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A ,feszület-döntésró1/1
A Német Szövetségi Alkotmánybíróság egy tavaly májusban meghozott és
szeptemberben kihirdetett határozatával nem várt vihart kavart:
alkotmányellenessé nyilvánították a bajor népiskolákról szóló tartományi
rendeletnek egy előírását, mely szerint minden tanteremben feszületet, il
letve keresztet kell elhelyezni. Az indítványozók ügye hosszú iskolai viták
és pereskedés után került a legfelsőbb bírói fórum elé. Bár a jogvitával
csupán annyit akartak elérni, hogyfeszület helyett pusztán a kereszt függ
jön gyermekeik tantermeinek falán , az állandó joggyakorlat afeszület és a
kereszt között nem tesz különbséget, mivel úgy tekinti, hogy mindkettő

ugyanazt a tartalmat hordozza. A döntés értelmezése is vitákat váltott ki:
egyesek szerint a kereszt kifüggesztése, mások szerint a kereszt kifüggesz
tésénekállami elrendelése alkotmányellenes.

A döntés óriási felzúdulást váltott ki. Az elmúlt években a Szövetségi
Alkotmánybíráság több döntése került a nyilvánosság össztüzébe, de talán egyi
kük sem érintette ilyen mélyen a háború utáni Németország berendezkedésének
eddig érinthetetlennek tartott elvi és érzelmi alapjait. Számos tiltakozó megmoz
dulás szerveződött, és a sajtó talamint a szakma is kiemelten foglalkozik a
kérdéskörrel. Egyesek odáig mentek, hogy a Harmadik Birodalom egyházellenes
törekvéseivelhozták párhuzamba a legfelsőbb bírái testületdöntését, míg mások
egyre sürgetóbben teszikJól a kérdést: megvan-e még az újraegyesülés után a
német társadalomban az az alapvető étiékkanszenzus, melyre "lsten és ember
előtti felelőssége tudatában a német nép" háború utáni alkotmányát alapozta.

Az állam-egyház viszony egészét Németországban az együttmííködés
hangsúlyozása jellemzi: bár az állam és az egyház összefonódását tiltja
az alkotmány, az együttmííködés számtalan formája maradt fönn, illetve
alakult ki a történelem folyamán, így a viszonyt elsősorban nem az el
választás határozza meg. Erre példa az is, hogy bár Bajorországban a köz
oktatást nagyrészt átvette az állam, a közoktatás keresztény jellegét maga a
tartományi alkotmány rögzíti. Az iskolák tehát, melyekről a határozat ren
delkezik/ állami iskolák, azonban egyben keresztény iskolák is - kereszt
nélkül. A döntés, ha nem szakít is teljes egészében az évtizedek során kiala
kult helyzettel, mindenképpen hangsúlyeltolódásként értékelhető. A határo
zat kritikusai sem vitatják az állam világnézeti semlegességét, ugyanakkor
hangsúlyozzák, hogyez a semlegesség pozitív és nyitott, mely nem zárja ki
a vallási tartalmak azonosulás nélküli közvetítését. Ezzel szemben e döntés
a negatív vallásszabadságot - a vallás elutasításának jogát - a pozitív
vallásszabadság elé helyezte.

Nehéz állást foglalni abban a kérdésben, hogy egy vallási tartalom
mal/ vagy azzal is bíró jelkép kinek mit jelent. Például a Magyar Köz
társaság Alkotmányban meghatározott címere (mely minden tanterem
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falán látható) nyilvánvalóan más tartalmat hordoz egy katolikus számá
ra, mint egy református vagy ateista számára - az állam semlegessé
gén ugyanakkor az egljesek számára hordozott többlet-tartalmak nem
változtatnak. Magyarországon az állam-egyház viszony kérdései az el
múlt években az állam pozitív világnézeti semlegességének elvi alapján,
a szigorú elválasztás garanciáival rendeződtek. ÍgtJ állami és önkor
mányzati iskola nem folytathat világnézetileg elkötelezett oktatást, nem
azonosulhat semmilyen világnézettel, azonban elő kell segítenie a tanu
lók tudatos választását, és védelmeznie kell mindenki meggyőződését. A
hátrányos megkülönböztetés tilalmából és a vonatkozó törvényekbÓl vi
szont egyértelműell az következik, hogy az állam saját intézménveihez
hasonlóan köteles támogatni az elkötelezett egyházi intézményeket.
Az alábbi beszélgetés Josef Isenseevel, a bonni egueiem alkotmányjog pro
fesszorával, valamint Joseph Listllel, az augsburgi egyetem jezsuita egy
házjogász professzorával, a német egtjházmegtjék állami egyházjogi inté
zetének igazgatójával készült a Szövetségi Alkotmánybíróság határozaiá
ról, illetve az annak kapcsán felvetődő kérdésekról. A beszélgetéshez szo
rosan kapcsolódik e számunk Dokumentum rovata, melyben a döntés in
dokolásából adunk közre szemelvényeket.

