- 41 év óta ú jra. V é gzi ez az egyház is az árvák, elhagyottak, betegek és
ör egek között a diakónia szent szolgálatát. - Az osztrák ev ang. e g yh áz
nak egy részben ma is erősen r.k., részben erősen szekularizaló dott korny ezetb en kell megtalálnia a helyé t ,s ma abban a reménységben el, hogy
ez a sokat szenvedett, hányatott multú egyh á z egy n yugodtabb, konszoli
dáltabb környezetben fejlődhetik a jövőben. E nhez ki vánjuk mi is Isten
áldását.
XXV.
Szomszédaink:
2. Evangélikusok Jugoszláviában
Talán nincsen még egy másik állama Európának, amely nemzeti, nyelvi
és vallási szempontból olyan összetett volna, mint Jugoszlávia. E z az
állam 6 köztársaság szövetsége, mégpedig a szerbiai, horvátorszagi,
szlovéniai, bosznia-herce g o v n a i , macedoniai és montenegroi kö z társaság
szövetsége, területe majdnem háromszorasa Magyarorszá g n a k , 2
k m 2,
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lakosainak száma kereken 17 millió. É .Ny-on a szlovének é s horvátok , kö
zépen szerbek, É.-on magyarok és szlovákok,Délen montenegroiak Lak
na k 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 n épcsoportokb a n , területileg is töb b n yire nagy távolságban egymástól a r.k. szlo
vén falvaktól kezdve a csaknem teljesen mohamedán lakosságú S zarajevoig
mindenütt. Szervezetileg az első vh .előtt az evangélikusok csaknem ki
zárólag a Mag y .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 tartozt a k a magy.nyel
vű hivek is. A szlovák egyház ma is megvan változatlanul, a német egyház
feloszlott, miután kb.100.000 németajkú evangélikus kivándorolt, vagyelpusztult 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 ingó ságot lefoglalta a hatóság, nem
azért, mert egyházi tulajdont képeztek, hanem mert volt német vagyonnak
minősi tették es minden nemet f vagyon állami tulajdonba került automa
t
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I l y e n körülmények között az evangélikusok gyakran használtak
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 alaki tott ki, amilyent nehéz
lett volna elképzelni akár 20 esztendővel ezelőtt is. Ne m csak épületek
kölcsönzésével, hanem személyi segi tséggel 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 orthod ox t heol. fakul t á s s a l , amely szerint az evang. hallgatók resztvehettek az előadásokon és ezek
mellett külön evang.
előadok adták le az evang. tárgyakat. A második v h .
után évekig egyáltalán nem folyt evang. teológusképzés . Jelenleg is elég-

