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Luther után – Marx elıtt 
Egyházak a történelem és az ideológiák sodrásában 

 
 
 Az 1555-ben megkötött augsburgi vallásbéke hosszú idıre kon-
zerválta a német tartományok és fejedelemségek vallásügyi helyzetét. Szi-
lárd jogi formába öntötte a két tábor között kialakuló erıviszonyokat, 
melyek meghatározó módon a protestáns oldal dominanciáját mutatták, 
noha csak nagyon sarkos értelemben teremtett vallásszabadságot a Né-
met-római Császárág területén. Mind regionálisan, mind pedig felekezeti 
szempontból nézve behatárolta a lehetıségeket, hiszen minden esetben az 
adott régió fejedelmének vallási meggyızıdése  volt a mérvadó, a refor-
mátus hit gyakorlásának pedig törvényileg nézve nem is biztosított megfe-
lelı hátteret. Maga Luther már meg sem élte a fent nevezett vallásbéke 
megteremtését, hiszen 1546-ban elhunyt, de eszmei hagyatékának ismere-
tében korántsem biztos, hogy teljes mértékben elégedett lett volna a meg-
egyezéssel. Formailag nézve talán igen, hiszen ha nem is minden helyen, 
de jó néhány területen, ahol addig hevesen üldözték a protestánsokat, 
mostantól kezdve szabadon gyakorolhatóvá vált a hitük. Szemléletében 
ugyanakkor aligha, mivel sajnálatos tényként kell számba vennünk, hogy a 
16. század második felének protestáns vallásossága már távolról sem volt 
összemérhetı, az elsı évtizedek reményteljes várakozásaival, az élı re-
formált hittel. A hitújítás szükségességének gondolatát nem mindenki 
fogadta el, s akik igen, javarészt azok sem értették meg annak teljes lelki 
mélységét. Az idı múlásával pedig a helyzet inkább csak romlott, mint-
sem javult volna.   

Wittenberg egykori nagytekintélyő professzora olyannyira tudatá-
ban volt e ténynek, hogy az a keserő csalódás sötét fellegeként borult rá 
életének utolsó, betegségei következtében egyébként is egyre nehezedı 
éveire. A neves Luther-kutató, Richard Friedenthal így ír errıl:  
„(Luther) egyre hangosabban panaszkodott az emberekre, akik egyáltalán nem 
akarnak megváltozni, még most sem, amikor kezükben van az evangélium … Min-
den elakadt, a nagy birodalmi reform siralmasan megfeneklett, és reformációja terjesz-
kedése ellenére sem az lett, amit várt. Az emberek nem vettek benne aktívan részt … 
Megmaradtak a régi énjüknél, a régi Ádámnál. Semmi sem dılt el egészen, intézıdött 
el teljesen az elsı roham után, amelyet elindított … A tőz már csak fojtottan égett, és 
sok helyen már el is nyomták … Szinte kétségbeesetten hirdeti, hogy egyedül az imád-
kozás nyújt vigaszt.”1      

                                                 
1  Richard Friedenthal: Luther élete és kora Gondolat, Bp. 1983. 627-628. 
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Valóban Luther mintha már ekkor, a 16. század közepén meg-
érezte volna a protestáns ortodoxia keserő valóságának elıízét. Látszólag 
minden rendben volt, hiszen ebben az idıben az ország lakosságának 
nagyjából kétharmada az evangélikus tábort gyarapította, a jelentısebb 
birodalmi városok Köln és Aachen kivételével mind a protestantizmus-
hoz csatlakoztak, sıt a protestánsok a birodalmi győlésben is többséget 
alkottak, de mégis a tőz már csak „fojtottan égett”. A század utolsó ne-
gyedében pedig a lutheri félelmek mintegy vészjóslatok gyanánt immáron 
szemmel láthatóan ültek rá a németországi protestantizmusra. 
Heussi szerint is „a Formula Concordiae lezárása után (1577) a lutheranizmus-
ban az ortodoxiáé volt a vezetı szerep, mely a vallást intellektualista módon a teológi-
ával tekintette egyenlınek.”2  

A hit mértékének csökkenésével mintegy párhuzamosan mind 
nagyobb teret kapott Németországban is az ellenreformáció, melynek 
zászlóvivıi itt is, mint a kontinens oly sok államában a jezsuiták voltak. A 
rend szórványosan már az 1540-es években jelen volt az egyes tartomá-
nyokban, mígnem 1549-ben Bajorországban sikerült hídfıállást kiépítenie. 
Feladata többrétegő volt. Egyrészt bizalmat, szimpátiát ébreszteni az 
egyszerő néprétegekben a római egyház iránt. A mőveletlen népet a kato-
likus kegyesség legkülönfélébb külsı jeleinek felmutatásával – szentek, 
képek, ereklyék tisztelete, körmenetek, pazar pompájú egyházi épületek 
stb. – a század vége felé haladva már nem is volt olyan nehéz feladat 
megnyerni. Másrészt a jezsuiták igen tevékeny módon kapcsolódtak be a 
német oktatásügybe, egyetemeken oktattak, kollégiumokat alapítottak. 
Ezzel hamarosan kivívták a mőveltebb rétegek tiszteletét és csodálatát. 
Nem titkolt céljuk volt, hogy színvonal tekintetében záros határidın belül 
ne csak utolérjék, de le is hagyják a protestáns tanintézményeket. Har-
madrészt pedig nem csekély szerepet töltöttek be a diplomácia világában, 
s ha már 1555-tıl törvényileg adva volt a „cuius regio, eius religio” elve, 
akkor mi sem tőnt természetesebbnek, minthogy ezt a saját javukra kama-
toztassák. Egy-egy fejedelem megnyerésével ugyanis adott esetben hatal-
mas területek eshettek ki a protestantizmus hatáskörébıl és szellemi szfé-
rájából. Az evangélikusok erıdítményei mindezek következményeként 
kardcsapás nélkül estek el a dogmatikai – politikai küzdelmekben, s a 
császárság vallási térképe a 17. század elejére jócskán megváltozott. Ezen 
a helyzeten még az sem segített, hogy az 1560-as évektıl kezdıdıen a 
protestáns oldalon helyet kért és talált magának a református felekezet, 
melynek egyébként majd egy évszázadot kellett várnia arra, hogy olyan 

