MISSZIÓ, DE HOGYAN?
Amerikai Magyar Református egyház a XXI. században
Az Amerikai Magyar Református Egyház több, mint 8O éves története során számos alkalommal
nézett szembe nehéz helyzetekkel, kihivásokkal és megoldandó feladatokkal. Nincs ez most sem
másképpen. Ha a jövő útját akarjuk járni – mert nem vagyunk a meghátrálás emberei – tisztában
kell lenni jelenlegi helyzetünkkel. Ez még mindig nem elég, hiszen ki kell tűzni azokat a
megvalósitandó célokat, amik a szolgálatunk útjelzői. Ezen felül pedig engedni kell, hogy az Isten
Szent Lelke vezessen bennünket a helyes irányba.
Az első lépés, hogy lássuk egyértelműen hogyan állunk, mennyien vagyunk, a számok tükrében.
Nem biztos, hogy ezek a számok a teljes valóságot adják elénk, de mutatnak valamit, amire nem
szabad nem odafigyelni. Mielőtt egyháztestünk adatait néznénk, vessünk egy pillantást az amerikai
magyarság összképére. Az 1980. 1990. és a 2000. évi népszámlálási adatokból egyértelműen kitűnik,
hogy az USA-ban a magyarság létszáma fogy.
A kiváltó okok közül csupán néhányat emlitünk:
- az ún. "nagy generáció” kiöregedett, meghalt,
- amerikai magyar ref. lelkészképzés / értelmiség hiánya: elmaradt magvetés, hiány az aratása
- a többedik generáció már nem tartja fontosnak nemzetiségi gyökereit,
- vegyes házasságok kockázata: az amerikai templomok többféle szolgáltatást nyújtanak,
- a bevándorlás jelentősen csökkent az USA kedvezőtlen emigrációs politikája miatt,
- az Euró-zóna új lehetőség, egyfajta fordított irányú kivándorlás észlelhető innen Európába
- az USA jelenleg gazdaságilag nem csábító hely.
Mindezek egyházunkban és gyülekezeteinkben is lecsapódnak, érzékelhető tényekké válnak.
Különösen akkor jelentősek ezek, ha megnézzük a hagyományosan magyarok lakta államokat.
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Magyarok az Egyesült Államokban
Hungarians in the United States

A térkép az amerikai magyarság területi elhelyezkedését ábrázolja. A bordó színnel jelölt területeken
lakik az amerikai magyarság fele. A bordó és piros színű területeken együtt az amerikai magyarság
75,00%-a, a bordó-piros-sárga területeken a 87,50%-a, a bordó-piros-sárga-zöld területeken a
93,75%-a, a bordó-piros -sárga-zöld-kék területeken az amerikai magyarság 96,88%-a. A szürke
színnel jelölt államokban /beleértve Hawaii-t és Alaszkát is/ az amerikai magyarság 3,12%-a lakik.
Kiderül a népszámlálási adatokból, hogy a 10 államban,ahol gyülekezeteink döntő többsége él vagy
élt, beleértve a Kálvin Egyházkerületet is, jelentős csökkenés ment végbe a két népszámlálás között.
Nem kell meglepődni, az elmúlt 8 év alatt hasonló trendek játszódtak le, mint 1990 és 2000 között.
Az alábbi ábra mutatja a változásokat.
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Ohio
New York
California
Pennsylvania
New Jersey
Michigan
Florida
Illinois
Connecticut
Indiana

1990

2000

218,145
186,898
159,121
152,863
141,627
109,178
99,822
68,439
49,508
40,828

193,951
137,029
133,988
132,184
115,615
98,036
96,885
55,917
40,836
35,715

Ugyanakkor a népszámlási adatok azt is mutatják, hogy melyek azok az államok ahol számottevően
megnövekedett a magyar lakosság száma. Ismét néhány okot sorolunk fel ennek magyarázatára:
- az elöregedő és nyugdijba vonuló magyarok kényelmesebb lakóhelyet választanak maguknak a
zsúfolt keleti és északi nagyvárosi környezethez képest,
- a kellemesebb klima igen vonzó,
- kedvezőbb adózási feltételek,
- olcsóbb megélhetés,
- jövedelmezőbb munkahelyek, hogy csak a leglényegesebbeket emlitsük.
Ennek következtében olyan államokban jelentek meg magyarok, ahol korábban a számuk
statisztikailag is szinte elhanyagolható volt. A következő ábra azokat az államokat mutatja, ahol a
számok jelentős emelkedést mutatnak. Újra megjegyzzük, hogy az utolsó népszámlálástól eltelt 8
esztendő, a trendek aligha változtak.