- 42 telen a teol. hallgatók száma. Ma Erlangenben, Hamburgban és Bécsben
tanul néhány evang. teol, hallgató állam i engedéllyel. A lelkészek
átlagos életkora több mint 50 év! Tehát elöregedett a lelkészi kar!
A másik nagy probléma az anyagi kér d é s . Az evang. egyház semmiféle
államsegélyben nem részesül. Egészen a m aga erejére van utalva, bár
más országokban élő evang. testvérek is sok segitséget nyu jtottak a
rászorultaknak.
Nézzük most már az egyes tájegységeken élő evangélikusok életét
egy kissé közelebbről:
Az evang. egyház Horvátországban és B osznia Hercegovinában
Nagy szétszórtságban mintegy 3 millió lakos között 11.500 evangéli
kus él, a legtöbb igen kicsiny gyülekezetben. Horvát, német, magyar,
sőt olasz anyanyelvűek is v a nnak közöttük. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
Európa legszétszórtabb és legkevésbbé egységes evang. egyháza itt él.
Az istentiszteleteket több nyelven tartják. A liturgiát minden lelkész
maga forditja németből vagy magyarból horvátra, sőt sokszor a bibliai
textust is, mert a horvát bibliaforditás teljesen elavult, nem értik
meg a mai emberek. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy új horvát nyelvű
evang. énekeskönyv, amely 329 éneket tartalmaz. Ezt
nagy eredménynek lehet elkönyvelni, mert évekig semmiféle horvátnyelvű evang. sajtótermék nem látott napvilágot. - A templom-épületeket
ma már mind visszakapta ez az egyház.Utoljára a sarajevoi templomot.
Ma ez a templom jelenti DK.Európában az evangélikusság végvárat. - Er
d eke s megjegyezni, hogy évente elég sok betérőt jelentenek a gyülekezetek, főleg a r.k. egyházból.
Az evang. egyház Szerbiában és Voj vodinában
Az ezelőtti bácskai és
bánáti területeken élő magyar és németajkú evangélikusok eg y esültek
j a II.vh. után egy egyházmegyében, élükön esperes áll. Egy darabig ők
sem használhatták: templomaikat, mert azokat német tulajdonnak tekintet
ték. Azelőtt mintegy 40 lelkész működött itt, ma 6. Legnagyobb problémáik egyike a bibliakiadás szünetelése. - Egyik szomorú különlegessége ennek az egyháznak, hogy a belgrádi evang. templom még mindig ninc sen az evang. egyház birtokában, Belgrád tehát egyike Európa azon
kevésszámú fővárosának, ahol nincsen működő evang . templom, pedig itt
1930-ban még 3000 lelkes evang. gyülekezet élt, amelynek 1/3-a szerb
anyanyelvű volt.! /Több mint fele magyar./
Az evang. egy ház Szlovéniában
Hivatalos nevük: A Szlovén Népköztártársaságban élő Protestáns E speresség. Mivel az Ágostai Hitvallást
vallják, nyilván evangélikusok. Két magyarul beszelő falu lakosságán
k ivül nyelvi egységet képviselnek és ősi tradiciók hordozói. Itt nincsenek nagy távolságok, s noha a gyülekezetek egyharmadának van csak
ö nálló lelkésze, mégis minden gyülekezet gondozásban részesül. - Itt
a l i g maradt németajkú evangélikusság, szlovén és szerb ajkú, javarészt
g y á rimunkások csatlakoztak az evang. egyházhoz és új evang. gyülekezetek
is alakultak, igy p l . Ljubljanában, Szlovénia fővárosában. A h áb orú előtt 250 kizárólag németajkú gyülekezeti tag élt, ma 400 tagú a
g yülekezet és németajkú egy sincs közöttük. Ez a kis egyház eléggé elk ü l ö nülten él, főleg nyelvi nehézségek miatt, távol nagyobb testvéreit ő l . Sok nehézséggel küzködnek: nincsen mai bibliaforditásuk, h asználénekes könyvük, megfelelő és egységes istentiszteleti rendjük, stb.
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Szabadkán 1000, Domonkosfán 500, Hodoson 400, Légrádon 300,
Fiu méban 80 magyar evangélikus él.
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kivonulásával a 17.sz d második felében elnéptelenedett falvak és városok
maradtak hátra az akkori M.o.-nak ezen a részén. Sok új telepes került
ide, köztük szlovák ajkú evangélikusok is. Az I.vh. előtt ezek az evangé
likusok a Magy.Evang.E. kereteben éltek 3 egyházmegyében. 1918-ban a há
rom egyházmegye egyesült önálló szlovák egyházzá. 1931- ben püspököt vá
lasztottak, Veres Á dámot, aki t később Starke Samuel követet t hivatalá
ban; ma is él és 1955 óta ő a jugoszláviai evang. egyházak nemzeti taná
csának elnöke. / E zóta tagja különben a jugoszláviai evang. egyház az
Evang . Világszövetségnek./ - Alkotmányuk hasonló a magyar evang. egyházé
hoz. - Erős kapcsolatban élnek a szlovákiai evang. egyházzal, liturgiá
juk, agendájuk, énekeskönyvük is azonos. Teológusaik Pozsonyban tanulnak
/int általában a szlovák gyülekezetek mindenütt, nag yon konzervativak,
pl. új istentiszteleti rendet, új bibliafordítást nehezen lehet bevezet
ni náluk, az az egyháztest ment át legkevesebb megpróbáltatáson a II.vh.
alatt és után. Templomlátogatási arányszáma a legjobb. Több ezer lelkes
gyülekezetük, sőt 4 négyezernél nagyobb lélekszámú gyülekezetük is van.
e
J lenleg 10 lelkészi állásuk üres é s vár betöltésre.
S zomszédaink, mégis keveset tudunk róluk, alig ismerjük egymást.
Más kérdésekkel küzkö dnek, mint m i , több megpróbáltatáson mentek keresz
tül, mint mi. Legalább imádságban tartsuk a kapcsolatot szomszédságunk
ban élő testvéreinkkel!

XXVI.
Szomszédaink

III.
A romániai evangélikusság

A romániai evangélikusság túlnyomó többsége Erdélyben él. Ha könnyebb
is végigtekinteni életükön, mint a jugoszláviai evangélikusok életén,
/ahogyan azt a mu lt alkalommal tettük/, mégsem egészen egyszerű képlet
ez sem. M ár maga az a tény, hogy szomszédunkban elő evang. testvéreink
között négy különböző nyelven hangzik isten igéje, bonyolulttá teszi az
egyház életének felvázolását.
Az evangélikusság összlétszáma ma mintegy 200 .000 lélek. Jellegzete
sen kisebbségi vagy szórvány-egyház tehát, három nagyobb ke r. felekezet
tagjai között élnek az evangélikusok: a 14 milliós orthodox vagy görög
keleti egyház, a másfél milliós r.k, egyház és a kb 1 milliós ref. egy
ház adja meg a keresztyénség képét. Mint érdekességet kell megemli teni,
hogy a világon ilyen kis területen egy tömbben itt él a legtöbb unitári
us, ma mintegy 60-70 ezer hivük van. Hogy őket mennyire lehet egyszerűen
a p r o t e s t á n s o k közé sorolni, az külön kérdés, érdemes lenne egyszer er
ről is beszélni. Be most térjünk vissza az evangélikusok ismeretesére:
Erdély mindig egy kis külön világ v o l t , s ha M.o .-hoz tartozott is,
kulturális , gazdasági és politikai t örténete és tendenciái mindig mások
voltak. Ez természetesen éreztette hatását az egyházi életben is. M ig a
Habsburg uralom alatt a reformáció népe sok elnyomást és üldöztetést
szenvedett, addig itt szabadon élhetett. Sőt még a reformáció előtt is
kivételes egyházi helyzet állott fenn, mert pl. az erdélyi szászok nem
tartoztak az erdélyi r.k. püspökség alá, hanem egy németországi püspök
külön t erülete, illetve egyházmegyéje voltak. Itt jegyzem meg azt,hogy
az erdélyi szászok nem igazi szászok, hanem a közép R ajna és Mosel vidékéről származó németek, akik 1141 és 1161 között kerültek Erdélybe, ebben
az időben mindenféle n é m e t a j k ú
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svábnak. Már a reformáció első hullámai elérik Erdélyt: magyar és német