                                                 
2  Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve Osiris, Bp. 2000. 366. A szerzı 

egyértelmően kiemeli, hogy az ortodox lutheránus dogmatika leginkább a sko-
lasztikához áll közel, sıt mi több még a 17. századi spanyol jezsuita újskolasz-
tika jegyeit is magán viseli.  Olyan merev exegetikai formalizmust alakított ki 
magának, amelyet szervesen áthatott az arisztotelészi logika, s mint ilyen ma-
gát a Bibliát csupán Isten tanbeli kijelentéseinek kódexeként kezelte.  
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jogok illessék meg, mint az evangélikusokat az augsburgi vallásbéke meg-
kötése után. A harmincéves háborút lezáró westfáliai békében (1648), 
mely végsı soron valamilyen szinten egyaránt rendezte a felekezeti ellen-
téteket, a területi viszonyokat és a birodalmi alkotmánnyal kapcsolatos 
kérdéseket, sor került erre. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ortodoxia 
hatásai elkerülték volna a református egyházat, mely a békekötést követı 
megnyugvás állapotában némileg közelíteni kezdett a lutheránus ortodo-
xiához.3 Csodálkozhatunk-e azon, hogy a pietizmus néven ismert puritán 
kegyességi irányzat ily módon mindkét egyházban gyökeret tudott verni 
magának. Jonathan Hill megfogalmazása szerint: „A pietizmus egész Német-
országban népszerővé vált, majd Európa többi protestáns területére is átterjedt. A 
pietista örömhír a bőnbánat, a személyes megtérés és az új életre ébredés kérdéseit járta 
körül, miközben kevesebb jelentıséget tulajdonított a csak a hit általi megváltás luthe-
ránus eszméjének. Komoly hatással volt rá a korábbi, puritán irányzat, de hiányzott 
belıle a puritanizmusra jellemzı szigorú hitértelmezés.”4 

A pietizmus kibontakozásával ugyanakkor szinte egy idıben –
kezdetben a szigetország területén- szárnyait kezdte bontogatni egy az 
öreg kontinens addigi szellemi arculatát markáns módon megváltoztató új 
irányzat, melynek neve ismerısen cseng a fülünkbe: felvilágosodás.5 Na-
gyon helyesen írja a katolikus Szántó Konrád, hogy a westfáliai béke meg-
kötésének idıszaka mindenképpen fordulópontot jelent, s valamilyen 
újnak tetszı szellemi irányzat elıretörésének nyitányát képezi az európai 
gondolkodás történetében: „A westfáliai béke elıtti, de fıleg az utána következı 
idıkben az európai szellem új válsága kezdett kialakulni és új, hatalmas szellemi 
útkeresés indult el.”6     

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy Németországban 
ez a szellemi útkeresés nem kezdıdött el és nem is zajlott le olyan gyor-
san, mint Nyugat-Európa más területein. Az angol és a francia felvilágo-
sodás mértékével, illetıleg hatásával ebben az idıben aligha lehet össze-

                                                 
3  A kontinens nyugati református egyházaiban a német lutheranizmusra emlé-

keztetı merev ortodoxia alakult ki, de ez soha nem vált oly mértékben egyed-
uralkodóvá. Ennek is tulajdonítható, hogy késıbb a pietizmus a németországi 
evangélikus egyházban jóval dominánsabban jelentkezett, mint a helvét ágon 
belül.  

4  Jonathan Hill: A keresztény gondolkodás története Athenaeum, Bp. 2005. 
197. 

5  Maga az eszme nem volt új, hiszen az ókori szofisták és a késı-középkori 
humanisták nagy vonalakban ugyanazt hirdették, mint a felvilágosodás hívei, 
nevezetesen mindenek fölé és mindenek középpontjába helyezték az embert.  

6  Szántó Konrád: A katolikus egyház története. II. Ecclesia, Bp. 1988. 213. 
Szántó hangsúlyozza, hogy a felvilágosodás ideológusai az ész nevében éssze-
rőtlennek bélyegezték az idejétmúlt feudális viszonyokat és az ésszerő, a ter-
mészetnek megfelelı polgári rend szükségességét hangoztatták. Ez utóbbinak 
természetesen jelentıs szerepe volt az újkori társadalmak állam-egyház kap-
csolatának felfogásában is – a szerzı.     
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hasonlítani a németországi változásokat. „Mint Angliában és Franciaország-
ban, Németországban is különleges, a német sajátosságoknak és a történelmi helyzet-
nek megfelelı alakot öltött a felvilágosodás. Egészében, mindenekelıtt a valláshoz való 
viszonyában sokkal kevésbé volt radikális, mint a francia. Ez természetesen összefügg 
az akkori németországi helyzettel, ahol ismeretes módon a 18. század felvilágosodása 
nem vezetett a francia forradalomhoz hasonló általános felforduláshoz” –fogalmazza 
meg Störig.7  

