
Hauptmann. Ferdinand: Erzherzog Johann als Vermittler 
zwischen Kroaten und Ungarn im Jahre 1848. (Zűr Kunde 
Südosteuropas II/1.) (Graz. 1972. [a továbbiakban: Haupt
mann], 29.)

10 Kulmer, Franjo/Franz br. (1806-1853) Bécsben jogot tanult. 
Állami szolgálatát a M. Udv. Kancelláriánál kezdte. A horvát 
nemzeti párt egyik él-politikusa, viszont feltétlen királyhű. 
Szerém m. főispánja (1845). Egyike volt azoknak, akik Jel- 
laCic bánná nevezését szorgalmazták. A tartományi gyűlés kö
vetelései értelmében 1848. dec. 2-án Ferenc József a horvát 
ügyek tárca nélküli miniszterévé nevezte ki a Schwarzenberg 
kormányban. (F. Kiss E. személyi címszavak az 1848/49. évi 
lexikonhoz. Kézirat.)

11 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. 
évi forradalom idejéről. I—II. (Pest, 1867. [a továbbiakban: 
Szeremlei], 1848.jún. 10.). Stefan Pejakovic: Aktenstücke zűr 
Geschichte des kroatisch-slavonischen Landtages und dér 
nationalen Bewegung vöm Jahre 1848. (Wien, 1861. [A to
vábbiakban: PejakoviC], 79-84.)

12 Ilyen volt pl. Sztojakovics György ügyvéd, akit amiatt fogtak 
be, mert elment a prágai szláv kongresszusra. Az aug. 26-ai 
magyar minisztertanácsban tárgyaltak kicseréléséről Brandl 
János főhadnaggyal. (Magyar Országos Levéltár, 1848/49. évi 
minisztérium levéltára. Király személye körüli minisztérium. 
Elnöki [H 6.], 1848/854. sz. aug. 4.); U. ott: (Belügyminiszté
rium, Elnöki. [H 9.]. a továbbiakban: Bm, Elnöki, 1848/789. 
sz.); Szeremlei, 1848. júl. 10.; Pejakovié: 101-106.; Pesti Hír
lap, III .  sz.; Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei, Ministerrats- 
Protokolle, 1848 [a továbbiakban: M. Rat. Prot.], 1848. júl. 8. 
( I )

13 Pejakovic: 124.; Szilágyi Ferenc ismertetése Pejakovite mun
kájáról: A magyar-horvát kérdés okleveles tára. (Budapesti 
Szemle, 1862 [ló.köt.], 151). -  A 3. ponthoz vö. Szemere B. 
alább idézendő levelének vonatkozó részét.

14 Ezekről a minisztertanácsi üléseken: 1848. jún. 18., 21., júl.5. 
és a nádorhoz eljuttatott kormány-memorandumban: júl.4. -  
Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Szerk. és

bev. F. Kiss Erzsébet. (Magyar Országos Levéltár kiadványai 
11/15. Bp. 1989. [a továbbiakban: Min. tan. jkv-kl, 57-58., 60., 
62. -  M. Rat Prot., 1848. júl. 8. (I) 532. -  Kossuth Lajos az 
első magyar felelős minisztériumban. 1848. ápr.-szept. Szerk. 
és bev. Sinkovics István. (Kossuth Lajos összes munkái XII.), 
257. sz. -  Az uralkodó jún. 19-én bízta meg a főherceget a 
közvetítéssel. Erről szól Hauptmann.

15 Ld. a nádorhoz 1848. jún.27-én írt levelét. Ő használja a „neutraler 
Bódén" kifejezést még a Ministerrat előtt. (Vortrag, 1848/1274. 
sz.) -  A bán volt az, aki az első hívásra nem jelent meg.

16 Károlyi, BaL, 1/388. s köv.
17 „sem /--/ a nádor, /--/ se a magyar ministerelnök, /—/  nem 

valának oly helyzetben, hogy szemben az országgyűléssel s a 
magok pártjával, azokra valami részben is kielégítőleg rááll
hassanak, s így a fenséges közbenjárónak júl. 30-án Frankfurt
ba elutazásával nemzeti ügyünk békés kiegyenlítésének ez 
utolsó megkísértése is végét érte." Szilágyi: 151-152. 
(Pejakovié, 124.)

18 Bm, Elnöki, 1848/704.sz. -  Szemere (és mások) csak látszat
engedményekre gondolhattak, amelyeket adandó alkalommal, 
idővel vissza lehet venni, ill. úgy irányítani a fejlődés menetét, 
hogy a magyar fennhatóság ne szenvedjen csorbát. Ez magya
rázhatja semmitmondó törvényjavaslatát is.

19 Közlöny hivatalos lap, 1848/76. sz. -  Károlyi Á. úgy képzel
te, hogy a javaslatok még a július végi optimizmus jegyében 
születtek, majdnem egy hónap múltán! BaL, 1/396. s köv.

20 Min. tan. jkv.-ek. aug. 27.. 65.. Károlyi. BaL, 1/392., 393.
21 Károlyi, BaL: 1/394., II/Függelék. 10.. 11. sz. -6 3 4 .
22 Pázmándy Dénesnek, a küldöttség vezetőjének beszámolója. 

1848. szept. 11. Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 
1848-ban. I-II. (Bp. 1881.. 11/166.)

23 Beér -  Csizmadia: 526.
24 Közlöny, 1848/89. sz. - szept. 6. (a 4-ei ülésről)
25 Beér-Csizmadia: 349., 353., 356. jkv.-i sz., irományok 62. sz. 

-  683-684. -  Károlyi Á. BaL, I/392.-3. jegyzetében egybe 
van zavarva a kormányi javaslat és az országgyűlési határozat 
tartalma.

26 Fentiekre ld. Hauptmann vonatkozó részek.

1. TÖRTÉNELMI KERETEK

Az Egyház és állam modern kori viszonyára alapvetően 
két nagyobb változás gyakorolt erőteljes hatást. Az 
egyik a politikai környezetben lejátszódó radikális át
alakulás, amely már a reformáció megindulásakor 
(1517) felismerhető az egyes világi uralkodók új hitre 
történő reagálásaiban.1 Ezt a tendenciát erősítette az an
gol egyház elszakadása (1536) Rómától, amely nyíltan 
kifejezésre juttatja az állami, nemzeti „egyházak” meg
valósítási szándékát, az egyetemes, politikai hatalomtól 
független és afelett álló, egyházi tradíciót őrző Egyház
zal szemben.2 Hiába tette meg teológiai síkon a megfe
lelő lépéseket a Katolikus Egyház a Trienti 
(1545-1563)3 és az I. Vatikáni Zsinaton (1869-1870),4 
amelyek kifejezték, hogy az egyes országok és népek 
politikai és nemzeti érdekei nem jelenthetik az egységes 
krisztusi tanítás felaprózását és önkényes értelmezését.5 
A gallikanizmus, a jozefinizmus kialakulása mutatja, 
hogy a hitújításon, a parasztháborúkon (1525), illetve 
az Európa jelentős részére kiterjedő harmincéves hábo
rún (1618-1648) túljutott egyes politikai irányzatok 
nem tűrik a Katolikus Egyház függetlenségét, tanításá
nak és szervezetének egyetemességét, illetve a krisztusi

