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Katolikus tanítás
a háborúról
és a békéró1
A múlt század második felében az egyház megszabadult a politikai
hatalommal járó felelősségtől. Így kizárólag az Evangélium fényé
ben értékelheti a modem élet eseményeit, és nyilatkozhat az erköl
csi renddel, az emberi méltósággal kapcsolatos kérdésekről. Erköl
csi tekintélye is jelentősen megnövekedett ideológiailag megosztott
világunkban. Az Evangéliumhoz ragaszkodva, küldetését teljesíti a
világban, amikor "Isten dicsőségére a békét erősíti, anélkül, hogy
leereszkedne a napi politika problémáinak színvonalára".

A második világháború befejezésére emlékezve felidézzük a vi
lágtörténelem legpusztítóbb drámáját, és azt a nehezen megszerzett
tapasztalatot, hogy a tartós békét nem lehet egy újabb háború fél
elmével biztosítani. A katolikus tanítás fejlődésének összefoglalása
arra is figyelmeztet, hogy a béke igazi biztosítéka az erőszak min
den formájának elszánt visszautasításában rejlik.

Az erőszak alkalmazása végigkíséri az emberiség történetét,
ugyanakkor a vallástörténelem tanúskodik egy olyan aranykor lé
téről is, amelyben harmónia és igazság uralkodott. A nagy val
lások mind foglalkoznak az emberölés és a háború szabályozásá
val, de csak a hinduizmus janinista változata tiltja feltétel nélkül
az élet kioltását. Követőinek véleménye szerint a megszentelődés

nek a legfontosabb feltétele az, hogy az ölésre irányuló ösztönös
hajlam minden formáját gyökeresen kiirtsuk magunkból.

A Biblia tanítása

1Törv 1,30; 20,4; Józs
2,24; Bir 3,28

A háborúra és a békére vonatkozó keresztény álláspont kialakulá
sában a zsidóság felfogása döntő szerepet játszott. Az elnyomás
elleni küzdelem és a jogos háború gondolata mélyen gyökeredzik
a zsidó történelemben és hagyományban. A hadviselő Isten képe,
aki népét támogatja az Ígéret Földjének és vallásuk tisztaságának
fegyver általi megszerzésében, gyakran megjelenik, a Szentírásnak
a pusztai vándorlásra és a királyság korára vonatkozó könyveiben,
például a Törvények, a Bírák és a Királyok könyveben, de a próféták
írásaiban és a zsoltárokban is.1

A zsoltárokban, a prófétai írásokban és a Makkabeusok könyvei
ben ezzel szemben a hűséges Isten gondolata kerül előtérbe, aki
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nem hagyja el népét megpróbáltatásaiban, hanem megszabadítja
őket üldözőiktől, és visszaállítja Dávid királyságát. Ezért Jézus
korában a jövendő Messiás Királynak már elsősorban politikai
szerepet tulajdonítottak. Így érthető az a konfliktus, amit Jézus
politikamentes tanítása és minden erőszakot visszautasító
magatartása okozott.

Az Ujszövetség nem foglalt állást a háborúval kapcsolatban. A
szentírók azt az élet egyik tényének tekintették, és ítélet nélkül
haladtak el mellette. Az őskeresztény gondolkodás középpontja
ban Isten Országa és Krísztus második eljövetele állt. Az emberi
élet minden más problémája ebben az összefüggésben kapott sze
repet és jelentőséget. Az Ószövetség messiási békéje Jézus Krisztus J

áldozatában vált teljessé. Amint Szent Pál mondja, úgy tetszett a
Mennyei Atyának "...hofl,Y általa békítsen ki mindent a földön és
a mennyben, minthogy Ó a kereszten békességet szerzett".2 A há
borúra és hadvíselésre vonatkozó kifejezések is ebben az össze
függésben kaptak értelmet az Újszövetség lapjain. A hadviselő I~
ten képét az Apokalipszis Istenének képe váltotta fel, aki a Sátán
nal vívja meg végső küzdelmét. Ebben a harcban a Bárány lesz a
gyöztes.' A hadviselés jellegzetes eszközei is új jelentést kaptak. A
"kard" a megosztottság jelé: Jézus nem békét, hanem az Isten
szavát hozta, ami "eleven, átható és minden kétélű kardnál éle
sebb ...-s Az efezusi levélben a fegyverzet új, lelki értelmet nyert,
amennyiben a keresztény elsősorban a Sátán cselvetései ellen
"fegyverzi fel magát" az "Igazság övével", a "megigazulás pán
céljával", az "üdvösség sisakjával" és a "lélek kardjával".6