A harmincéves háborút követı békekötés szentesítette Németor-
szág széttagoltságát, s ez szorosan kihatott a kultúrára, valamint a szellemi 
élet egészére. A német mővelıdés évtizedeken át tetszhalott állapotában 
vesztegelt. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Christian Thomasius 
(1655-1727) és Christian Wolff (1679-1754) munkássága némi világossá-
got képezett a korábban egyre sötétebbnek tőnı alagút végén, de a filozó-
fia színterén a döntı áttörést Immanuel Kant (1724-1804) fellépése jelen-
tette. Kant bölcselete, mely több szempontból nézve is túlmutat már a 
felvilágosodás szellemiségén lényegében betetızte a Leibniz által megkez-
dett folyamatot, vagyis Németország területén is végleg szétválasztotta 
egymástól a teológiát és a filozófiát. Mőveiben több-kevesebb sikerrel 
próbálta összebékíteni egymással az angol empirizmust és a francia racio-
nalizmust, hol az egyik, hol pedig a másik mellett sorakoztatva érveket. 
Végül a kategorikus imperatívusz morálfilozófiai alaptézisének bevezeté-
sével lerakta az újkori etika alapjait, a „puszta ész” magasztalásával pedig 
nyíltan „hadat üzent” a hagyományos – mind a katolikus, mind a protes-
táns – vallásosságnak. İszintén megvallva e „hadüzenet” megfogalmazá-
sának – ismerve az akkori egyházi viszonyokat - volt is némi indokoltsága, 
eltekintve attól a szomorú ténytıl, hogy biblikus szemszögbıl nézve Kant 
jócskán túlzásokba esett, amennyiben elvetette az istentisztelet és az ima 
szerepét a hívı ember életében.  

A német felvilágosodás a XVIII. század közepére teljesedett ki, 
amikor is a bölcselet mővelése már nem csupán néhány nagy gondolkodó 
szellemi erıfitogtatása volt, hanem a filozófia kilépett a nyilvánosság elé, 
és a mővelt polgárság mind szélesebb tömegei csatlakoztak valamely 
irányzatához. Különösképpen tudott hatni az irodalmon keresztül, hiszen 
ne felejtkezzünk el arról, hogy például Lessing az irodalom és a teológiai 
bölcselet új korszakát nyitotta meg ekkoriban.  

„A német felvilágosodás programjában az ember nevelése volt az egyik leg-
fontosabb pont. A protestantizmusban kialakult a gyakorlati keresztyénség gondola-
ta, mellyel védelmükbe akarták venni a keresztyén hitet. A dogmatika helyett az 
etika vált fontossá. Azt mondták, hogy csak olyan tanításokat kellene felvenni a 
dogmatikába, amelyek pozitív értelmőek és az emberek jobbítását, vigasztalását 
szolgálják. A kiindulópont ezért nem az Isten kijelentése volt, hanem az, amit az 

                                                 
7  Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete Helikon, Bp. 1997. 304. 
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ember abból hasznosnak lát ... E folyamat fontos képviselıje volt Gotthold Ephraim 
Lessing.”8 

Ugyanakkor jelentıs változások álltak be mind a klasszika filoló-
gia, mind pedig a történetírás területén, s talán érdemes megemlítenünk, 
hogy az esztétika tudományos rendszerének sarokpontjai is ebben az 
idıszakban nyertek megalapozást. Ez az új eszmerendszer már nem tu-
dott mit kezdeni az egyházak világtól elforduló szemléletével, így évtized-
rıl évtizedre haladva mind szélesebbre nyílt az olló a liberális polgári és a 
konzervatív egyházi világnézet között. Tömegek fordultak el az egyházak-
tól, s ez a folyamat, nem csak visszafordíthatatlannak, de egyenesen meg-
állíthatatlannak látszott.  

Szomorú tényként kell számba vennünk, hogy az ókori gyökerek-
kel – lásd epikureusok – rendelkezı deista gondolkodás úgyszólván rene-
szánszát élte, mely nem tagadta ugyan a világteremtı Isten létezését, de 
azt már igen, hogy ez az Isten a világegyetem fenntartásában is részt ven-
ne. No persze nincs okunk meglepıdni ezen annak tudatában, miszerint a 
felvilágosodás korában ismét az antik mőveltség, s benne egy kicsit vala-
hol a hellén vallásosság dekadens érzelemvilága vált eszményképpé.    

Ráadásul az ún. felvilágosult uralkodók, ha nem is a Kanti esz-
mék szélsıségeinek adaptálásával, de egy bizonyos mértékig mindenkép-
pen feladatuknak, ha úgy tetszik küldetésüknek tekintették a felvilágoso-
dás eszmeiségének népszerősítését egyházi és világi síkon egyaránt. Erre 
pedig kiváltképpen alkalmas lehetıséget biztosított az oktatásügy, illetve 
az oktatáspolitika ilyen mederbe való terelése. Ne legyenek azonban illú-
zióink ezen uralkodók jobbító szándékaival kapcsolatban. Barta János 
professzor szerint: „A felvilágosult uralkodók javító szándékát valóban nem 
vonhatjuk kétségbe. Végsı céljukat azonban aligha azonosíthatjuk a filozófusokéval. 
Nincs nyoma annak, hogy fel akarták volna számolni a körülöttük kialakult feudá-
lis rendszert, vagy meg akarták volna szüntetni a kiváltságokat. Amit tettek, az 
éppen államuk valamint az adott társadalmi rend megerısítését szolgálta, még ha 
eszközeik, politikájuk részletei emlékeztettek is a felvilágosult filozófusok elméleté-
re.”9    

Így értelemszerően nem volt ez másként a germán államokban 
sem.  II. (Nagy) Frigyes (1740-1786) személyében a felvilágosodás meg-
gyızıdéses híve lépett Poroszország trónjára, aki egy bizonyos szintig 
mindent megtett azért, hogy az új eszme minél szélesebb társadalmi kö-
rökben találjon elfogadásra. Francia tudósokat hívott a berlini akadémiára, 
sıt magával Voltaire-rel is kapcsolatban állott.  
Berlin ily módon, mint a porosz állam fıvárosa a modern szellemi áramla-
tok regionális bölcsıjévé vált, és szellemi nyitottságának köszönhetıen 
népessége ugrásszerően megnövekedett. Egy évszázad leforgásán belül a 