Hungarians in the top 8 States + change
23571
22433

25000
20000

18590
16797

18411
16861

16100

15293
13418

15000

12749
10285

10000

8323
7349

7953
6111

7100

5000

Census 1990
N.Carolina
Nevada
Georgia
S.Carolina
Washington
Colorado
Arizona
Tenessee

ee
ne
ss
Te

on
a

ra
d
ol
o
C

Ar
iz

o

n
hi
ng

to

a
W
as

ar
ol
in

rg
ia
G
eo

da
ev
a
N

S.
C

N

.C

ar
o

lin

a

0

Census 2000
22,433
16,861
16,797
13,418
12,749
7,349
7,100
6,111

23,571
18,411
18,590
15,293
16,100
8,323
10,285
7,953

4
Még van egy fontos elem amit nem hagyhatunk figyelmen kivül amikor az USA-ban élő
magyarokról beszélünk. A statisztikákban azok jelennek meg, akik állampolgárok, akiket a
népszámláláskor számba tudnak venni. Nem jelennek meg azonban azok, akik rövidebb-hosszabb
időt töltenek itt, mint munkavállalók, tanulmányaikat végzők, kutatók, vendégtanárok, ösztöndijasok
illetve az illegálisan itt tartózkodók.
Az ő számukat tekintve még becsült adataink sincsenek, de érdekes forráshoz juthatunk ha
megnézzük az egyik magyarországi társ-barát kereső portált www.iwiw.hu. Itt mindenki bejelölheti
tartózkodási helyét. Csupán az érdekesség kedvéért vegyük néhány nagyvárost és környékét a
bejelölések alapján.
Atlanta:400, Austin: 125, Boston 715, Charlotte:170, Chicago: 1,200, Denver 340, Las Vegas:950,
Los Angeles: 4,650, Miami: 1,950, New Jersey:760, New York 8,600, Portland 210, San
Francisco:1,000, Sarasota 350, Seattle:520, Tampa:580, West Palm Beach:260. Összesen: 21,48O
Nem állitjuk, hogy ezek a magyarok mindegyike kapcsolatot tartana gyülekezeteinkkel, de azt igen,
hogy potens egyháztagok bizonyára szép számmal vannak közöttük, amennyiben el tudjuk őket érni
és meg tudjuk őket szólitani.
Ezek az emberek döntő többségükben fiatalok, nagy részük professzionális munkát végez,
családjaikkal vannak itt. A keleti parton megindult missziói munkát végző lelkészek erről számolnak
be. Számos oka van azonban annak, hogy nem jelennek meg gyülekezeteinkben, nem sikerül velük
kapcsolatba kerülni.
A teljesség igénye nélkül ismét egy felsorolás:
- igen sok helyen nincs vagy nagy távolságban van magyar református gyülekezet,
- információk hiányában nem érjük el őket,
- kevés kivételtől eltekintve a lelkészek sem keresik őket,
- ők maguk sem jelentkeznek, még ha elérhető közelben van is gyülekezet,
- nagyrészt római katolikusok, pontosabban szólva ugyanazok az arányok jelentkeznek, mint a
magyarországi felekezeti megoszlás a népességen belül
- jelentős számban vannak akik egyik felekezethez sem tartoznak, soha nem volt “egyházi
élményük”,
- munkájuk, elfoglaltságuk miatt nem jutnak el a magyar közösségekig
- magyar gyülekezeteink missziós beállítottsága csekély, vagy nincs aktivizálva.
Ez az általános kép az Amerikában élő magyarságot illetően, igaz kissé elnagyolt formában, de azért
ennek alapján néhány következtetést mindannyian levonhatunk a magunk számára.
Ebbe a kontextusba helyezzük most bele a mi egyháztestünket, szintén csak a számok segitségül
hivásával. A jelenlegi állapotot mutatja az alábbi ábra a három egyházmegye adatai alapján
Gyülekezetek/Congregations 2008
total: 28

Western, 11,
39%

Eastern, 12,
43%

Eastern
Central
Western

Central, 5, 18%
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Egy szempont azonnal releváns, egyházunk kétpólusú, keleten és nyugaton van a gyülekezetek
többsége. Azonban ha a lélekszámot nézzük a beérkezett Választói Névjegyzékek alapján, akkor
ismét érdekes megállapitásra jutunk.
Egyháztagok/Members- Total: 1.910

