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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 mult alkalommal tettük/, mégsem egészen egyszerű képlet 
ez sem. Már 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 ker. 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 megemliteni, 
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 protestánsok 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 volt, s ha M.o .-hoz tartozott is, 
kulturális , gazdasági és politikai története 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 területe, illetve egyházmegyéje voltak. Itt jegyzem meg azt,hogy 
az erdélyi szászok nem igazi szászok, hanem a közép Rajna és Mosel vidé- 
kéről származó németek, akik 1141 és 1161 között kerültek Erdélybe, ebben 

az időben mindenféle németajkú embert szásznak neveztek,mint ahogy később 
svábnak. Már a reformáció első hullámai elérik Erdélyt: magyar és német

A  j u g o s z l á v i a i  s z l o v á k  a j k ú  e v a n g .  e g y h á z
kivonulásával a 17.szd 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 követett hivatalá
ban; ma is él és 1955 óta ő a jugoszláviai evang. egyházak nemzeti taná
csának elnöke. /Ezóta 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, nagyon 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. 
Jelenleg 10 lelkészi állásuk üres és vár betöltésre.

Szomszédaink, mégis keveset tudunk róluk, alig ismerjük egymást.
Más kérdésekkel küzködnek, mint mi, több megpróbáltatáson mentek keresz
tül, mint mi. Legalább imádságban tartsuk a kapcsolatot szomszédságunk
ban élő testvéreinkkel!
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nyelven hangzik az evangélium. Hivatalosan 1543 dec.26-án a brassói vá
rosi tanács fogadja el először a "megtisztitott hitet", méghozzá Hon- 
ter/us/ János könyve alapján, amit a lutheri reformációról irt. 1547-ben 
szervezdednek külön a római egyháztól. 1557-ben a Tordai Országgyűlés 
pedig általánosságban kimondja a vallásszabadságot és toleranciát és ez
zel mintegy 200 évvel előzi meg a legfejlettebb európai államokat ezen 
a téren, hiszen másutt a toleranciáról csak a XVIII.szd. második fe l é - 
től kezdenek beszélni, a felvilágosodás korától kezdve, büszke is volt 
erre Erdély, mint nagy vivmányára és drága kincsére. - A távoli multat 
elhagyva, nézzük most már a mai egyház kepét és a négynyelvü egyházról 
 /német, magyar, szlovák, román/ a két nagy ággal foglalkozzunk, a német 
és a magyar egyházzal.
A Román Népköztársaságban élő Zsinatpresbiteri Agostai Hitvallású Evang. 
Egyház - ez a hosszú név a hivatalos neve a magyarajkú evangelikusság 
egyházi szervezetének. 1886-ig egy egyházi szervezetbe tartoztak a szá
szokkal. Ekkor Brassó környéken elő magyar falvak evangélikussága azt 
kérte, hadd tartozzék a Magyar Evang.Egyházhoz. Ez a kérelem valószinű
leg inkább nemzeti, mint hitvallásos alapon született meg. - Az I.vh. 
után egész Erdély Romániához került, s a magyar gyülekezetek külön ön- 
álló egyházszervezetbe tömörültek. Ez a szervezet ma is él és funkcionál. 
 Szervezetileg egy egyházkerületet alkotnak 3 egyházmegyével. A kerület 
székhelye Kolozsvárott van, s a jelenlegi püspök Argay György /69 éves/, 
aki többek között arról is nevezetes, hogy négy nyelven egyformán jól 
tud beszélni és igét hirdetni! A három egyházmegye a következő: a nagy
bányai, brassói és aradi egyházmegye, mindegyik élén egy esperes áll. 40 
gyülekezetben mintegy 50 ezer evangélikus testvérünk él ebben az egyház
ban. A hivek túlnyomó többségben a falusi lakossághoz tartoznak. A leg
több gyülekezet Háromszék vármegyében, Udvarhely és Csik vármegyében van. 
Egyik legnagyobb problémájuk a lelkészhiány. Ezért természetes náluk az, 
amit kevés európai evang. egyház mondhat el, t.i. hogy nőket is felszen
telnek és alkalmaznak lelkészi szolgálatra. Jelenleg 2 teológiát végzett 
nő szolgál aktiv lelkészként /lutherkabátban!/, az egyik özv. Kiss Béláné 
 Csernátfalván, a másik Fejér Katalin Sepsiszentgyörgyön. - Lelkészképzé- 
 sük különben Kolozsvárott történik. Azelőtt a magyarnyelvű Ref. Teol. fa
kultáson volt egy evang. tanszék, 1949 óta pedig egy közös prot. teol. 
főiskolán, amelyen reformátusok, evangélikusok es unitáriusok egyaránt 
tanulnak. Az állam finanszirozza ezt az intézményt és az állam nevezi ki 
a tanári kart is. Jelenleg a professzorok között három evangélikus van, 
/Dr.Opfermann Ernő, Dr. Rapp Károly és Dr. Lengyel Lóránt/. Egy ujságot 
és az évenként megjelenő egyházi kalendáriumot adnak ki evang. sajtótermé 
ként.Eléggé elzártad élnek, nemzetközi ökumenikus kapcsolatuk alig van. 
Istentiszteleti rendjük más, mint a mienk. Még Járosi Andor, volt neves 
kolozsvári lelkész állította össze. A lelkész és a gyülekezet között  
hangzó váltakozó ének jellemzi, biblikusabb és talán melegebb is,mint a 
mienk. Az erdélyi magyar evangélikusság nagyon szereti ezt a sajátos li
turgiát.