Szuromi Szabolcs

Megjegyzések 
az egyház és állam 
modern kori viszonyának 
változásaihoz
alapításból levezetett tekintélyét. Sőt a francia forrada
lom lefolyása (1789-1797), és a nyomában éledő szel
lemi irányzatok jelzik, hogy már nem pusztán az Egy
ház és annak intézményrendszere kerül elutasításra, ha
nem magát a teista szemléletet és a középkori skolasz
tikus gyökereket kérdőjelezik meg.6 Az európai egyesí
tő törekvések nyomán létrejött olasz egység 
(1848-1870) a Pápai Államot is elsodorja politikailag, 
de éppen az ezt követő diplomáciatörténeti adatok bizo
nyítják, hogy a Szentszék milyen politikai megerősödé
sen megy keresztül, mind IX. Pius pápa (1846-1878), 
mind pedig XIII. Leó uralkodása alatt (1878-1903).7 A 
Pápai Állam megszűnése nem az egyházi intézmény-
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rendszer felbomlását és halálát jelenti, hanem éppen an
nak a minden világi hatalomtól független egyetemes 
Egyház elismerésének a megvalósulását, amelyet a 
XVII-XVIII. század kívánt felszámolni.8

2. AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ 
MODERN KORI ELVÁLASZTÁSA

A két világháború megváltoztatta a Világ politikai tér
képét, amelynek egyik következménye volt az Egyház 
és az állam feladatkörének pontosabb jogi szétválasztá
sa és a hivatalos keresztény államvezetés megszűnése, 
néhány kivételektől eltekintve, mint Anglia,9 
Írország,10 Görögország." Ez azonban csak befejező 
mozzanata az állami hatalom szekularizációjában a 
XVI. századtól érzékelhető folyamatnak.12 Az érett kö
zépkornak az emberi társadalomban érvényesülő hata
lom eredetéről vallott hagyományos meggyőződése11 
először gyakorlatilag, majd lépésről lépésre teoretiku
san is megkérdőjeleződött. Az uralkodói szuverenitás 
(vö. Jean Bodin)14 és a teljes, mindenre kiterjedő hata
lom, amely legitimitását végső soron Istentől nyeri, az
az valamilyen szinten és alapvetően vallási vonatkozás
sal ruházza fel magát az államot, az abszulutista politi
kai berendezkedés bukásával érvényesíthetetlenné vá
lik. Mind a felvilágosult abszolutizmus, mind az alkot
mányos monarchia teret próbált adni a felvilágosodás
sal nyilvánvalóvá váló igénynek, hogy az állam minden 
teljes jogú polgára befolyást gyakorolhasson az állam 
(tehát az emberi közösség) ügyeinek intézésére. A 
XVI-X1X. sz.-ig a világban működő két tökéletes tár
saság elmélete többé-kevésbé biztosította az Egyház 
függetlenségét és saját jogrendjének működését. E sze
rint a „tökéletes társaság”, azaz mind az állam, mind pe
dig az Egyház, rendelkezik minden olyan eszközzel, 
amely saját céljának megvalósításához szükséges.15 A 
gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a társadalomban lé
vő személyek és dolgok közötti kapcsolatokat rendező 
normák és intézmények fokozatosan átkerültek teljes 
állami fennhatóság alá, míg a vallási terület viszonyai 
és intézményei megmaradtak egyházi irányítás alatt.16 
Ettől eltérő helyzet állt elő a protestáns országokban, 
mivel a főbb protestáns irányzatok felfogása az egyhá
zon belüli jogi jelenségről alapvetően különbözött a Ka
tolikus Egyház meggyőződésétől. Értelmezési horizont
jukban csak a világi hatalom rendelkezik jogalkotói ké
pességgel, akár az egyház belső életének tekintetében 
is.17 Ézzel az államegyháziság olyan sajátos formája 
jött létre, amely elismerte a világi uralkodókat egyházi 
jogalkotóként, mint Svájc, Norvégia, illetve 1999. de
cember 31-ig Svédország.18

A XIX. század végére az egyházi intézményrendszer 
kiszorult azon legfontosabb központi állami feladatok 
gyakorlásából, amelyek a középkorban hagyományosan 
egyházi illetékességi körbe tartoztak, mint az anya
könyvezés, a hagyatéki ügyek, vagy a házasság. Az 
Egyház így leginkább az oktatási és a szociális területen 