Western, 523,
27%

Eastern, 908,
48%

Eastern
Central
Western

Central, 479,
25%

Kiderül, hogy az egyháztagok száma 1.910 és ennek közel a fele a keleti gyülekezetekbe tartozik. Az
adatokból az is egyértelmű, hogy mind a két pólusnak van néhány nagy gyülekezete és számos kicsi,
ahol a létszám száz alatt van több helyen pedig 50 alatt van.
Keleti Egyházmegye: 100 fölött: New Brunswick, Perth Amboy, New York, Trenton
100 alatt: Miami
50 alatt: Washington, Roebling, Betlehem, Cartere, Poughkeepsie, Staten
Island, Rochester
Eastern Classis Membership 2007
Washington, 50, 5%
Trenton, 107, 10%
Rochester, 15, 1%
Roebling, 41, 4%

New Brunsw ick, 325,
28%

Staten Island, 21, 2%
Poughkeepsie, 33,
3%

Cliffside, 8, 1%
Perth Amboy, 219,
20%

Carteret, 28, 3%
Miami, 81, 7%

Betlehem, 33, 3%
New York, 142, 13%

Total - 903
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Középső Egyházmegye: 100 fölött: Allan Park
100 alatt: McKeesport, Duquesne
50 alatt: Windsor, Toronto

Membership - Central Classis 2008
Total - 479
Toronto, 35,
Windsor, 26,
7%
5%
Duquesne, 67,
14%

Windsor
Allan Park
McKeesport

McKeesport,
96, 20%

Allan Park, 255,
54%

Duquesne
Toronto

Nyugati Egyházmegye: 100 fölött: nincs
100 alatt: Vancouver, Hollywood, Ontario, San Francisco, Phoenix
50 alatt: Hawaii, Dallas, Houston, San Diego, Seattle

Membership - Western Classis 2008
Total - 523

Vancouver
Seattle

Denver, 35, 7%
Haw aii, 10, 2%
Dallas, 40, 8%
Phoenix, 95, 18%

San Francisco, 59,
11%

Vancouver, 65,
12%
Seattle, 32, 6%
San Diego, 25, 5%
Houston, 20, 4%

San Diego
Houston
Hollywood
Ontario
San Francisco

Hollyw ood, 65,
12%
Ontario, 77, 15%

Phoenix
Dallas
Hawaii
Denver

Mindössze egy zárójeles megjegyzés, a Kálvin Egyházkerületnek, a 2OO7. évi kimutatásában 1,879
választó szerepel.
Gyülekezeteink száma lényegesen nem változott a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest. Igaz akkor
kicsit más volt az egyházmegyék területi elosztása, igy az alábbi grafikon pontosan nem vethető
össze a jelenlegivel. Szám szerint hárommal van kevesebb gyülekezet.
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Gyülekezetek/Congregations 1998
total: 31

Eastern, 10,
32%

Western, 13,
42%

Eastern
New York
Western

New York, 8,
26%

Ez az ábra azonban kicsit árnyalja a képet, mutatva az elmúlt 10 évben végbement változásokat.
Összesen 7 gyülekezet szünt meg az 1998-as egyházmegyei beosztást tekintve, 1 jött hozzánk, 3 új
gyülekezet alakult és igy a veszteség 3.
Jelenleg alakulófélen van Kelet: Boston, Columbia-Charlotte és Atlanta
Közép: ?
Nyugat: Portland és Austin
Gyülekezetek/Congregations 1998-2008
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Az egyháztestben szolgáló lelkészek száma, a főállású és helyettes lelkészeket figyelembe véve 22.
Az egyházmegyei megoszlást az alábbi ábra mutatja. Néhány lelkész több gyülekezetben is szolgál,
egy gyülekezetben pedig (Miami) két beiktatott lelkész van.

