának veszélye valóságos közelségbe került. Ezért egyrészt azt tanítja,
hogy az emberiség egyetlen igazi alternatívája itt a földön a béke megteremtése, azaz
minden szellemi és lelki energiáját a kibontakozás, az "igenlés", és nem a pusztítás, a
"tagadás" szolgálatába kell állítania; másrészt pedig megállapítja, hogy "amíg a háboru
veszélye fennáll, s nincs illetékes és megfelelő hatalommal ellátott nemzetközi tekintély,
addig nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, feltéve, hogy
már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőséget".'>

Tehát szö sincs arról az egyház tanításában, hogy az erőszakot erőszakkal kell legyőzni,

mert az újabb békétlenség forrása lenne. Szö sincs a "militarizmus" támogatásáról, viszont
tanít a "védekezés jogáról", ami nem pusztán lehetőség, hanem jóval több: erkölcsi
kötelesség. Külön szöl az egyház a katonai szolgálat moralitásáról, amiről az alábbiakban
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még szö 'lesz. Tehát a béke egyetemes szolgálatán belül az' egyhú elismeri a katonai
védekezés jogát, mint utolsó, és adott esetben elkerülhetetlen lehetőséget.

A katonaiszolgálat ellátása testi és lelki aIkaItílasságot igényel. Nem elegendő csaka
testi alkalmasság.Aszolgálattal járó tehertétel sokak számára elviselhetetlen lelkiismereti
konfliktussal jár. Ennek tudatában kéri az egyhú, hogy. "a törvények megértően

intézkedjenek azokról, akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, de készek békés
formában szolgálni az emberek közösségét".14 Mert ha ilyen intézkedés nem várhatö, az
újabb igazságtalanság és békétlenség forrása lesz.

Mi a lelkiismeret, és hogyan működik?

Az ember a maga belső világában olyan - cselekedeteit mínösnö - törvényre bukkan,
amelyet nem ő szabott meg magának, de amelynek mégis engedelmeskedni tartozik. I S

Ennek a belső törvénynek a szavát nevezzük lelkiismeretnek
Alelkiismeret az emberrel együtt születik, majd fejlődik egész élete során. {gyaz egyén a

különbözö szellemi hatásokat és tapasztalati tényeket egészen szabadon vagy magába
integrálja vagy tudatosan visszautasítja. A változások során a lelkiismeret érzékeny,
kifinomult, helyes, vagytéves, laza, érzéketlen lesz. De ezt így csak elméletileg és kívülről

állapíthatjuk meg, úgy, hogy hozzámérjük egy adott személy cselekedeteit konkrét
közösségének objektív törvényeihez.

Minden ember számára a saját lelkiismerete - úgy; abban az állapotban, ahogyvan - a
leghitelesebb cselekvési norma. Személyes mivoltunk belső szava önmagunkhoz szöl,
amit közvetlenül soha senki sem hallhat meg. Csak közvetve. ha valamilyen módon
nyilvánosságra hozzuk lelkiismeretünk szavát. De ebben az esetben is csak az eredeti
belső szö gyenge interpretálásár61 beszélhetünk, hiszen a lelkiismeretet a maga gaz
dagságában sohasem hozhatjuk a felszínre; intim mödon, mindig egészen a mienk marad.

A lelkiismeret tehát belső SZÓ, belső törvény, amely azonban sohasem dönt, csupán
informál. Magaaz ember, a személyiség dönt. Ezért fordulhat elő, hogy valakia lelkiismerete
ellen hozza meg döntését. llyenkor belső ellentmondás, meghasonlás, krízis áll elő. Azember
a belső igazságáta legbensőbb énjében hazudtolja meg. Hasonl6 krízishelyzet jön létre akkor
is, ha valakit lelkiismerete ellenében cselekvésre kényszerítenek

A fegyveres katonai szolgálat ellen állást foglaló lelkiismeret

Milyen lelkiismereti okok miatt foglal állást valaki a fegyveres katonai szolgálat ellen?
Legszembetűnőbb azon vallásfelekezetek tagjainak esete, akiknek hitelvei tiltják a
fegyverfogast. Ők nyilván a lelkük mélyén súlyos tilalomként élik meg ezt a követelményt.
Másokat a kiélezett harci cselekmények során lehetséges öldöklő szituáci6 végiggondo
lása sokkol. A nyugat-európai tapasztalatokból viszont arra lehet következtetni, hogy a
legtöbb fiatalra a közelmúlt történelmi eseményei, az iszonyú mennyiségben felhalmozott
fegyverkészletek vannak bénít6 hatással. Nem lehet a haza védelmének nevezni a
diktátorok, politikai vagy gazdasági csoportok érdekeiért sokszor idegen országokba vagy
földrészekre parancsolt és ott értelmetlenül elpusztult mill6ik szolgálatát.