                                                 
8  Jos Colijn: Egyháztörténelem, Sárospatak 1996. 334. 
9  Barta János: „Napkirályok” tündöklése – Európa a 16-18. században Csoko-

nai, Debrecen, 1996. 177-178. 
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város lakossága mintegy megtízszerezıdött és etnikai szempontból nézve 
is egyre tarkább képet mutatott. Mind nagyobb befolyást szerzett a város 
gazdasági-kulturális életében a helyi zsidóság, melynek térnyerését a hata-
lom rendeletekkel próbálta akadályozni. A porosz uralkodó 1750-ben 
rendeletben szabályozta az országban élı zsidók letelepedési és mőködési 
feltételeit. Annak érdekében, hogy a hatalomnak ne kelljen idıvel a ré-
szükrıl túlzottan nagy népszaporulattal számolnia, a rendelet családon-
ként csak egy fiúnak biztosított letelepedési lehetıséget. Másfelıl a zsidók 
nem kezdhettek olyan jellegő gazdasági tevékenységbe, amely esetleg 
csorbította az állami monopóliumokat, illetıleg sértette a keresztény la-
kosság érdekeit. Hitüket mindazonáltal szabadon gyakorolhatták, s ha más 
nem, legalább ebben a tekintetben megmutatkoztak a kormányzás részé-
rıl a felvilágosult gondolkodás szellemiségének csírái.    

Frigyes ugyanakkor nem sokba nézte a teológiát, sıt a keresztény 
vagy a zsidó vallás alaptéziseivel sem igazán tudott azonosulni.  A vallási 
ellentéteket nemes egyszerőséggel fanatizmusnak bélyegezte, s noha nyíl-
tan nem lépett fel az egyházak mőködése ellen, azért közvetett módon 
mégis csak akadályozta mőködésüket. Ráadásul a 18. század második 
felében már a katolikus egyházon belül is igen komoly problémák mutat-
koztak a német egyház és a római kúria közötti érdekellentétek folytán. 
Míg Róma a nunciatúrái által érthetı módon nagyobb befolyást kívánt 
gyakorolni a német területek felett, addig a német érsekek ez ellen heve-
sen tiltakoztak és próbáltak ellenlépéseket tenni. Megbízottaik éppen 
Frigyes halálának évében szerveztek egy titkos megbeszélést Bad Emsben, 
ahol mintegy 22 cikkelyben fogalmazták meg a német birodalmi egyház 
reformprogramját, valamint a nunciatúrák elleni tiltakozásukat, ám igen 
csekély eredménnyel. VI. Pius pápa ugyanis 1789-ben egy igen részletes 
tanulmányban vetette el az ún. episzkopalista törekvéseket.10  

Persze arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nem csak Róma 
püspöke kívánt komolyabb befolyásra szert tenni érsekségei felett, de 
ugyanilyen tendenciák indultak el a század vége felé a világi fennhatóság 
alatt álló német államok uralkodói részérıl, mint ahogyan azt már a po-
rosz Frigyes uralkodása is jól példázta. Nem alakult másként a helyzet az 
osztrák fennhatóság alatt álló területeken sem. Tulajdonképpen már a 
buzgó katolikus Mária Terézia (1740-1780) kísérletet tett egyfajta felvilá-
gosult szellemő korlátlan államegyházi rendszer kiépítésére11, de tény, 

                                                 
10  Szántó i.m. 279.  A pápai joghatósági hatalom korlátozására és a püspöki 

jogkör növelésére törekvı irányzatot nevezzük így.  
11  Kezdetben az egyház jogait korlátozó rendeleteihez próbálta megnyerni Róma 

hozzájárulását, de késıbb ezzel már nem kísérletezett. A pápa tehetetlenül 
szemlélte, hogy a császárnı radikálisan szabályozta az egyház vagyonszerzési 
képességét, meghatározta a szerzetesek létszámát, csökkentette a körmenetek 
és búcsújárások számát, gyakorolta a királyi tetszvényjogot, valamint ellenır-
zése alá vonta a közoktatást és a papképzést.   
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hogy a kor színvonalához mérten a lehetı legmagasabb szintre azt csak 
fia, József császár (1765-1790) juttatta el. A császárnı többek között a 
nem kifejezetten protestánsbarát rendeleteivel írta be magát a keresztény-
ség történelmébe, de tény, hogy különösebben a zsidósággal sem rokon-
szenvezett. Mint az un. barokk katolicizmus képviselıje, vallási türelmet 
nem ismert és 1742. december 24-én, mintegy „karácsonyi ajándék” gya-
nánt kiadta a saját vallásügyi rendeletét apja, VI. Károly nevezetes 1731. 
évi Carolina Resolutio-ja mintájára.  Mária Terézia uralkodásának idején 
bizonyos térségekben drasztikusan csökkent az artikuláris helyek száma,12 
protestáns templomok tucatjait zárták be és alakították át katolikus isten-
tiszteleti célokra, megyéspüspökök ellenırizték a protestáns lelkészek 
munkáját stb. A zsidókat azzal gyanúsította, hogy az örökösödési háború 
idején (1740-1748) összejátszottak a poroszokkal, – ti. gazdag zsidó ke-
reskedık anyagilag támogatták a porosz hadviselést – s ezért kiutasította 
ıket Prága városából. A környezı falvakból egy esztendı multán térhet-
tek vissza. A prágai zsidóság viszonylagosan nagy létszámának oka egyéb-
ként még I. Lipót császár (1658-1705) antijudaista politikájában keresen-
dı, aki elıször Bécsbıl, majd egész Alsó-Ausztriából kiutasította a 
zsidókat, akik közül sokan Prágában találtak új otthont, mások pedig I. 
Frigyes Vilmos porosz király (1713-1740) meghívására Berlinben teleped-
tek le. A porosz uralkodó „ökumenikus” gondolkodására utal emellett az 
a rendelete is, miszerint Poroszország minden leendı teológusának, illetve 
lelkészének legalább egy évet a pietista szellemiségérıl jól ismert Halle 
városában kellett tanulnia. E kötelezettség alól egyedül a königsbergi 
egyetem hallgatóit mentesítette.13     

