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Állam és egyház a korai alkotmányosság időszakában 

 

A német államokban az abszolutizmus korában az egyházak állami intézmények voltak, amelyek 

jelentős kiváltságokat élveztek, fontos állami funkciókat - iskolafelügyelet, anyakönyvvezetés, stb. - 

láttak el, egyszersmind azonban teljes mértékben az állam, illetve az uralkodó szoros felügyelete 

alatt állottak. A katolikus egyház esetében ezt az állami függőséget bizonyos mértékig mindig 

csökkentette a pápaságnak - mint az uralkodó hatalmán kívül es tényezőnek - való alávetettség, az 

uralkodók azonban a "placetum" (a pápai megnyilatkozások kihirdetésének uralkodói 

jóváhagyáshoz való kötése) intézménye révén megtalálták a módját annak, hogy korlátlan hatalmuk 

érvényesítésének ezt az akadályát is jelentősen csökkentsék. A protestáns egyházak esetében az 

állami függőséget tovább növelte, hogy az egyes német fejedelemségek protestáns 

államegyházainak ("Landeskirchen") egyházi feje is a mindenkori uralkodó volt. Ez a 

"Summepiskopät"-nak (a "summus episcopus", azaz "legfőbb püspök" kifejezésből) nevezett 

intézmény a reformáció korában az új egyház számára eredetileg szükségmegoldást jelentett. Az 

évszázadok során azonban a német fejedelmek számára annyira magátólértetődővé vált, hogy még 

azokban az esetekben is ragaszkodtak egyházkormányzati jogukhoz, amikor maguk nem is tartoztak 

az illető protestáns egyházhoz (pl. a katolikus bajos és szász királyok). 

 

A felvilágosult abszolutizmus viszonyai között mindez az egyházi élet erős elvilágiasodásával járt; 

az egyházak képviselői magukat állami funkcionáriusoknak, működésüket a közerkölcs, az 

állampolgári lojalitás előmozdításának látták. A keresztény hit természetfeletti tartalmait 

elhomályosító racionalizmus uralkodott az ugyancsak állami intézményként működő német 

egyetemek teológiai fakultásain is. Az elvilágiasodás kiterjedt még az ún. egyházi fejedelemségekre 

is, arra a több tucat, túlnyomórészt a Rajna partján elterülő kis államra, amelyeknek fejedelmei 

maguk is katolikus főpapok voltak. Ezek a - hagyományosan a főnemességből kikerült - egyházi 

fejedelmek azonban - az irányításuk alatt álló klerikális bürokráciával együtt - inkább anyagi és 

hatalmi szempontokkal törődtek, és az egyházi életet éppúgy elhanyagolták, mint az uralmuk alatt 

álló területek gazdasági és kulturális fejlődését. 

 

Az állam és az egyházak viszonyában az első jelentős változást az 1803-as nagy szekularizáció 

hozta. A Napoleonnal 1801-ben kötött lunévillei béke értelmében a német fejedelmek, miután 

átengedték a franciáknak a Rajna nyugati partján fekvő német területeket, a Rajnától keletre fekvő 

egyházi fejedelemségek felosztásával kárpótolták matukat, egyidejűleg pedig a saját országaikban 

lévő valamennyi katolikus egyházi vagyont is kisajátították. Az ezt az eljárást törvénybefoglaló 

birodalmi választmányi határozat, az RDH. (Reichsdeputationhauptsschluss) formailag ugyan csak 

néhány évig, addig volt érvényben, amíg a Német-Római Birodalom formailag is meg nem szűnt 

(1806), rendelkezései azonban átmentek az egyes német államok egyházjogába. Jelentőségük igen 

nagy, mert nem csak a katolikus egyház világi uralmát szüntették meg Németországban, hanem - 

szabályozva az egyház birtokállománya elvesztéséért való kártalanítását - megvetették az alapját az 

egyházak állami támogatása rendszerének, valamint a másfelekezetű uralkodó fennhatósága alá 

került területek korábbi vallásgyakorlatának teljes zavartalanságát szavatoló előírásokkal végleg 

megtörték a "cuius regio, eius religio" elvét, és megnyitották az utat a keresztén felekezetek 

egyenlősége felé. 

 



A napoleoni háborúk után a német viszonyokat is rendező bécsi kongresszuson nem találtak 

meghallgatásra sem a pápa küldöttének lényegében a korábbi állapotok helyreállítását célzó 

javaslatai, sem pedig a német katolicizmuson belül kibontakozó ún. "nemzeti-egyházi" 

mozgalomnak az egységes, és a pápaságtól bizonyos fokú függetlenséget élvező német katolikus 

egyházszervezet felállítását követelő koncepciója. Ehelyett a kongresszuson létrehozott Deutscher 

Bund, a német fejedelmek laza konföderációja, minden egyházi kérdést az egyes fejedelmek 

hatáskörébe utalt. 

 

A szekularizáció teljesen szétzilálta a katolikus egyház szervezetét Németországban; egy-egy 

korábbi egyházmegye területe most több állam fennhatósága alá tartozott, ami számtalan problémát 

vetett fel. A katolikus uralkodók természetesen saját államegyházak kiépítésén munkálkodtak, és 

szembekerültek a francia forradalom és a napoleoni háboruk után lassan magáhoztérő pápasággal. 

1815-30 között - hosszas és gyötrelmes tárgyalások után - a katolikus egyház és az egyes német 

uralkodók között ún. konkordátumok, kétoldalú megállapodások születtek, amelyek meghatározták 

az új egyházmegyék határait, szabályozták az egyház állami támogatását, ugyanakkor széleskörű 

beleszólást engedélyeztek az uralkodóknak egyházi ügyekbe (mindenekelőtt a püspökök 

kinevezésébe). A Poroszországhoz csatolt Rajnavidéken az 1801-es francia konkordátum 

rendelkezései maradtak érvényben. A konkordátumok érvényben maradtak egészen az 1918-as 

forradalomig, státusuk azonban mindvégig tisztázatlan maradt, mert a német államok a kétoldalú 

megállapodásokat olyan - egyoldalúan meghozott - törvényekkel egészítették ki, amik a 

konkordátumok előírásait számos vonatkozásban semmissé tették. 

 

A konkordátumat még az abszolut uralkodók közötték meg a pápával. Ugyanebben az időszakban 

azonban megkezdődött - a dél-német államokban - a polgári alkotmányok bevezetése. Ez a 

folyamat, amely csak az 1848-as forradalom leverését követően elfogadott (oktroyált) porosz 

alkotmánnyal terjedt ki Németország egészére, fontos következményekkel járt állam és egyházak 

viszonyát illetően. 

 

A német alkotmányok ugyanis sehol sem választották el egymástól az államot és az egyházat, 

hanem az abszolutizmuskori "állam-egyházi" ("Staatskirchentum") állapotot egy olyan 

kompromisszummal váltották fel, amelyet a német jog a "staatliche Kirchenhoheit" (kb. az 

államnak az egyházak feletti fenntatósága) kifejezéssel jelöl. A "staatliche Kirchenhoheit" 

rendszerében az egyházak ugyan nem állami intézmények, azonban nem is az államtól független 

állampolgári szerveződések (mint a különféle egyesületek), hanem olyan közjogi társulások, 

amelyek külső ügyeikben állami felügyelet alatt állnak, belső ügyeikben azonban autonómiát 

élveznek. A "belső ügyekhez" tartozik minden, ami az egyház szorosabban vett hitéleti 

tevékenységét, a hitvallást, a szentségek kiszolgáltatását, az igehirdetést érinti. A külső ügyek felett 

gyakorolt állami fennhatóság egy sor konkrét állami felségjog formáját ölti: az állam beleszól 

(különböző formákban és mértékben) az egyházi tisztségek betöltésébe, az egyházi hatóságok 

döntéseivel szembn az érintettek állami felügyeleti szervekhez fellebezhetnek, a teológusok és 

papok képzéséről az állam gondoskodik, az állam kezeli az egyházi vagyont, és megfoszthatja az 

egyházi javak élvezetétől az állami előírásoknak ellenszegülő egyházi személyt.1+ 
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hanem az abszolutizmuskori "állam-egyházi" ("Staatskirchentum") állapotot egy olyan 

kompromisszummal váltották fel, amelyet a német jog a "staatliche Kirchenhoheit" (kb. az 

államnak az egyházak feletti fenntatósága) kifejezéssel jelöl. A "staatliche Kirchenhoheit" 

rendszerében az egyházak ugyan nem állami intézmények, azonban nem is az államtól független 

állampolgári szerveződések (mint a különféle egyesületek), hanem olyan közjogi társulások, 

amelyek külső ügyeikben állami felügyelet alatt állnak, belső ügyeikben azonban autonómiát 

élveznek. A "belső ügyekhez" tartozik minden, ami az egyház szorosabban vett hitéleti 

tevékenységét, a hitvallást, a szentségek kiszolgáltatását, az igehirdetést érinti. A külső ügyek felett 

gyakorolt állami fennhatóság egy sor konkrét állami felségjog formáját ölti: az állam beleszól 

(különböző formákban és mértékben) az egyházi tisztségek betöltésébe, az egyházi hatóságok 

döntéseivel szembn az érintettek állami felügyeleti szervekhez fellebezhetnek, a teológusok és 

papok képzéséről az állam gondoskodik, az állam kezeli az egyházi vagyont, és megfoszthatja az 

egyházi javak élvezetétől az állami előírásoknak ellenszegülő egyházi személyt. A legtöbb német 

államban (Poroszország kivételével) ezenfelül megmaradt a "placetum+ is. 

