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Szomszédaink I V .
Csehszlovákiában élő evang. keresztyének
Nincs talán még egy olyan evangélikus egyház, amely annyi hasonlósá
got mutatna a mi egyházunkhoz, mint a Csehszlovákiában el ő szlovák evan
g
.
egyház. Képeink élete, a magyaroké, a cseheké és a kö ztü k elhelyezkedő
szlovákoké sokban azonos. Azonos szinte történelmi mul t unk, közösek küz
delmeink és gondjaink, hasonlóak jelenlegi problémáink és egyházi életük
számos közös vonást tartalmaz a miénkkel.
A csehek, mint ismeretes, H usz János szolgálata áltál ismertek meg a
tiszta evangélium Istentől származó, nagy erejét. A husziták a XV I .szdban, mikor megfogalmazták hitvallásukat, az a mi Ágostai Hitvallásunkkal
sok közös pontot tartalmazott. Cemenius, a nagy hittudós é s pedagógus,
1662-ben egy új hitvallást alkotott, amely alapja lett a csen nyelvterü
leten élő létrejött huszita-evangélikus-református egyházi uniónak, egy
ségnek. Az első világháború után "Cseh testvérek evangéliumi egyhá za ne
vet vették fel. Ebben az egyházban a valamikor őseikben - legalább is
részben - lutheránusok elvesztették lutheri evangélikus jellegüket. Ma
350 ezer kereken a hivek száma ebben az uniált prot. egyházban.
De Csehszlovákiában ezen a jellegzetesen cseh protestáns tömbön kivül
még hét protestáns egyhá ztest él, és ezek közül a két lutheri egyházzal
fogunk ma foglalkozni. Az egyik egyház h ivei a kárpátoktól északra, len
gyel határszélen találhatók, a másik egyház hivei a kárpátoktól délre,
a Felvidék városaiban és falvaiban élnek.
AZ első neve: Sziléziai á g .h. evang. egyház Sziléziában Tesin városának
lakosai már a X V I .szd óta evangélikusok. Mindvégig függetlenek maradtak
a Csehországban túlnyomó többségével uralkodó
huszita felekezettel.
Számúkra a megpróbáltatást nem ez a környezet jelentette, hanem az a
vallási és politikai elnyomatás, amit Bécs, a Habsburg uralkodók, alkal
maztak velük szemben. Minden templomukat elvették, úgyhogy hiveik az er
dőkben, titkon tartották istentiszteleteiket hosszú időn keresztül.Szlo
vákiából jöttek át lelkészek időnként, hogy lutheri hitvallás szerint tanitsák a népet, kereszteljék a gyermekeket és úrvacsoráztsssák a felnőt
teket. Az üldözések alatt is oly kitartóan álltak ellent, hogy közmondás
is szól róluk:"0lyan határozott, mint a tesini lutheránusok." 1707-ben
kaptak csak szabadságot és kapták vissza 121 templomukat. E korban épi
tették hálából szabadságukért a hatalmas, 8000 férőhelyes tesini templomot.
Azt a számában kicsiny, de egységét tekintve Keleteurópában páratlan
lutheri egyházat az 1918-as országhatárok kettészelték; egy részük
Lengyelországba került, ott egyesültek az ottani evangélikusokkal. A második v h . i d e jén is sok szenvedést kellett elviselniük. A németek a lelkészek 50 %
- át letartóztatták és csak 2 lelkész maradhatott eredeti szolgálati helyén. A felszabadulás után pedig lutheri egyház lévén "német
egyház" vádját kellett elviselniük. Hányattatásukra jellemző, hogy
Czymorek szuperintendens /nálunk püspöknek neveznék / állampolgársága ötször változott: osztrákként született, lengyel, majd csehszlovák
lett, aztán újra lengyel. Hitlerék állampolgárságon kivüliséggel bélyegezték meg, jelenleg ismét csehszlovák.
E zen a kis területen egy tömbben aránylag nagy számban élnek: 19 gyülekezetben 50 ezer hivő. 24 lelkész szolgál 2 esperessel és egy püspök—
kel, Czymorekkal az élen. Két női s.lelkészük is van, akik megkapták az
engedélyt a Luther-kabátban való szolgálatra.