Josef Isensee: A döntés kívül esik a vallásszabadság alapjogá
val kapcsolatos joggyakorlat eddig kialakult keretein. Abból a fel
tevésből indul ki ugyanis, hogy az iskola falára kifüggesztett ke
reszt a vallásszabadságot sérti, ezért az indokolás e jogra mint a
magánszféra védelmének jogára hivatkozik, pedig a feszületnek
az osztályterem falán való kintiéte, véleményem szerint, a val
lásszabadságot nem érinti. A határozat arról szól, hogya keresz
tet az iskola faláról, a tanulás környezetéből ki kell iktatni. Senki
nek sincsen azonban alanyi joga arra, hogy valami, számára kel
lemetlen látványtól mentes maradjon. Egy kereszt, egy kép, vagy
egy más jelkép egyszerű látványa még nem beavatkozás az alap
jogba, feltéve, hogy senkit sem köteleznek arra, hogy állandóan
azt nézze, illetve, ami még fontosabb: senkit sem kényszerítenek,
hogy értelmével azonosuljon. Egyrészt mások vallási meggyőző

désének kinyilvánítását a polgár a tolerancia jegyében tűrni köte
les, így a templomi harangszót, a köztemetőbeli sírokon elhelye
zett vallási jelképeket, másrészt sok esetben a hagyományok vagy
a kulturális identitás jeleként maga az állam is használ vallási tar
talommal is bíró jelképeket, tartalmakat: gondolhatunk arra, hogy
a gyógyszertárakat, kórházakat, elsősegélynyújtóhelyeket kereszt
tel jelölik, vagy az állam tanügyi követelményeinek számos vallá
si tartalommal is bíró eleme van. Németországban a bírósági tár
gyalótermekben is van feszület, amit egy korábbi alkotmánybíró
sági döntés nem tekintett általában a másként gondolkodók szá
mára elviselhetetlen tehernek - csak egyes, sajátos esetekben le
het arra következtetni, hogy valamelyik peres fél nehezményezné
az ilyen tárgyalóteremben történő eljárást. A Szövetségi Alkot-
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mánybíróság érvelése szerint azonban sajátos az a helyzet, mely
ben a még kialakulatlan személyiségű, világnézetű tanuló "konf
rontálódik" egy állam által elhelyezett vallási jelképpel. Egy jel
kép természeténél fogva többértelmű. Mindenki - aki egyáltalán
tudomást vesz róla - gondolhatja róla a magáét. Már ezért is hi
ányzik esetünkben minden kényszer-jelleg, ami az alapjog. ez
esetben éppen a vallásszabadság alapjogának csorbulasát jelent
hetné.

Van azonban egy ezt megelőző kérdés, melyet ahhoz, hogy a
problémát megértsük, föl kell tennünk: mit jelent ez a kereszt az
állami iskola falán? Egy olyan keresztről van szó, amit nem az
egyház függesztett ki, hanem az állam. Az állam azonban nem a
diákok vagy a szülők képviseletében helyezte el azt az osztályte
rem falán, hanem mint szuverén állam, mivel e kereszt az állam
identitásának része, és a neveléssel kapcsolatos feladatát, részben,
jelképszerűen megjeleníti. Ez tehát "állami kereszt", ha nem is
éppen az állam jelképe - egész sor európai állam van, mely a
keresztet közvetlen módon a zászlaján viseli: Dánia, Nagy-Britan
nia, Görögország, Svédország, Svájc ...