Ezek bizony súlyos tények Sokak lelkiismeretét olyan mértékben befolyásolja, hogy a
maguk számára tilalmazzák a fegyveres szolgálat vállalását. Megfigyelhető viszont, hogy
ezek a fiatalok sokkal készségesebbek és önzetlenebbek a humanitárius szolgálatokban.
Nyilván a lelkiismeretük az előbbi tiltást ezzel a pozitív paranccsal kompenzálja.

Láttuk, hogy a lelkiismeret nagyon komoly tényező, szavát komolyan kell venni.
Ugyanakkor a lelkiismeret szava "belül" szöl, A társadalom számára éppen ez jelenti a
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nehézséget: a honvédelmi törvény végrehajtása során hogyan győződhetmeg a valóban
meglevő lelkiismereti konlliktusrol? Javaslatunk a következő. Először is el kell fogadni
mindenkitől a leíkíísmerete szavaröl tett vallomását. M~or: közvetett mödon
bizonyságot lehet szerezni, az illető igazmondö-e vagy sem, kötelességteljesítő-evagy
múnkakerülő, érzékenyen reagál-e a világ dolgaira, vagy mindennel szemben cinikus,
nemtörődöm. Korábbi életében "lelkiismeretesnek" bizonyult-e vagy "lelkiismeretlen
nek". Ilyen és hasonló vizsgál6dásokkal egészen pontosan meg lehet közelíreni az illető

lelkiismeretének valódi állapotát.

A fegyveres katonai szolgálat mellett állást foglaló lelkiismeret

Azelőzőekben vázolt nehézség jó részével nyilván mindenki lelkiismerete szembetalálko
zik. A legtöbb ember mégis úgy gondolkodik, nincs a világon olyan dolog, amivel vissza ne
élnének az emberek, de eredendően mégis mindegyik értéket hordoz magában. A
visszaélesek sokasága azért nem kényszeríthet megfutamodásra, mert akkor csak a
gonoszság erőinekengednénk át a terepet. Édes szülö és felnevelő hazám sok mindennel
megajándékozott, amit most nekem is tovább kell gyarapítanom és védelmeznem. Az én
vágyam is "a soha többé háborút", hogy a népek és nemzetek harmonikusan fejleidhesse
nek és boldogan élhessenek. Pontosan ezért parancsolja a lelkiismeretem, hogy ne
húzzam ki magam népem védelmére való felkészülésből. Az egyház erről így tanít:
"Akik ... katonáskodva szolgálják hazájukat, ne másnaktekintsék magukat, mint olyanok
nak, akik a népek biztonsága felett őrködnek.Ha szolgálatukat ebben a szellemben végZik,
a béke megszilárdulásához járulnak hoZZá."16

A lelkiismeret szava azonban nemcsak abból a két szöböl áll, hogy "foghatsz",vagy "neOl
foghatsz" fegyvert, hanern ennél jóval többet parancsol. A keresztény ember számára
például a többi emberrel együtt vallott etikai normákon túl vallási életének igényeit is
diktálja. A Magyar Néphadseregbe bevonuló minden fiatal "elvtárs" lesz, még a papnö
vendék és a szerzetes is. Katonai szolgálata során semmiféle lelkészi szolgálatban nem
részesülhet, katonaruhában templomba nem mehet be. (Víszont a papnövendékeket
néhány éve hivatalosan is meglátogathatják tanáraik, és a laktanyában foglalkozhatnak
velük; de még az ő esetükben sem megoldott a tényleges lelkészi szolgálat.) Egy igazán
szocíalísta és demokratikus hadseregnek azonban meg kell találnia azt a megszólítási
formát, amely minden tagjára egyformán érvényes és egyformán megtísztelö.

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya biztosítja polgárai számára "a vallás szabad
gyakorlásának a jogát".17 Milyen jogon tiltják meg tehát katonák sZámára, hogy például
kimenóben templomba mehessenek? Ilyen tilalmat a katonai szabályzat sehol sem
tartalmaz. Maga az eljátás pedig alkottnányellenesnek minősül.

El kell viszont ismernünk, hogy a katonai szolgá1at jellege megkívánja, hogy a katona szá·
mára maga "a szolgálat" legyen az elsődleges. Ennek alárendelve, de ezzel összhangban a leg
elemibb vallásos lelkiismereti. igényének és alkotmányos jogánakis érvényesülnie kell, amit
csak egymegszervezett lelkészi szolgá1attud nonnálisan kielégíteni. A MagyarNéphadsereg
ben 1951-ig tábori lelkészek múködtek. Akkor hirtelen nyugdfjaztákőket. A katonai lelkészi
szolgálat újjászervezése orvosolná a vallásos fiatalok hátrányos helyzetét a hadseregben.