Jézus környezetében katonák is megjelennek? A Cetszemani
kertben tett me~egyzése szerint a kard használata az erőszak út
ját nyitja meg. Ugyanakkor példabeszédben fenntartás nélkül
utalt a háború tényére, és dicsérte a százados hitét is, anélkül,
hogy foglalkozásáról ítéletet mondott volna. Mindezek ellenére a
keresztény hit és a katonai szolgálat összeegyeztetése Nagy Kons
tantin császár idejéig nem volt egyértelmű az egyházban. Az Új
szövetségben található megállapításoknál is fontosabb volt ugyanis
Jézus személyes példája. Ö az erőszakot nem viszonozta, a
rosszért megbocsátással fizetett, és a Hegyi Beszédben adott taní
tását földi életében következetesen valóra is váltotta. Az erőszak

gyakorlásától mindenben távol tartotta magát, életének ellensége
iért való föláldozása árán is. Ez a lelkület Szent Pál szavaival
mindent eltűr, mindent remél, mindent elhisz és mindent elvisel.9

A feltámadt Krisztus első adománya a béke, az a béke, amit a vi
lág nem tud megadni.i'' de ez csak Krisztus második eljövetele
után valósul meg teljes mértékben. Ennek az eseménynek a köze
li reménye adta meg az alapot a háború megítéléséhez. Az első

századok kereszténysége pacifista volt. Erre sok bizonyíték talál
ható az őskeresztény irodalomban.

Mielőtt a hadviselés kérdésében más álláspont alakult volna ki,
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meg kellett érteniük, hogy az Úr dicsőséges eljövetele nem közeli
esemény, hanem a világtörténelem végpontja. Minél tovább tar
tott a világ számukra, annál fontosabbá váltak annak problémái
is. Az egyre növekvő egyház tehát lassan kialakított egy új, "át
meneti időszakra" vonatkozó erkölcsi felfogást. Az evilági feladatok
gyakorlása az Isten Országának végső győzelmét készítette elő.

A történelem századaiban

11 Ef 13,2

12 I. Apologia 39

A konstantini fordulat

Szent Ambrus és
Szent Ágoston

A biztosnak tekinthető adatok szerint keresztények csak a 3. szá
zadtól voltak találhatók a római hadseregben. Ebben szerepet játszott
a kötelező császárkultusz és a pogány társadalmi renddel szemben
érzett keresztény ellenszenv is. Celsus a 2. század hetvenes éveiben
úgy gondolta, hogy a keresztények mind pacifisták.. Az apologéták
tanúsága alátámasztotta ezt a véleményt. Antióchiai Szent Ignác sze
rint "semmi sem jobb a békénél, ami minden háborúnak véget vet a
földön és a mennyben is".ll Szent Jusztin vértanú Antonius Pius csá
szárnak írt Apológiájában azt mondta, hogy a keresztények elfordultak
a háborútól, a kardból ekét csinált~ és "kegyeletet, igazságot, vala
mint emberszeretetet gyakorolnak".' Szent Ireneusz, Lyon püspöke
a 2. század vége felé is azt mondta, hogy a keresztények nem tud
nak harcolni, mert amikor arcuk egyik oldalát megütik, odatartják
a másik oldalát is. Ezzel nagy tiszteletnek örvendő szentek és vér
tanúk szavait és példáját idézte.

A 2. század nyolcadik évtizedében már mutatkoztak a változás
jelei. Marcus Aurelius egyik Duna menti légiójában már lehettek
keresztények is. Tertullianus pedig azt állította, hogy a keresz
tényeket a császári palotában, a szenátusban és a fórumon is meg
lehet találni. A század második felében már vannak utalások ka
tona-vértanúkra, akik megtagadták a fegyverhaszálatot háborúk
idején. Nagy Konstantin császár idejében a keresztények ellenség
ből szövetségesekké váltak, amivel azonban az is együtt járt,
hogy a kard a keresztények oldalára került. A birodalom politikai
egységének megőrzése elsősorban annak a közösségnek lett a fel
adata, amely az ideológiai egység letéteményesévé vált. Az új ál
lamvallásnak tehát szembe kellett néznie a hadviselés dilem
májával. A kereszténység jövője és biztonsága most már összefo
nódott a birodalom fennmaradásával.

