
SZABÓ JÁNos

A vallásgyakorlás lehetőségei

és feltételei a hadseregben

Az Állam és Egyházügyi Hivatal felszámolása óta az egyházak közvetlenül
léphetnek kapcsolatba a társadalom bármely területével, tehát a Magyar Hon
védséggel is. Igy került napirendre a papnövendékek katonai szolgálata, illetve
a fegyverrnentes katonai szolgálat megoldását követően jelenleg a katonai szol
gálatot végzők vallásgyakorlásának intézményesítése, a vallás katonai szerveze
ten belüli szervezeti jelenléte.

A Magyar Honvédség szervezetének egészére kiterjedőkutatásban, figyelem
be véve a költségeket, a sorállományú katonák 7%-át (4000 főt) kérdeztünk meg,
míg a hivatalos állományból mintegy 700 fő válaszolt a kérdéseinkre. A vízsgá
latba bevont sorkatonákat és hivatásos tiszteket 33 különbözö katonai szerve
zetnél keresték fel munkatársaink.

Felekezeti hovatartozás és vallásosság

Megkérdezetteink túlnyomó többsége tisztában van azzal, melyik vallásban ke
resztélték. "Nem tudom"-mal mindössze a sorállományúak 8%-a, a hivatásos
állományúak 5%-a felelt. Valamivel magasabb arányban válaszolták azt, hogy
egyik vallásban sem keresztelkedtek meg: a sor állomány 13%-a, a hivatásos
állomány 14%-a. A fenti százalékok levonása után:

- katolikusnak tudja magát
- reformátusnak
- evangélikusnak
- egyébnek (szabadegyház és izraelita)

sorállomány
62%
15%
2%

hivatásos
64%
15%
2%

27%
44%

28%

hivatásos
1%

40%

37%
18%

A vallásosság intenzitása, határozottsága szempontjából vizsgálva ugyanezen
állományt, az önbevallás, az önbesorolás szerint:

sorállomány
5%- egyértelműen vallásosnak tartja magát

- a maga módján vallásos
(nem kötődik feltétlen valamelyik egyházhoz)
- bizonytalan, nem gondolkodott
még ezen, nem tudja
- ateistának vallja magát

A tanulmány alapját jelentő kutatás a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Szociológia tanszékén
készült 1990 decernbere és 1991áprilisa között.
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Tehát valamilyen mödon vallásos embemek tartja magát a sorállomány 45%
a, a hivatásos állomány 29%-a.

A magukat vallásosnak tartók felekezeti megoszlása a következ6:

- katolikus
- református
- evangélikus
-egyéb
-nem tudja

sorállomány
72%
15%
2%
1%

10%

hivatásos
75%
13%
3%

9%

46%
8%
4%
2%

2%
24%
16%

22%
5%
6%
3%

3%
32%
29%

Ebben a csoportban a %-os megoszlások az országos átlagnak megfelelők,

azzal többé-kevésbé megegyezóek.
A vallásos meggyőz6désún. háttérváltozói közül els6sorban a település jelle

ge, a származási hely tűnik leginkább meghatározónak, ami azt jelenti, hogy a
vallásosság annál valószínűbb, minél kisebb településről származik valaki, azaz
minél alsóbb fokán él az ún. "urbanizádós Iejtönek".

Ami a hitélet egészét illeti, a hit fontosságát a sorállomány 61%-a, a hivatásos
állomány 51%-a fogadja el. Fontosságának tagadása a sorállomány részérőlcsu
pán 2%-os, a hivatásos állomány részéről 4%-os.

A vallásos emberekkel kapcsolatos szemléletmód a következő képet mutatja:
sorállomány hivatásos

- csak a vallásos emberek ismerik,
tudják az igazságot

- a vallásosak tisztább életúek
- nincs róluk kialakult véleményem
- ugyanolyan emberek,

mint a nem vallásosak
- szerintem megtévesztett emberek
- a vallásos emberek korlátoltak
- adathiány

Ugyanez az ateistákkal szemben kevésbé "szines" véleményekben nyilvánul
meg. Az ateizmussal szemben lényegesen magasabb a szélsőségektől mentesen
vélekedék aránya:

- csak a nem vallásos emberek ismerik,
tudják az igazságot

- a nem vallásosak tisztább életűek

- nincs róluk kialakult véleményem
- ugyanolyan emberek, mint a vallásosak
- szerintem megtévesztett emberek
- a nem vallásos emberek korlátoltak
-adathiány

sorállomány

3%
3%

48%
37%
5%
3%
1%

hivatásos

4%
1%

24%
63%
4%
1%
3%

A szélsőséges vélemények viszonylag alacsony aránya elsősorban azzal ma
gyarázható, hogyavallásosságnak és a nem vallásosságnak a számontartása
sem a sorállományban, sem a hivatásos állományban nem jellemzőmagatartás-
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forma. Ezt leginkább a baráti körbe tartozó emberek vallásosságát firtató kérdé
sünkkel tudjuk igazolni: a sorállományúak 90%-a, a hivatásos állományúak
91%-a mondta azt, hogy barátai vegyesen vallásosak és nem vallásosak, illetve
hogy nem tartja számon, hogy a barátai vallásosak-e vagy sem.