Azonban a "staatliche Kirchenhoheit" állapota nem csak ezekkel a kötöttségekkel járt az egyházak 

számára, hanem számottevő kiváltságokat is biztosított részükre. Az egyházak az állam védelmét 

élvezték a nyilvános támadásokkal (vallásgyalázással) szemben, az állam szedi az egyházi adókat, 

biztosítja az egyházi ünnepnapok munkaszüneti jellegének védelmét, jelentős anyagi támogatásban 

részesíti az egyházakat, továbbá biztosítja a katonai, kórházi és fegyintézeti lelkigondozást. Az 

egyházak végzik az anyakönyvvezetést, az általuk megkötött házasság érvényes (polgári 

házasságkötés nélkül is). Valamennyi alsó- és középfokú tanintézményben van hitoktatás; ezenfelül 

lelkészek végzik a népiskolák felügyelését. Az állami népiskolák (Volksschule) felekezeti jellegűek. 

 

Ez a rendszer szükségképpen vált az állam és az egyház közötti konfliktusok melegágyává. Egyfelől 

az állam oly sok ponton szólhatott bele az egyházak belső életébe, hogy azok függetlensége puszta 

fikció kellett hogy maradjon, másrészt viszont az állami funkciókban, állami alkalmazottakként 

ténykedő lelkészek alá voltak vetve egy, olyan, az államon kívüli normarendszernek (a kánonjog 

illetve az egyházi hatóságok rendelkezéseinek), amelynek lelkiismereti kötelességük volt akkor is 

engedelmeskedni, ha ezzel az állam törvényeivel kerülnek ellentétbe. Különösen érzékeny pontja 

volt a "staatliche Kirchenhoheit" rendszerének az iskola és a házasságjog: ezek a területek ugyanis 

állami felfogás szerint állami, egyházi felfogás szerint egyházi ügynek számítottak. 

A "staatliche Kirchenhoheit" kialakulásával együtt járt a három nagy keresztény felekezet 

(katolikus, evanglikus, református) egyenjogúságának, az ún. paritásnak az elismerése csaknem 

minden német államban (csak néhány kisebb állam tartotta fenn a saját protestáns "landeskirche"-

jének privilegizált helyzetét, és Ausztria a katolikus egyház államegyházi státusát). A paritás elve 

azt jelentette, hogy a három (illetve kettő, mert a XIX. század első felében több német államban 

létrejött az evangélikus és a református egyház uniója) nagy keresztény felekezet együtt élvezi a 

"staatliche Kirchenhoheit" által nyujtott privilégiumokat és van alávetve egyszersmind a belőlük 

fakadó kötöttségeknek. is. Ami a többi keresztény egyházakat, és a nem-keresztény felekezeteket 

illeti, ezek nem élvezték a "staatliche Kirchenhoheit" előnyeit, az ő számukra a polgári 

alkotmányosság kialakulása csak a vallásgyakorlás szabadságát, és tagjaik állampolgári 

egyenjogúságát hozta magával. 

A paritás elve ellenére a két nagy német vallási közösség az alkotmányosság korában az állammal 

szemben teljesen különböző helyzetbe került. 

A német protestantizmus az államnak való alárendeltségén a "staatliche Kirchenhoheit" nem 

változtathatott túl sokat, mert a fejedelmek egyházkormányzati jogát teljesen érintetlenül hagyta. Az 



alkotmányok ebben a vonatkozásban a korábbi helyzeten csak annyit módosítottak, hogy 

kimondták, a fejedelem ezt a jogát állami méltóságától teljesen függetlenül, mintegy 

"perszonáluniós" formában gyakorolja. Mitöbb, a német protestantizmus legerősebb osztagában, az 

1817-ben uralkodói segédlettel egyesített porosz evangélikus-református egyházban a 

"Summepiskopät"-nak ez a teljes különválasztása az állami élettől még tovább erősítette az 

uralkodó hatalmát az egyház felett. A porosz "állami" protestantizmus egyszersmind a porosz 

államnak, és  ajunker-bürokrata-katonatiszti uralkodórétegnek a hivatalos ideológiája is volt, éppen 

ezért a német liberalizmus is kéz a kézben járt a protestáns egyházon belüli "szinodális" 

reformmozgalommal, amely a király kinevezte konzisztóriumok helyett választott testületekre 

kívánta bízni az egyházkormányzást. 

A német protestantizmus azonban nem pusztán a "Summepiskopät" fennmaradása miatt nem 

válhatott az államtól független intézménnyé, hanem ideológiai-kulturális okokból sem. Kant után 

Németországban a régi metafizika hitele Németországban végképp elveszett, a XIX. század 

folyamán pedig a bibliakritika, és a tudományos Jézus-kutatás, amelyek éppen német földön 

produkálták legfontosabb tudományos eredményeiket, erősen kérdésessé tették a Biblia történeti 

hitelességét is. Mindez természetesen aláásta az egyházak dogmáiba vetett hitet is. Míg azonban a 

katolicizmus elzárkózott az új koráramlatok elől, és egymás után elítélte azokat a képviselőit, akik a 

német filozófia különböző rendszereivel próbálták szintetizálni a katolikus tanítást, addig a német 

protestantizmus uralkodó szellemi irányzata egy olyan liberális teológia lett, amely nem csak 

integrálni próbálta ezeket a fejleményeket a keresztény hitbe, hanem ezt az alkalmazkodást úgy 

próbálta feltüntetni, mint a reformáció, a "protestáns elv" logikus továbbgondolását. Ez a hatalmas 

spekulatív erőfeszítésekkel és tudományos erudicióval folytatott kísérlet azonban - Schleiermacher, 

Ritschl, Troeltsch, Harnack egymást követő rendszerei - végül is az ún. "kulturprotestantismusba" 

torkollott, amely a specifikus keresztény hittartalmakat relativizálta, a keresztény eszkatologikus 

várakozásokat pedig a múlt század kulturájára jellemző optimista-humanista haladáshitben oldotta 

fel. Ennek viszont az lett a következménye -, hogy a liberális protestantizmus - hasonlóan a vele 

szorosan összekapcsolódó német poligikai liberalizmushoz - mindinkább azonosult a haladás 

hordozójának tekintett modern polgári nemzetállammal, és - ellentmondásos módon - a német 

államiság döntő tényezőjével, az erősen antiliberális tradiciójú porosz állammal is. 

A protestantizmus és a nacionalizmus e frigyét erősítette az is, hogy a reformációt mindkét oldalról 

sajátosan "német ügynek", az emberiség kultúrájához való német hozzájárulásnak tekintették. 

Magától értetődően a protestantizmus - jóval szerényebb szellemi kapacitást felvonultató - 

konzervatív-ortodox szárnya is a rendszerint szigorú protestáns hitű porosz uralkodóknál keresett 

támaszt. A nagy tömegek viszont, amelyeket sem a kiüresedett ortodoxia, sem a liberalizmus 

kifinomult intellektuális szintéziskísérletei nem tudtak megtartani, mindinkább elfordultak az 

egyházi élettől. 

Ezzel szemben a német katolicizmus - a szekularizáció súlyos csapása után - a tizenkilencedik 

század első felében hatalmas vallási megújuláson ment át, és egyszersmind elszigetelődött a 

protestáns hegemónia által uralt német kultúra és társadalom egészétől. A XVIII. század világias, 

arisztokrata egyházfejedelmeit túlnyomórészt a népből jött, szűkátókörű és csak az egyházi 

szempontokat szemelőttartó főpapok váltották fel, a teológiai fakultásokon a tudomány 

szabadságának a humboldti iskolareform után egész Németországban uralkodóvá vált elve 

kiszorította az állami befolyást, és vele a racionalizmust. A középosztályok és az értelmiség a 

romantika bűvöletében felfedezték a hierarchia, a tradíció és a misztikum értékeit, amelyeknek 

hordozóját a katolikus egyházban látták. Az ebből kisarjadó ún. romantikus katolicizmus még 

pusztán szellemi divat, nem pedig politikai irányzat volt, és katolicizmusának autentikus voltához is 

szó férhetett. A harmincas évek második felétől azonban - mindenekelőtt az ún. "kölni viszálynak" 

(a porosz állam és a Rajnavidék katolikusai között a vegyesházassági jog miatt 1837-ben kitört 

konfliktusnak) a hatására - a katolicizmus határozott arculatú politikai irányzattá vált, és élesen 

elkülönült a protestáns konzervativizmustól és klerikalizmustól. 

Az 1848-as forradalom után, amikor a legtöbb német állam biztosította a politikai tevékenységhez 

nélkülözhetetlen alapvető szabadságjogokat, a politikai katolicizmus tudta ezt az új helyzetet a 



leginkább kihasználni. Sajtója, óriási létszámú egyesületei, évenként megtartott seregszemléi (az ún. 