__őrizte meg a közfeladatokban való közreműködését, to

vábbá az állam által elfogadott és támogatott pasztorális 
területeken; a katonai, egyetemi és kórház lelkészi szol
gálatban; vagy a börtönpasztorációban. Az egyes orszá
gokban, a belpolitikai helyzet függvényében, különbö
ző intenzitással és mértékben zajlott le az állam és egy
ház szétválasztásának jogi megalapozása, melyre radi
kális formában először 1791-ben az Amerikai Egyesült 
Államokban került sor az első alkotmánykiegészítés
sel.19 Franciaországban az elválasztást alapvetően be
folyásolta az egyre erősödő egyházellenes hangulat. 
1901-ben a Francia Parlament megszavazta az úgyne
vezett egyesületi törvényt, amely lehetőséget biztosított 
szellemi, társadalmi, kulturális célra történő egyesület 
alapítására, sőt állami támogatására.20 A törvény alkal
mazása a szerzetesrendekre és azok intézményeire mind 
belpolitikailag, mind egyházpolitikailag aggályos volt. 
Miközben az új francia kormány sorra zárta be a szerze
tesi iskolákat és házakat, a püspökök a parlamenti kép
viselőkhöz és szenátorokhoz fordultak, amelyet ugyan 
XIII. Leó pápa pozitívan értékelt, de az 1903. december 
18-án elfogadott, szerzetesi oktatási intézmények bezá
rásáról rendelkező törvénybe torkollott. Az ezt követő
en kihirdetett 1905. december 9-i törvény előírta az 
egyházak mindennemű vagyonának egy éven belüli át
adását a vallási egyesületeknek, amelyeknek pontos 
taglétszámát is meghatározta a törvény.21 Jogosultak 
voltak adományok elfogadására, kezelésére a törvény 
által szabott keretek között.22 X. Szt. Piusz pápa 
(1903-1914) Vehementer Nos kezdetű enciklikájával 
1906. február 11-én visszautasította a garanciák nélküli 
kultusz egyletek alapítására irányuló francia állami 
szándékot,23 miközben a francia püspökök kísérletet 
tettek ideiglenes jelleggel az 1905. évi törvény alkalma
zására. Az első világháborút követően, 1921-ben mó
dosított törvény már csak egy egyesület alapítását írta 
elő egyházmegyénként, amelynek a területen működő 
mindennemű egyházi javak vagyonkezelését el kellett 
látnia, az egyesület elnöke pedig a püspök lett.24 XI. 
Piusz pápa (1922-1939) 1924-ben felkérte a francia 
püspököket az egyházmegyei egyesületek felállítására, 
amelyet a Francia Püspöki Kar 1924. február 6-án ren
delt el.25 Spanyolországban az állam és az Egyház kap
csolata 1851. március 16-tól a IX. Piusz pápa 
(1846-1878) és II. Izabella királynő (1833-1868) által 
megkötött spanyol konkordátum alapján került rende
zésre. A megállapodás a katolikus vallás működését is
merte el egyedül a Spanyol Királyság területén. Ebből 
következett, hogy minden szintű oktatási intézményben 
(egyetem, kollégium, szeminárium, iskola) -  világi és 
magán -  a katolikus tanításnak megfelelően kellett ok
tatni a hallgatókat. Egyúttal megmaradt a király megko
ronázásának egyházi jellege is.26 A Spanyol Polgárhá
ború (1931-1939) és a baloldali diktatúra időlegesen 
megtörte a spanyol államnak az Egyházhoz fűződő ha
gyományos viszonyát,27 de már az 1939-ben hatalomra 
került új kormány arra törekedett, hogy az 1851 -ben kö
tött konkordátumnak megfelelően helyreállítsa a Kato
likus Egyház működését az ország területén, illetve 
megszüntesse a kommunista rezsim által hozott vallás
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ellenes törvényeket. Az 1953. augusztus 27-én kötött új 
konkordátummal a katolikus vallás visszanyerte a „spa
nyol nemzet egyedüli vallása” státuszt, amellyel együtt 
állami védelmet és támogatást kapott. Az 1978. decem
ber 27-én kelt spanyol alkotmány pedig deklarálta, 
hogy a Spanyol Állam szoros együttműködést tart fenn 
a Katolikus Egyházzal.28 A Franco (1939-1975) tábor
nok alatt helyreállított állam-egyház rendszert tehát az 
új spanyol alkotmány alapján az „együttműködő elvá
lasztás” váltotta fel.29 Kelet-Közép Európában a II. vi
lágháború következtében kialakuló szovjet érdekszférá
ban működő szocialista típusú államok teoretikus ala
pon helyezkedtek szembe minden vallási jelleggel bíró 
szervezettel. Ez a megállapítás még akkor is helytálló, 
ha bizonyos keretek között és szigorú kontroll mellett a 
szocialista állam eltűrte az egyházak működését.30 így a 
szocialista országok tekintetében nem beszélhetünk az 
állam és az egyház szétválasztásáról, ahogy a modern 
értelemben vett képviseleti demokrácia működéséről 
sem.31

A XX-XXI. századra tehát négy fajta modell alakult 
ki az állam és az egyház kapcsolatának szabályozására: 
1) államegyház (Görögország, Anglia, Skócia, Dánia, 
Norvégia, Finnország); 2) radikális elválasztás (USA, 
Franciaország); 3) kapcsolódó (Németország, Auszt
ria); 4) együttműködő (Olaszország, Spanyolország).32 
A legújabb Szentszékkel kötött konkordátumok alapján 
Csehország, Románia, Horvátország, Lengyelország, 
Szlovákia leginkább az „együttműködő”, vagy „támo
gató” elválasztás kategóriába sorolható, amelyhez a ma
gyarországi szisztéma is közel áll.33

3. AZ APOSTOLI SZENTSZÉK SZEREPE 
NEMZETKÖZI SZINTEN AZ ÁLLAM ÉS AZ 
EGYHÁZ KAPCSOLATÁBAN

Annak ellenére, hogy az államhatalom szekularizáció
jával az Egyház önálló jogrendjének világi jogi keretei 
és hatásai alapvetően megváltoztak és annak legjelentő
sebb része jogilag irrelevánssá vált az állam számára, az 
Apostoli Szentszék, mint nemzetközi jogalany, tovább
ra is megőrizte jogát arra, hogy az egyes államokkal 
kétoldalú megállapodásokat kössön a Katolikus Egyház 
működésére vonatkozólag, amelyek így a nemzetközi 
jog részeként kötelezik az aláíró feleket a benne foglal
tak végrehajtására.34 Az Apostoli Szentszék és az egyes 
államok közötti ilyen megállapodásokat, amelyek a leg
jelentősebb közös kérdéseket rögzítik, és rendezik, kon
kordátumnak nevezzük. Ilyen kérdést jelentenek az 
Egyház szabadsága és jogai; a püspökök kinevezésének 
körülményei; a plébánosokra, a tábori lelkészeire vonat
kozó egyházi és állami előírások, tevékenységükkel és 
díjazásukkal kapcsolatos kérdések; az Egyház immuni
tása; a katolikus oktatási és nevelési tevékenység szabá
lyozása; továbbá a házasságjog területe. Ezen túlmenő
en létezik még úgynevezett részleges megállapodás, il
letve a „modus vivendi” műfaja.35 A konkordátumot két 
különböző, szuverén tekintély írja alá (világi, egyházi)