A hadviselés átértékelése Nyugaton Szent Ambrus írásaiban je
lenik meg a század második felében. Ó milánói püspökké való
megválasztása előtt Észak-Itália katonai parancsnoka volt. A bar
bárok elleni katonai védekezés szerinte nemcsak a kereszténység
politikai életterét, hanem a hit tisztaságát is biztosította. Az Ígéret
Földjének katonai elfoglalására vonatkozó szentírási parancsra
alapozta véleményét. Kánaán meghódításából a katonai szolgálat
fontosságát bizonyította, a pogány bölcselőtől, Cicerótól pedig az
igazságos hadviselés szabályait vette át.
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Hippóban, Szent Ágoston városában a légiók nemcsak a fenn
álló politikai és társadalmi rendet, hanem a virágzó keresztény
közösséget is védelmezték a barbárok támadásaitól. A politikai
hatalom védelmét ekkor már nem lehetett elválasztani a keresz
ténység biztonságától. Szent Ágoston mesterétől, Szent Ambrustól
átvette a pogány gondolatvilágból származó igazságos háború ta
nát, és azt beleillesztette teológiai rendszerébe, amely a klasszikus
kultúra és a keresztény gondolatvilág első nagy szintézise volt.
Szerinte a háború a bűnnel terhelt világban kikerülhetetlen. Az Is
ten városáról írt munkájában a természettörvény és az istenszeretet
alapján érvelve azt állította, hogy az erkölcsileg igazolható hábo
rú célja az igazság és a béke megteremtése. Az uralkodó feladata
ez, aki ennek létrehozásával valójában szeretetet gyakorol ellen
séggel és baráttal egyaránt. Ez az eredmény közömbösíti a hábo
rúval járó erőszakot, és mentesíti a katonákat az emberölés bűné

től is. Az igazságos háborúban ők ugyanis pusztán a törvény esz
közei; kötelesek abban részt venni, és a' kegyetlenséget elkerülni.
A háború igazságosságáról egyedül az uralkodó alkothat ítéletet.

Ez a szemlélet lassan megváltoztatta a kezdetben kialakult ál
láspontot, és utat nyitott a hadakozó kereszténység hosszú, de
csak ritkán példamutató történelmének. A politikai életben egyre
nagyobb szerepet játszó pápaság történelmében ki kell azonban
emelni 1. Miklós pápa (825-867) prófetikus tanítását. Borisz cámak
adott tanításában elítélte az erőszakos hittérítést, és a háborút az
ördögi csalárdság gyümölcsének nevezte, noha megengedte an
nak kikerülhetetlen szükségét önvédelem céljából. Borisz kér
désére, hogyan készüljön fel a háborúra mint keresztény uralko
dó, enyhe szarkazmussal így válaszolt: .Menj el a templomba,
imádkozz, bocsáss meg a bűnösöknek, hallgass misét..., gyónd
meg bűneidet a papoknak..., szabadítsd fel a rabszolgákat... és adj
alamizsnát a szegényeknek."B

Szent Tamás közvetítésében a Szent Ágoston-i álláspontot fo
gadta el a középkori teológia is. De már egy évszázaddal koráb
ban a Decretum Gratianum is a harcos Dávid király példáját vet
te alapul és azt állította, hogy az i,pazságos háborúban való
részvétel Istennek tetsző cselekedet.1 Néhány évszázaddal ké
sőbb II. Gyula pápa meg is valósította ezt a példaképet. A vértől

egyre jobban átitatott évszázadokban azonban a béketűrés és
erőszakmentesség eszménye nem halt ki teljesen: tovább élt a 13.
század százezreket lelkesítő békemozgalmaiban, a betegápoló
rendekben, a hithirdetés békés eszközeit használó ferences közös
ségek munkájában, valamint a ferences harmadrendben, melynek
tagjai visszautasították a fegyverhasználatot. A mozgalom erejére
jellemző, hogy a 14. század végén már 1500 közösségük volt Eu
rópában. A hivatalos egyház politikai befolyását ebben a korszak
ban elsősorban arra haszálta, hogy a fegyveres konfliktusok pusz
tító erejét törvényesen korlátozza fegyverszünetek és békeszerző-
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Avallásháborúk
és a gyannatosítás

kora

dések közvetítésével, valamint a hadviselés módszereinek korlá
tozásával.