"Katholikentagen") egységes országos szervezet, és egységes ideológia nélkül is imponáló erővé 

tették, tulajdonképpen az első modern értelemben vett politikai tömegmozgalommá 

Németországban. Bár a politikai katolicizmus sokféle - konzervatív, liberális, szociális - irányzatot 

egyesített soraiban, egységes koncepciója volt állam és egyház viszonyát illetően. Bár ezt a 

konepciót a katolikus propaganda mindig a vallássszabadság, az egyház államtól való függetlensége 

védelmeként tüntette fel, a valódi cél az egyház teljes autonómiája volt a "staatliche Kirchenhoheit" 

rendszerén belül; vagyis a staatliche Kirchenhoheittel együtjáró kiváltságok élvezése, a belőlük 

fakadó kötöttségek nélkül, anélkül, hogy az állam az egyház ténykedését egyoldalú, az egyházi 

normákkal ellentétes módon szabályozná. 

A politikai katolicizmusnak törekvései valóraváltása során egyszerre kellett küzdenie a német 

államok az egyházak feletti ellenőrzésről nem szívesen lemondó bürokratikus etatizmusával, 

valamint az entiklerikális, és főleg Róma-ellenes érzülettől fűtött német liberalizmussal, amely 

azonban az állam és egyház elválasztása helyett szintén inkább az egyházak erőteljes állami 

ellenőrzéséért szállt síkra. A liberálisok az álaluk előmozdítani kívánt lelkiismereti szabadságot 

jobban féltették egy, az állami kötöttségektől megszabadult egyháztól, mint az államtól. A 

szembenálló irányzatok mindegyike tehát - ellentéteik dacára - el akarta kerülni a teljes szeparációt: 

a valódi küzdelem nem az állam és egyház elválasztása, hanem a "staatliche Kirchenhoheit" 

rendszerén belüli hatalmi elsőbbség körül folyt. 

A politikai katolicizmus és a német államiság konfliktusa bonyolult módon összekapcsolódott a 

nemzeti egység problémájával. Kezdetben a katolicizmus korántsem állt szemben a német nemzeti 

egység eszméjével, sőt, jobban lelkesedett érte, mint a "Landeskirchen" partikularizmusa által 

béklyózott protestantizmus. Ám a politikai katolicizmusban már a napoleoni háborúk idején még 

erős "nemzeti-egyházi" törekvéseket teljesen kiszorította az ultramontanizmus, a katolicizmus 

feltétlenül Róma-hű irányzata. Az ultramontanizmus - és a belőle kisarjadt politikai katolicizmus - 

ugyan szintén nem utasította el a német egység gondolatát, azonban természetesen annak 

nagynémet, a katolikus Ausztriát is magábafoglaló, és annak dominanciájával járó változatáért, nem 

pedig a szinte szükségképpen a porosz (tehát protestáns) hegemóniával járó kisnémet variánsért 

lelkesedett. 

Az iskolapolitika a politikai katolicizmus törekvéseinek nagyon fontos részét képezte. Itt azonban 

bizonyos megszorításokkal kell élnünk, mert az állam oktatási monopóliuma a múlt század 

Németországában már anyira magátólértetődővé vált, hogy azt komolyan a politikai katolicizmus 

sem kérdőjelezte meg. A középiskolák és egyetemek állami jellege sohasem vált komoly vita 

tárgyává: a konfliktusok fő terepét - az állami egyetemeken folyó teológusképzés mellett - mindig a 

hármas tagozódás német iskolarendszer legalsó szintje, az iskolarendszer többi részétől élesen 

elkülönülő, névleg állami, azonban felekezeti jellegű népiskola, a Volksschule jelentette. 

II. 

A vilmosi Németország 

Mint ismeretes, az egységes német állam végül - az 1866-os porosz-osztrák és az 1870-71-es 

francia-porosz háborúk eredményeként a Bismarck politikája által diadalravitt porosz 

birodalomegyesítő törekvések eredményeként, Poroszország égisze alatt jött létre. A propaganda 

ezért az új birodalmat gyakran emlegette "evangélikus császárszág"-ként, de a birodalmi alkotmány 

nem ismert el formailag semmiféle államegyházat, és az állam és egyházak viszonyát (az oktatással 

együtt) az egyes német államok hatáskörébe utalta. Ugyanígy nem jött létre egységes evangélikus 

egyház sem, és a német császár a "Summepiskopät"-ot továbbra is csak porosz királyi minőségében 

gyakorolta. Az új birodalomban a katolikusok kb. egyharmados vallási kisebbséget alkottak, amely 

egyrészt elfogadta az új helyzetet, másrészt azonban el volt szánva rá, hogy az új államban is 

megvédelmezi az egyház pozícióit. 

A bismarcki birodalom és a katolicizmus közötti nagy összeütközés bekövetkezése elsődlegesen 

nem a német katolikusokon, hanem részben a világegyház helyzetén, részben a német belpolitikai 

helyzeten múlott. A német egység megszületése ugyanis egybeesett a katolikus egyház és a modern 

polgári állam közötti viszony mélyontjával. IX. Piusz pápa (1847-1878) már a Szeplőtelen 



Fogantatás dogmájával kesztyűt dobott a felvilágosult közvéleménynek (1854), de még inkább az 

1864-es "Syllabus" encikliával, amely "korunk tévedései" között marasztalta el nem csak a 

liberalizmust és a demokráciát, de a lelkiismereti és vallásszabadság gondolatát is. Amikor pedig a 

kialakuló egységes Olaszország magához csatolta az Egyházi Államot, megszüntetve ezzel a apápa 

világi hatalmát, (1870), a pápa a maga megrendült helyzetét azzal kívánta megszilárdítani, hogy az 

1870-es I. Vatikáni Zsinaton elfogadtatta a pápai csalhatatlanság dogmáját. Jóllehet a pápai 

csalhatatlanság csak a pápa hit- és erkölcstani kérdésekben, és bizonyos ünnepélyes formák között 

tett nyilatkozataira vonatkozik, a liberális világközvélemény az új dogmában mégis világi uralmi 

törekvések kifejezőjét, és a modern világi államnak való hadüzenetet látott. 

Egyidőben az I. Vatikánummal létrejött a német katolicizmus új, birodalmi szintű össznémet pártja, 

a Centrum. A fentiekben jelzett, az új német államiságot elfogadó magatartás ellenére a Centrum 

csakhamar nem csak a katolikus klerikalizmusnak, hanem az egyes német államok 

partiklarizmusának, és a lengyel (katolikus vallású) kisebbség igényeinek is szószólójává vált, 

gyüjtőmedencéjévé azoknak az erőknek, amelyek Bismarck politikájának ellenfelei voltak. 

Bismarck ezért - bár a csalhatatlansági dogma közömbösen hagyta - a politikai katolicizmusban 

súlyos veszélyt látott, potenciális szövetségesét Németország két legyőzött ellenfelének, a katolikus 

Ausztriának és Franciaországnak. 

Ezen a közvetlen politikai szemponton túl a "kultúrharc" gyökerei a vilmosi Németország 

társadalmi bázisát jelentő junker-burzsoá osztályszövetség jellegében rejlettek. A bismarcki 

birodalom a porosz (protestáns) konzervativizmus, és az 1848-as forradalom után demokratikus 

eszményeit feladó liberális polgárság szövetsége révén jött létre. E kompromisszum létrejötte során 

nem csak a liberális polgárság tett engedményeket, amikor elfogadta az autokratikus Poroszország 

kulcsszerepét Németország egyesítésében, hanem a porosz állam is, amikor magáévá tett egy 

felemás és meglehetősen formális parlamentarizmust, szabad kezet adott a polgárságnak a 

gazdasági életben, és átvette a liberalizmus szekularizációs programjának egy részét is. A vilmosi 

birodalom félhivatalos ideológiája már nem annyira az ortodox protestantizmus, mint inkább egy 

szekularizált, teljesen a nemzeti célok szolgálatába állított kereszténység lett. E sajátos 

kompromisszum fő szorgalmazója a liberálisok jobbszárnyából létrejött, a bismarcki politikát 

feltétlenül támogató Nemzeti Liberális Párt volt, amelyre 1871. nyarától Bismarck kormányzata 

támaszkodott. Az antikatolikus offenzívával a nemzeti liberálisok meg akarták akadályozni a 

protestáns és a katolikus konzervativizmus összefogását, egyszersmind meg kívánták teremteni azt 

az új nemzeti egységet, amelyen belül nem maradhatott volna helye a hagyományos kereszténység 

felekezeti megosztottságának. 

A német állam és a katolicizmus nagy összeütközésének - amelynek R. Virchow, a nagy anatómus, 

és a nemzeti liberalizmus egyik fő ideológusa adta a "Kulturharc" elnevezést, a formális okát az ún. 

"ókatolikusok", a pápai csalhatatlanság dogmáját elutasító katolikusok ügye jelentette. A porosz 

állam nem volt hajlandó az állami szolgálatban ténykedő lelkészeket a dogma el nem fogadása miatt 

funkcióiktól megfosztani, sőt, egy ókatolikus püspök kinevezésével megkezdte az ókatolicizmus 

harmadik államegyházzá való fejlesztését is. Ugyanakkor az ókatolikusok egyházi kiközösítését, 

mint az illetők polgári becsületét sértő eljárást megtiltotta. Az egyház nem engedett, és az 

iskolákban valamint a hadseregben az egyházi hatóságok az ókatolikusokkal szemben követett 

eljárásuk miatt állandóan összeütköztek az állami szervekkel. 