Ehhez az egyházi szervezethez tartozik két szlovák nyelvű gyülekezet 
is, mindkettő a volt Bánát területén és egy román anyanyelvű gyülekezet 
Bukarestben. Ez talán a legifjabb gyülekezet, közvetlen a II.vh.előtt ala
kult, eredetileg mint zsidómissziói állomás, egy lelkes norvég lelkésznek 
Solheimnek a munkája nyomán. A legtöbb zsidószármazású ker. azóta kivándo
rolt, a norvég lelkész is hazament, de megmaradt a gyülekezet és jelenleg 
2 lelkész teljesit szolgálatot benne. Azt mondják, egyik legelevenebb éle- 

gyülekezet ez a bukaresti román nyelvű gyülekezet. Bukarestben van kü— 
lönben magyar-nyelvű egyházközség is, a jórészt Brassó mellől származó 
magy. evangélikusok alkotják /Hétfalu - ma Szecsele város/. Az erdélyi

f
 magy. evang. egyház bizony kicsiny, de lehet a kicsiny is jelentős, ha fel 
ismeri szolgálatát és teljesiti, ami reá bizatott. Járosi Andor mondta 
gyik tanitványának egyszer Kolozsvárott:"Fiacskám, nagyobb csoda ez a 
templom itt Európa keleti sarkában, mint a dóm Kölnben. Több emberség kel-
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lett a megépitéséhez." Amit a kolozsvári templomról mondott, igaz az 
egész erdélyi magyar evangélikusságra vonatkozólag is...

A Román Népköztársaságban élő Ágostai Hitvallású Protestáns Egyház
- ez a hivatalos neve ma a németajkú evangélikusok egyházi szervezeté-  
nek. Azelőtt A.H.Prot.Egyháznak nevezték. Egy magyarajkú gyülekezet is 

 tartozik ide: Kiskapus. Különben tiszta németajkú gyülekezetek alkot
ják. Mintegy 200.000 tagja van majdnem 300 gyülekezetben, de csak 1 6 0  
lelkész szolgálatával. Ezek közül a lelkészek közül több mint 60 túl van 

 a nyugdij korhatáron, de tovább szolgál, mert nincs megfelelő utánpót- 
 lás. - Szervezetük nagyon hasonló a miénkhez, az a különbség mindössze, 
 hogy a presbitériumok mellett náluk ma is megvan a képviselőtestületek 
szerepe. Egy püspökük van, Müller György személyében, aki Nagyszebenben 
székel. Néhány évvel ezelőtt prédikált itt Budapesten, a galyatetői 
EVT .KB. ülés alkalmából. -