József császár már társuralkodása idején, 1767-ben uralkodói en-
gedélyhez kötötte a pápai bullák kihirdetését, sıt mi több a placétumot 
még a püspöki rendeletekre is kiterjesztette. Ezzel a császárság területén 
jelentıs mértékben csorbult az a bevett évezredes joggyakorlat, miszerint 
a pápai rendeletek a világi törvények felett állnak, s a világi uralkodók 
kötelesek engedelmeskedni a pápai felhívásnak. Ugyanakkor rendeleti 
úton a legapróbb részletekbe menıen szabályozásra kerültek az istentisz-
teletek, a prédikációk idıtartamára, sıt még a templomokban használatos 
gyertyák számára is külön passzusok vonatkoztak. A „hasznos” tevékeny-
séget nem folytató szerzetesrendek éppúgy feloszlatásra kerültek, mint 
ahogyan a püspöki szemináriumokat is bezárták, s így ettıl kezdve pap-
képzést kizárólag az állam által szigorúan felügyelt központi szemináriu-
mokban lehetett folytatni Bécsben, cenzúrázott tankönyvek és a rendszert 
kiszolgáló tanárok segítségével.  

Míg a katolikus egyház számára a jozefinista törvények jószerivel 
elfogadhatatlanok voltak, addig a protestáns egyházak – legalábbis a ko-

                                                 
12  Olyan települések, leginkább szabad királyi városok, ahol a protestáns lelké-

szek mindennemő egyházi szertartást végezhettek.  
13  Johannes Wallmann: A pietizmus Kálvin, Budapest. 2000, 94. 
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rábbi állapotokhoz képest – virágkorukat élték. Köztudott ugyanis, hogy a 
Habsburg uralom évszázadai alatt a protestáns felekezetek erıteljes nyo-
másnak voltak kitéve, létezésüket, illetve mőködésüket a rezsim éppen 
csak megtőrte, de semmiképpen nem támogatta. Mivel József császár 
kifejezetten egységállamban gondolkodott, s az állam polgárai között nem 
ideológiailag, hanem kizárólag a társadalmi hasznosság tekintetében volt 
hajlandó különbséget tenni, így az 1781. október 25-én kibocsátott Tü-
relmi Rendelete egyértelmően az addig erısen jogfosztott protestánsok-
nak kedvezett. Szabad vallásgyakorlatot engedélyezett a számukra, kivonta 
ıket a katolikus püspökök ellenırzése alól, bizonyos feltételek mellett 
templomokat építhettek maguknak, s végül, de nem utolsó sorban vallá-
sukra való tekintet nélkül, képességeik és rátermettségük alapján tölthet-
tek be közhivatalt. A zsidóság számára megalkotott törvényei is azt a célt 
szolgálták, hogy a „zsidó nemzet” az eddiginél nagyobb hasznára váljék a 
császárságnak, mintegy zökkenımentesen beilleszkedve a birodalom né-
pei közé.  
„Intézkedései a foglalkozási korlátok csökkentését, valamint az oktatás reformján 
keresztül a zsidóság átnevelését és a keresztény társadalomba való beolvasztását kí-
vánták megvalósítani … Bár az uralkodónı 1764-es zsidórendeletében engedélyezte a 
bécsi zsidóknak a hazai ipari árukkal való kereskedést, nagy változást csak II. 
József rendelkezése hozott azzal, hogy lehetıvé tette a nagykereskedelemmel való fog-
lalkozást … Az uralkodó Bécs sikeresebb zsidó üzletembereinek nemességet is ado-
mányozott. Fenntartotta azonban a türelmi rendszert, azaz továbbra is csak egyéni 
engedéllyel, megtőrt idegenként telepedhettek zsidó családok a városba.”14  

A felvilágosult gondolkodás persze a század vége felé más tekin-
tetben is egyre erıteljesebben éreztette hatását. Nem véletlenül írja 
Heussi, hogy „minél szélsıségesebb formát öltött a 70-es évektıl a felvilágosodás, 
annál erıteljesebben jelentkezett a pietista, illetve ortodox ellenhatás és virágzottak az 
irracionális áramlatok, a miszticizmus, az okkultizmus és egyéb hiedelmek.”15 Ki-
bontakozási szakaszába lépett a német szabadkımővesség, gomba módra 
szaporodni kezdtek a legkülönfélébb misztikus-teozófiai társaságok és 
egyre több hívet tudhatott magáénak a gnosztikus gyökerekkel bíró ró-
zsakeresztes mozgalom. Noha bizonyos körökben még mindig erıteljesen 
hatott, sıt a 18. század utolsó évtizedeiben másodvirágzását élte a pietiz-
mus, alapvetıen mégis „a felvilágosodás a teológustársadalom nagy részét érintette, 
megnyerve magának majd minden egyetem teológiai oktatóit és hallgatóit. A katedrá-

                                                 
14  Prepuk Anikó: A zsidóság Közép-és Kelet-Európában Csokonai, Debrecen, 

1997. 47. A császár nem sokkal a halála elıtt a zsidóságra vonatkozó türelmi 
rendeletét is visszavonta, ami kisebb fajta riadalmat keltett, de I. Ferenc 1797-
ben  ismét hatályba léptette annak pontjait. Az új pátens a házassági és letele-
pedési korlátokat ugyan fenntartotta, de az ipari és kereskedelmi tevékenység 
elé nem állított akadályokat. 