Amikor világossá vált, hogy az egyházzal való kenyértörés elkerülhetetlen, Bismarck a porosz 

kultuszminisztérium élére A. Falkot, (1823-1900), egy tehetséges, fanatikus antklerikális jogászt 

állította, aki azután a "kulturharc" szimbólumává vált. 1873 májusában a porosz parlament 

elfogadta a Falk által kidolgozott ún. "májusi törvényeket", amelyek rendkívül durván avatkoztak 

be az egyház belső ügyeibe, nem csak a papság világi képzését, állami bizottságok előtt leteendő 

"kulturvizsgáját", és minden egyházi kinevezés állami jóváhagyását írták elő, hanem megszüntették 

a pápa illetékességét a porosz katolikus egyház egyházfegyelmi ügyeiben, és helyette minden 

egyházi ügyben legfőbb fórummá egy porosz királyi különbíróságot tettek. 

A papság többségében minden közremóködést megtagadott az új törvények végrehajtásában, így 

minden pappászentelést, és a "törvénytelenül" felszentelt papok minden egyházi ténykedése is 



illegálissá vált, tehát Poroszországban tulajdonképpen lehetetlené vált a normális katolikus egyházi 

élet. 

Falk az egyház ellenállására újabb törvényekkel válaszolt: közéjük tartozott a kötelező polgári 

házasság bevezetése (1874), az egyház minden anyagi támogatásának a megszüntetése, a 

szerzetesrendek kitiltása Poroszország területéről, és az alkotmány vallásszabadsági garanciáinak az 

eltörlése. Mindezt hatalmas propagandahadjárat kísérte, amely a katolikusokat az állam, a kultura és 

a haladás ellenségeiként bélyegezte meg. 

A feszültséget növelte, hogy 1875. februárjában a pápa ünnepélyesen törvénytelennek nyilvánította 

az egész Falk-féle törvényhozást, lelkiismereti kötelességévé téve a katolikusoknak az ellenállást. 

1876-ra a teljes porosz püspöki kar börtönbe, vagy száműzetésbe került, és megüresedett a 

plébániák több mint egyharmada is. 

A kulturharcnak egyik legexponáltabb területét képezte az iskolaügy. Így már 1872-ben Falk 

elfogadtatta az ún. "iskolafelügyeleti törvényt", amely ugyan nem törölte el a lelkészi 

iskolafelügyeletet, de rögzítette, hogy a lelkészek által végzett állami, nem pedig egyházi 

iskolafelügyeletről van szó, amelyet az ezzel megbízottak bármikor visszavonható állami megbízás 

alapján gyakorolnak. A törvény alapján számos katolikus papot fosztottak meg iskolafelügyelői 

megbízásától, és helyükre világi tisztviselőket állítottak. 1876-ban Falk rendeleti úton állami 

oktatókra bízta az iskolai vallásoktatást is, az egyháznak csak felügyeleti jogot hagyva meg efölött. 

Ezeknél az intézkedéseknél jelentősebb volt Falk támadása a felekezeti népiskola ellen, amiben 

lelkesen támogatta a népiskolai tanítóság is. Poroszországban az 1850-es alkotmány egyfelől 

rögzítette a népiskolák állami jellegét, másfelől azonban kimindte, hogy az államnak tiszteletben 

kell tartania a népiskolák berendezésénél a felekezeti viszonyokat. A két elv összebékítését az 

alkotmány egy később meghozandó népiskolai törvényre bízta, egyszersmind kimondta, hogy ennek 

meghozataláig a fennálló viszonyokat (tehát a felekezeti népiskola kizárólagos jellegét) nem szabad 

megbolygatni. A törvény azonban sohasem készült el, mert a porosz állam a parlament liberálisaival 

sohasem tudta volna elfogadtatni a szájaízének megflelő törvényt, éppen ezért a népiskolaügyet 

rendeleti úton, az 1854-es von Stiehl-féle népiskolai szabályzattal szabályozta. A Stiehl-féle 

szabályzat nem csak a felekezeti iskola kizárólagosságát rögzítette, hanem egyszersmind - 

felszámolva a humboldti iskolareform örökségét - a népiskola szinte kizárólagos feladatává a 

vallásoktatás tette. A porosz állam iskolapolitikája tehát az "alsóbb néposztályok" számára 

fenntartott népiskola színvonalának alacsonyan tartására, a művelődés korlátozására irányult, 

egyszersmind a középfokú tanintézeteket azoknak a - magasabb társadalmi osztályokból kikerülő - 

gyermekeknek tartva fenn, akik a népiskola helyett a gimnáziumok ún. "előiskoláit" ("Vorschule") 

látogatták. A népiskola felekezeti jellege a legfőbb akadálya volt egy, a középiskolákba való 

bejutást mindenkinek lehetővé tévő egységes elemi iskola kialakításának - innen a német baloldali 

erőknek a felekezeti iskolával való hagyományos szembenállása. 

Falknak még a "kulturharc" légkörében sem sikerült meggyőznie a felekezeti iskolában az 

állampolgári loyalitás bástyáját látó konzervatív erők ellenállását. Az általa kidolgozott népiskolai 

törvénytervezetet - amely lehetővé tette volna, az alkotmány idevágó passzusainak ügyes 

megkerülésével, hogy az új népiskolákat már felekezetileg vegyes iskolaként, ("Simultanschule") 

állítsák fel, és tág teret nyitott volna a meglévő konfesszionális iskolák átalakításához is - a 

kormány, a Centrum és a konzervatívok várható ellenállása miatt be sem terjesztette a porosz 

parlamentben. Falknak mégis sikerült különböző ürügyekkel, mindenekelőtt a túl kicsiny iskolák 

összevonásával, a 30000 népiskola közül mintegy 500-at "Simultanschulé"-vé átalakítania. 

Más német államokban azonban a "Kulturharc" légkörében komolyabb előrelépésre került sor az 

oktatás szekularizálását illetően. Így Hessen bevezette a fakultatív, a szülők ?????ve a községtanács 

kérésére vegyesiskolává alakítható "Simultanschulé"-t, Baden pedig, ahol Poroszországnál előbb, 

már a hatvanas évek elején kirobbant a "kulturharc", és a fakultatív "Simultanschule" már 1868 óta 

létezett, a német államok közül elsőnek 1876-ban kötelezővé tette a vegyesiskolát. Bajorországban 

is sikerült Intz bajor kultuszminiszternek, a kulturharcos politika elszánt hívének néhány 

vegyesiskolát létrehoznia, a komolyabb változásokat azonban megakadályozták a parlamenti 

erőviszonyokk, a Centrum bajor megfelelőjének, a Hazafias Pártnak parlamenti többsége. A többi 



német államokban, ahol vagy az állam, vagy a helyi katolikus egyház engedékenysége, vagy pedig 

nagyobbszámú katolikus népesség hiánya miatt nem éleződött ki az állam-egyház viszony, a 

felekezeti népiskola egyeduralma változatlan maradt. 

1876 után a katolikus egyház és a porosz állam konfliktusa lanyhulni kezdett, majd 1878-ra, amikor 

IX. Piusz helyét a nála sokkal rugalmasabb XIII. Leo (1878-1903) vette át, tulajdonképpen véget is 

ért, bár a kulturharc idején hozott egyházellenes rendelkezések felszámolása elhúzódott egészen 

1884-87-ig. Bár a végleges rendezésnél a pápa is tett engedményeket (mindenekelőtt a porosz 

püspökök kinevezési jogát illetően), az egyház a küzdelemből végeredményben győztesen került ki. 

A kulturharc törvényhozásából végeredményben csak a kötelező polgári házasság és a világi 

anyakönyvvezetés bizonyult maradandónak. 

A nemzeti liberálisok szekularizációs kísérlete elsősorban maguknak a német katolikusoknak az 

ellenállásán bukott meg. Az ókatolikus egyház (bár kezdetben sok kiváló egyházi személyiség 

csatlakozott hozzá) jelentéktelen maradt, és kudarcot vallott minden más kísérlet is a katolikus 

tömegeknek az egyházzal való szembeállítására. Az antikatolikus propaganda a szándékolttal 

ellentétes eredményt ért el: a Kulturharc alatt tartott birodalmi és porosz országgyűlési 

választásokon a Centrum megkétszerezte mandátumai számát, létrejött egy olyan, szilárd és 

egységes katolikus tábor, amely a következő fél évszázadban a Centrum politikai súly révén 

sikeresen akadályozott meg minden komoly szekularizációs kísérletet. 

De a kulturharc kudarcában megvolt a szerepe az egyházellenes front megbomlásának is. A Falk 

által megalkotott liberális egyházalkotmány (1876) miatt elégedetlenkedő ortodox protestánsok 

szembefordították a miniszterrel az evangélikus egyházban terjedő liberális néezetek miatt 

nyugtalankodó I. Vilmos császárt, és 1879-re elérték a miniszter elbocsájtását. Maga Bismarck 

viszont azért fordult el - a választásokon egyébként is meggyengült - nemzeti liberálisoktól, mert a 

hetvenes évek végétől a világgazdasági viszonyok a nagybirtokosok védelmében protekcionista 

gazdaságpolitikát tettek szükségessé, amit a liberálisok nem támogathattak, a Centrum viszont 

rokonszenvvel fogadott. 

