
XXIV.
Szomszédaink:  1. Az osztrák evangélikus egyház

Ökumenikus Hiradónkban távoli országok ker. testvéreinke életével 
gyakran foglalkoztunk már, most néhány alkalommal közvetlen szomszéda
ink életéről adunk egy kis tájékoztatót. Ma az osztrák evangélikus 
testvéreink multjáról és jelenéről beszélünk.

A mult Két fő vonás jellemezte az osztrák evangélikusok életét az 
elmult négy és fél évszazadban: 1. Ausztrik német nyelvű terület,igy 
a legnagyobb hatással természetesen a németországi ev. egyházfőit az 
osztrák evangélikusságra. 2. Ausztria a Habsburg dinasztia főfészke 
volt, a Habsburgok pedig fanatikus r.katolikusok voltak.

"Kolostorok sokasága jellemezte egykor a Habsburgok országát. A re
formáció mégis alaposan átjárt minden népréteget,annyira, hogy a l6.szd 
közepén - hazánkhoz hasonlóan - az ország nagy része /egyesek szerint 
9/10 !/ a reformáció hive lett. Csaknem 200 éven át tartó kegyetlen 
harc árán tudott csak az ellenreformáció diadalt aratni. A titkos pro
testantizmus élt az elnyomás ideje alatt is - osztrák bányászlegények 
titkos evang. összejöveteleket tartottak tárnákban, parasztok erdősben 
gyültek össze istentiszteletre - a sok fenyegetés és az erőszak számos 
jele sem tudta végkép megtörni a protestantizmust."

Az evangélikus egyház hivatalosan elismert, törvényes testületté csak 
1781 után lett. Sz a nevezetes dátum II.József türelmi rendeletének a 
kiadási éve. A felvilágosodás e jellegzetes uralkodója tanutsitott elő
ször vallási toleranciát a Habsburgok közül. - De amint emlitettük az 
osztrák evangélikus egyház sokkal régibb, mint hivatalos szervezete. 
Tudunk arról, hogy már"1524-ben rendelet tiltja Luther iratainak olva
sását: "Hogy az ország szabad maradhasson ettől az új eretnekségtől",
- mondja a rendelet szövegét. Még e bben az évben kivégeznek egy bécsi 
lelkészt és egy évre rá meg két felsőaasztriai evangélikus lelkipász
tort. A tilalom, üldözés, kivégzések ellenére terjed az evangélium 
ügye és a század közepére az ország lakosságának zöme a reformáció hive!

Az ellenreformáció eredményesen II.Rudolf alatt lép fel. Szörnyű 
szenvedések egész sora zúdul az osztrák evangélikusságra. Fogság, bör
tön, kivégzés. Egész Európa protestantizmusát lázba hozza a hir:173l- 
ben Salzburgból 20,000 evangélikusnak kell kivándorolnia. /Ez a kiván
dorlás lett a történelmi alapja Goethe hires Hermann és Dorottya c. 
elbeszélő költeményének./ Ezek alatt az esztendők alatt hat egymás utá

 ni nemzedék evangélikussága katakomba-keresztyénséget élt, minden csa- 
 lád kis ker. gyülekezetté vált újra, mint az első keresztyének idejében. 
    1781 után szabad gyülekezetei szervezni, templomokat épiteni / ha 
harang, torony, utcai bejárat nélkül is/,iskolát létesiteni az evangé- 
 likasoknak. Ha nem is kapnak még egyenlő jogokat a r.k.-okkal, de val- 
 lásos türelmet, toleranciát tanu si tanak irántuk és ez elég ahhoz,hogy 
  mint termékenyitő eső után nyáron a gombák, egymásután kidugják fejü- 
 ket az evangélikus gyülekezetek két évszázados rejtettségükből. Főleg 

        Karinthiában,Felsőausztriában és Stájerország 
 egyes részein létesülnek egyházközségek. Az egyház népének zöme falusi 
 parasztlakosságból kerül ki, de városokon is alakulnak gyülekezetek. — 
 Ferenc József idejében, 1861-ben jelenik meg az ú.n. Protestáns Charta, 
 amely teljes faliasszabadságot biztosit. - 1861l-től 1999-ig 97 ezerről 
  evangélikusok száma felmegy 400.000-re, ez a szám aztán még tovább
 gyarapszik, sajnos azonban ez a gyarapodás nem tisztán az igehirdetés

gyülekezet teremtő hatásának köszönhető, hanem közrej á t s z o t t  
 tikai, kulturális tényezők is. Néhány ilyet megemlitünk. l.Az ú.n. Los 
 von Rom mozgalom. Ugy látszott a századforduló idején,hogy Ausztriában 
a r. katolicizmus a középeurópai fellegvárában megrendült Róma szuvereni-
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Egy kezdetben inkább nemzeti, utóbb vallásos szinezetű mozgalom valósá
gos kitérési lázat eredményezett Ausztriában. Az első világháború végé
ig mintegy 100 ezer ember tért ki a r.k. felekezetből, ebből kb. 15-20 
ezer csatlakozott az evangélikus egyházhoz.