15  Karl Heussi, i.m. 415. 
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kat és a tudományos irodalmat a felvilágosodás uralta.”16 Fontos tehát fokozot-
tan odafigyelnünk erre a kettısségre. 

A protestáns teológián belül az ortodoxia után újabb csapásként 
bontogatta szárnyait az ún. történetkritika, mely a filozófiai, bölcseleti 
módszerek alkalmazásával kívánta immáron más aspektusból feltérképez-
ni, illetıleg újraértelmezni a Szentírást.  

A katolikus egyházat is megérintette ugyan a felvilágosodás szel-
leme, de távolról sem olyan mértékben, mint a protestáns felekezeteket. A 
janzenizmus már a század elején erıteljesen visszaszorulóban volt és a 
felvilágosodás tanainak mintegy ellenhatásaként az egyházat mindinkább a 
misztika hatotta át. Mindeközben – ami a kifelé megnyilvánuló szupremá-
ciát illeti – Róma befolyása politikai síkon erıteljesen csökkent, s a francia 
forradalom idején mélypontjára süllyedt. 1798-ban, amikor a forradalmi 
seregek bevonultak az „örök városba” és kikiáltották a köztársaságot, nem 
véletlenül tőnt úgy a világ számára, hogy „a pápai hatalom örökre véget 
ért.”17   

Az Egyházi Állam átmeneti megszőnése nyilván komoly hatást 
gyakorolt a németországi katolicizmus mőködésére nézve, melynek már 
ezt megelızıen is komoly csapásokat kellett elszenvednie. Mivel az elsı 
két koalíciós háborút Bonaparte Napóleon vezetésével a franciák meg-
nyerték, így ennek következtében a német katolikus egyház ugyanúgy 
omlott össze, mint az egykori Német Birodalom. A németek 1797-ben 
kénytelenek voltak lemondani a franciák javára a Rajna nyugati partjáról, 
minek révén a három egyházi választófejedelemség, Trier, Mainz és Köln 
elvesztették a Rajna bal partján húzódó területeiket. Ez már önmagában 
véve is óriási veszteség volt, de a java még csak ezután következett. A 
regensburgi birodalmi választmány a nagyhatalmak nyomására 1803-ban 
kimondta a Rajnától keletre fekvı egyházi területek szekularizációját, mely 
lépéssel Németországban jogilag megszőntek az egyházi fejedelemségek. 
Tizenkét esztendıvel késıbb, a Szent Szövetség megalakulásának évében 
(1815) annak a három maradék fejedelemségnek is megszőnt az egyházi 
státusza, amelyek átmenetileg kikerültek a regensburgi döntések hatálya 
alól. Ezzel lényegében kezdetét vette a német tartományok felekezeti 
homogenitásának megszőnése, s bevégeztetett az 1555. évi augsburgi 
határozat sorsa is (cuius regio, eius religio), amely még a reformáció szá-
zadában területi alapon biztosított vallásszabadságot a német protestán-
sok (evangélikusok) számára. A bécsi kongresszus Németország területi 
újjárendezésekor egységes államokban egyesítette a katolikus és protestáns 
területeket. A német államszövetség alkotmányának értelmében a keresz-
tény felekezetek tagjainak teljes politikai és polgári szabadságot kellett 
biztosítani minden egyes tartományon belül. Kimondhatjuk tehát, hogy a 

                                                 
16  Uo. 415. 
17  Leopold Von Ranke: A pápák története Hungária, Bp. é.n., 693. 
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paritásos államrendszer lépett a századokon át bevettnek számító feleke-
zeti államrendszer helyébe.  
Ráadásul azzal a lépéssel, hogy II. Ferenc 1804-ben lemondott a német-
római császári koronáról és felvette az Ausztria császára címet, két esz-
tendıvel késıbb, 1806-ban maga a Német-római Birodalom is megszőnt 
létezni. Az osztrákok, a poroszok, a bajorok és az egykori birodalom töb-
bi germán népe most már valóban a saját útjait járhatta, hiszen még for-
málisan sem állt felettük egy a saját érdekeit minden áron érvényesíteni 
kívánó központi hatalom.  