nem pedig két állam. Ebben a megállapodásban csak az 
egyik oldalon találunk államot, míg a másik oldalon egy 
lelki célra rendezett látható társaságot. Ez a „társaság” 
köt megállapodást az egyes országokkal, azokról a kö
telességekről és jogokról, amelyek az országon belül az 
ott működő Egyházat megilletik. Az ilyen szerződés te
hát alapvetően különbözik az egyes államok kormánya 
és a különböző vallási csoportok közötti megegyezé
sektől, mivel azok nem két nemzetközi jogalany között 
jönnek létre, így nem szorulnak az adott ország parla
mentjének megerősítésére. A megegyezés szövege ki
tüntetett forrása a konkrét ország területe partikuláris 
egyházjogának, mivel pedig a nemzetközi jog része, így 
megváltoztatásához mindkét fél egyetértése szükséges. 
A megállapodásban foglaltak stabilitása az egyházjog 
részéről is biztosított, amit jól példáz az 1983. január 
25-én kihirdetett hatályos Egyházi Törvénykönyv 3. ká
nonja. E szerint az új kódex nem módosítja azokat a 
megállapodásokat, amelyeket az Apostoli Szentszék a 
korábbiakban kötött.36 A kétoldalú nemzetközi megál
lapodások módosításához a körülmények lényegi és 
gyökeres változására van szükség. Annak ellenére, 
hogy az 1929-ben ratifikált Lateráni Egyezmény óta a 
Szentszék 1870. október 9-e után újra területi szuvere
nitást is élvez, ez nem feltétele a Szentszék nemzetközi 
jogalanyiságának, pusztán jobban kifejezi függetlensé
gét. A Szentszék által megkötött konkordátumok közül 
emlékezetes a Franciaországgal VII. Piusz pápa 
(1800-1823) és I. Napóleon között létesült megállapo
dás 1801-ben és 1813-ban.37 De utalhatunk arra a tizen
hat országra is, amellyel a Szentszék 1915 és 1958 kö
zött konkordátumot kötött: Lettország (1922), Bajoror
szág (1924), Lengyelország (1925), Litvánia (1927), 
Románia (1927), Poroszország (1929), Olaszország 
(1929), Baden (1932), Ausztria (1933), Németország 
(1933), Jugoszlávia (1935), Portugália (1940), Spanyol- 
ország (1953), Dominikai Köztársaság (1954), Észak- 
Rajna-Westfalia (1956), Bolívia (1957). Az ilyen jelle
gű megegyezések sorából kiemelkedik az úgynevezett 
Lateráni Szerződés,38 amelyet XI. Piusz pápa az Olasz 
Állammal írt alá 1929. február 11-én. Ez rendezte az 
úgynevezett „római kérdést”, meghatározva a Vatikán- 
város jogi státuszát és az Olasz Államhoz való viszo
nyát. A Vatikánt Olaszország szuverén államnak ismer
te el, amely felett így a Szentszék saját, egyedüli és ab
szolút hatalmat gyakorol.39

Érdemes egy pillantást vetni az Ausztriával (1933. 
június 3) és Németországgal (1933. július 20), a két vi
lágháború között kötött konkordátumok tartalmára is. 
Az 1933-ban megszövegezett osztrák konkordátum XI. 
Piusz pápa uralkodása alatt került aláírásra, Eugenio 
Pacelli és Engelbert Dollfuss által.40 A dokumentum 23 
cikkelyből áll és rendelkezik a megüresedett püspöki 
székek betöltéséről,41 külön megemlítve az utódlási 
joggal kinevezett, koadjutor, püspök kinevezésének fel
tételeit, előzetes egyeztetést biztosítva a jelöltek szemé
lyét illetőleg a kormány és az Apostoli Szentszék szá
mára. A megállapodás kitér a teológiai karok és a pap
képző szemináriumok működésére.42 Beszél az egyházi
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és az állami iskolákban végzett hitoktatásról, utóbbiak 
esetében utalva az osztrák közoktatási törvényre.43 A 
konkordátumban az Osztrák Állam elismeri a kánoni 
formában megkötött egyházi házasság civil joghatásait, 
amelyhez az állami hatóság regisztrációja szükséges. 
Rögzíti továbbá az egyházi bíróságok jogát a házasság 
semmisségének a kimondására és a megkötött és el nem 
hált házasságok felbontására, kánoni házasság 
esetében.44 Ezen túlmenően szabályozza a tábori ordi- 
nariátus működését45 a szerzetesrendek vagy más apos
toli életet folytató kongregáció alapításának és tevé
kenységének feltételeit46 az egyházfinanszírozás,47 il
letve az egyház ingó és ingatlan javainak kérdéseit.48

Ennél jóval szélesebb körű rendelkezéseket találunk 
a 34 cikkelyt tartalmazó 1933. évi német konkordá
tumban, amelyet Eugenio Pacelli és Franz von Papén 
látott el kézjegyével.49 A konkordátum célja az volt, 
hogy biztosítsa a Katolikus Egyház szabad működését 
Németországon belül, amint azt az 1. cikkely kifeje
zetten is jelzi. A dokumentum hatálya kiterjed a Bay- 
ern-re, Preussen-re és Baden-re is, amely tartomá
nyokkal a Szentszék már a korábbiakban önálló meg
állapodást kötött. A Német Állam deklarálja a Katoli
kus Egyház szabad pasztorális tevékenységét, az egy
házi sajtó működését, a lelkiélet területén végzett za
vartalan munkát.50 A megállapodás kitér az egyes né
metországi egyházmegyék területi megoszlására, illet
ve az új egyházmegyék alapításának kritériumaira.51 
További szabályokat találunk a plébániákra,52 a kegy
úri jogra,53 az állami egyetemeken működő teológiai 
karokra,54 a szemináriumok működésére és 
alapítására,55 a tábori lelkészi szolgálatra,56 és az 
egészségügyi intézetekben dolgozó lelkészekre.''7 Az 
egyházi iskolák működésével kapcsolatban a megálla
podás úgy rendelkezik, hogy azok mint magán iskolák 
működhetnek és érvényesek rájuk a mindenkori köz
oktatási és költségvetési törvény magániskolákra vo
natkozó rendelkezései.58

Az ismertetett két példa jól jellemzi a konkordátum 
műfajának sajátosságait. A német konkordátum egyút
tal megvilágítja azt is, hogy a hivatalos német politika 
milyen változásokon ment keresztül az egyház és a val
lás szabadságának megítélésében, amely többek között 
XI. Piusz pápa a totalitarizmust és a fajelméletet elítélő, 
1937. március 14-én kiadott Mii brennender Sorge kez
detű enciklikájához vezetett. Ha összehasonlítjuk az 
előbbi két nemzetközi megállapodást az Ausztriával a 
II. világháború után másfél évtizeddel összeállításra ke
rült új konkordátum szövegével, szemmel láthatóak a 
tematikai változások.59 A Giovanni Dellepiane apostoli 
nuncius és Brúnó Kreisky, illetve Heinrich Drimmel ál
tal 1960. június 23-án aláírt dokumentum tíz cikkelye 
módosította a két fél között 1933-ban megkötött megál
lapodást, amely leginkább az egyházfinanszírozás terü
letét érintette.611 A konkordátum megfelelő anyagi hátte
ret próbál nyújtani a Katolikus Egyház működésének. 
Ennek megalapozásához az Osztrák Állam vállalja, 
hogy 1961-ben egyösszegű 50 millió Schillinges se- 