A vallásgyakorlás helyzete a hadseregben

Vallásosnak lenni, vagy valamilyen világnézet mellett kiállni most 1991-ben sem
teljesen problémamentes a honvédségnél. Ilyen vagy olyan hátrányos megkü
lönböztetésról számolt be a sorállományúak 29%-a, a hivatásosak 24%-a. Hogy
ez milyen jellegű megkülönböztetést jelent vagy jelentett, az elemzés jelenlegi
szintjén nem tudjuk pontosan megállapítani. Az azonban egyértelmúen kivilág
lik, hogya szervezeten belüli hátrányok között a vallásosságot a sorállomány
27%-a, a hivatásos állomány 16%-a említette meg úgy, hogya felsorolt tizenkét
tényező között a vallásosság a sor- és hivatásos állománynál is az ötödik leg
fontosabb hátrány-tényezővolt. A hátrányok közül a vallásosságot megelőzi a
katonai szolgálat kezdeti időszaka, a nős, gyermekes családi állapot, a fegyel
mezetlenség és a fenyítettség. A vallásosság "előkelő helyét" a hátrányok, illetve
annak érzete között jelzi az is, hogya vallásgyakorlás hadseregen belüli lehető
ségeivel a sorállomány 5O%-a,a hivatásos állomány 31%-a elégedetlen, noha 
ebből a szempontból csak a sorállományúak az érdekesek - vallásgyakorlásuk
bevonulás előtti aktivitásában a szervezethez való tartozás csak kisebb módosí
tásokat okozott.

Az istentiszteleteken való részvétel a sorállományúaknál a következőképpen

alakult:
A templombajárás gyakorisága a bevonulás előtt óta

hetente
havonta
évente
kivételes alkalmakkor
soha

6%
9%

20%
34%
31%

2%
6%
13%
31%
48%

Lényegesnek nevezhető visszaesés a heti istentiszteleteken mutatható csak ki,
még akkor is, ha az éves gyakoriságú templombajárásnál nagyobb a százalékos
különbség. A magukat vallásosnak minősítők templombajárási szokásait figye
lembevéve sem mutathatók ki jelentős eltérések.
A templombajárás gyakorisága a bevonulás előtt óta

hetente
havonta
évente
kivételes alkalmakkor
soha

13%
16%
29%
31%
11%

4%
11%
22%
33%
30%

A vallásosság közösségi integrációs hatása a sorállományon belül ma nem
számottevő:a sorállománynak mindössze 8%-a, a hivatásos állománynak pedig
17%-a találja úgy, hogy a vallásos katonák összetartóbbak mint mások. Ugyan-
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akkor a vallási meggyózódöttségból eredő elutasítás is hasonló nagyságrendű:

az állomány 12,4%-a tart számon olyan ka tonatársat, akivel nem szolgál szíve
sen együtt (nem annyira annak vallási meggyőződése, mint inkább etnikai-kul
turális jellemzői miatt).

A vallásgyakorlásnak természetesen vannak olyan módozatai is, melyek nem
kötődnek feltétlen az egyházhoz mint intézményhez. A Biblia olvasásával és
imádkozással, mint a vallásgyakorlás módjával a sorállomány 6%-a, a hivatásos
állomány 2%-a él.

Elégedettség és elégedetlenség szempontjából az élet különbözö területeinek
megítélésére kértük válaszolóinkat, az ételek minőségétől a sportolási lehetősé

geken keresztül a tisztálkodási feltételekig. érintve. a vallásgyakorlás lehetőségeit

is. A katonák sokkal elégedetlenebbek a ruházati ellátással, az ételek minőségé

vel, az étkezési és az elhelyezési körülményekkel, a pihenés és szórakozás, a
személyes problémák megoldásának, a laktanya elhagyásának lehetőségeível.az
érdekvédelemmel, mint a vallás gyakorlásának lehetőségével.A vallásgyakorlás
egyértelműencsupán az alapszükségletek után következik a sorrendben.