Lelkészek/Pastors 2008
total: 22

Western, 5,
23%
Eastern

Central, 5,
23%

Eastern, 12,
54%

Central
Western

8

Az eddig látott számok, trendek és elemzések után forditsuk figyelmüket a tennivalókra.
Alaptételként kimondhatjuk, gyülekezet ott van, ott lehet, ahol Isten Szent Lelke munkálkodik, ahol
hitelesen hangzik az evangélium, ahol a tiszta evangélium hirdettetik és ahol nyitott szivek és lelkek
vannak az evangélium befogadására. Plusz a magyar egyházi és kulturális hagyományainkhoz való
ragaszkodás, a nemzedékek egymáshoz való hűsége és a missziói elkötelezettség.
A Lélek kiáradásáért lehet/kell könyörögni, a szolgálatra felkészült és odaszánt lelkészeket/
világiakat kell bátoritani, minden lehetőséget meg kell ragadni hogy elérjük azokat akiknek az Igét
hirdethetjük. Melyek a teendők?
1. Megkeresni azokat az un. “súlyponti helyeket” ahol összegyűjthetők a magyarok. Ha Pál
missziói útjait nézzük, látjuk hogy oda ment ahol befogadó közösség volt vagy ahol jó eséllyel
szólithatott meg embereket. Látjuk, hogy a nagyvárosok és környékeik ahol magyarjaink nagy
számban találhatók. A népszámlálási adatok szerint néhány állam kiemelt jelentőségű: Észak és Dél
Karolina, Georgia, Arizona valamint Florida.
2. A nagy egyetemi városok (Boston), turisztikai központok (Las Vegas, Orlando, Tampa, Daytona
Beach, Sarasota), ipari, gazdasági centrumok (Atlanta, Philadelphia, Charlotte) ahol jó eséllyel
rendszeresen szervezhetők istentiszteleti alkalmak ha kell, ökumenikus összefogással.
3. Személy feltételek megteremtése. Kevés a szabad lelkész, aki ezeket a feladatokat tudná vállalni.
A nagy távolságok miatt a helyzet csak komplikáltabb. Merni kellene világi segitőket bevonni,
bátoritani az önszerveződést, ugyanakkor biztositani hogy lelkész minden helyen elérhető legyen.
Nyugdijas lelkipásztoraink bevonása az alkalmankénti szolgálatok ellátásába.
Szintén a személyi feltételekhez tartozik, hogy záros határidőn belül meg kell oldani a Kálvin
Kerülettel közös Lelkészminősitő Bizottság létrehozásást.
4. Anyagi feltételek. A misszió anyagi értelembe véve soha meg nem térülő befektetés. A missziói
parancs komolyan vétele azonban olyan kötelezettség, ami áldozathozatallal jár. Jelenlegi
forrásainkat, ha azok szűkösek is, de a jövő érdekében a misszióra kell koncentrálni. Ha most szűken
vetünk, ugyan milyen aratást várhatunk? Biztos vagyok benne, hogy nem sok idő múlik el és akik
komolyan veszik a gyülekezeti közösséget áldozatkészségüket is meg fogják mutatni.
5. Együttműködés. Ha komolyan gondoljuk a jövőben szorosabb együttműködést a Kálvin
Kerülettel, akkor a misszióban is egyesiteni kell az erőket, a forrásokat és a személyeket. Az új
missziói gyülekezetek már a közös munka gyümölcseként is megjelenhetnek, egyháztesti
hovatartozás nélkül. Nem vagyunk olyan sokan, hog megengedhetnénk magunknak azt a luxust,
hogy külön-külön küszködjünk.
6. Vélhetően új strukturában kell gondolkodni. A hagyományos modell, az egy lelkész, egy
gyülekezet egyre nehezebben valósitható meg. A tények azt mutatják, hogy csökken a gyülekezetek
“eltartó képessége”, nem tudnak főállású lelkészt alkalmazni, parókiát, egyéb javadalmakat
biztositani. A missziói gyülekezetek gondozására fel kell szabaditani a lelkészeket, pl. havonta egy
vasárnap szórvány gyülekezeti szolgálatot kell biztositani. A saját gyülekezetében pedig világiak
szolgálhatnak.
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7. Ha a két egyháztest nem tudna együttműködni, kérni kell a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának segitségét. Missziói, utazó lelkészek kiküldésében, akik akár ösztöndijas fiatalok, vagy
nyugdijas éveik elején járó idősebb lelkészek lehetnének, meghatározott időtartamra. A Kárpátmedencében 6 református Teológia működik, jelen pillanatban lelkész “túltermelés” van. Bizonyára