[osef Isensee: ...így van. Ez tehát az állam önmegjelenítésének
része. A kereszt ezekben az esetekben az időközben szekularizá
lódott állam eredetére utal. Így, mivel ezzel a világi állam saját
magát jeleníti meg, ez nem beavatkozás a vallásszabadságba, ak
kor sem, ha az adott jelkép az államiakon túl vallási tartalmakat
is hordoz.

A Szövetségi Alkotmánybíróság azonban még egy ponton té
vedett. Ez a kereszt, állami rendelet alapján, olyan iskolákban
volt kifüggesztve, melyek a "keresztény közösségi iskola" típusá
ba tartoznak. Ez a "keresztény közösségi iskola" ökumenikus ke
resztény elkötelezettséggel bír.

josef Isensee: A közoktatás szabályozása Németországban a
tartományok hatásköre. A bajor alkotmány szerint a népiskola fő

formája ez az iskolatípus. A keresztény iskola, bár misszionálni
nem akar, az ott folyó oktatást és nevelést a kereszténység etho
sza és hagyományai határozzák meg. A Szövetségi Alkotmánybí
róság egy korábbi határozatában a keresztény közösségi iskola tí
pusát az Alaptörvénnyel (tehát az alkotmánnyal) összeegyeztethe
tőnek ítélte. Ezt az általunk tárgyalt döntésében is megismételte,
és ezzel érdekes önellentmondásba került: míg a jelkép a vallás
szabadságot sérti, a jelképezett tartalom - a keresztény elkötele
zettségű oktatás egy állami iskolában - összhangban van mind
ezzel az alapjoggal, mind magának az alkotmánynak a szellemé
vel. S ez csak egy, jóllehet a legalapvetőbb, e zavaros döntés szá
mos ellentmondásai közül.
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Joseph ListI: Ez a döntés törés a Szövetségi Alkotmánybíróság
vallásszabadsággal kapcsolatos eddigi joggyakorlatában. Itt a ki
sebbség számára abszolút előnyt biztosítanak a diákok többségé
vel szemben, és a negatív vallásszabadságot egyoldalúan a pozi
tív vallásszabadság elé helyezik, ami eddig nem így volt. Egy ko
rábbi analóg eset az iskolai imádságról szólt. Itt az alsóbb fokú
bíróságok azt mondták, hogya felekezetek feletti iskolai imádság
nem megengedett, ha van olyan tanuló, aki nem kíván benne
részt venni. A Szövetségi Közigazgatási Bíróság, a közigazgatási
bíráskodás legfelsőbb fóruma azonban felülbírálta ezt az ítéletet,
és olyan döntést hozott, me ly szerint az iskolai imádság megen
gedett, ha a tanulóknak megfelelő módon lehetőségük van az
imádkozásban nem részt venni. Ezt a jogi megoldást a Szövetségi
Alkotmánybíróság akkor megerősítette. A jelen esetben is meglett
volna a lehetőség, hogy azt mondják: a tanuló a kereszt puszta
látványával nem kerül annyira hátrányos helyzetbe, hogy igénye
támadjon a kereszt eltávolíttatására. Így kellett volna a döntésnek
hangoznia. A diák vallásszabadsága nem szenved súlyos csorbát,
és így a kereszt "optikai látványát" el kell fogadnia. Bár a bíróság
helyesen állapítja meg, hogy "a kereszt elhelyezése az osztályter
mekben nem kényszerít sem azonosulásra, sem meghatározott
tiszteletadásra és magatartásformákra", a profán tantárgyak okta
tására sem hat ki, ebből nem azt a logikus következtetést vonja
le, hogyalkotmányjogilag tehát aggálytalan a kereszt elhelyezése
a tantermekben, hanem éppen ellenkező végkövetkeztetésre jut. A
falon elhelyezett keresztet misszionárius kultusztárggyá átértékel
ve arra a következtetésre jut a bíróság, hogy a kereszt túllépi az
iskola vallási-világnézeti irányultságának megengedett kereteit.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a kereszt nem fosztható
meg a hozzá kapcsolódó hittartalmaktól, és nem redukálható a
nyugati kultúrkör jelképévé - amit meghatározóan alakított, de
ahol sokan el is utasítják. Itt van az egyik ellentmondás: a bíróság
egyfelől megállapította, hogy a kereszt egyáltalán nem befolyásol
ja az oktatást és a tanulót, másfelől azt posztulálja, hogy a kereszt
jelenléte által az állam a tanulót a kereszténységgel való azonosu
lásra készteti.