A vallásháborúk és a gyarmatosító háborúk kora a keresz
ténység békéhez való viszonyának mélypontját jelentette. Ebben a
korszakban a békeszeretet és a béketűrés eszményét elsősorban a
humanista irodalom őrizte, valamint azoknak a missziós rendek
nek a példája, amelyek a latin-amerikai gyarmatok leigázott la
kosságát igyekeztek megtéríteni és a végső pusztulástól megmen
teni. Sajnos, nagyon kevés sikerrel. Lényegében eredménytelenek
voltak azok a pápai, zsinati és püspöki rendelkezések is, melyek
a hódítók kegyetlenségét és a meghódított népek kizsákmányolá
sát próbálták enyhíteni. 1632-ben sikertelen maradt VIII. Orbán
pápa próbálkozása a harmincéves háború befejezésére..Francisco
de Vitoria a természettörvény és az igazságos háború feltételeit
alkalmazta a gyarmatosító háborúkra, ugyancsak sikertelenül
védve az indiánok személyes és nemzeti jogait. Francisco Suarez
a nemzetközi jog alapelvét dolgozta ki és azt bizonyította, hogy a
szuverén nemzetek közösségének érdekeit szolgálja az, ha
konfliktusaik rendezésében továbbra is elismerik a pápaság nem
zetközi tekintélyét. A felvilágosodás és az abszolutizmus korában
azonban tovább csökkent a belsőleg már megosztott egyház befo
lyása a politikai életben. Jól illusztrálják ezt a pápák sikertelen bé
keközvetítő kísérletei a 19. század folyamán.

Az egyház a 20. században - a II. Vatikáni zsinat

A második világháborúban XII. Piusz a békeközvetítés reménytelen
igyekezete helyett a háború borzalmainak csökkentésére és az ár
tatlan áldozatok védelmére fordította figyeimét. Karácsonyi szóza
taiban egyre élesebben bírálta a rettenetes kegyetlenséggel folyta
tott totális háborút. 1944 karácsonyán egy lépéssel továbbment és

15 Pacem in terris, 127 elítélte a támadó háború minden formáját.15 Az igazságos háború
hagyományosan elfogadott okait tehát leszűkítette az igazságtalan
támadással szembeni védekezés lehetőségére.A jogsérelem megtor
lását vagy az elrabolt javak háborús eszközökkel való visszaszer
zését kizárta. Ezek megelőzése vagy orvoslása az Egyesült Nemze
tek feladatává vált. Mint ismeretes, a szervezet alapokmányának
kidolgozásában XII. Piusz nagyon fontos szerepet játszott. A Ma
gyarországon lezajló tragikus eseményekre utalva, 1956 kará
csonyán azonban újra hangsúlyozta, hogy a fegyveres védekezés
jogáról az igazságtalanul megtámadott nemzetek nem mondhatnak
le. Szent Ágostont ismételve azt is tanította azonban, hogy a hábo
rú igazságosságának eldöntése a törvényes hatalom gyakorlóinak
a feladata. A jogos nemzeti önvédelmet biztosító háborúban tehát
a katolikus hívő "nem hivatkozhat saját lelkiismeretére a katonai
szolgálat megtagadásában". A hívő ~eresztény lelkiismeretét csu-
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pán a hadviselés "emberséges" médiának megőrzése kötelezi. Az
osztrák Franz [ágerstetter, aki lelkiismeretére hivatkozva megta
gadta a katonai szolgálatot Hitler hadseregében, ugyanezt az intel
met kapta püpökétöl. Prófétai magatartásáért hamarosan boldoggá
avatják.

XXIII. János pápa olyan képet adott a papságról a világnak,
ami már egy évezrede feledésbe merült hagyományt állított
vissza jogaiba. 1963-ban a Pacem in terris című körlevelében há
rom fontos lépést tett az igazságos háború hagyományának
megváltoztatására. Véleménye szerint a teljes leszerelés az egyet
len lehetséges út az igazi béke megteremtéséhez. Az igazságos
háború hagyományára már nem hivatkozott, ellenkezőleg úgy
vélte, lIa mi korunkban, amely az atomerővel dicsekszik, nem
gondolhatunk arra, hoW a háború lehetne a megsértett igazság
orvoslásának eszköze". Mivel megállapítása nem tett különbsé
get a védekező és a támadó háború között, egy lépéssel közelebb
vitte az egyház tanítását a pacifizmus elismeréséhez.

