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"Az Alaptörvény 4. szakaszának 1. pontja vé
di a vallás és a hitbeli meggyőződés szabad
ságát. A hit megválasztása vagy elutasítása
így az egyén és nem az állam ügye. Az állam
nem írhat elő és nem tilthat meg valamilyen
hitet vagy vallást. A hitszabadsághoz azon
ban nemcsak az tartozik hozzá, hogy az
egyén, szabad választása szerint, valamilyen
hittel rendelkezzék, hanem az a szabadság is,
hog y saját hitbéli meggyőződése szerint éljen
és cselekedjék. Különösen védi a hitszabad
ság a hit által előírt vagy azt kifejező kultusz
cselekményeken való részvétel jogát. E jogok
másik oldala az eltérő vallás kultuszcselek
m ényeitől való távolmaradás szabadsága is.
Ez a szabadság azokra a jelképekre is vonat
kozik, melyben valamely hit vagy vallás ma
gát kifejezi . Az Alaptörvény 4. szakaszának 1.
pontja az egyénre bízza a döntést, hogy mely
vallási jelképeket fogad el és tisztel, és melye
ket uta sít el. Ugyanakkor a társadalomban,
melyben különböző hitbéli meggyőződések

szá mára van tér, senkinek nincs joga arra,
hogy kizárjon idegen vallási megnyilvánulá
sokat, kultuszcselekményeket és vallási jelké
peket. Ettől azonban meg kell különböztet
nünk az olyan, az állam által létrehozott hely
zeteket, melyben az egyén kitérési lehetőség

nélkül ki van téve valamely hit befolyásának,
a hitet kifejező cselekedeteknek és az azt
megjelenítő jelképeknek. Ekkor az Alaptör
vény 4. szakaszának 1. pontja olyan élethely
zetekben fejti ki szabadságot biztosító hatá
sát, melyekben nem a társadalmi önszervező
dés, hanem az állami gondoskodás érvénye
sül. (...) Ezt védi az az alkotmányi rendelke
zés is, mely szerint senki nem kényszeríthető

vallási cselekményeken való részvételre.
Az Alaptörvény 4. szakaszának 1. pontja

mindazonáltal nem korlátozódik arra, hogy
megtiltja az államnak az egyén vagy a vallási
közösség hitbéli meggyőződésébe, ebből fa
kad ó cselekményeibe és ennek kifejezésébe
való beavatkozását. Sokkal inkább olyan álla
mi kötelezettséget is megalapoz, melynek
alapján az állam teret biztosít a személyiség
világnéze ti-vallási területen való kibontako-
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zásának, és megvédi más vallási irányzatok,
vagy ellenséges vallási csoportok támadásai
tól, illetve akadályozásától. Az Alaptörvény
4. szakaszának 1. pontja ugyanakkor nem ad
jogot az egyéneknek és a vallási közösségek
nek arra, hogy hitbéli meggyőződésüket álla
mi támogatással juttassák kifejezésre. Éppen
ellenkezőleg, az Alaptörvény 4. szakaszának
1. pontjáb ól a k űl önböző vallások és hitvallá
sok irányában fennálló állami semlegesség
követelménye adódik. Az állam, melyben kü
l önböző, sőt, egymásnak ellentmondó vallási
és világnézeti meggyőződések követői élnek
együtt, csak akkor biztosíthalja a békés
együttélést, ha maga megőrzi semlegességét.
így maga nem veszélyeztetheti a társadalom
vallási békéjét. (...)

Alkotmányi rendelkezések tiltj ák az állam
egyházi megoldások bevezetését és az egyes
hitvallások privilegizálását, hasonlóan a más
vallásúak kirekesztését. (E tekintetben vala
mely nézet követőinek számát, vagy a társa
dalomban betöltött szerepét figyelmen kívül
kell hagyni. Az államnak sokkal inkább a k ü
l önböz ő vallási és világnézeti közösségek
egyenjogúságának elvére kell tekintettel len
nie. Az állam magatartása ott sem vezethet
egy meghatározott vallási közösséggel való
azonosulásra, ahol azzal együttműködik,

vagy azt t ámogatja . (...) Az Alaptörvény 4.
szakaszának 1. pontja a szülőknek gyerme
kük gondozására és nevelésére vonatkozó
természetes jogával együtt felöleli a gyermek
vallási és világnézeti nevelése szabad megvá
lasztásának jogát is. A sz ül ők joga, hogy gyer
meküknek hitbeli és világnézeti kérdésekben
olyan nézeteket adjanak át, melyeket maguk
helyesnek tartanak. Ennek felel meg az a jog,
hogyagyerekeket távol tartsák azoktól a hit
beli meggyőződ ésektől. melyeket a szül ők hi
básnak vagy károsnak tartanak. (...)