. gélyt juttat a katolikus egyháznak.61 A felek megálla

podnak abban is, hogy az Egyház vagyonkezeléseire 
Ausztriában a hatályos osztrák törvények érvényesek. A 
dokumentum továbbá szabályozza az egyházi ingó és 
ingatlan javak helyzetét62 a Salzburgi Érsekség földbir
tokait,63 és a Burgenlandi Apostoli Adminisztratúra 
bevételeit.64 Az egyházi hozzájárulás begyűjtését a kon
kordátum alapján az Egyház maga végzi, de az Osztrák 
Állam polgári jogi igénynek ismeri el ezt és lehetőséget 
biztosít annak esetleges bírósági úton történő beha
jtására.65 Hozzá kell tennünk, hogy ugyanezen a napon 
(1960. június 23.) és ugyanazon felek által sor került a 
Burgenlandi Apostoli Adminisztratúra működésére vo
natkozó kétoldalú megállapodás aláírására is, kilenc 
cikkely terjedelemben, amely az Eisenstadti Egyházme
gye helyzetét szabályozza.66 Az Eisenstadti Egyházme
gye területileg Burgenlandhoz tartozik, egyházi köz- 
igazgatási tekintetben pedig a Bécsi Érsekséghez 67 A 
megállapodás kitért az apostoli adminisztratúra jogi stá
tuszára,68 és földbirtokaira.69 Az Osztrák Állam szerző
désileg kötelezte magát 5 millió Schilling egy összeg
ben történő juttatására az apostoli adminisztratúra mű
ködési költségeire.70

Az utóbbi évek európai, elsősorban a volt szocialista 
országokkal kötött konkordátumai, illetve részleges 
megállapodásai a katolikus egyház helyzetének jogi és 
gazdasági stabilizálását célozták, egyúttal lehetőséget 
teremtettek az egyházi intézményrendszer megerő
sítésére.71 Ennek egyik eszköze a katolikus egyház jogi 
személyeinek állami elismerésére tett garancia volt.72 A 
legtöbb aktuális kérdést az állam és az egyház viszo
nyának az Európai Unión belüli kezelése veti fel. Az 
mindenesetre tény, hogy az Európai Unió belső normái 
a radikális elválasztás elvének megfelelően és a vallási 
diszkrimináció tilalmát szem előtt tartva igyekeznek 
rendezni a tagállamok és a bennük működő egyházak és 
vallási közösségek viszonyát.

4. AZ ALKOTMÁNYOK 
„SZEKULARIZÁCIÓJA"

Látható tehát az az alapvető változás, amely a modern 
korra a világi társadalom céljának értelmezésében be
következett. A középkor államának ugyanaz volt a teo
retikus célja, mint az egyháznak, azaz minden ember 
lelki üdvösségének az előmozdítása. Isten Országának 
evilági megjelenítése. Ez a cél vezérelte a felkent ural
kodót a társadalmi együttélés normáinak rendezésekor, 
de akkor is, amikor a vallásos meggyőződés elmélyíté
sén, illetve az egyház támogatásán fáradozott. A törté
nelmi példák természetszerűleg azt is mutatják, hogy 
az Isten Országáért tevékenykedő uralkodó feladatának 
teljesítéséhez nagyon gyakran igényt formált az egyház 
működésének és belső életének meghatározására. Az 
állam és az egyház közös célja a szekularizáció hatása
ként lényegileg távolodott el egymástól. Ennek a folya
matnak gyakorlati jelenségei voltak a fentebb bemuta
tott változások. Elméleti lecsapódását pedig nyomon 
kísérhetjük az egyes országok alaptörvényeinek szöve
gében.



A XVIII-XIX. században megszövegeződő alkot
mányok, mint a Virginiai Nyilatkozat (1776.), az 
Egyesült Államok Alkotmánya (1787.), a Francia Al
kotmány (1791., 1792., 1795.), a Német Birodalom 
Alkotmánya (1849.), az Osztrák Császárság 1867. de
cemberi alkotmánytörvényei, vagy a Weimari Alkot
mány (1919), amelynek egyházügyi rendelkezéseit a 
Bonni Alaptörvény is átvette, pontosan mutatják az 
állami jog szekularizációjának lépcsőfokait.73 Több
ségük valamilyen formában, kitüntetett helyen utal Is
tenre és a keresztény meggyőződésre. Azonban 
egyúttal az is szembetűnik, hogy a polgári alkotmá
nyok népszuverenitás, hatalommegosztás, népképvi
selet és parlamentarizmus talaján álló, illetve a vallás- 
szabadság eszméjét kihangsúlyozó felfogásában ez az 
istenkép már leginkább deista. A felvilágosodás utáni 
szekularizált és hézagpótló istenkép, amely az állam
rend és normák végső megalapozását biztosította, már 
nem szükséges a jog és igazságosság eszményének 
társadalmon belüli érvényesítéséhez.74 1849-ben a né
met császárrá megválasztott IV. Frigyes Vilmos 
(1840-1861) porosz uralkodó, megtartva a hatalom 
eredetéről alkotott hagyományos álláspontot, az újon
nan elfogadott Birodalmi Alkotmány ellenében még 
kijelentette, hogy jogait továbbra is Isten kegyelmé
ből gyakorolja.73 Ám a II. világháborút követően lé
nyegileg átalakított vagy újonnan megfogalmazott al
kotmányok szövegéből, alkalmazkodva a modern ál
lam tisztán evilági jellegét hangsúlyozó felfogáshoz, 
végleg kimaradt a vallási mozzanat, mint pl. az 1958- 
ban módosított Francia Alkotmányból.76 Az Európai 
Unió alkotmányának előkészítési vitáiban, elsősorban 
a korábbi alkotmányok mintájára, ismét lényegi kér
désként merült fel az Istenre, vagy az európai társada
lom keresztény gyökereire való utalás.77
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ÖSSZEGZÉS
Az imént érzékeltetett folyamatok rávilágítanak az Egy
ház és az állam működésének egyre pontosabban körül
határolt elválasztására. A középkori egyház kifejezett 
formában törekedett saját belső életének és jogrendjének 
védelmére, amelynek autonómiája a Római Birodalom
ban elismerést nyert. A modem korban megjelenő elvá
lasztási modellek sajátossága, hogy az állam általában 
nem tekinti kompetensnek magát polgárai vallásos meg
győződésének szabályozására, amennyiben azok meg
maradnak az egyetemlegesen deklarált vallás és lelkiis
meret szabadsága alapvető emberi jogi normáinak kere
tei között.78 Az Apostoli Szentszék konkordátumai ezek
nek a jogoknak és kötelességeknek az egyedi érvényesü
lését hivatottak biztosítani a megállapodást kötő ország
ban a katolikus Egyház tekintetében. Az Egyház mente
sülése az állam tevékenységi körébe tartozó funkciók és 
feladatok intézményes megoldása alól, lehetőséget te
remt az egyház sajátos céljának független, állami beavat
kozástól mentes teljesítésére. Azonban nem lehet figyel
men kívül hagyni, hogy az egyház saját belső joga által 
normatív módon szabályozott területek jogalanyai egyút
tal a világi jogrend jogalanyai közé is tartoznak. Éppen 
ezért bármely elválasztási modell alkalmazása esetében 
átfedések tapasztalhatók. Az állam nem hagyhatja figyel
men kívül azt a tényt, hogy a vallásos meggyőződés az 
állampolgárok jelentős részének természetes tulajdonsá
gai közé tartozik, amelyek gyakorlásából kötelezettségek 
háramlanak az államra. Az adott ország alkotmányában 
és más törvényi rendelkezéseiben szavatolt vallás és lel
kiismereti szabadságukkal élő polgárok társadalmat gaz
dagító tevékenysége nem lehet neutrális az állam számá
ra. A vallási meggyőződést érintő rendelkezéseknek ép
pen ezért mindig szem előtt kell tartaniuk a vallások és az 
egyes felekezetek belső normáinak autonómiáját.