A vilmosi Németország egyházpolitikája történetének második, a kulturharcénál aránytalanul 

hosszabb szakaszában, amely egészen az első világháború végéig tartott, már nem került sor 

szekularizációs kísérletekre, ellenkezőleg, az antiklerikális erőknek kellett megszerzett pozícióikat a 

kelrikalizmus támadásaival szemben védelmezniük. Nem mintha Németországban nem nőtt volna 

az állam és egyház elválasztásával rokonszenvezők száma (különösen a munkásmozgalom 

erősödése révén). A századfordulótól kibontakozó "reformpedagógiai" mozgalom szintén 

antiklerikális beállítottságú volt, a már említett okoknál fogva. Az állam azonban, amelynek erejét 

mindinkább a szociáldemokrácia elleni harc kötötte le, nem szánhatta rá magát a katolikusokkal és a 

Centrummal való újabb össz csapásra, amely - időnkénti ellenzékisége ellenére is - végső soron a 

protestáns birodalmi vezetőkörök lojális partnerének bizonyult. A Nemzeti Liberális Párt többé 

sohasem vált a politikai élet olyan jelentős tényezőjévé, mint az 1871-78 közötti időszakban, a 

protestáns nagybirtok érdekeit képviselő Konzervatív Párt pedig a Centrummal fogott össze az 

oktatás teljes rekonfesszionalizálásáért. A Nemzeti Liberális Párttól balra álló liberális csoportok 

pedig - a szociáldemokráciáról nem is beszélve - a vilmosi Németországban soha nem válhattak 

kormányképes tényezővé. 

Már röviddel Bismarck bukása előtt a Centrum kiadta a provokatív jelszót: "Az iskola egészen és 

egyedül az egyházhoz tartozik!" és olyan törvényjavaslatot nyújtott be a porosz épviselőházban, 

amely nem csak kizárta volna az újabb "Simultanschulé"-k felállítását, de a meglévők 

rekonfesszionalizálásához is megnyitotta volna az utat, sőt, valamennyi pedagógust (nem csak 

vallástanárokat!) egyházi hatóságoknak rendelt volna alá. A javaslatot ekkor a porosz parlament 

nagy többséggel elutasította. Néhány évvel később azonban (1892-ben) már maga Bismarck utóda, 

Caprivi kancellár próbált meg, a Centrumra és Konzervatív Pártra támaszkodva egy ennél alig 

mérsékeltebb javaslatot keresztülvinni. A javaslatnak meg lett volna a szükséges szavazattöbbsége, 

azonban a nemzeti liberálisok kilátásbahelyezett ellenzékbevonulása, egy nagy ellenzéki liberális 

párt létrejöttének veszélye, valamint a német kultúra és tudomány kiválóságainak tiltakozó 

mozgalma II. Vilmos császárt arra késztette, hogy uralkodói vétóját helyezze kilátásba a javaslat 



elfogadása esetére. Így a javaslat megbukott, azonban a rákövetkező években a parlament Centrum- 

és konzervatív-párti többsége állandóan követelte a népiskolai törvény meghozatalát, egyszersmind 

ennek elkészüléséig nem volt hajlandó semmiféle támogatást megszavazni a népiskola (és főleg 

nagyon nehéz helyzetben lévő tanítóség) számára. Végül az 1904-es, a Centrum, a konzervatívok, 

és a nemzeti liberálisok között létrejött "iskolakompromisszum", amely az 1906-os 

népiskolafenntartási törvényben öltött testet, egyfelől rendezte valamelyest a népiskola anyagi 

viszonyait (fenntartását mindenekelőtt a községekre hárítva), másfelől viszont végérvényesen 

rögzítette a felekezeti iskola domináns helyzetét. A továbbiakban a vegyes népiskolák csak ott 

maradhattak fenn, ahol létezésüket speciális körülmények, vagy helyi tradíciók indokolták. A 

liberálisok nem csak a népiskola anyagi viszonyainak rendezése kedvéért mondtak le 

szekularizációs törekvéseikről, hanem azért is, mert a szociáldemokrata mozgalom 

feltartóztathatatlannak tűnő terjedésével szemben az egyetlen ellenszert ők is egyre inkább a 

vallásos nevelésben látták. A szociáldemokrácia elleni küzdelem II. Vilmosnak az 1890-es német 

oktatásügyi konferencián elmondott ezzel kapcsolatos beszéde óta mindinkább az uralkodó 

szemponttá vált a német oktatáspolitikában. 

A lelkészi iskolafelügyelet terén az 1872 előtti állapot ugyan nem állt többé helyre, de igen gyorsan 

világossá volt, hogy az állam - főként anyagi okokból - nem tudja a világi szakemberekkel 

helyettesíteni a lelkészeket. Falun ezért a lelkészi iskolafelügyelet általános maradt, azonban a 

nagyobb településeken igen vegyes gyakorlat honosodott meg:  a lelkészek mellett iskolaigazgatók 

és más állami tisztviselők is láttak el iskolafelügyeleti feladatokat. 

Poroszországon kívül, a kisebb német államokban nem következett be jelentősebb elmozdulás a 

"kulturharc" eredményeihez képest. Hessen és Baden, bár az egyházellenes rendelkezéseket 

enyhítették, sikeresen védelmezték s "Simultanschulé"-t a Centrum törekvései llenében. 

Württemberg 1909-ben bevezette a világi iskolafelügyeletet. Az oktatás konfesszionális jellege alól 

további kivételt jelentett a brémai városállam, ahol nem volt lelkészi iskolafelügyelet, a felekezeti 

hitoktatást pedig osztatlan bibliaoktatás helyettesítette. 

A hivatalos német oktatáspolitika ellenében a német pedagógusok eredménytelenül követelték a 

felekezeti és szociális szempontból egyaránt osztatlan, egységes népiskolát, az "Einheitschulé"-t. 

Amikor az 1914-es kieli német pedagógusnapon ("Deutsche Lehrertag") ez a követelés újból 

megfogalmazódott, von Trott zu Solz akkori porosz kultuszminiszter kijelentette, hogy az ilyan 

iskola bevezetése "a jelen viszonyok között és a belátható jövőben egyszerüen lehetetlen". A német 

pedagógusok, akiknek egyik képviselője az "iskolakompromisszumot" "A német népiskola 

Jénájaként" minősítette, éppen ezért egyre inkább balra, a baloldali liberális pártok és a 

szociáldemokrácia irányába tolódtak. 

Szokás a vilmosi Németország iskoláit csak a vallásos és naconalista nevelés, és a 

művelődéskorlátozó politika eszközeinek tekinteni. Az újabb kutatások azonban rámutatnak arra, 

hogy ennek a korszaknak a népiskolája - éppen az államosítás elmaradása miatt - egyáltalán nem 

állt a birodalom politikai vezetésének kizárólagos befolyása alatt, másrészt arra is, hogy - az 

alfabetizáció elvégzésével, és összekapcsolódva az általános választójog intézményével - 

megvetette egy, a népesség egészére kiterjedő politikai szocializáció alapjait is. 

 

III. 

A weimari köztársaság 

Az első világháborúban elszenvedett vereség következtében kirobbant német forradalom 1918 

novemberében elsöpörte a monarchiát, úgy a császárságot, mint a többi német fejedelmek uralmát. 

Az egyházakat illetően ez két fontos következményel járt: az evangélikus egyházakban 

természetesen megszünt a "Summepiskopät", a katolikus egyházzal között konkordátumok pedig 

érvényességüket vesztették.. A hatalom centrumába olyan erők kerültek (mindenekelőtt a 

szociáldemokraták), amelyek évtizedek óta hangsúlyozták: a vallást a magánjogi szférába kell 

visszaszorítani, az államot és az egyházat következetesen el kell választani. Az állam és egyház 

elválasztását mindegyik, a forradalom során megalakult tartományi kormány napirendre tűzte. 

Következetesen végrehajtani azonban egyik sem merte. Hamarosan ellentétek léptek fel a 



szociáldemokraták, és a tőlük balra álló, az egyházakkal is radikálisabban szembenálló független 

szocialisták között. A mérsékeltebberők a konkordátumok rendelkezéseinek felrugását a 

Szentszékkel való viszony miatt nem akarták kockáztatni, egyszersmind féltek attól, hogy a 

radikális szekularizáció felerősíti az egyes német tartományok amúgy is erős szeparatista 

törekvéseit. A legkomolyabb akadályt a szeparáció elé azonban az gödítette, hogy mindkét nagy 

egyház eleve ellenségesen állt szemben a fiatal köztársasággal, és ha a teljes szeparáció miatt ez a 

beállítottságuk még fel is erősödik, ráadásul a szeparáció révén mindenfajta állami ellenőrzéstől is 

megszabadulnak, ezzel az ingatag német demokráciával szemben egy új és hatalmas destabilizáló 

tényező jön létre. Ezért a weimari nemzetgyűlés összeüléséig a kormányok érintetlenül hagyták az 

egyházak közjogi státusát, rendelkezéseik csak az egyházakból való kilépés megkönnyítésére 

korlátozódtak. 

Az oktatás területén az első forradalmi kormányok több államban, így Porosz- és Szászországban 

megszüntették a lelkészi iskolafelügyeletet, a kötelező hitoktatást, sőt, drasztikusan korlátozták a 

fakultatív hitoktatást is, ezek a rendelkezések kiváltották az egyházak tiltakozását. A felekezeti 

iskolát azonban egyetlen kormány sem merte megszüntetni. 