Az általános tankötelezettség mellett a tan
termekben kifüggesztett keresztek ahhoz ve
zetnek, hogyatanulók a tanítás alatt állami
akaratból kénytelenek szembesülni e jelkép
pel, és arra kényszerülnek, hogy a "kereszt
alatt" tanuljanak. E tekintetben különbözik
egymástól az osztály termekben elhelyezett
kereszttel, illetve a mindennapi élet során a
legkülönbözőbb hitbeli irányzatok vallási jel
képeivel való gyakori találkozás. Egyfelől ez



utóbbiak nem az államtól származnak, ha
nem a különböző vallási közösségek társa
dalomban való jelenlétének következményei.
Másfelől nem ugyanolyan mértékben kikerül
hetetlenek. Bár az nem az egyénen múlik,
hogy útszéli feszülettel, egyes járműveken

vagy bizonyos épületekben vallási jelképek
kel találkozik, e találkozások azonban általá
ban rövidek, és a hosszabbak sem alapulnak
szankciókkal kikényszeríthetőkényszeren.

(Az osztálytermekben lévő keresztek hatá
sa az időtartamot és az intenzitást tekintve
nagyobb, mint a bírósági tárgyalótermekben
lévő kereszteké. A Szövetségi Alkotmánybí
róság viszont már abban a kényszerben. hogy
egy bírósági tárgyalást, az egyéni vallási vagy
világnézeti meggyőződéssel szemben, "a ke
reszt alatt" kell lefolytatni, egy zsidó peres fél
- aki ebben az államnak a keresztény hittel
való azonosulását látta - vallásszabadságá
nak sérelmét látta.)

(A kereszttel való kikerülhetetlen találko
zást a tantermekben az Alaptörvény 7. szaka
szának 4. pontjában engedélyezett magánis
kolák fölállításának joga sem oldja föl. Egyfe
lől a magán-népiskolák fölállítása az Alaptör
vény 7. szakaszának 5. pontja éreImében kü
lönösen szigorú feltételekhez kötött. Másfelől

mivel ezen iskolákat túlnyomó többségükben
tandíjakból finanszírozzák, a népesség nagy
részének nincs lehetősége, hogy ilyen isko
lákba járassa gyerekeit.) (oo.)

A kereszt egy meghatározott vallási meg
győződés jelképe, és nem csupán a keresz
ténység által is meghatározott nyugati kultú
ra kifejezője.

Bár az évszázadok során számos keresz
tény hagyomány beépült a társadalom általá
nos kultúrájába, aminek a kereszténység el
lenségei és történelmi hagyományának bírá
lói is részesei. E kulturális közegtől azonban
meg kell különböztetni a keresztény vallás
avagy éppen valamely keresztény felekezet
sajátos hitbéli tartalmát. ideértve annak ritu
ális megjelenítését és jelképes bemutatását.
Az állam viszonyulása az ilyen jelképekhez,
amikor e jelképekkel kívülállók találkoznak,
a vallásszabadságot érinti. (...)

A kereszt változatlanul a kereszténység hi
tének sajátos jelképei közé tartozik. Sőt, ez
maga a keresztény hit jelképe. Krisztus halá
lának áldozatát jeleníti meg, mellyel megvál
totta az embert az áteredő bűntől, és egyben
Krisztus győzelmét is a Sátán és a halál fölött,
illetve uralmát a világon, szenvedést és dia-
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dalt egyben. így a hívő keresztények számára
a kereszt sokféle formájú tisztelet és hódola t
tárgya. Valamely épület vagy helyiség ke
reszttel való ellátása a keresztény hit kifeje
zett megvallását jelzi. Nem keresztények
vagy ateisták számára éppen a kereszténység
által adott és a történelem során kialakult tar
talma miatt a kereszt meghatározott hitbéli
meggyőződés kifejezője és elterjesztésének a
jelképe. A keresztnek - a kereszténység
önértelmezésének és a keresztény egyházak
nak is ellentmondó - profanizálását jelente
né, ha csupán a nyugati hagyományok kife
jezésének vagy olyan kultikus jelnek tekinte
nénk, mely nem hordoz semmilyen sajátos
hitbéli meggyőződést. (oo.)

Az osztálytermekben kifüggesztett kereszt
nek a tanulóra való hatása nem vitatható.

Igaz ugyan, hogya kereszt kifüggesztése
az osztály termekben nem jár az azonosulás
vagy bizonyos tiszteletadás és meghatározott
magatartás kényszerével. Az sem következik
abból, hogya különbőző tárgyak oktatását a
kereszt meghatározná, hogya szimbolizált
hitbéli igazság vagy egyes viselkedési norma
elfogadásának követelményét támasztaná. E
példák azonban nem merítik ki a kereszt ha
tásának lehetőségeit. Az iskolai oktatás nem
csak az alapvető kulturális alkotások megis
merését és a megismeréshez szükséges adott
ságok kifejlesztését szolgálja. A tanuló érzel
mi és kifejezőképességeit is ki kell bontakoz
tatnia. Az iskolaügy arra rendeltetett, hogya
személyiségfejlődést átfogóan támogassa és
különösképp a közösségi magatartást befo
lyásolja. Az osztályteremben lévő kereszt eb
ben az összefüggésben nyeri el jelentését. Fel
hívó jellege van, és az általa jelképezett hitbé
li tartalmat példaképül és követésre méltó
ként állítja be. Mindezen túl ez olyan szemé
lyekkel szemben történik, akik fiatal koruk
nál fogva nézeteikben még nem szilárdak, és
csak most kellene megtanulniuk a bírálat ké
pességét, az egyéni álláspont kialakítását, en
nélfogva különösen alkalmasak a mentális
befolyásolásokra. (oo.)