2. 1921-ben új válástörvényt vezettek be, s erdekes módon ennek követ
keztében 30.000 lélek tért be az evang. egyházba.

3 . 1934-ben az osztrák r.k. egyház kizárta tagjai közül a Szcialdemok- 
rata pórt tagjait, ekkor is nagy tömeg, mintegy 25.000 ember került át
az evang. egyházba, ebből 17.000 gyári munkás.

Ezeket a tömeges betéréseket 122 gyülekezet vette fel, s az ilyen mó
don megduzzadt gyülekezetek sok nehézséget jelentettek a szolgálat meg
felelő ellátása terén. A legnagyobb probléma az utolsó 60 esztendőben az 
osztrák evang. egyházban kétségtelenül az volt, hogyan lehet a beolvadó 
nagy tömeget valóban evangélikussá tenni, igével komolyan ellátni, pro
testáns szellemben és életre nevelni. A legkülönbözőbb vélemények hang
zottak el és láttak sajtóban napvilágot e nagy kérdéssel kapcsolatban. 
Mindenesetre két jellemző vonás rávésődött az osztrák evangelikusság ar
culatára: az ipari munkássággal való kapcsolat és a laikus elem hangsú
lyozása az egyház életében /nagy klérus elleni hangulat/.

A nemzeti szocialista idők is sok nehézséget jelentettek az osztrák 
evangélikus egyházban, részben egy nagyon erős nacionalista hullám meg- 
széditett embereket a gyülekezetek soraiban is, főleg az ifjúságban, 
részben sok régi intézményt veszitett az egyház és sok régebbi szolgála
ti lehetőségétől fosztatott meg.

A második világháború végén Jugoszláviából és Erdélyből származó nagy 
csoport németajkú menekült lakosság, főleg erdélyi szászok gyarapitották 
az osztrák evangélikusok számát és egyben terheit is.

Ennyit a multról, erről a bizony sok próbával teli multról,és ezután 
nézzük a jelen jellemző vonásait:

A jelen Az l949-ben élet beléptetett egyházi törvény szerint az oszt
rák egyház három szervezeti egységet ismer: a gyülekezetet, az egyház
megyét és az egyházegyetemet./Kerület nincsen, mint nálunk./ Egy püspök 
áll az egyház elén, jelenleg Dr.Gerhard May - az ő feladata, hogy az egy
ház szavat a nyilvánosság, a közvélemény felé érvényesitse. Segitsége és 
tanácsadója a szuperintendensek konferenciája. A legfelső szerv az ú.n. 
főzsinat, amelyben egyháziak és világiak egyaránt vannak képviselve.
Meg kell emliteni, hogy az evangélikus egyházba 6 református gyülekezet 
is tartozik, 1959 dec.31 statisztikai adatai szerint 414.812 lélek tarto
zik az egyházhoz, ebből 399.493 a lutheránus és 15.319 a református.
157 gyülekezetben folyik a szolgálat. A legnagyobb gyülekezet az egyik 
bécsi gyülekezet / Wien-Gumpendorf/, amelynek 18.600 tagja van, a leg
kisebb gyülekezet a burgenlandi Sziget in der , Wart, 330 lelkes gyüleke- 
zet, ott az istentisztelet nyelve is magyar./Lakosai Erdélyből vándorol
tak ki. A reformációt már a XVI.szd-ban elfogadták./ - A gyülekezetek 
átlaglétszáma 2642. Csak a keleti határon, a Magyarországgal szomszédos 
Burgenlandban van összefüggő lutheránus tömb. Itt a lakosság 14 ,-a evan- 
 gélikus, máshol csak 5-6 % , Bécsoen a lakosságnak 8 %-a evangélikus. Van 
egy 100 %-osan evangélikus falu is: Schönherrn. Az ilyen százalékarány 
 miatt az osztrák evangélikusok egyik legnagyobb problémája a szórvány-