Ha a katonélettel együttjáró hiányok, "kellemetlenségek" oldaláról vizsgáljuk
a helyzetet, azt tapasztaljuk, hogya vallásgyakorlás jelenlegi feltételeinek "elvi
selhetetlensége" csak a követelménytárnasztás, a személyes ügyek elintézési
módja, a bánásmód, az érdekvédelem jelenlegi helyzete, a női kapcsolatok hiá
nya, a szigorú napirend után következik.

Mindazonáltal a hadseregben jelenlévő vallásosságot és a vallásgyakorlás fel
tételei iránti igényt semmiképpen sem ajánlatos kézlegyintéssel elintézni. Erről

tanúskodnak olyan nyers adatok is, amelyekből például megtudjuk, hogya
katonák 20,9%-a a katonai szolgálata során legalább egyszer került már olyan
élethelyzetbe, amikor a hite segített rajta, ugyanakkor az egyházi szertartásokon
meggyőződésbőlrésztvevőkatonák 12,3%-os arányával szemben 20% nem tud
ja megokolni az istentiszteleteken való részvételét.

A vallásgyakorlás hadseregbeli intézményesülésének lehetősége

A megkérdezettek 14%-a tekintette nagyon fontosnak a vallásgyakorlás hadse
regen belüli lehetőségének biztosítását, miközben ugyanez az arány például a
sorkatonák érdekvédelmének javítása ügyében 54,6%, az emberi viszonyok ja
vítása tekintetében pedig 66%.

A hadseregen belül a lelki gondozást - a vallásos és a világi lelkigondozás
közötti különbségtétel nélkül - szükségesnek tartja a megkérdezettek 1/3-a, és
igen nagy a bizonytalan válaszok száma. Ez feltehetően abból származik, hogy
nem tudják, mit is értsenek lelki gondozáson, hiszen az utóbbi évtizedekben
ennek nem volt gyakorlata hazánkban.

A lelki gondozást igényli 31%, nem tudja 55%, nem akar élni vele 14%. Leg
inkább szükségesnek tartják a lelki gondozást a görög katolikusok (39,3%), a
legalább középfokú végzettségűek (szakközép: 36%, gimnázium: 32,9%, főisko
la: 57,1%, és akik gyermekkorukban hittanoktatásban részesültek 35,4%). A tá
bori lelkészi szolgálat felállításával egyetért a megkérdezettek 1/5-e, de a több
ség (60%) bizonytalan e kérdésben. Az utóbbiak nagy száma abból ered, hogy
nem ismerik a tábori lelkészi szolgálat lehetőségeit,szolgáltatásait, illetve annak
jogosítványait, az azzal kapcsolatos lehetséges, vagy kötelező személyes viszo-
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nyukat. Még azoknak a 45,9%-a is bizonytalan, akik "vallásosak és az egyház
tanításait követik".

Kérdésünkre. hogy "J6 dolog lenne-e a tábori lelkészét?" a válaszok megosz
lása: igen 20%, nem tudom 61%, nem 29%.

A tábori lelkész szolgálat felállítását helyesnek inkább a fővárosi lakosok tart
ják (29,8%), a legalább középfokú végzettségűek(szakközép:26,5%, gimnázium:
28,1%, főiskola: 40,9%) és a gyermekként hittanoktatásban részesültek: 25%.
Megkérdezetteink a tábori lelkészi szolgálatot az alábbiakra vennék igénybe
(százalékos bontásban):

- gyónásra, áldozásra 10%
- istentiszteleten való részvételre 12%
- lelkigondozásra 37%
- egyházi ünnepségeken való részvételre 11%
- hitoktatásban való részvételre 9%
- egyáltalán nem venné igénybe 39%

(A több válaszlehetőség miatt a válaszok százalékának összege több mint
100.)

Gyónásra, áldozásra legnagyobb arányban a községi lakosok vennék igénybe
(12,3%) a görög katolikus vallásban bejegyzettek (20,2%), és akik gyermekként
hittanoktatásban vettek részt (15,8%).

Istentiszteleten való részvételre leginkább azok vennék igénybe, akik hittan
oktatásban részesültek (gyermekként részt vevők 19,6%, egyéb 19,4%).

Lelki gondozásra legnagyobb arányban vennék igénybe a római katolikus
vallásban bejegyzettek: 42,2%, a középfokú végzettségűek (szakközép: 42,1%,
gimnázium: 44,2%), a föískolaí végzettségűek: 47,6% és akik részt vettek hittan
oktatásban (gyermekként: 43,9%, egyéb: 61,1%).