A másik_ evang.egyház Csehszlovákiában a Szlovákiai ág .hi t v .evangélikus
egyház. Jelentősége abban v a n , hogy számában a szláv nyelvterület l egnagyobb pr o t . egyháza. A lutheri reformáció üzenete először német nyelven
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hangzott itt, s főként a nemesi családok köreiben terjedt, c sak idővel
jutott el az egyszerű emberekhez, a parasztsághoz. Annyira elterjedt
az evangéliumi hit, az első évtizedekben, hogy l 559-ben mar egy nagy
szombati jezsuita azon panaszkodik, hogy egé sz délvidéken már csak
2 - 3 nemesi család r.kat. - Az ellenreformáció azonban itt is megtörte
a reformáció lendületét. A Habsburgok itt is megtettek m i n dent, hogy
a katolikus hit legyen az uralkodó és az egyetlen. A dunántúli magyar
sággal együtt szenved a felvidéki németség é s szlovákság is. Az együt
tes szenvedésben együtt is harcolnak az evangélium szabadsagáért: Bocskay és Bethlen a tót evangélikusságért is forgatják kardjukat. S egy
az evangélium igazság is, akár magyar, akar szlovák, akar n é met nyel
ven hangzik: Bél Mátyás mindhárom nyelven küzd az ige fegyverevel .
A Türelmi Rendelet némi szabadságot adott az egyháznak. A rendelet
utáni évtizedekben megkétszereződik a gyülekezetek szá m a. A va l lásszabadság viszonylag szebb esztendői után a tizenkilencedik szd derekán a
nemzeti öntudatosodás zavarta meg az egyházi élet békés k i bontakozá sá t.
A magy. evangélikusok inkább vállalnak a reformátusokkal való uniós egy
séget csak azért, hogy hatalmi súlyukkal a tót igényeket ellensúlyoz
zák. a tót evangélikusok viszont a magy. szabadságharc idejé t használ
ják fel arra, hogy a magyarok ellen felkeljenek. A szlovák függetlenségi mozgalom
élén evangélikus lelkészek állnak, Jan Kollár, gyüle
kezetünk /Deák-tér/ multszázadi szlovák lelkésze a szlovákok nemzeti
hőse: ő a zászló bontója a pánszláv eszmének. Ez időre esik a tót gyü
lekezetnek a Kerepesi úti- most R ákóczi úti - templomba való távozása
a D eák Térről, Kollár vezetésével. A kisebbségi ké r dés keresztje ugyan
ránehezedett az első világháború alatt a szlovák evangélikusságra,mint
a II.vh. táján. A németnyelvű evangélikusság a kitelepülés miatt tel
jesen eltűnt Szlovákiából.
A felszabadulás jobb helyzetet teremtett viszonyaikban, de problé
májuk más fronton sú lyosbodott. Az iparosodás nagy változásként hat a
szlovák evangélikusságra. Ez a kérdés élesebb itt, mint másutt, mert
a szlovák parasztságra a konzervativizmus és tradicionalizmus jellemző.
Ezzel a mentalitással tudták csak hitüket megtartani a viharos évszáza
dokban. Minden családban máig is megtalálható a Tranoscius, Tranovszky
György 1936-ban először megjelent énekeskönyve. Változatlan szöveggel
ad
ták ki mind a legutóbbi időkig mintegy 150 kiadásban. Ez az énekes
könyv volt az őrzője a lutheri kegyességnek: sok helyen többet jelen
tett a családban, mint maga a biblia, mert esténként ebből énekeltek
együtt, ebből imádkoztak, ebből olvastak fel. /Ez különben még Magyarország tót nyelvű hivei közt is mindmáig szokás az idősebbek között./
Ehhez a változatlan régies szöveghez annyira ragaszkodtak, hogy még a
háború után is volt igény, hogy a prédikációk ezen az ú.n. egyházi tót
nyelven hangozzanak. Igy kerül veszélybe a tradicionális kereteidet bon
tó iparosodás hatására ez a konzervativ kegyesség. Az egyház leg- nagyobb küzdelmet ma azért folytat, hogy modern, mai szlovák nyelven
érje el azokat a hi veket, akik már ezt a régi templomi ny elvet nem ér
tik, vagy attól idegenkednek. Eb en a küzdelemben nagy seg itséget nyu jt
a Tranoscius- kiadóvállalat, amely az elmúlt évtizedben az Ujtestamentomot, a kátékat és az istentiszteleti rendet adta a h ivek kezébe,most
már modern szlovák nyelven.
1955-ben tartották legutóbbi zsinatukat. Ez a zsinat, mely kiadvány
ban ülésezett, megállapitja, hogy a Magyarországról áttelepülőkkel je
lentősen megnőtt az evangélikusok száma. 430 ezren vannak, 327 anyaegyházköz s égben élnek 370 lelkésszel. /A lélekszámgyarapodás miatt 18
ú j l elkészi állást szerveztek és töltöttek be és 2 új templomot is épi
tettek./ Egyházi szervezetük hasonló a miénkhez: 2 egyházkerület élén
1-1 püspök áll. De felettük egy egyetemes püspököt is kineveztek: Jan
Chaba d á t . Teológiájuk a Pozsony melletti Modorban működik. Teológiai
tanári k aruk eleven teológiai és tudományos munkát folytat: egész sor
könyvet adtak ki a legutóbbi években.