év óta ú jra. Végzi ez az egyház is az árvák, elhagyottak, betegek és 
öregek között a diakónia szent szolgálatát. - Az osztrák evang. egyház
nak egy részben ma is erősen r.k., részben erősen szekularizalódott kor- 
nyezetben kell megtalálnia a helyét,s ma abban a reménységben el, hogy 
ez a sokat szenvedett, hányatott multú egyház egy nyugodtabb, konszoli
dáltabb környezetben fejlődhetik a jövőben. Enhez kivánjuk mi is Isten 
áldását.
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XXV.
Szomszédaink: 

               2. Evangélikusok Jugoszláviában

Talán nincsen még egy másik állama Európának, amely nemzeti, nyelvi 
és vallási szempontból olyan összetett volna, mint Jugoszlávia. Ez az 
állam 6 köztársaság szövetsége, mégpedig a szerbiai, horvátorszagi, 
szlovéniai, bosznia-hercegovnai, macedoniai és montenegroi köztársaság 
szövetsége, területe majdnem háromszorasa Magyarország n a k , 256.393 k m 2, 
lakosainak száma kereken 17 millió. É .Ny-on a szlovének és horvátok, kö
zépen szerbek, É.-on magyarok és szlovákok,Délen montenegroiak Lak
nak és ahány nép, annyi nyelven beszélnek... Vallásilag: 
doxok, protestánsok éppenúgy megtalálhatók,mint a mohamadának. /2 millió 
mohamedánt tartanak számon./

Evangélikus testvéreink nagyon szétszórva élnek a külön bözö népcsopor- 
tokban, területileg is többnyire nagy távolságban egymástól a r.k. szlo
vén falvaktól kezdve a csaknem teljesen mohamedán lakosságú Szarajevoig 
mindenütt. Szervezetileg az első vh .előtt az evangélikusok csaknem ki
zárólag a Magy.Evang.E.-hoz tartoztak, s csak egynéhány gyülekezet N y .- 
on tartozott a bécsi egyházi főhatóság alá. Az 1920-as években két evang, 
egyházszervezet létesült, még pedig egy ú.n. német egyház 130.000 taggal, 
és egy szlovák egyház 60.000 taggal. Az előbbihez tartoztak a magy.nyel
vű hivek is. A szlovák egyház ma is megvan változatlanul, a német egyház 
feloszlott, miután kb.100.000 németajkú evangélikus kivándorolt, vagy- 
elpusztult a 2.vh. után közvetlenül. A maradék 3 csoportra oszlott szét: 
szlovén, horvát és magy. egyházra. Közvetlenül a 2.vh. befejezése után 
az a szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy az azelőtt német egyházhoz 
tartozó valamennyi ingatlant és ingóságot lefoglalta a hatóság, nem 
azért, mert egyházi tulajdont képeztek, hanem mert volt német vagyonnak 
minősitették es minden nemet f vagyon állami tulajdonba került automa
     I l y e n  körülmények között az evangélikusok gyakran használtaktikusan 
olyan épületeket, amelyek r.k, vagy orthodox tulajdonban vannak, máskor 
meg az evangélikusok adták kölcsön más feleketű keresztyéneknek épületei
ket. A szükség olyan ökumenikus közösséget alakitott ki, amilyent nehéz 
lett volna elképzelni akár 20 esztendővel ezelőtt is. Nem csak épületek 
kölcsönzésével, hanem személyi segitséggel is támogatták egymást a ker. 
felekezetek. Előfordult pl. az, hogy evang. gyülekezetnek orthodox s.lel
késze volt éveken át /Zágráb/. Ahol" új egyházi szervezetek létesültek, 
tehát szakítottak a volt német egyházi multtal, ott lassan új élet in
dult. Az épületeket visszakapták, rendbehozták . Ez természetesen nagy 
anyagi áldozatokat jelentett a hivek részéről, hiszen a legtöbb épület 
a háború alatt és után megsérült vagy sokáig teljesen elhagyottan és 
gondozatlanul állt evekig.
   Az egyházaknak sok közös problémája van. Az egyik legnagyobb a lelkész 
képzés nagy kérdése. Az első vh. előtt az evang. teológusok Németország 
különböző teológiáin, Bécsben, Pozsonyban vagy Sopronban tanultak. A vh . 
után megállapodás jött létre a Belgrádi orthodox theol. fakultással, a- 
mely szerint az evang. hallgatók resztvehettek az előadásokon és ezek 
mellett külön evang. előadok adták le az evang. tárgyakat. A második vh. 
után évekig egyáltalán nem folyt evang. teológusképzés. Jelenleg is elég-