Az 1919. januári választásokon a polgári pártok szereztek többséget, ebben komoly szerepe volt 

annak, hogy a baloldali erők az oktatás szekularizálása mellett foglaltak állást. A Weimarban 

összeülő első alkotmányozó Nemzetgyűlésben már kialakult az a pártstruktúra, amely meghatározta 

az első német köztársaság politikai életét. A kormányzó szociáldemokraták - kisebbségben lévén - 

koalíciót kényszerültek kötni a polgári pártokkal. Ezek közül a két nagy jobboldali párt, a Német 

Nemzeti Párt, és a Német Nemzeti Néppárt egyértelműen a hagyományos, konzervatív német 

nacionalizmust képviselték, és a monarchiát szerették volna visszaállítani, ezért velül 

együttműködésről nem lehetett szó. Maradt koalíciós partnernek a baloldali liberális Demokrata 

Párt, amely teljesen osztotta a szociáldemokraták szekularizációs programját, azonban a versaillesi 

békeszerződés aláírásának ódiumát nem kívánta magára vállalni, ezért elhagyta a kormányt. Az 

újabb koalíciót a szociáldemokraták a Centrummal voltak kénytelenek megkötni, amely a weimari 

Nemzetgyűlésben is igen erős középpárt maradt, ha nem is könnyen, de elfogadta a demokratikus 

köztársaság államformáját, és a versaillesi szerződést is. A Centrum támogatásáért cserébe azonban 

a szociáldemokraták kénytelenek voltak engedni szekularizációs célkitűzéseikből. Ezen az alapon 

jött létre 1919 júliusában a weimari egyházjogi kompromisszum, és a weimari 

iskolakompromisszum, amelyekhez a demokraták is - anélkül, hogy a kormányba visszatértek 

volna, hozzájárultak. A független szocialisták viszont magukra maradtak radikális szeparációt 

előirányzó javaslatukkal, amelyet a Nemzetgyűlés nagy többséggel elvetett. 

A weimari alkotmányban rögzített egyházjogi kompromisszum lényege az, hogy az állam ugyan 

fenntartotta az egyházak "közjogi testületi" státusát, és ebből fakadó kiváltságaikat, azonban 

deklarálta saját világnézeti semlegességét, és a teljes vallásszabadságot, amely kiterjed a 

felekezetenkívüliekre is, és így maga után vonta a kötelező hitoktatás megszüntetését. A weimari 

Németországban a tanárok és a diákok (ez utóbbiak 14 éves kortól saját, addig a szülők döntése 

alapján) egyaránt felmentésüket kérhették a vallásoktatás tartása, illetve az azon való részvétel alól. 

Az egyházjogi kompromisszum egyszersmind lazított az egyházak állami függésén is, kimondta az 

egyházak teljes autonómiáját külső, szervezeti ügyeiket illetően is, és megtiltotta az egyházi 

tisztségek betöltésébe való állami beavatkozást. Ám a későbbiekben létrejött új, tartományi 

konkordátumok (a bajor, 1924-ben, a badeni, 1925-ben és a porosz, 1929-ben) mégis biztosítottak 

az államnak bizonyos befolyást, legalábbis a legfontosabb egyházi tisztségek betöltését illetően, 

ugyanilyan megállapodást tartalmaztak az egyes német államoknak az evangélikus egyházakkal 

között ún. "egyházszerződései" is. 

Az iskolakompromisszum mindenekelőtt megszüntette a tartományok kizárólagos illetékességét az 

oktatásügyben, kimondva, hogy a Birodalomnak joga van meghatározni az oktatás általános 

alapelveit. Az iskolakompromisszum további rendelkezései teljesítették a baloldali erők két régi 

követelését: véglegesen bevezették az állami iskolafelügyeletet, és, megtiltva a magán elemiiskolák 

működését, megszüntették a magasabb társadalmi osztályokhoz tartozó fiataloknak a gimnáziumra 

való előkészítését szolgáló "Vorschulékat" ("előiskolákat"). A felekezeti népiskolát viszont nem 



szüntette meg az alkotmány, hanem háromféle népiskola felállítását tette jogilag lehetővé: felekezeti 

iskoláét, vegyesiskoláét ("Simultanschule") és egy harmadik, eddig nem létezett iskolatípusét, a 

vallástalan szülők számára, ez az ún. "világnézeti iskola" (Weltanschauungschule). Mindhárom 

iskolatípus felállításánál a szülők akarata az irányadó, ám a törvény nem teszi világossá, hogy 

három egyenjogú népiskolaformáról van-e szó, vagy pedig a szabályos esetnek a vegyesiskola 

tekintendő, és az ettől eltérő (felekezeti, vagy világnézeti) iskolát csak a szülők külön felkérése 

alapján lehet felállítani. Az alkotmány a három iskolatípus viszonyának rendezését a tartományi 

törvényhozások hatáskörébe utalja, csakhogy (174§) azt is rögzíti, hogy ennek a rendezésnek egy 

később meghozandó birodalmi oktatási törvény alapelvei szerint kell végbemennie, ennek 

megszületéséig pedig a tartományoknak tiszteletben kell tartani a fennálló viszonyokat. A 

Nemzetgyűlé tehát - éppen a kibékíthetetlen konfliktusok miatt - elodázta a döntést, az oktatás 

államosítása kérdésében, és ezzel - éppúgy mint az 1850-es porosz alkotmány hasonló rendelkezése 

- a fennálló viszonyokat konzerválta. 

A Nemzetgyűlés által előirányzott birodalmi iskolaügyi törvényt ugyanis sohasem hozták meg, 

ezzel tehát újabb másfél évtizedre konzerválódott (Hessen és Baden kivételével) a felekezeti iskolák 

uralkodó jellege. 1920 áprilisában ugyan megszületett az elemi iskolára (Grundschule) vonatkozó 

törvény, amely kötelező, és egységes elemiiskolai oktatást írt elő az első négy iskolaévre, azonban 

ez az iskolák felekezeti jellegét nem érintette. Az, hogy a "Vorschulék" megszüntetésével az 

egységes iskola legalább az első négy iskolaévet illetően megvalósult, igen komoly előrelépést 

jelentett az uralkodóosztályok művelődési monopóliumát konzerváló, elitisztikus német 

iskolarendszer átalakítása felé. Azonban a felekezeti iskola továbbra is a haladás elsőszámú gátját 

jelentette ebben a vonatkozásban. A magasabb társadalmi osztályokból származó gyermekek 

ugyanis a népiskola első négy, egységes jellegű osztályának elvégzése után tanulmányaikat polgári 

iskolában (Hauptschule), a matematikai-természettudományos képzést előtérbehelyező 

reáliskolában (Realschule) vagy az ókori nyelveken alapuló hagyományos műveltséget adó 

gimnáziumban folytatták, míg az alsóbb néposztályok gyermekei a népiskola 4-8 osztályát 

látogatták, vagy azt sem. Aki a negyedi osztály után nem került be valamelyik magasabb 

iskolatípusba, annak ez a későbbiekben szinte behozhatatlan hátrányt jelentett. Annak viszont, hogy 

a népiskolát legalább a polgári iskolával egybeolvasszák, esetleg kialakítsanak egy olyan egységes, 

a gimnáziumot és a reáliskolát is magábaolvasztó 12 éves iskolát, amely a fiatalok számára sokáig 

nyitvatartaná a művelődés lehetőségét, és csak fokozatosan differenciálódna, a legfőbb akadályát 

jelentette a népiskolának a többi, állami jellegű iskolatípustól elkülönült, felekezeti szervezete. 

Ehhez járult még, hogy a felekezeti népiskola megakadályozta az egységes, felsőfokú tanárképzés 

kialakítását is, hiszen a felsőoktatás állami jellege miatt a felekezeti iskolák tanítóságának kiképzése 

csak külön, az egyetemeknél alacsonyabb színvonalú egyházi tanítóképző intézetekben történhetett. 

Végül az alsóbb rétegek művelődési hátrányának csökkentését akadályozta a felekezeti népiskola 

azzal is, hogy - eltérő felekezeti jellegük miatt - a kis falusi népiskolákat (ún. "Zwergschule" - 

"törpeiskola") nem lehetett nagyobb létszámú iskolává összevonni, ezért ezekben a tanítás 

rendszerint osztatlanul, vagy legfeljebb két korcsoportra osztva folyt, ami nagyban hozzájárult a 

vidék műveltségi szintjének a városokéhoz képest való elmaradásához. 

Magától értetődően ezért azok, akik a magasabb színvonalú népoktatástól a felsőbb iskolák 

(mindenekelőtt a hagyományos német gimnázium) elit jellegét, magas színvonalát féltették, a 

népiskola felekezeti jellegének fenntartása mellett álltak ki. Így jött létre természetes szövetség a 

katolikus egyház, és a klasszikafilológusok szövetségei között. 

Ezzel szemben a reformpedagógusok mozgalma, amely 1920-tól az ún. Határozott Iskolareformerek 

Szövetségébe tömörült, valamint a baloldali pártok, a kommunisták, független szocialisták, de 

1925-ös programjában - elveinek a gyakorlatban való feladása ellenére - a Szociáldemokrata Párt is, 

továbbra is követelték az egyház teljes kiszorítását az oktatásból. Ám a tényleges eredmények nem 

léptek túl a weimari iskolakompromisszumon és az 1920-as Grundschule-törvényen. Ennek fő oka 

az volt, hogy a birodalmi gyűléseken mindig az 1919-es helyzet állt újból elő: a Centrum a "mérleg 

nyelve" szerepét játszotta jobb- és baloldal között, és míg a demokratikus berendezkedést és az 

erőteljes szociális reformokat igenelte (és együtt valósította meg a szociáldemokráciával), addig 



ennek fejében ragaszkodott hagyományos klerikális programjához, a felekezeti iskola 

fenntartásához. Így a négy ízben is beterjesztett birodalmi iskolatörvény-javaslatból sohasem lett 

törvény. 