A II. Vatikáni zsinat tudatában volt annak, hogy a háború ve
szélye továbbra is fenyegeti a világot, ezért "...nem lehet meg
tagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, feltéve,
hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét..."

Ugyanakkor dicsérte az erőszakmentesség példáját azokban,
"akik a jogaikért folytatott küzdelemben lemondanak az erősza

kos cselekményekről, és a védelemnek azokhoz az eszközeihez
folyamodnak, melyek rendelkezésre állnak a gyengébb félnek is;
feltéve, ha ez mások vagy a közösség jogainak és kötelezettségei
nek sérelme nélkül történhet" .17 Ezenfelül másfél ezer év állás
pontját változtatta meg azzal, hogy megengedte a fegyverviselés
kötelességének visszautasítását lelkiismereti meggyőződésre való
hivatkozással, és arra szólította föl a törvényhozó testületeket,
hogy a szolgálat más formáját biztosítsák az ilyen állampolgárok
számára.l S A totális háború, az elrettentést szolgáló fegyverkezési
verseny és a tömegpusztító fegyverek használatának elítélésén kí
vül a Zsinat azt is hangsúlyozta, hogy a békét nem lehet pusztán
a háborútól való félelemmel fenntartani. Az igazi béke nemcsak
az igazságnak, hanem "...a szeretetnek is a gyümölcse, azé a sze
reteté amely nem nézi, hogy mit nem kíván már az igazságos
ság".19 A Zsinat tehát magáévá tette a háborúk borzalmaiból le
szűrt tapasztalatot: az igazságos háború tana nem képes az embe
ri gyűlölet fékentartására. Az erőszakkal szembeni keresztény ma
gatartásnak van más módja is. Minden háború rossz és feltétlenül
elkerülendő. Noha az igazságos védekezéssel járó kisebb rossz
végső esetben megengedhető, szükség van a Hegyi Beszéd és
Krisztus béketűrő életpéldájának prófetikus megvalósítására is. A
Zsinat tanítása tehát a pacifista magatartás lehetőségének elisme
résével a keresztény hagyomány teljes gazdagságát állította újra a
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világ elé. Erre hivatkozva ítélt el megkülönböztetés nélkül min
den háborút VI. Pál pápa is az Egyesült Nemzetek közgyűlésén.

Amíg a pápa az igazságos háború hagyományából indult ki, és
a kölcsönösen ellenőrzött és fokozatos leszerelés lehetőségének

biztosítása mellett foglalt állást, az amerikai püspöki kar békéről

írt levele kifejezetten elismerte az erőszakmentesség prófétai ma
gatartásának fontosságát is. A Zsinat tanítására hivatkozva a püs
pökök elítélték az atomfegyverek első használatának lehetőségét:

"Nem tudunk elképzelni olyan előadódható helyzetet, amely er
kölcsileg lehetővé tenné az atomfegyvereknek akár a legkorláto
zottabb mértékű alkalmazását is. Ez a lépés ugyanis aránytalanul
felfokozná az összecsapás intenzitását és az egész világra kiterje
dő atomháború veszélyét." 21

Ez a körlevél a modem tanító egyház első olyan dokumentu
ma, amely a hagyomány és a teológia álláspontjának gondos
vizsgálata alapján kifejezetten állítja azt a tényt, hogy a pacifiz
mus és az igazságos háború teológiai alapjai "...egyaránt megta
lálhatók a keresztény hagyományban; mindkét álláspont hozzájá
rul ahhoz az egységes felfogáshoz, ami az emberi béke megvaló
sításához szükséges. A két felfogás kiegészíti... és az eltorzulástól
megóvja egymást.,,22 A Szentatya szavait idézve hangsúlyozzák,
hogy csak a háborúra vonatkozó álláspontunk radikális megvál
toztatásával tudjuk elkerülni a nukleáris konfliktust, a fegyverke
zési versenyt és az atomkorszak zsarolási lehetőségében rejlő er
kölcsi veszélyt, "amely az emberiséget az állandó terror vagy a
feltétel nélküli megadás elfogadhatatlan dilemmája elé állítja. A
béke megteremtése nem esetleges lehetőség számunkra, hanem
hitünk követelménye. Erre nem a történelmi pillanat adottságai
késztetnek bennünket, hanem az Úr Jézus Krisztus. Béketeremtő
feladatunk részleteit és kereteit nem egy politikai vagy ideológiai
program szabja meg, hanem Krisztus egyházának tanítása.,,23
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