Egyházi ünnepségeken való részvételre leginkább a falusi lakosok vennék
igénybe a tábori lelkészi szolgálatot (14,2%), a római katolikus vallásban bejegy
zettek (14,8%), és akik gyermekként hittanoktatásban vettek részt (18,2%).

A tábori lelkészi intézményt hitoktatásban való részvételre leginkább az evan
gélikus vallásban bejegyzettek (28,2%) és azok, akik már részt vettek hittanok
tatásban (gyermekként 12,1%-uk, egyéb 16,7%-uk) vennék igénybe.

Nagyobb arányban egyáltalán nem vennék igénybe a tábori lelkész szolgálatot
a megyeszékhelyen lak6k (48%) akik egyik vallásba sincsenek bejegyezve (58,5%),
vagy nem tudnak róla (61,8%) és akik nem vettek részt hittanoktatásban (51,4%).

A válaszok 27%-a a laktanyán belüli tábori lelkészi szolgálatot, 48%-uk a lak
tanyán kívüli vallásgyakorlást támogatja. Ugyanakkor úgy látszik, hogy legin
kább az olyan megoldást támogatnák, amely során tetszés szerint, alaktanyán
kívül és belül egyaránt megválasztható volna a vallásgyakorlás módja. A vála
szolók közül a fővárosi lakosok jóval nagyobb arányban támogatják a tábori
lelkész szolgálat bevezetését (41 %), ugyanakkor a községben élőknek csak 22%
a tartja szükségesnek a lelkészeket a hadseregben, és nagyobb arányban (55%)
a laktanyán kívüli vallásgyakorlással értenek egyet. A lelkészi szolgálatot legin
kább az evangélikus vallásban bejegyzettek támogatják (36,5%), és ők tartják
legkevésbé fontosnak a laktanyán kívüli vallásgyakorlást (34,9%).

A tábori lelkészet bevezetését legnagyobb arányban a középfokú végzettsé
gűek fogadják el, az intézményesü1ést leginkább a 8 általánost végzettek ellen-
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zik. Figyelemreméltó, hogy míg a vallásosság mutatói a képzettségi, és urbani
zációs "lejtőn" lefelé haladva növekszenek, addig a vallásgyakorlás lehetőségei,

intézményesedése, szolgáltatásai iránti igényesség az ezzel ellentétes irányban
mutat növekedést. Ez előrevetíti, hogy ha intézményesül a hadseregben a val
lásgyakorlás valamilyen módja, akkor elsősorban az alsóbb rétegekre kell irá
nyulnia, de a .felsöbb rétegek" elvárásainak kell megfelelnie.

A hivatásos állomány álláspontja

A tábori lelkészi szolgálatot a hivatásos állomány 22%-a egyértelműen elfogadja,
viszont elutasítja 39%, s ezen intézmény szükségességében bizonytalan ugyan
csak 39%. Laktanyán belül elképzelhetőnek tartja 12%, minden megoldást elvet
19%, a többi 69% a vegyes megoldást tudja elképzelni. Ennek az intézménynek
a hasznosságát elsősorban a lelkigondozásban látja 26%, az egyéb funkcióit:
mise, ünnepség, hitoktatás stb. 3-5%-uk fogadja el.

Meg kell jegyeznünk, hogya hivatásos állomány nyílt válaszaiban egyrészt
szóvá teszi (amit a sorállomány válaszai igazolnak), hogyasorállomány prob
lémái között a vallásgyakorlás hadseregen belüli intézményesedése egyelőre

nem tartozik a legégetöbb fontosságú problémák közé, másrészt, hogy éppen a
legégetőbb problémák (elhelyezés, kiképzés, felszerelés, ellátás, ruházat stb.)
megoldásának, s ezzel összefüggésben a sorállomány problémáinak feldolgozá
sát lehetövé tevő (érdekképviselet, közösségek stb.) valamint azok megoldásá
ban segítséget nyújtó (szakpszichológusok, pszichiáterek stb.) intézményrend
szemek a hiánya az, ami felértékeli a hit, a vallás, a vallásgyakorlat szerepét.

A lelki gondozás igénye az állomány körében

A lelki gondozás igényének legfontosabb motiválói az alkati, és (vagy) a speci
ális terhelési helyzetekból származó jellegzetességek. Az alkati je11egzetességgel
kapcsolatban csak egyetlen szakmailag elfogadott adatot idézünk, miszerint a
számításba jöhető korosztályoknak a 80-as évek második felétől mintegy 3O%-át
jellemzi minimálisan átmeneti, vagy tartós idegi, illetve lelki labilitás, amelyet
tartósan tovább romló irány jellemez.