1928 után, amikor a Centrum szakított korábbi politikájával, a "weimari koalícióval", és a német 

nemzetiekkel, a német nemzeti néppárttal, valamint az erősödő nácikkal kereste az együttműködést, 

az iskolatörvény meghozatalára már gondolni sem lehetett az egyre ingatagabb weimari 

köztársaságban. 

Az első német köztársaságban tehát - a vilmosi Németországhoz hasonlóan - egy rövid kezdeti 

előretörés után a szekularizációs törekvések elakadtak. Az elért eredmények a vilmosi Németország 

viszonyaihoz képest jelentős változást jelentettek - különösen a nemhívőkkel szembeni mindenféle 

kényszer és diszkrimináció megszüntetésével - de messze elmaradtak más modern polgári 

társadalmak viszonyaitól. Kétségtelen azonban, hogy a szekularizáció meghiusulásának igazi oka 

maguknak a néptömegeknek a vallásossága és konzervativizmusa volt. Az iskolatörvény körüli 

vitákban a jobboldal nem alaptalanul hivatkozott arra, hogy az ország népességének többsége 

felekezeti iskolát akar. 

Jóllehet az állam-egyház viszonyt a weimari köztársaságban úgy szokták emlegetni, mit a felemás 

kompromisszumok iskolapéldáját, a társadalomban érlelődtek a hívők és a nemhívők újfajta, 

kölcsönös tolerancián alapuló együttélésének csírái. A liberális veszített "kulturharcos" 

aufklälizmusából, antiklerikalizmusából, a vallási ortodoxia pedig türelmetlenségéből. 

Az egyházakban egyszerre mutatkozott az I. világháború után a vallás mélyülő válsága - a weimari 

köztársaságban, a bevezetett könnyítéseket kihaszálva több mint négymillióan léptek ki az 

egyházakból - valamint a hitélet bizonyos mértékű megújulása. Ez utóbbi mindenekelőtt a katolikus 

egyházra vonatkozik, amely az állami ellenőrzés - szinte teljes - megszünését természetesen sokkal 

inkább tudta a maga javára kamatoztatni, mint a protestantizmus. Nem csak a Centrum maradt igen 

erős politikai párt, hanem virágzottak a különböző katolikus egyesületek, szövetségek, vallási 

társulások is, olyannyira, hogy egyes protestánsok már az ország teljes "rekatolizációjának" a 

lehetőségétől tartottak. Az ún. "liturgikus mozgalom", amely a liturgia révén kereste a hitélet 

elmélyítésének útját, és a katolikus ifjúsági mozgalom magukhoz vonzották az értelmiséget, amely 

az első világháború után, a válság légkörében, kiábrándulva a múlt század civilizációs 

optimizmusából és racionalizmusából, sokszor a vallásban kereste a kiutat. Írók, művészek éppúgy 

sokszor katolikus konvertitákká lettek, mint a kortárs filozófia olyan jelentős egyéniségei, mint M. 

Scheler vagy E. Stein. Maga a katolikus filozófia és teológia is kezdett kilépni a tomizmus merev 

keretei közül, és párbeszédet keresni az olyan modern filozófiaii irányzatokkal, mint az 

egzisztencializmus és a fenomenológia. 

A protestantizmusra - amelyet az egységes német evangélikus egyházszervezet hiánya továbbra is 

megbénított, a felekezeti egyházkormányzat elveszítése pedig mélyen megrázott - mindez sokkal 

kevésbé vonatkozott. Az egyházak vezetése - főleg Észak-Németországban - a lelkipásztorok és 

bizonyos szűk felsőbb rétegek - arisztokraták, patriciusok - kezében maradt, a tömegek eltávolodtak 

az egyháztól, ezért vált aktuálissá a "pastorenkirche" (lelkipásztorok egyháza) helyett a 

"volkskirche" (a nép egyháza) megvalósításának követelése. A hivatalos protestáns egyház a 

weimari köztársaságot ellenségesen kezelte - még 1928-ban is elutasították a templomok 

fellobogózását az Alkotmány napján. A trón kultusza helyébe az autoritárius nacionalizmus lépett. 

Politikai téren a protestáns egyházak általánosságban a Német Nemzeti Néppártot, és annak 

antimarxita, antikatolikus, antiliberális és antiszemita politikáját támogatták. 

A protestantizmuson belül azonban  - ha hatása ekkor még szűk körökre, az értelmiségre is 

korlázozódott - jelentkezett egy olyan belső megújulási mozgalom, a K. Barth nevéhez fűződő 

"dialektikus teológia", amely a továbbiakban nagy hatással volt a német protestánsoknak az 

államhoz való viszonyára. A "dialektikus teológia" azoknak a teológusoknak az útkereséséből nőtt 

ki, akiket megdöbbentett a német protestantizmusnak az első világháború alatt bekövetkezett 

morális csődje: a háború és a vilmosi imperializmus kritikátlan támogatása. Sajátos módon a 

dialektikus teológia ezért éppen a liberális protestantizmusnak a tisztán emberi - vallástörténeti és 

filozófiai - látásmóddal, és az emberi törekvésekkel - a haladással - való azonosulását tette felelőssé. 



A dialektikus teológia a kereszténységet radikálisan különválasztja az emberi törekvésektől, a 

tudománytól, a filozófiától, sőt a természetes vallási igénytől is, és úgy definiálja, mint egy, az 

ember számára teljesen megközelíthetetlen "egészen más" létsik ("Anderssein") Jézus Krsztus 

történetében bekövetkezett "betörését" a mi világunkba, amely csak hittel fogható fel. A dialektikus 

teológiának ez a "neoortodox", a régi kereszténységnek a természetfeletti kinyilatkoztatásba vetett 

hitét rehabilitáló felfogása sajátos módon szekularista politikai konzekvenciákhoz vezet. Az emberi 

és az isteni közötti radikális különbségtétel miatt ugyanis a dialektikus teológia szerint eleve 

helytelen egy "keresztény" politikai rend vagy társadalmi intézményrendszer megalkotására 

törekedni. A keresztények feladata nem az, hogy intézményes eszközökkel előmozdítsák a vallás 

társadalmi befolyását, hanem az, hogy a szekularizált, és a maga világi voltában tiszteletben tartott 

társadalomban tegyenek tanúságot az Evangéliumról, egyszersmind működjenek együtt azokkal a 

világi törekvésekkel, amelyek egybeesnek az evangélium erkölcsiségével. Barth és barátai például 

visszautasították egy keresztény párt gondolatát, és ehelyett a szociáldemokrácia soraiban 

tevékenykedtek. A dialektikus teológia tehát megvetette egy, a mindig az államhoz kötődő német 

protestantizmusban gyökeresen újat hozó keresztény politikai magatartásnak, mindenfajta 

intézményi, klerikális kiváltság elutasításának, de egyszersmind a keresztény erkölcsi 

követelmények nevében az állammal szembeni kiállásnak, tiltakozásnak az alapjait. 

 

IV. 

A nemzetiszocializmus 

Eltérően más országok fasiszta mozgalmaitól - de a hagyományos német jobboldaltól is - a 

nácizmus hangsúlyozottan keresztényellenes ideológia. A nácik megvetették a kereszténységet, 

mint az univerzális, nemzetekfeletti moralitás és szereteteszmény hirdetőjét, és mint az ószövetségi 

zsidóság örökösét. A náciknak azonban - a bolsevizmustól eltérően - nem volt igazán kidolgozott, 

egységes világnézetük. Már a náci hatalomátvétel előtt számos kísérlet történt rá - a 

legnevezetesebb közülük Ludendorffnak, az első világháború nagy német hadvezérének mozgalma 

volt - hogy a német faji felsőbbrendűség, a "népiség" kultuszát ötvözzék valamiéfle panteisztikus 

istenhittel, ezt az egyveleget pedig úgy tüntessék fel, mint a régi, kereszténység előtti germán 

ősvallás felújítását. Ez a fajta "újpogányság" azonban, noha a legtöbb náci pártfunkcionárius, és SS-

tag az egyházakból kilépett, és magát ebben az értelemben "istenhívőnek" ("gottgläubiger"), nem 

pedig kereszténynek vallotta, sőt, sokat résztvettek újpogány ceremóniákon is, soha nem vált a 

Harmadik Birodalom államvallásává, és a nácik sokszor tettek olyan kijelentéseket is, amelyek 

szerint a nemzetiszocializmus csak földi, evilági (politikai) kérdésekkel foglalkozik, és a végső 

kérdések megválaszolását az egyén lelkiismeretére bízza. 

Keresztényellenessége ellenére a nácizmus a nemzeti megújulás ígéretével, és az egyaránt 

"materialista" szellemiségű bolsevizmus és kapitalizmus elleni propagandájával már a 

hatalomátvétel előtt vonzóvá vált számos keresztény számára. Az ilyen szimpátiák a katolikus 

egyházban - bár neves teológusok, egyháztörténészek és képviselték őket - a katolikus egyház 

egységes, zárt szervezete miatt nem ölthetttek szervezett formát. A protestáns egyházakban azonban 

már 1932-ben megalakult a "Deutsche Christen" (Német Keresztények") nevű mozgalom, amely 

feltétlenül azonosult a nácizmussal, a kereszténységnek sajátos, a német népszellemnek megfelelő 

alakot kívánt adni, és meg akarta azt tisztítani a "zsidó elemektől" (vagyis az Ószövetségtől). 