rat, haereses, quas Tridentini patres proseripserunt, dum. reiecto 
divino ecclesiae magisterio, rés ad religionem spectantes privali 
cuiusvis iudicio permitterentur. in sectas paullatim dissolutas esse 
multiplices, quibus inter se dissentientibus el concertantibus, 
omnis tandem in Christum fides apud non paucos labefactata est. 
COD 804. p.

5 ALBERIGO, G.: „Das Konzil von Trient in neuer Sicht" in Con- 
cilium I (1965, 574-583. p.).

6 PLONGERON, B. (ed.): Les défis de la moderniié (1750-1840) 
[Histoire du Christianisme des origines á nos jours 10], (Paris 
1997. 301-305. p.).

7 Vő. BARBERINI, G.: „Le Saint-Siüge et la notion de puissance en 
droit intemational” in L'année canonique 42 (2000) 37-50. külö
nösen 42-43. p.

8 SZUROMI Sz. A.: Egyházi intézménytörténet (Bibliotheca Insti- 
tuti Postgradualis Iuris Canonici Universilalis Catholicae de 
Petra Pázmány nominatae 1/5), (Budapest 2003. 170-173, 
191-192. p.)

9 GARBETT, C.: The Church and State in England, (London 
1950. 122-135. p.).

10 Mc DONAGH, E.: „Church and State in The Constitution of Ire- 
land” in The Irish theological quarterly 28 (1961) 131-144. p.

11 PODSKALSKY, G.: „Kirche und Staat in Griechenland" in Tri- 
erer theologische Zeitschrift 76 (1967) 298-322. p.

12 Vö. CHADWICK, O.: The Secularization o f the European Mind 
in tlie Nineteenth Century (Cambridge 1975. 21-28. p.)

11



13 BISSON. T.N.: „Medieval Lordship" in Speculum 70 (1995) 
743-759. p. vő. ERDŐ, P., „Das verhaltnis zwischen Kirche und 
Staat in dér Theologie dér katholischen Kirche" in Tlieological 
doctrines on ihew ideál CImrch-Slale Relalion (Cluj-Napoca, 
22-23 February, 2000, Cluj-Napoca 2000. 97-114. p.. különösen 
101-103. p.)

14 Vö. BAUDRILLART, H.J.L.: Jetin Bodin et són Temps, (Paris 
1853.) JANET, P., Hisloire de la Science politique, (Paris 1872.)

15 Vö. OTTAV1AN1, A.: Instilutiones iuris publici ecclesiaslici, I. 
Typ. pol. Vat. 1957. 33-155. p.

16 Vö. pl. LISTL, J.: „ Die Religinsfreiheit als Individual- und Ver- 
bandsgrundrecht in dér neueren deutschen Rechtsentwicklung 
und im Grundgesetz" in 1SENSEE, J.-RÜFNER. W.-REES, W. 
(Hrsg.): Kirche im freiheitlchen Staat. Schriften zum 
Staatskirchenrechl und Kirchenrecht (Staatskirchenrechtiiche 
Abhandlungen 25, Berlin 1996. 3-64. p., különösen 18-28. p.)

17 HACKEL, M.: Staat und Kirche nach den Lehren dér evangelis- 
chen Júristen Deutschlands in dér ersten Halfle des 17. Jahrhun- 
derts (Jus Ecclesiasticum 6), (München 1968. 14-44. p.)

18 ZIEGLER, A.W.: Das verhaltnis von Kirche und Staat in 
Európa. II. (Müchen 1972. 87-111 p„ 185-192. p.)

19 BAYER, H.W.: „Das Prinzip dér Trennung von Staat und Kirche 
als Problem dér neueren Rechtsprechung des United States 
Supreme Court" in Zeitscltrift fiir auslandisches öffentliches 
Recht und Völkerrechl 24 ( 1964) 202-218.

30 FLORES-LONJOU, M.: Les lieux de culte en Francé. (Paris 
2001.24-25. 28. p.).

21 FLORES-LONJOU, M.: Les lieux de culte. 30-36. p.
22 Lói dli 9 Décembre 1905 concernant la séparation des Églises et 

del'Etat. Art. 7: Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une 
affectation charitable ou de toute autre alTectation étrangére a. 
I’cxercice du culte seront attribués. pár les représentants Icgaux 
des établissements ecclesiastiques, aux Services ou établissements 
publics ou d’utilité publique, dönt la destination est conforme q 
celle dcsdits biens. Cette attribution devra ztrc approuvée pár le 
préfet du département ol sicge I’étabiIissement ecclésiastique. En 
cas de non-approbation, il sera statué pár décret en Conseil d'É- 
tat. FLORES-LONJOU, M., Les lieux de culte. 209. vö. Lói du 
Janvier 1907 concernant l'exercice public des etil les. Art. 3: \  
l’expiration du délai d’un mois q partir de la promulgation de la 
présente lói, seront de plein droit supprimées les allocations con- 
cédées, pár application de Partidé II de la lói du 9 décembre 
1905, aux ministresdu culte qui continueront qcxercer leurs fonc- 
tions dans les circonscriptions ecclésiastiques ol n'auront pás été 
remplies les conditions prévues, sóit pár la lói du 9 décembre 
1905, sóit pár la présente lói, pour l'exercice public du culte, 
aprés infraction düment réprimée. La déchéance sera constatée 
pár arrzté du ministre des finances. rendű sur le vu d’un extráit du 
jugement ou de Parrzt qui lui est adressé pár les soins du ministre 
de la justice. FLORES-LONJOU, M., Les lieux de culte. 236.

