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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. 
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KERESZTÉNY KATONAI 
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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 
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megtagadták a katonai szolgálatot, szabadságvesztésre 
ítélték, majd annak letöltése után ismét behívták őket. 
Azonban ezekben az országokban is voltak kibúvási 
lehetőségek a szolgálat teljesítése alól. Például 
Csehszlovákiában azok a személyek, akik 30 éves 
korukig a népgazdaság kiemelt munkaterületein 
vállaltak munkát, mentesültek a szolgálat teljesítésének 
kötelezettsége alól. Bulgáriában pedig azokat, akik a 
fegyveres szolgálatot elutasították volna, már a 
sorozáskor alkalmatlanná nyilvánították ahhoz, és így 
különböző építő alakulatokhoz osztották be őket. 

Ebből a rövid áttekintésből is jól látható, hogy 
Magyarországon az alternatív katonai szolgálat 
bevezetése a szocialista országok viszonyaihoz 
hasonlítva jelentős lépés volt, hiszen ebben csak 
Lengyelország előzte meg. Viszont több szocialista 
országban is volt lehetőség a fegyveres katonai 
szolgálat elkerülésére. 

Bár a fejezet címével csupán a szocialista 
országokra vonatkozó körültekintést ígértem, fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy a nyugati országok 
többségében volt lehetőség ekkoriban lelkiismereti okra 
hivatkozva megtagadni a katonai szolgálatot. „Szabad 
társadalomban még vallásra vagy egyházra se kellett 
hivatkozni, elég volt, ha valaki állampolgárként a 
lelkiismeretére hivatkozva kijelenti, hogy én ilyet nem 
csinálok.”(Várszegi Asztrik)2 

II. Összegzés 
Végezetül szeretném összegezni az eddig leírtakat, 

és levonni a lehetséges konklúziókat. A dolgozatom 
elején felvetett néhány kérdésre megpróbálok választ 
adni, a munkámban megfogalmazott gondolatok 
alapján. 

Felvetettem a kérdést, vajon a Bokor közösség 
hatással volt-e az egyház és az állam kapcsolatára. Az 
mindenesetre megállapítható, hogy mindkettő részéről 
talán még aránytalanul nagy figyelmet is kapott. Az 
Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagaiból kiderül, 
hogy a közösség tevékenységének felügyeletére és 
akadályozására bőven szántak időt és energiát. 

Érthető, hogy az állam számára miért volt 
kellemetlen az erőszakmentesség elvét követő 
közösségi tagok magatartása, hiszen az akkori törvényi 
szabályozással nem volt összeegyeztethető a 
viselkedésük. Az egyház számára pedig azért válhatott 
kényelmetlenné a dolog, mert a szolgálatmegtagadók a 
katolikus egyház tanítására hivatkoztak, amiben nem 
szerepel egyértelműen a katonaság elutasítása. 
Mindenesetre nyilvánvalóan kínos az állam és az 
egyház kapcsolatát tekintve az egyházra való 
hivatkozás. 

Azonban azt is fontos kijelenteni, hogy a Bokor 
közösség elleni fellépésre már 1979, tehát az első Bokor 
közösségbeli katolikus katonai szolgálatmegtagadó 
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elítélése előtt is sor került. Viszont addig a többi 
bázisközösség működését is próbálták akadályozni. 
Talán a szolgálatmegtagadás megjelenésével vált egyre 
élesebbé a viszony a Bokor és a magyar katolikus 
egyház között. A különböző események pedig egymást 
indukálták. 

Igyekeztem bemutatni, hogy a magyar katolikus 
egyháznak milyen korlátozott mozgástere volt a vizsgált 
időszakban. Arra nem akartam kitérni, hogy az egyes 
magasabb egyházi tisztséget betöltők milyen szerepet 
töltöttek be az titkos állami szervek működésének 
segítésében. Az mindenesetre bizonyos, hogy nagy 
áldozatokat kellett hozniuk, és a szabadságukról ők is 
lemondtak. Akár a katonai szolgálatmegtagadók, akik 
közül az egyikük, Habos László egy verséből idézek, 
amelyben megfogalmazta, hogy „Szabad voltam 
láncaimmal/ a börtön falai között, /s szabadon is rab 
vagyok/ ég és föld között / örökéletre ítélve!”3 Ezzel a 
versrészlettel azt próbálom illusztrálni, hogy talán az 
egyházi vezetés kevésbé érezhette magát szabadnak, 
mint azok, akik a lelkiismeretükre hallgatva inkább a 
börtönt választották. Ezt azzal támasztanám alá, hogy 
amint a körülmények lehetővé tették, 1988-ban, maga 
Paskai bíboros vetette fel az alternatív katonai szolgálat 
bevezetésével kapcsolatos törvényről való tárgyalások 
megkezdését. Ez jelenthette azt, hogy a püspöki kar az 
állami nyomás csökkenésével már bátrabban vállalhatta 
fel az ezzel kapcsolatos valódi véleményét. 

A katonai szolgálatmegtagadásig való eljutást is 
ábrázoltam, amiből világossá válhatott, hogy a döntés 
meghozása és véghezvitele kapcsán nem egyszerű, és 
rövid idő alatt elhatározott cselekedetekről volt szó. 
Mind a körülmények, mint például a család, mind a 
következmények, ami alatt gondolok például a büntetett 
előéletre, megnehezítették a döntéseket. 

Azt nem merném állítani, hogy az alternatív katonai 
szolgálat bevezetésének kizárólagos érdeme ezé a 31 
katolikus katonai szolgálatmegtagadóé volna. Ez 
bizonyára nincs is így, hiszen sokkal több személy és 
esemény, országos és nemzetközi vonatkozásban is 
meghatározó lehetett. Viszont azt kijelenthetjük, hogy 
Magyarországon ők vállalták fel először szélesebb 
körben, széles nyilvánossággal az ezért való kiállást és 
harcot. Az, hogy abban a nehéz időben is tudták 
lelkiismeretüket követni, és ahhoz hűen cselekedni, már 
önmagában is elismerésre méltó. De a szerepük azért is 
megkérdőjelezhetetlen, mert ők nem csak 
megvalósították elveiket, hanem harcoltak is azok 
törvényes megvalósulásáért. Nem csak a katonai 
szolgálat megtagadása, és a szélesebb nyilvánosság 
megteremtése kapcsolódik az ő nevükhöz, hanem 
egészen az alternatív katonai szolgálatot bevezető 
törvény megjelenéséig részt vállaltak annak 
megszületésében. 

3 HABOS László: Szabadság… In: HABOS László: Acél ajtók 
mögött. Magánkiadás, 2005. 