A Szövetségi Alkotmánybíróság (oo.) arra a
következtetésre jutott, hogya tartományi tör
vényhozó felhasználhat keresztény elemeket
a nyilvános nép iskolák alakításában akkor is,
ha egyesek, akik nem kívánnak vallási neve
lést adni gyermekeik számára, ezeket az isko
lákat nem kerülhetik el. Ennek előfeltétele,

hogy ahhoz kényszer csak az elengedhetetlen
mértékben kapcsolódjék. Eszerint az iskola a



vallási-világnézeti oktatás feladatát nem fog
hatja fel hittérítésként, és nem teheti kötele
zővé a keresztény tanítás elfogadását. Az,
hogy az állam a kereszténységet elfogadja,
nem egyes hittételek igazságtartalmának elis
merését jelenti, hanem azt, hogy az állam el
fogadja a kereszténységnek a kultúrában és
az oktatásban betöltött meghatározó szerepét.
A kereszténységhez, mint a kultúra eleméhez
az eltérő meggyőződést magukénak valló
személyekkel szembeni tolerancia gondolata
is hozzátartozik. (...)

A keresztnek az osztálytermekben való el
helyezése átlépi az iskola vallási-világnézeti
irányultságának megvont határait. A kereszt
különleges viszonyban van a keresztény hit
tel, és nem pusztán a nyugati kulturális ha
gyomány egyik szimbóluma. A keresztény
hitbeli meggyőződés lényegi magvát jelképe
zi, ami a - különösen a nyugati - világot
sokféle módon formálta. Ezt azonban koránt
sem vallja magáénak a társadalom minden
tagja, sőt, az Alaptörvény 4. szakaszának 1.
pontjában foglalt alapjogukkal élve sokan el
utasítják azt. Ezért az olyan kötelező állami
iskolákban, melyek nem felekezeti iskolák, a
kereszt elhelyezése összeegyeztethetelen az
Alaptörvénnyel.

A kereszt elhelyezését a keresztény hitű

szülők és tanulók pozitív vallásszabadsága
sem teszi jogszerűvé. A pozitív vallásszabad
ság minden szülőt és tanulót egyformán meg
illet, nem csak a keresztényeket. Az ebből ke
letkező konfliktust nem lehet a többségi elv
alapján feloldani, hiszen a hit szabad megvá
lasztása alapjogának rendeltetése nagy mér
tékben a kisebbség védelme. Az Alaptörvény
4. szakaszának 1. pontja ugyanakkor nem
biztosítja a hitnek az állami intézményekben
való korlátlan megvallását. Amikor az iskola,
az Alkotmánnyal összhangban, teret ad en
nek, mint a vallásoktatásnál. az iskolai imá-
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nál vagy más vallási rendezvényeknél. alap
vető követelmény az ilyen eseményeken való
részvétel önkéntessége, valamint annak biz
tosítása, hogya más vallásúak vagy kívülál
lók anélkül maradhassanak távol, hogy ebből

bármilyen hátrányuk származna. E követel
mény a keresztnek az osztálytermekben való
kifüggesztése esetében nem valósul meg,
mert annak jelenléte és intenzív jellegének
hatása alól a más nézeteket vallók nem von
hatják ki magukat."

A Szövetségi Alkotmánybíróság döntéséhez
három alkotmánybíró nyújtott be különvéle
ményt. Ezek érvelése szerint az iskolaügy
egésze a tartományok joghatósága alá tarto
zik, ami történetileg a nyilvános iskolák vi
lágnézeti-vallási jellegének kialakítására is
vonatkozik. A bajor alkotmány rendelkezései
rögzítik, hogyaközoktatás keresztény alap
elveken nyugszik. A keresztek kifüggesztése
a tantermekben nem sérti az állam világnéze
ti-vallási semlegességét, ez ugyanis nem kö
zömbösséget vagy laicizmust, hanem az egy
házakkal való együttműködéstés támogatá
sukat jelenti. Az iskolának nyitottnak kell
maradnia, nem ölthet misszionárius jelleget,
hit- és lelkíismereti kérdésekben a kényszer
elemeinek a szükséges minimumra kell kor
látozódniuk. Egy kereszt egyszerű jelenléte
az osztályteremben azonban nem kényszeríti
a tanulókat meghatározott magatartásfor
mákra, nem teszi az iskolát térítő intéz
ménnyé, és nem zárja ki más világnézeti-val
lási tartalmak figyelembevételét.

Schunda Balázs fordítása