23 Pius X. ep. encyclica „Vehementer Nos" (II Feb. 1906): (...) 
Iamuero ista quidem et id genus cetera, quum ab Ecclesia sensim 
rém publicam seiungerent, nihil fuisse aliud apparet. nisi gradus 
quosdam consulto iactos ad plenum discidium lege propria 
inducendum: id quod ipsi harum rerum auctores profiteri plus 
semel et prae se ferre non dubitarunt. -  Huic tanto malo ut occuraret 
Apostolica Sedes, quantum in se habuit facultatis, totum eo con- 
tulit. Nam ex una parte admonere atque hortari gubematores Galli- 
ae non destitit, etiam atque etiam considerarent, hunc quem insti- 
tuissent discessionis cursum, quanta esset incommodorum consecu- 
tura moles; ex altéra autem suae in Galliam indulgentiae beneuolen- 
tiaeque singularis illustria duplicauit documenta; non absurde con- 
flsa, se ita posse, qui praerant, tamquam iniecto officii gratiaeque 
uinculo. retinere in decliui, atque ab incoeptis demum abducere. 
(...) PH X Pontificis MaximiActa III. (Romáé, 1908. 25-26. p.).

24 Vö. CROUZIL, L.: „Les associations diocésaines sont-elles de 
simples associations?" in Bulletin de littérature ecclésiastique 2 
(1939) 61-71. p.

25 BOZSÓKY P.G.: Az állam és az Egyház kapcsolatai Franciaor
szágban, (Újvidék 1992. 115. p.)

26 SZUROMI Sz. A.: „A vallásszabadság érvényesülése a spanyol 
jogban az állami egyházjogot érintő jogszabályok és a nemzetkö

zi megállapodások alapján" in Kánonjog 4 (2002) 29-48. p.. kü
lönösen 29-32. p.

27 CÁRCEL ORTI. V.: „La Iglesia durante la II Republica y la 
guerra civil (1931-1939)" in História de la Iglesia en Espana,
V. (Madrid 1979. 340-374. p.).

28 I. II. 16. 3. Ninguna confesión tendrá carácterestatal. Los poderes 
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
espaiiola y mantendrán las consiguientes relaciones de coop- 
eración con la Iglesia Católica y las demás confesiones. MOLI- 
NA, A.-OLMOS, M.E.-CASAS, J.L. (ed.), Legislación eclesiás- 
tica (Civitas Biblioteca de Legislación). (Madrid 2002. 46. p.); 
vö. Sollemnes conventiones cum Hispana (1979. lan. 3) AAS 72 
(1980) 29-62. p.

29 SZUROMI Sz. A.: „A vallásszabadság” 48. p.
30 MARGIOTTA-BROGLIO, F.: „La politique concordataire du 

Vatican vis-á-vis des États totalitaires" in Relalion interna- 
tionales (1981) 319-342. p.

31 Vö. LEISNER. W.: „Geglaubtes Recht. Sákularisierte religiöse 
Grundlagen dér Demokratie” in ISENSEE, J.-REES, W.- 
RÜFNER, W. (Hrsg.): Dem Staate, was des Staates -  dér Kirche. 
was dér Kirche ist. Festsclirift fú r  Josepli Listl zum 70. Geburstag 
(Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 33), (Berlin 1999. 
115-128. p„ különösen 126-128. p.).

’2 SCHANDA B.: Magyar állami egyházjog (Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petra 
Pázmány nominatae 1/4), (Bp., 2000. 191-192. p.).

33 ERDŐ P.: „A magyar elválasztási modell alapjai a katolikus egy
ház szemszögéből" in Az állam és egyház elválasztása (Konferen
cia 1995. március 31-április 1). (Bp„ 1995. 112-126. p., különö
sen 122-126. p.; SCHANDA B.: Magyarállami egyházjog. 
206-209. p.)

34 GRAHAM, R.: Vatican Diplomacy. A Study o f Church and State 
on the international pláne. (Princeton, NJ. 1959. 157-183. p.).

35 ERDŐ P.: Egyházjog (Szent István kézikönyvek 7), (Budapest, 
2003. 86. p.)

36 3. kán. -  A törvénykönyv kánonjai nem érvénytelenítik és nem is 
módosítják azokat a megállapodásokat, amelyeket az Apostoli 
Szentszék egyes országokkal vagy más politikai társulatokkal kö
tött; ezek tehát, mint eddig, továbbra is érvényben maradnak, a je
len törvénykönyv ellentétes előírásai ellenére is.

37 Vö. ARDURA. B.-CHOLVY. G.-BILLÉ. L-M.: Le Concordat 
entre Pie VII et Bonaparte. (Paris 2001. 73-89 p„ 113-121. p.)

38 Acta Apostolicae Sedis (továbbiakban: AAS) 21 (1929)
275-294. p.).

39 RUDA SANTOLARIA, J.J.: Los sujetos de derecho interna- 
cional. Et caso de la Iglesia católica y  dél Estado de la Ciudad 
dél Vaticano, (Lima 1995. 8. p.)

40 AAS 26(1934) 249-282. p.
41 Art. III. AAS 26 (1934) 249-250. p.
42 Art. V. AAS 26 (1934) 253-254. p.
43 Art. V. AAS 26(1934) 254. p.
44 Art. VII §. 3. AAS 26 (1934) 258. p.
43 Art. Vili. AAS 26 (1934) 259-260. p.
46 Art. X. AAS 26(1934) 261. p.
47 Art. XI. AAS 26 (1934) 262-263. p.
48 Art. XIII. AAS 26 (1934) 264-265. p.
49 AAS 25 (1933) 389-U3.p.
50 Art. 4. AAS 25 (1933) 391-392. p.
51 Art. II. AAS 25 (1933) 394-395. p.
52 Art. 13. AAS 25 (1933) 395-396. p.
53 Art. 14. AAS 25 (1933) 396-397. p.
54 Art. 19. AAS 25 (1933) 400. p.
55 Art. 20. AAS 25 (1933) 400-401. p.
56 Art. 27. AAS 25 (1933) 404-405. p.
57 Art. 28. AAS 25 (1933) 405. p.
58 Árts. 24-25. AAS 25 (1933) 402-403. p.
59 AAS 52(1960) 923-94l.p.
60 Árts. I. VIII. AAS 52 (1960) 934 p„ 939-940. p.
61 Art. 2. AAS 52 (1960) 934-935. p.
62 Art. 4. AAS 52 (1960) 936-937. p.
53 Art. 5. AAS 52(1960) 937. p.
64 Art. 6. AAS 52(1960) 938. p.



történeti sietnie

65 Art. 7. AAS 52 (1960) 938-939. p.
66 AAS 52(1960)941-945. p.
67 Aris. 2-3. AAS 52 (1960) 942. p.
68 Art. 5. AAS 52 (1960) 943. p.
69 Art. 6. AAS 52 (1960) 943-944. p.
711 Art. 6/2. AAS 52 (1960) 944. p.
71 Vö. Lengyelország (1993. július 28. [AAS 90, 1998. 310-329.
p l); Horvátország (1997. április 9. [AAS 89. 1997, 277-302 p.]); Lit

vánia (2000. május 5. [AAS 92, 2000, 783-816 p.]); Lettország 
(2000. november 8. [MARTIN DE AGAR. J. T.: / concordati dél 
2000, Cittá dél Vaticano 2001.9-22. p.]); Szlovákia (2000. novem
ber 24. [AAS 93,2001. 136-155. p.]); Csehország (2002. július 25.).