Egyszersmind zászlajára írta a nép széles tömegeit visszahódító "Volkskirche" (népegyház) 

megvalósítását, valamint a protestantizmus szervezeti széttagoltságának a megszüntetését. 

A náci hatalomátvételt egy rövid "egyházbarát" kormánypolitikai szakasz követte. Erre nem csak az 

átmenet fokozatossága miatt volt szükség, hanem a nácikkal szövetséges konzervatív erők, valamint 

az ország külső presztízse miatt is. Így hatalomrajutása után röviddel a kormány nyilatkozatban 

ismerte el az egyházaknak a nemzeti tudat és kultúra formálásában betöltött döntő szerepét, 

egyszersmind feloszlatott minden "szabadgondolkodó" és egyházellenes egyesületet, még 

Ludendorff "újpogány" mozgalmát is. 

A keresztény egyházzal egyezkedések indultak meg, a Centrum békés felszámolása érdekében. A 

Centrum vezetősége - amelyet egyébként súlyos felelősség terhelt Hitler hatalomrajutásáért - végül 



beleegyezett az önfeloszlatásba. Viszontengedményként a nácik hamarosan aláírták a Szentszékkel 

a birodalmi, egész Németországra kiterjedő érvényű konkordátumot ("Reichskonkordat"), amelyet a 

weimari köztársaság többször is hiábavalóan próbált meg tető alá hozni. A birodalmi konkordátum 

szavatolta az egyház szabadságát az egész vonalon, beleértve a szerzetesrendek, a katolikus iskolák, 

és az ifjúsági szervezetek szabad működését is, feltéve, hogy ezek a politikától szigorúan 

távoltartják magukat. Hamarosan világossá vált, hogy a náciknak nem áll szándékában betartani a 

konkordátumot. 

A protestáns egyházban a Harmadik Birodalom megvalósította a 28 "Landeskirche" egyesítését egy 

egységes német birodalmi egyházban, amelynek élére egy - természetesen a "Német Keresztények" 

soraiból kikerült - "birodalmi püspököt (Reichsbischof") állítottak. A birodalmi püspök ugyan tett 

bizonyos formai engedményeket a hagyományos lutheranizmusnak, azonban anyira erőszakos 

eszközökkel folytatta az egyház "gleischaltolását", hogy hamarosan széles körű ellenállásba 

ütközött. 1934 májusában Barmenben, a dialektikus teológia szellemisége által inspirált barmeni 

nyilatkozattal létrejött a "Reichsbischof" vezette egyházat illegitimnak nyilvánító Hitvalló Egyház 

("Bekennende Kirche"). Hosszú és bonyolult konfliktus vette kezdetét az evangélikus egyházban. A 

"hitvalló egyházon" és a "Német Keresztények" táborán kívül volt egy igen nagy számú semleges 

tábor is, amely szívesen tett volna engedményeket az államnak, a hagyományos lutheranizmus 

szervilizmusa szellemében, de elutasította a "német keresztények" átalakító törekvéseit. Eközben ez 

utóbbiak is többrészre szakadtak: a mérsékeltebb szárny nem volt hajlandó követni a radikálisokat, 

akik a kereszténységből már minden keresztény elemet kilúgoztak, és lassan az "újpogányság" felé 

közeledtek. Végül is Hitler, aki belefáradt az egyházi konfliktusba, lemondott az egységes, "német 

keresztény" szellemű evangélikus egyház megvalósításáról, a birodalmi püspök tisztsége formálissá 

vált, majd végül a püspök lemondott. A nácik belátták, hogy a meglehetősen groteszk "német 

keresztény" keverékvallás csak diszkreditálná őket a társadalom konzervatívabb rétegei szemében. 

A "Hitvalló Egyház" ellenállását azonban kemény eszközökkel - részben az egyház anyagi 

eszközeinek korlátozásával, részben pedig letartóztatásokkal - fokozatosan megtörték, az egyházi 

életet pedig mindig erősebb korlátozásoknak vetették alá. 

A náci uralom első éve illúzióinak elmúltával a katolikus egyház és az állam közötti feszültség is 

kiéleződött. A püspökök keményen bírálták a nácizmus faji politikáját, a tömeges sterilizálásokat, 

és az elmebetegek kiirtását (ebben a kérdésben tiltakozásuk eredményesnek is bizonyult), felléptek 

a felekezeti iskolák és a vallásoktatás felszámolása, a Hitlerjugendben folyó keresztényellenes 

nevelés ellen. XI. Piusz pápa "Mit brennender Sorge" (Féltő gonddal...) c. enciklikája kemény 

szavakkal ítélte el a faj, illetve a nép, mint legfőbb érték abszolutizálását, a "vér sugallatának" a 

kinyilatkoztatás helyére állítását, az ifjúság túlságosan sport-központú, a vallásgyakorlás rovására 

menő nevelését, stb. azonban nem szólt a zsidók üldözéséről, még kevésbé vitatta magának a totális 

diktatúrának a létjogosultságát. Hasonló volt a "keményebb" német püspökök magatartása. Az 

Egyház és a nácizmus szembenállása enyhült, amikor a korábbi németországi pápai nuncius, Pacelli 

bíboros vette át, XII. Piusz néven az egyház vezetését. A pápa - valószínűleg a bolsevizmussal való 

szembenállása miatt - még attól is tartózkodott, hogy nyilvánosan elítélje a zsidók tömeges 

megsemmisítését, amelyről pedig tuodmása volt. A német püspökök pedig - az egyébként a 

legbátrabban náciellenesek, mint Faulhaber müncheni érsek is - hazafias szempontokra hivatkozva 

támogatták Hitler háborúját. Ugyanez a magatartás jellemezte a háború alatt a protestáns egyházi 

vezetők többségét is. 

A nemzetiszocialisták politikájában az ifjúságnak központi szerep jutott. Oktatáspolitikájuk 

elsődleges célja tehát az oktatás és nevelés a totalitárius állami ideológiának való teljes alárendelése 

volt. Ennek könnyebb megvalósítása céljából (a német történelemben első ízben) az oktatást 

kivették az egyes tartományok fennhatósága alól, és irányítását centralizálták. 

A nácik természetesen megszüntették a felekezeti iskolákat is, azonban óvakodtak egy, a birodalmi 

konkordátummal nyíltan szembenálló törvényt hozni. Ehelyett mindenütt megszavaztatták a 

lakosságot, továbbra is felekezeti iskolát kíván-e, vagy pedig az egységes német iskolát. Az ilyen 

szavazásokon azután - a propaganda, és a terror eredményeként - rendszerint győzött az egységes 

iskola, és a felekezeti iskolákat átalakították. Hasonló - közvetett - eljárásokkal, például az 



adókedvezmények megszüntetésével - fokozatosan felszámolták a magániskolák rendszerét is (a 

magániskolákat a weimari alkotmány - mint erre utaltunk - tiltotta, azonban lehetővé tette 

felállításukat olyan esetben, amikor másképpen nem volt biztosítható a szülők felekezetének 

megfelelő népiskola). 1940-re gyakorlatilag megszüntették úgy a magán- mint a felekezeti 

iskolákat. 

Úgyszintén óvatosan jártak el a hitoktatás területén. Különböző könnyítéseket vezettek be a 

hitoktatássról való kijelentkezést illetően, a hitoktatás csak a tanítás után folyhatott, a tanárokat 

különböző eszközökkel igyekeztek rábírni arra, hogy ne tartsanak hittanórát, az egyházi személyek 

közreműködését fokozatosan felszámolták. Megtiltották a vallsái rendezvények iskolai megtartását 

is. Így az 1940-es évekre gyakorlatilag - egységes, és a lakosság hangulatára esetleg kedvezőtlenül 

ható központi intézkedés nélkül - felszámolták a német iskolák túlnyomó részében a hitoktatást. Az 

olyan kísérletek (pl. Württembergben), amelyek a hitoktatást egycsapásra való felszámolását, és 

helyette náci "világnézeti oktatás" bevezetését célozták, a lakosság ellenállása miatt kudarcot 

vallottak. 

Az egységes iskola megvalósítása, és a nácik ideológiájának szociális elemei ellenére a nácik 

oktatáspolitikája a hagyományos, restriktív oktatáspolitika tradícióinak felelt meg. Vagyis - a 

fajpolitikától függetlenül is - a náci iskolapolitika kedvezőtlenül hatott az oktatásban 

hagyományosan hátrányos helyzetű csoportok: a nők, a vidéken élők, és a fizikai dolgozók 

gyermekei képzési esélyeire, és ennek a művelődéskorlátozó politikának a következményei a 

lakosság iskolázottsági szintjét illetően egészen a hatvanas évekig érzékelhetőek voltak. 

 

A tanulmány a lelkiismereti és vallásszabadság a magyar oktatásügyben című, az Oktatáskutató 

Intézetben folyó kutatás keretében készült. A tanulmány második – 1945-1990-re vonatkozó 

része az „Oktatáspolitika és vallásszabadság” c kötetben (Szerk Nagy Péter Tibor Új 

Mandátum, Budapest 2000) 