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szony a két egyház: a magyar és a szlovák evangélikus egyház közö tt.
1955 /?/-ben k é t magyar evang. püspököt avattak diszdoktorrá a szlovák
evang. teológián, két püspökük pedig a magyar teológia diszdoktora.
Katyina kerületi püspök igv irt egy szlovák egyházi lapban: A szlo
vák evangélikusság sarkáig kitárta szive ajtajat a testveri mag y.evang.
egyház előtt."Jan Chabada egyetemes püspök meg igy nyilatkozott: A vén
Duna örök időkre sodorja el körünkből mindazt, ami a multban ellenté tet
és g yűlölséget támasztott közöttünk."
Isten áldása legyén rajtunk, hogy ez igy is maradjon az idők vegezetéig!

XXVI I I .
Szomszédaink V.
A lengyelországi evangélikus testvérek
Ha köztünk, magyarok közt lengyelekről esik szó, féligmeddig rokon okként
emlitjük ő k e t , pedig nem azok. Hiszen nyelvük a szláv
népek c soportjáh oz kapcsolja őket. A lengyelek mindenkor kifejeztek
velünk való együttérzésüket. Történelmi mu ltu nkban sohasem kereültünk
egymással szembe. A közös magyar-lengyel királyság id e jén is mint
egyenrangú nemzetek éltünk egymás mellett. Történelmünk utolsó négy évszázadában pedig sok volt a közös szenvedésünk. Ő k talán még többet
szenvedtek, mint mi. Minket a török és az osztrák ostromolt, de többnyire mégis volt, ha csak kis terület is, melyet magyarnak tudhattunk
Vagy például az O strák-magyar monarchiában Magyaror szág területe meghatározható volt. Lengyelországban azonban az orosz cár, a német csaszár és a Habsburgok osztoztak. Határai a történelem viharában annyira
változtak, s területén oly mértékben osztozkodtak a szomszédos nagyhatalmak, hogy 1918-ban egy már nem-létező Lengyelországot kellett fel
támasztani. E zekben a századokban, ha nem is volt területe Lengyelország
nak, a lengyel nép azért élt és harcolt függetlenségéért, ha kellett 3
ország hármas erejével szemben. Az 1843-as szabadságharcunk az ő szabadságukért való küzdelmükkel is erősen összekapcsolódott. Kossuth Lajos nevével együtt szoktuk emli teni Bem apóét, aki lengyel szabadság
-harcos v o l t . Évszázadok során sok magyar menekült talált hajlékot a
vendégszerető lengyel családoknál.
E sokat szenvedő nép között a lutheri reformáció Sziléziában indult.
Ez ugyanaz a lutheránus terület, amiről a mu lt alkalommal volt szó a
csehszlovákiai evangélikusokkal kapcsolatban. Ami Csehszlovákiában Te
s in, az Lengyelországban Cieszyn. - Az országhatár ezt az egységes evangelikus tömböt választotta ketté. Ő k voltak Lengyelország első evangé
ikusai. A reformáció üzenete olyan hatással volt a lengyel népre,
hogy a lakosság 2/3 része evangélikussá lett. A jezsuiták azonban olyan
erőszakkal kezdték meg a protestánsok üldözését, hogy attól lehetett
tartani: a reformáció ügye teljesen elbukik. A nemesség, hogy több jo
got élvezhessen, majdnem teljes számban visszatért a r.kat. hitre. 1573ban már olyan értelmű békefeltétel láthatott napvilágot, ami szerint az
evangélikusok csaknem kizárólag a városokban tarthatták meg hitüket és
g y a k o r o l h a t t á k vallásukat. S mivel a városokban főként német polgárság
élt, igy a lengyel evangélikus egyház egyet jelentett ekkoriban a
Lengyelországban elő német evangélikussaggal. Mikor a lengyelek a néme
t e k k e l összeütközésbe kerültek, a lengyel nemzeti katolikusság ezt fel
használta, mondván: az evangélikusság a lengyeleknek ellensége, mert
s
i
német.
1 7 0 7 - b e n egészen kivételest vallásszabadságot kaptak a lengyel evanlikusok. Ugyanis XII.Károly svéd király a Habsburgokkal folytatott