Az Egyházi Törvénykönyv a katonai szolgálatot olyannak minősíti,mint amely "kevéssé
illika klerikusi állapothoz", és általában tilt minden olyan foglalkozást, amely "a klerikusi
állapottól idegen".18 Ugyanakkor nem tiltja a mégoly veszélyes körülmények között
teljesítendőlelkészi szolgálatot sem. ApapokSzent István király idejétőla II. világháborúig
helytálltak a hadseregben is lelkészi szolgálatukkal. Minél nehezebb volt a helyzet, annál
nagyobb szükség volt rájuk. A történelem egyetlen példát sem tud felhozni, hogy
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demoralizálták volna a hadsereget, az ellenkezőjére viszont számtalan hivatkozás
említhető. Nagyon helyes lenne tehát a kispapok katonaí szolgálatát katonalelkészi
felkészítessé átalakítaní. Ez nemcsak az ő mivoltukat venné niéltányosan figyelembe,
hanem valamennyi vallásos katonafiatal ügyét is szolgálná.

A teológiai gondolkodás szerint milyen hivatást töltsön be a hadsereg?

Az "idők jeleit" vizsgálva a hadsereg előtt új perspektíva bontakozik ki, amit a világon
míndenütt fel kell fedezni és meg kell élni a katonaí szolgálat során. Lejárt az "igazságos"
háborúk és általában minden háború jogosságának a korszaka. Nem azért, mivel megszűnt
a fenyegetettség, hanem azért, mert az totális méreteket öltött!9 - vagyis elérkezett az
emberiség "önmegsemmisítésének korszaka", amit csak a "soha többé háborút" program
megvalósításávallehet túlélni.

Bármilyen paradoxnak tűnik is, ezt az új programot a hadsereg nélkül nem lehet
megvalósítaní. Az is világos, hogy csak egy megújuló hadsereg lesz képes a lényegében
önmagát felülmúló új hivatását betölteni: .megszílárdítani a békét",20 és előmozdítani a
leszerelést; teológiaí értelemben egy nagyobb és teljesebb jóért harcolva önmagát fokról
fokra fel kell áldoznia: mintegy Krisztus nyomdokaín járva.

A keresztény számára a béke Isten ajándéka, ami az ember szabad és tudatos
közreműködését,mégpedig a szív tökéletes kiengesztelését igényli Istennel, önmagával
(lelkiismereti krízísének feloldásával), a többi emberrel, sőt még az anyagi világgal iS.21

Igen nagy kérdés, hogy a hadsereg számára hogyan fogalmazódnak meg konkrétan az új
perspektíva követelményei, és a gyakorlatban meg tudja-e majd ·valósítani. (Nemcsak a
Magyar Néphadsereg problémájáról van szö, hanem a világ valamennyi hadserege előtt álló
feladatról. ) Az alábbiakban megkíséreljük az új követelményrendszer elméleti felvázolását.

Ami a külső keretet illeti: a hadsereg szolgálati fegyelmének és szervezettségének,
valamint szellemi és fizikai felkészültségének még szilárdabbnak, rendeltetését még
jobban megvalósítónak és kevésbé öncélúnak kell lennie.

Az új külső keret belső tartalmi változást is igényel. Olyan átfogó erkölcsi szemlelet
kialakulása válik szükségessé, amely magába gyűjti az emberiség szellemi és közösségí
erkölcsi értékeit, és azok megvalósítására és védelmére törekszik. Így a parancsot adó és a
parancsot végrehajtó nemcsak a felszínen, hanem a lelke mélyén is összhangba kerülne
egymással, sót, az emberiség egyetlen biztonságát is szolgálná. Ennek az új katonaí
erkölcsiségnek jele a világ válsággócaiban megjelenő ENSZ·katonák béketererntö, szellemi,
anyagi és erkölcsi értékeket védő és képviselő szolgálata. Valahol ebben a perspektívában
keresendő a megoldás egy-egy nemzeti hadseregen belül is. A sokszínűség eltüntetése
nélkül a közös erkölcsi értékek fantasztikus erejében megtalální a hadsereg új hivatását.

Jegyzetek
l. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 54. §.(l) bekezdés. - 2.60. §. - 3. Az információ a MlV

Szegedi Körzeti Tévéstúdiójának 1988. szeptember 26-i adásából való, mely az alternatív katonai
szolgálat problémakörét dolgozta fel a Honvédelmi Minisztérium, az Országos Béketanács, az Állami
Egyházügyi Hivatal és katolikus morálteológus közreműködésével. - 4. Uo. - 5. Uo. - 6. Magyar
Kurir - 7.Uo. ~ 8. Akonstitúció latin elnevezése a kezdő szavak alapján: Gaudium et Spes, azaz Öröm
és Remény. A továbbiakban G. S. - 9. G. S.78. - 10. G. S.78. - ll. Vö.A II. Vatikáni zsinat tanítása, a
zsinati döntések magyarázata és okmányai, Bp. SZIT. 1975.,443. lap (Dr. GojákJános) - 12. G. S.78. 
13. G. S.79. - 14. G. S.79. - l '5. Vö. G. S. - 16.-17.l..ásd l. pont - 18.289. kán. l. §. és 2. §. - 19. Vö.
G. S. 80. - 20. G. S. 79. - 21. Vö. Il. János Pál pápa: Kiengesztelődés és Bűnbánat (a mai egyház
küldetésében) kezderű apostoli buzdításával, Róma, 1984. december 2., Magyar kiadás: SZIT., Bp.,
1985.,67. lap
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