Az új század azonban a világnézet, a tudomány és a mővészetek 
területén is jelentıs változásokat hozott a korábbi állapotokhoz képest, 
mely változásokat részben a filozófia indukálta. A felvilágosodás raciona-
lizmusát szinte törvényszerően váltotta fel a szépre, a jóra, s egyben a 
középkor állandóságára áhítozó, de valahol mégis újnak számító eszmei 
irányzat: a romantika. S noha Tokody Gyula szavaival élve „a romantiká-
nak közel sem voltak olyan kimagasló alakjai, mint a klasszikának”,18 azért a 
német területeken számos jeles filozófus, költı és író ragadott tollat an-
nak érdekében, hogy érthetıvé, s egyszersmind befogadhatóvá tegye kor-
társai számára a konzervatív gondolkodáshoz főzıdı viszonyának mély-
ben gyökerezı indítékait. Valóban – a forradalmak után – úgy tőnt, hogy 
Európa népei fogékonyságot mutatnak a régi-új eszmeáramlat befogadá-
sára. A katolikus egyházi élet felvirágoztatásában pedig – mely felekezet 
idıközben a szekularizáció hatására hihetetlen mértékő létszámbeli fo-
gyatkozást könyvelhetett el – igen komoly szereppel bírt. Szántó Konrád 
kifejezetten a németországi állapotokra fókuszálva így ír errıl: „A német 
egyház nagyarányú magára találását mindenekelıtt a romantika szellemi, irodalmi-
mővészeti irányzata segítette elı, mely a hideg, valamint száraz felvilágosodással szem-
ben felébresztette a vágyat a természetfeletti világgal kapcsolatos teremtı és misztikus 
élményekben részesítı vallás iránt…”19 Ez egyben azt is jelentette, hogy a 
régmúlt állandóságát képviselı katolikus egyház nem pusztán azok számá-
ra tőnt üdvös, de legalábbis elfogadható szervezetnek, akik kiábrándultak 
a hővös racionalizmusból, hanem sok olyan protestáns számára is, akik 
Luthert és a reformációt kezdték okolni a középkor „idillikus állapotai-
nak” felszámolásáért, s mi több, Németország területi, gazdasági, kulturá-
lis stb. kohéziójának, s így nagyságának megszőnéséért.  
S hogy a romantika ideológiája mennyire nem tett jót annak a hagyomá-
nyos, vagy ha úgy tetszik konzervatív protestantizmusnak, melynek szel-
lemi gyökerei a reformáció koráig nyúltak vissza, arról Jos Colijn egyház-
történész a következıket írja: „Teológia terén a romantika nemcsak a 
felvilágosodás ellen fordult, hanem a klasszikus reformátori tanítást is visszautasítot-
ta. Belemerült a misztikába és a vallásos érzésekbe. Megmaradt az individualizmus, 

                                                 
18  Tokody Gyula - Niederhauser Emil: Németország története Akadémia, Bp. 

1972. 145. 
19  Szántó, i.m. 376. 
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de a személyes gondolkodás elsıségét átvette a személyes tapasztalat. Bizonyos értelem-
ben kontinuitás figyelhetı meg a romantika és a felvilágosodás között: a romantikus 
ember sem bízik a tradíciókban, sem az intézményekben, hanem csak önmagában.”20 

Tömegek tértek vissza a katolikus egyház kebelébe, de ettıl füg-
getlenül a protestantizmuson belül is volt némi mozgolódás. A vallási 
megélénkülést jól mutatják az 1817. évi események, valamint a pietizmus-
nak és az ortodoxiának a szinte egy idıben történı megerısödése. A 
németországi protestánsok ugyanis 1817-ben ünnepelték a reformáció 
háromszáz éves jubileumát, melynek keretében igyekeztek mindennemő 
felekezeti torzsalkodást háttérbe szorítani. Poroszországban és néhány 
kisebb államban megvalósult a protestáns felekezetek uniója, mely vala-
mivel korábban még elképzelhetetlennek látszott. Az egyesülés folyama-
tában nem kis szerep jutott a még mindig ható racionalista és 
szupranaturalista gondolkodásnak, mely szerint józan emberi belátás kö-
vetkeztében egyesíthetıek a végeredményben egy tırıl fakadó és nagy 
vonalakban ugyanazt a tradíciót képviselı protestáns felekezetek. 1817. 
október 18-án került megrendezésre az ún. Wartburgi Ünnep, melynek 
keretében a romantikus, hazafias és vallásos lelkesedéstıl átfőtött egyete-
mi ifjúság megalapította a német diákszövetséget. A diákszövetség prog-
ramjában ott szerepeltek az alapvetı keresztény-nemzeti kérdések is. Két 
héttel késıbb, 1817. október 31-én Klaus Harms kieli lelkipásztor Lu-
therhez hasonlóan 95 tételben foglalta össze álláspontját kora nagy vallási 
problémáiról, olyan vitapontokat feszegetve, amelyek szemben álltak a 
nemrég elindított reformfolyamatokkal.  

Harms tételei egyfajta visszalépést jelentettek az ortodox luthera-
nizmus irányába, hiszen szerzıjük megkérdıjelezte nem csak a vallási 
racionalizmust, de magának az uniónak a létjogosultságát is, elıtérbe he-
lyezve a hitvallási iratok szellemiségéhez való ragaszkodás fontosságát. 
Tételei ellen legalábbis kezdetben feltőnıen sokan tiltakoztak, reflexiója-
ként pedig mintegy kétszáz kisebb-nagyobb terjedelmő írás látott napvilá-
got. Az ortodoxia mellett azonban szinte párhuzamosan kezdte szárnyait 
bontogatni az un. modern pietizmus, mely zászlajára tőzte az atyák hité-
hez való visszatérést, vagy legalábbis azt a szándékot, hogy a nagy refor-
máció elsı nemzedékének nagyjait mélyebb szinten kell kutatni a jövı-
ben. Az új ébredési mozgalom és teológia, melynek központját 
Würtembergben kell keresnünk, igen pozitív módon hatott a németorszá-
gi protestantizmus életére, s ugyanakkor kitermelt magából egy teljesen 
megújhodott teológusnemzedéket. A teljesség igénye nélkül emelhetjük itt 
ki például Ludwig Hofacker, Johann Christoph Blumhardt, Samuel 
Collenbusch és Friedrich Perthes nevét.  

Többek között ezek a teológusok is felléptek a porosz uralkodó, 
III. Frigyes Vilmos (1797-1840) azon törekvése ellen, miszerint az egyesí-

                                                 
20  Colijn, i.m. 342. 
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tett egyházakat nagyobb mértékben kellene bevonni a politikába egészen 
addig, mígnem megvalósul a porosz protestáns államegyház. „III. Frigyes 
Vilmos uralkodása idején 1815-ben a lutheránus és református egyház az óporosz 
unióban egyesült. A protestantizmusnak államegyházzá való megmerevedése ellen 
jobboldalt a régi lutheránusok, valamint az új pietista ébredési mozgalom lépett fel.”21   
A heves tiltakozás emberileg nézve persze teljesen érthetı, hiszen a trón 
és az oltár összefonásának szándéka, amit a római egyház a constantinusi 
fordulat óta töretlenül képviselt, sokak számára az ideológia szintjén is 
elfogadhatatlan volt. Egészen egyszerően szólva nem kértek ebbıl a min-
tából, s nem akarták ezt az eszmét átemelni immáron a protestáns vallás-
gyakorlatba.  