Ezt az egyházat a II.vh. alapjaiban rázta meg, mind személyi, mind 
anyagi veszteségei óriásiak voltak. Már-már úgy látszott, hogy egészen 
 pusztulásra van itélve, de az utóbbi esztendőkben ismét erőre kapott és 
 a megújulás jelei mutatkoznak rajta. - Azelőtt szoros egységben ált a 
szász nép és az evang. egyház. Talán túlságosan is nemzeti jellegű volt 
 az egyház. Ami hatással volt a népre, az az egyházra is és forditva. A 
kultúra különösen is összekapcsolódott az egyház életével. Erős iskola- 
hálózatuk is volt. 1930-ban pl. 250 elemi iskolát, 9 polgári iskolát,
6 gimnáziumot, 2 tanítóképzőt tartottak fenn. Gazdasági nehézségek már 

 a II.vh. előtt is mutatkoztak, de a II.Vh.alatt és után szinte össze- 
 omlott minden. íindun egyházi épületet - Jugoszláviához hasonlóan - mint 
 volt német tulajdont, államosítottak, s csak évek multán kerültek a 
 templomok és parókiák vissza egyházi tulajdonba. Személyi téren akkor 
 kezdődött a baj, amikor 1943-ban a megszálló németek a szász fiatalokat 
kivették a nemzeti hadseregből és német katonáknak sorozták, 1944-ben 

 pedig Erdély egész északi részét kiüritették. Ekkor kerültek Ausztriába 
 és Németországba az erdélyi szász családok, a legtöbbjük ma is ott él. 
 létszámuk az eredeti 1/3-ára csökkent! Az otthon maradt lakosság egy ré- 
 sze pedig hadifogságba került.- A  kulturális és vallásos élet szoros 
 kapcsolata ma megszűntnek mondható. A falusi lakosság a városokba özön- 
 lőtt, ahol azonban nem talált evang. templomot. A II.vh. után 8-10 év
ivel konszolidálódott a helyzetük és amikor Müller püspök itt járt, már 
 arról tudott beszámolni, hogy a templomlátogatás jó, a keresztséget, 
 esküvőt és egyházi temetést szinte 100 %-ban igénybe veszik, a konfir- 
  mandusok arányszáma is kielégi tő. Teológusképzése felfelé ivel . 
 1955-ben a németnyelvű hallgatók kiváltak a kolozsvári fakultásról és a 
 régi püspöki palota épületébe költöztek Nagyszebenbe. Jelenleg 70 /!/ 
 teol. hallgatójuk van, ami reményteljes szám. Ha ez a szám megmarad,
 úgy néhány éven belül leküzdhetik a még fennálló lelkészhiányt. - A meg- 
 újulás jelei mutatkozna sok más vonatkozásban is. Isten itélete alatt 
  úgy latszik — az egyház magára talált. - S mi magyarok azt is örömmel 
 jegyezhetjük meg, hogy annyi versengés és viszálykodás után most testvé- 
 ribb a viszony a magyar és szász evangélikusok között, mint azelőtt volt. 
 Ez jellemző különben a többi ker. felekezettel való kapcsolatra is. Az 
 erdelyi r.k. egyházat kivéve,a többi ker. egyház jó kapcsolatban él 
 egymással, a prot. vezetők gyakran találkoznak nemcsak egymással, hanem 
 az ortho d o x  egyház képviselőivel is, sőt még szószékcsere is előfordul.

Igy élnek, imádkoznak és dolgoznak evangélikus testvéreink Romániában.