7- ERDŐ, P.: „Dér Einfluss des Rechts dér Eu auf das innere Recht 
dér Kirchen" in BANDI Gy. (szerk.). Ünnepi kötél Boytha György- 
né tiszteletére, (Budapest 2002. 54-65. p.. különösen 55-6Ö. p.)

73 MEYESZTOWITZ. V.: Im religion dans les constitutions des 
États Modernes (Pontificium Institutum Utriusque Iuris), (Roma 
1938.310. p.).

74 Vö. PIRSON. D.: „Die Förderung dér Kirchen als Aufgabe des 
sakularen Staates" in Die staatliche Förderung von Gesellschaft 
und Kirche (Essener Gesprache zum Thema Staat und Kirche 28), 
(Münster 1994. 83-100. p., különösen 85-89. p.).

71 GADILLE, J.-MAYEUR, J.M. (ed.): Libéralisme. industrialisa- 
tion, expansion eurpéenne (1830-1914) [Histoire du Christian- 
isme des origines a nos jours II], (Paris 1995. 327-329. p.)

76 FLORES-LONJOU, M.: Les lieux de culte, 178. p.
77 ERDŐ. P.: „Contributo della Chiesa alla formazione dell’autoco- 

scienza culturale Europea” in Fólia Theologiea 12 (2001) 7-14. 
p., különösen 9-11. p.).

78 Pl. 1949. évi XX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 60, 70/A. 
§§; vö. 1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, vala
mint az egyházakról, 8. § ( I) Az azonos hitelveket követők, vallásuk 
gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkező vallási közösséget, 
vallásfelekezetet, egyházat (...) hozhatnak létre.

(2)Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából alapítható, 
amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik.

A  mérvadó hazai tudományos és politikai iroda
lom a németeket, szlovákokat, délszlávokat 
(szerbeket, horvátokat, szlovénokat) és romá

nokat tekinti nemzetiségeknek. A mai Magyarorszá
gon a cigányok etnikai csoportnak minősülnek; a zsi
dóságot mint önálló csoportot elsősorban vallási kö
zösség értelmében határozzák meg.”2 Ez, az 1980-as 
évek közepén született meghatározás és terminológia 
a második világháború befejezésétől az alkotmány 
módosításáról szóló 1989. évi törvényig, illetve a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól alkotott 1993. 
évi törvényig de jure és de facto  érvényben volt.

A II. világháború után a legyőzőnek közé sorolt és 
fegyverszüneti státusban lévő Magyarországon külön
böző kül- és belpolitikai okok folytán nem került, 
nem kerülhetett sor a nemzetiségi kérdés átfogó ren
dezésére (noha erre vonatkozóan több kísérlet3 is szü
letett). Mindazonáltal egyes területek -  mint pl. a 
nemzetiségi oktatás -  folyamatosan jelen voltak a 
közgondolkodásban és jogalkotásban, még akkor is, 
ha a politikai események látszólag sokszor háttérbe 
szorították is azokat.

A háború után Magyarországon első ízben 1945. 
októberében szabályozták jogilag a nemzetiségi 
oktatást.4 A kormány rendelete értelmében ott, ahol 
legalább 10 tanuló szülője kérte, szavazással dönthet
tek arról, hogy gyermekeiket az általános iskolában 
anyanyelvükön kívánják-e taníttatni, a magyar nyelv
nek, mint tantárgynak a meghagyásával; vagy pedig 
az anyanyelvűk tantárgykénti oktatását szeretnék-e a 
magyar tannyelvű oktatás mellett. A nemzetiségi taní
tási nyelvű iskola megnyitását engedélyezni kellett, 
ha a szavazás megtartása után oda legalább 20, vala
mely nemzeti kisebbséghez tartozó tanuló jelentke
zett. Ezen iskolák ugyanolyan feltételek mellett és 
ugyanolyan mértékben részesültek államsegélyben, 
mint a „ hasonló jellegű és fajú magyar tanítási nyel
vű nem állami iskolák."

A végrehajtási rendelet5 szerint a nemzetiségi okta
tással kapcsolatos szavazást 1945. december 31-ig,

Föglein G izella:

A  nemzetiségi oktatás 
és jogi szabályozása 
Magyarországon’1
1945-1951
bizottság előtt kell végrehajtani, amelynek elnöke a 
tanfelügyelő, tagjai pedig a nemzetiségi tanulók 
szülői közül választott 1-1 tag.

E jogszabályok a korábbi nemzetiségi oktatási 
rendszert egyszerűsítették, mindazonáltal több kíván
nivalót is hagytak maguk után.

A nemzetiségi népiskolai tanítás addig lényegében 
3 típusban valósult meg Magyarországon. Az első, 
ún. nemzetiségi tannyelvű („A” típusú) oktatás volt, 
ahol minden tantárgyat -  a magyar nyelv és irodalom 
kivételével -  nemzetiségi nyelven tanítottak. A máso
dik ún. kétnyelvű („B” típusú) rendszerben a tantár
gyakat kb. fele részben magyarul, fele részben pedig 
nemzetiségi nyelven oktatták (a reál tárgyakat magya
rul, a humán tárgyakat nemzetiségi nyelven). A har
madik, ún. nemzetiségi nyelvoktató („C” típusú) isko
lákban a tanítás nyelve magyar volt, és a nemzetiségi 
nyelvet csupán tantárgyként tanították.

Ezzel szemben a nemzetiségi oktatásról szóló 1945 
őszi rendeletek a lényegében háromfokozatú rendszert 
a középső típus kiiktatásával kétlépcsőssé egyszerűsí
tették, miáltal a korábbiaknál nagyobb súllyal került 
előtérbe a nemzetiségi tannyelvű iskolatípus. E jogsza
bályok megjelenése, illetve hatályba lépése idején az 
1945-1946. tanév azonban már megkezdődött, így nem 
valószínű, hogy tanév közben, kellő előkészítés nélkül 
sor kerülhetett volna a nem csekély szervezési, igazga
tási, pedagógiai munkával, anyagi kiadásokkal járó és 
felkészült pedagógusokat igénylő, lényegében új okta
tási rendszer bevezetésére az adott településeken.
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