A politikai hatalomnak az egyház életében történı érdekérvénye-
sítése ellen talán az a Friedrich Schleiermacher (1768-1834) harcolt a leg-
vehemensebben, akit az utókor a 19. század egyik kétségkívül legnagyobb 
német protestáns teológusaként tart számon. İ magát az egyesülési fo-
lyamatot teljes befolyásával támogatta, de elvetette azt a koncepciót, mi-
szerint bármely uralkodó erıszakkal avatkozhasson be az egyház ügyei-
be.22   

Márpedig tudvalevı, hogy a protestáns unió megteremtését is 
maga a porosz király kezdeményezte, mellyel az állam vezetése erıs ideo-
lógiai alapokat kívánt teremteni a békés, kiegyensúlyozott közállapotok 
megvalósítása és megszilárdítása céljából. Az uralkodó már 1817. szep-
temberében deklarációt adott ki, s ebben a reformáció kerek évfordulójá-
nak küszöbén „emlékeztette” az érintetteket arra, hogy milyen bölcs do-
log lenne megkötni a protestáns uniót a szóban forgó jubileum 
alkalmából. Frigyes már csak azért is kezdeményezte az unió megteremté-
sét, mert noha maga az uralkodóház 1613 óta református volt, annak 
tagjai két évszázad leforgása alatt sem tudták elérni a poroszországi pro-
testantizmus egységesítését. A tervek nem egy esetben éppen az evangéli-
kus teológusok hajthatatlanságán bukott meg, de most végre elérkezett-
nek látszott az idı az unió létrehozására. Az eredeti politikai célkitőzések 
mégis hamar a feledés homályába süllyedtek és Frigyest az idı multával 
jobban lekötötte az általa is szükségesnek ítélt liturgikus reformtervezet 
megvalósítása, mintsem a politikai szempontok érvényesítése.  

„A király valóban kegyes, lelkiismeretes, bár nem túlságosan széles látókörő 
férfi volt, aki alapos tanulmányai ellenére is laikusként ítélte meg a dolgokat. Egyol-

                                                 
21  Heinrich August Winkler: Németország története a modern korban. I.k., 

Osiris, Bp. 2005. 89. 
22  Schleiermacher herrnhuti intézetekben tanult és fiatal korában ı maga is a 

pietistákhoz csatlakozott. Késıbb szembefordult a pietizmussal és teológiáját 
filozófiai alapokra építette. A vallások nagy világában egy fejlıdési folyamatot 
tételezett, mely eszme végsı soron elvezette ıt oda, hogy ne gondolkodjon 
hitvallásokban, sıt felekezetekben sem. İ volt az un. kulturprotestantizmus 
elsı nagy teológusa.    
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dalúan liturgikus reformokra törekedett, az egyházalkotmányi kérdések ugyanolyan 
hidegen hagyták, mint a politikaiak” – írja Heussi.23 Persze a háttérben nyil-
ván e mögött is volt némi politika, s nem tekinthetjük véletlennek, hogy 
az ortodox lutheránusok, mint például Scheibel, Steffens és Huschke nem 
csak a központi hatalom „cezaropapista” törekvéseit, de ezeken keresztül 
már magát az uniót is erıteljesen támadták. Vezetésükkel ólutheránus 
gyülekezetek jöttek létre, melyeket az állam nem volt hajlandó elismerni, 
sıt igyekezett lépten-nyomon ellehetetleníteni a mőködésüket, de ellenál-
lásukat megtörni végsı soron nem tudta. Sıt, az ólutheránus gyülekezetek 
száma, – melyek tagjai a 16. századi wittenbergi reformáció elárulásával 
vádolták az unió vezetıit – lassú növekedésnek indult. Ebben nem kis 
szerepe volt IV. Frigyes Vilmos (1840-1861) az eddigiekhez képest liberá-
lisnak tőnı valláspolitikájának, aki mindjárt uralkodásának kezdetén az 
ólutheránusokat sújtó rendeleteket visszavonta, s a letartóztatott lelkésze-
ket szabadon engedte. Ily módon az 1841-es boroszlói zsinaton létrejöhe-
tett a Poroszországi Evangélikus-Lutheránus Egyház.      

Idıközben azonban eljutottunk a 19. század derekáig, s IV. Fri-
gyes Vilmos uralkodása már kivezet bennünket a romantika korából. A 
negyvenes évek végétıl, a marxista szellem kiformálódásának elıestéjén 
egy új korszak veszi kezdetét, a forradalmak és a modernitás kora, mely a 
maga racionalitását még ha közvetetten is, de a felvilágosodás szellemisé-
géhez hasonlóan a teológiába is óhatatlanul belecsempészte. Kibontako-
zott egy újfajta kritikai irányzat, melynek hátterében látens módon ott 
húzódott Hegel spekulatív filozófiája. David Friedrich Strauss, majd az ı 
nyomdokain haladva Ferdinand Christian Baur és a tübingeni iskola igen 
kemény bírálat alá vonta nem csak a keresztény hagyományokat, de magát 
a Szentírást is, mintegy megkérdıjelezve annak ihletettségét, s így egyszer-
smind a hitelességét. E folyamat mibenlétének és a tárgyalt korszak val-
lásügyi helyzetének átfogóbb vizsgálata azonban már egy másik ilyen jel-
legő tanulmány tárgyát képezhetné… 
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