Joseph ListI: Minden tartomány más és más. Hamburgra és
Brémára biztosan nem áll ez a megállapítás, Brandenburgra szint
úgy nem. Bajorország nyilvánvalóan vallásbarátabb, mint más
tartományok. Minden tartomány végülis önálló állam.

Josef Isensee: Az állam mint olyan nem vallásos. Az alkotmány
révén vallásilag semleges. Feladata, hogy polgárai immanens igé
nyeiről gondoskodjék, másképp fogalmazva: az állam evilági cél
szervezet. Nem vallásos abban az esetben, ha különböző jelképe
ket világi, állami jelképekként átvesz, és akkor sem, ha a vallás

551



Lehetséges, hogy ez a
döntésegyúj kuliúrharc

kezdetét jelzi?

gyakorlásának lehetőségéről - kerülve a vallással való azonosu
lást - gondoskodik. Ez feladata egyéb alapjogok gyakorlása te
rén is. Ezzel az állam nem lesz vallásos, hanem az alapjogok ér
vényesülését segíti elő. A társadalom, me ly az alapjogok jogosult
jainak, hordozóinak összessége, szintén nem vallásos: a legkülön
bözőbb egyének, csoportok, egyházak, vallási közösségek élnek
benne együtt, egy pluralista társadalom rendje szerint. A legkü
lönbözőbbek, vallásosok, közömbösek és magukat az alapjogokat
is megvető személyek együtt élnek a társadalomban, de mind
annyiuk számára kötelező az alapjogok tiszteletben tartása,
ugyanakkor joggal várják el, hogy az ő alapvető jogaikat minden
ki tiszteletben tartsa. A szekularizáció előrehaladása azonban ta
gadhatatlan tény.

Joseph ListI: Nem hiszem. Azt remélem, hogy egyes bírák cse
rélődésével a Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlata visszatér a
régi mederbe. Mindenesetre Németország számára is nagy jelen
tősége van annak, hogy más európai államok - így a szabad
ságát visszanyert Magyarország - hogyan rendezik az állam és
az egyház viszonyát: a vallásszabadságot biztosító, vallásbarát
szabályozás a német rendszerre is kihat.

Josef Isensee: Véleményem szerint egyfajta új kultúrharc nem
zárható ki. Ez a döntés "felülről", a Szövetségi Alkotmánybíró
ságtól érkezett. Az ellentmondások, melyekkel ez az ítélet tele
van, úgy is föloldhatók, hogy a vallás láthatóságát a nyilvános
ságból teljesen száműzik. Elképzelhető, hogy magát a bajor típu
sú keresztény közösségi iskolát az alkotmánnyal összeegyeztethe
tetlennek nyilvánítják, és így nemcsak a jelképet döntik le, hanem
a jelképezett tartalmat is kiiktatják a közéletből. Léteznek olyan
törekvések, melyek a kereszténységet - arra való hivatkozással,
hogy a vallás magánügy - a nyilvánosságból teljesen száműz

nék. A társadalomban vannak laicista, egyházellenes, keresz
ténységellenes erők, melyek üdvözlik a Szövetségi Alkotmánybí
róság ezen döntését. Hasonlóan olyan kálvinista ihletésű keresz
tény csoportokhoz, melyek hajlamosak a képrombolásra, és a val
lás láthatóságát föl akarják számolni.

A másik oldalon a döntésnek olyan megrázó hatása volt a né
met társadalomban, amellyel senki sem számolt, és nemcsak egy
házi körökben. A döntés kapcsán az egyháztól távol álló, vallási
lag közömbös emberek is nagy számban emelték föl tiltakozó sza
vukat kiállva e hagyomány mellett - gyakran vehemensebben,
mint maguk a népegyházak. A tiltakozás olyan méreteket öltött a
társadalomban, mint az Alkotmánybíróság eddigi egyetlen határoza
tával kapcsolatban sem. A II. világháború óta, a német jogállamiság
elmúlt öt évtizede alatt bíróság döntése nem váltott ki ilyen nagy
ságrendű ellenállást és értetlenséget Németországban.
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