A katonai szolgálat speciális terhelését az állomány 32%-a szellemileg, 41%-a
fizikailag, 74%-a pedig idegileg megterhelőnek tekinti.

Hogy mindezt mennyíre , veszik a lelkükre" a katonák, jellemzi, hogy 3O%-uk
kívánatosnak tartaná a lelki gondozást a hadseregen belül, s majdnem pontosan
ilyen arányban tartanák alkalmasnak a hadseregben működő lelkészi szolgála
tokat a katonák lelki gondozására.

Amennyiben viszont valós személyes pszichés problémák adódnak, ezek
megoldása érdekében jelenleg a ..,természetes gyógymód" látszik dominánsnak
(szülőkhöz61%, feleséghez, menyasszonyhoz 71%, barátokhoz 50%, katonatár
sakhoz 31%-uk fordulna gyakran); ezt követi az "illetékes felelős" (a közvetlen
parancsnokhoz 17% fordulna gyakran, 53% ritkábban), illetve a "szakmai ille
tékes" (a pszichológust 12% keresné fel gyakran, 42% ritkábban), s csak ezek
után következik a lelkészi segítség igénybevétele (ide a katonák 9%-a fordulna
gyakran, 38%-a ritkán). A fenti nyers adatok is elegendőek, hogy felhívják a
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figyelmünket arra, hogya lelki gondozás "alulról jövő" igényére való szervezeti
válaszban legalábbis nem szoríthatjuk háttérbe a lelki gondozás világi intézmé
nyeit a vallási intézmények előnyére.

A pszichológiai hatások biztosítása iránti szervezeti és vezetői igény
a hadseregben

A modern hadseregek működési hatékonyságuk érdekében szervezett pszicho
lógiai szolgálatokat múködtetnek minimálisan csapatpszichológusi, alkalmas
ság-vizsgálói, illetve pszichotechnikusi tevékenységi körökben. A személyi al
kalmasság-vizsgálatok, kiválasztási vizsgálatok, mint: szolgálat előtti pszicholó
giai szűrövízsgálat, tanintézeti felvételi alkalmasság-vizsgálat, speciális beosz
tásra, feladatra történő alkalmasság-vizsgálat alapvet6en a "megfelelő embert a
megfelelő helyre" elvének érvényesítésével igyekszik javítani a szervezet haté
konyságát, csökkenteni az elkerülhető ellentéteket.

A rendkívüli események feltáró-elemzőpszichológiai vizsgálata, a csoport-lé
lektani folyamatok elemzése, a vezetői-vezetési hatás-e1emzés stb. a tanulságok
beavatkozást befolyásoló feldolgozásával, visszacsatlakoztatásával teszi ugyanezt.

E mozzanatok olyan sajátosan elkülönülő területek, ahol a pszichológus és a
lelkész taIálkozásának és összeütközésének viszonylag kicsi az esélye. Nem így
van azonban a mentálhigiénés és pszichoterápiás tevékenység területein: az e
löljárókat támogató tanácsadói, lélektani segítségnyújtásban: a sorállomány be
illeszkedési problémáinak megítélésében és kezelési metódusában, az állo
mánnyal való kapcsolatteremtésben és fenntartásban, a felmerülő konfliktusok
kezelésében, a katonák terhelhetőségénekmegítélésében, a békeidóben és harc
helyzetekben szükséges motiválás, lelki stimulálás feladataiban, illetve a min
dennapos érzelmi feszültségek, magatartásszavarok kezelésében elvileg együtt
dolgozhat a lelkész és a pszichológus. Méginkább ez a helyzet akkor, ha a be
osztott hivatásos és sorállomány személyes segítéséről van szó: a feszültségoko
zó helyzetek feloldásában, az eredményes magatartásmód kialakításában, az
egyéni és csoportos pszichoterápiás tevékenység, a mentálhigiénés felvilágosí
tás, illetve a katonacsaládoknak nyújtott segítségben.

A lelkészi és pszichológusi tevékenység összehangolása tehát nemcsak a de
mokratikus vallásszabadság ateistákat a maguk vallástalanságában is tisztelet
ben tartó érvényesítése érdekében válik szükségessé, hanem azért is, hogy ne
gátolják egymást tevékenységükben.

Számunk szen6i:

Szabó Ferenc jezsuita, a Vatikáni Rádió magyar szekciójának vezetője

Morlin Imre jezsuita
Szabó János főiskolai tanár, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
Thomka Beáta irodalomtörténész, esztéta, Ujvidék
Zlinszky János jogász, az Alkotmánybíróság tagja
Vasadi Péter költő
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