- 50 Ma már - hála legyen érte Istennek - szeretetteljes és baráti vi
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

- 51sikeres harcát arra használta fel, hogy ezen a területen vallásszabad
ságot követelt a lengyel nép egésze szamára. Ez időben három magy.evang.
lelkész is menekült ide, a szabad vallásgyakorlat területér e : Platani
Mátyás, Fábri Gergely és Nikolaides József.
Az elmúlt negyven esztendőben a lengyel nép szamara megkezdődött ugyan a független nemzeti élet, azonban a sok határváltoztatas és a népes
ség többizbeni átcsoportosi tása igen megviselte az egyház egységet. A
németek a II.vh. előtt külön egyházi szervezetet alko t tak, de a háború
után éppen ezek a gyülekezetek települnek át Kelet-Németországba. A nagy
arányú kitelepülés folytán a lengyel evangélikusok száma igen megcsap
pant; 1929-ben még 500 ezer megkereszteltet tartanak nyilván, jelenleg
azonban már csak 110 ezer evangélikusról tudunk a 24 milliós Lengyelországban./Negyedrésze a magyarorszá gi evangélikusságnak./
Mindannyian tudunk arról, hogy a II.vh.alatt a lengyel nép milyen
anyagi és emberáldozatot hozott a függetlenségéért vivott hősies harcá
ban. A Hitlerék által elhurcolt 45 lelkészből csak 20 térhetett vissza.
7000 evangélikus árvát tartottak számon a h á ború befejezésekor. Varsóval
lés a többi lengyel várossal együtt a legtöbb evangélikus templom is rom
má lett. - Az újjáépítés lendülete azonban nemcsak az állami, hanem az
egyházi életre is jellemző. A nagyfokú lelkészhiányt a laikusok áldozat
kész szolgálata pótolta némileg. Ma már teológiai hallgatóiknak száma
egyre több,úgyhogy a lelkészhiányt egyre jobban kezdik kiküszöbölni,
Egész egyházi életük lelki középpontja a vasárnapi istentisztelet. Ezeket az istentiszteleteket - hasonlóan őseik gyakorlatáh oz - még akkor
is megtartják, ha lelkész nincs is jelen. Ilyenkor hitben felébredtek
vezetik az istentiszteletet. Sajtómunkájuk is eleven: kéthetenként megjelenő gyülekezeti ujságjuk van, évenként jelentetnek meg naptárakat,
négy évvel ezelőtt ú j énekeskönyvet adtak ki. A gyermekistentisztelet és
gyermekbibliakör, a hétközi bibliaóra és a gyülekezeti énekkar - általá
nosan megtartott szolgálatok a lengyel evang. gyülekezetekben.
A 110 ezernyi evangélikus négy területi egységben él. Első: a szilé
ziai, cieszyni evangélikusok, ahol az 1/3-át, de néhol még többségét is
képezik a lakosságnak. Második Mazúria, az azelőtti Kelet-Poroszországban. A mazuriak t.k. se nem mérnetek, se nem lengyelek. Ezen a területen
élő evangélikusok tarthatták meg legjobban függetlenségüket. Harmadik
terület az azelőtti Lengyelország területén: szórványegyházként élnek
itt testvéreink nagy katolikus többségben. Negyedik területen pedig , az
ország nyugati részén nagyon kis számban élnek kicsiny szigetekben a ha
talmas felekezeti túlerővel szemben. - 94 lelkész szolgál a gyü l e kezetek
ben s a gyülekezetek 6 esperesség területén vannak beosztva. Püspökük
egv van: Vantula András. Egyházi vezetőségük meghi vására magyar egyházi
küldöttség vett részt a cieszyni temploms zentelés 250 .évfordu lóján 1959ben.
A lengyel evangélikusok, ha testvér felé akarnak tekinteni, közel
t udják magukat területileg és egyháztörténeti szempontból is a skandináv
evang. egyházakhoz. Mégis úgy mondhatni: ők, a lengyel evangélikusok,
j obban számontartanak minke t , mint mi, magyar evangélikusok, őket.
Legyen ez a hiradás most felénk ébresztő szó: sok testvér él Lengyelországban is, akikre szeretettel gondolhatunk, hiszen tudunk valamit
multjukról és jelenükről.