akad néhány vállalkozó és a szolgálatra felkészithető fiatal, aki szivügyének tekinti a missziót.
A vízumkényszer eltörlése lehetőségnek tűnik a szabadabb beutazásra, de csak három hónapos
tartózkodással. A munkavállalói vízum lehetőségét egyházi jogásznak kellene kidolgozni.
8. A missziói munka során meg kell keresni a már létező magyar egyesületeket, szervezeteket,
magyar klubokat, cserkészeket, néptánccsoportokat. Velük együttműködve programok szervezhetők
a közösség minden rétege számára. A hazafias és hagyományápoló kulturális programok testi-lelkiszellemi harmónia megteremtése közös feladat és a távolba szakadás érzésének oldására szolgál.
Helyi nyári magyar iskolát, hétvégi iskolát kellene szorgalmazni, mert Ligonier messze esik, nem
minden család tudja vállalni a nyári tábort. Filmvetítések, programok (mikulás, farsang, anyáknapi
műsor) és tánc-tanítás fontos missziói eszköz lehet a gyermekek és szülők felé.
A diakónia jellegű rendezvények és a szociális segítségnyújtás, az ú.n. “belmisszió” egyik
legfontosabb eszköze lehet. Az Amerikai Református Egyesület partner-programot ajánl bizonyos
tevékenységek, akciók erkölcsi és anyagi támogatására! Missziós célokra vacsorák, vásárok,
“rummage sale” azzal a haszonnal jár, hogy a laza kötődésű magyarok otthont találhatnak
közösségeinkben.
9. Egyházunk honlapját hatékonyabbá tenni a kapcsolattartásra. Ki kellene alakitani egy “virtuális”
gyülekezeti formát, hiszen akiket meg akarunk szólitani, aktiv computer és internet használók.
Mivel a missziói gyülekezetekben jó esetben havonta egy alkalommal van istentisztelet, a közbeeső
vasárnapokra is el lehetne küldeni számukra igehirdetéseket, elmélkedéseket, imádságokat, más
gyülekezetek hireit. Szinte mindenkinek van emailje, döntően ezek keresztül történik a
kapcsolattartás. Havonként más-más lelkész vállalhatná az anyagok összeállitását valakinek
koordinálni kellene és kell egy ember aki mindezt gondozza a honlapon.
Nem lebecsülendő tény, hogy lenne egy jelentős adatbázisunk!
10. Nem szabad megfeledkeznünk, hogy sokan nem magyar anyanyelvű, más nemzetiségű
házastársat választottak. Meg azokról sem, akik magyarnak vallják magukat de már nem vagy alig
beszélik nyelvünket. Számukra is vonzóvá kell tenni alkalmainkat, be kell őket is vonni az alakuló
gyülekezetekbe. Kétnyelvű énekes könyv / Istentiszteleti liturgia elengedhetetlen lenne (aki ilyet
használ, adja közre) közös élményről, közös lelki növekedésről kell gondoskodni az amerikai és
magyar gyülekezet számára, hogy jobban érezzék át az egy testhez tartozást – ne legyen elszakadva
egymástól a két különböző nyelvű gyülekezeti csoport spirituálisan és természeti valóságában.
11. A visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon sok római katolikus van jelen a mi
istentiszteleteinken. Jönnek, mert ki vannak éhezve az evangéliumra és a magyar szóra. Ugyanakkor
kicsit tartózkodóak amikor gyülekezet alapítás kerül szóba, hiszen a hangsúly a reformátuson van.
Óvatosnak kell lenni, nehogy elidegenitsük őket, mert a református házastársat is elveszithetjük, ha
nem jönnek. Paritás–elv: közös presbitérium, bizonyos alkalmakon közösen használt énekek, még
liturgia rész is, közös úrvacsorázás lehet, erre példa Miami “egyesült egyháza,” ahol nincs felekezeti
feszültség, csak néhány bigott beállítottságú katolikus nem érzi otthonának a gyülekezetet.
Ez is egy módja annak, hogy gyakoroljuk az un. “diaspora-ökumene”-t
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12. A honlapot fel kell használni konfirmációi előkészitő anyagok kiadására, gyerekeknek
szóló vasárnapi iskolai anyagok továbbitására. Törekedni kellene DVD-n vagy videón elérhető
rövid keresztyén filmek, segédanyagok beszerzésére (magyar nyelven is) – ma a vizuális élmény
közelebb áll a gyermekekhez, mint az olvasás és szóbeli tanítás Aki a felnövekvő nemzedéket
megnyeri, annak van esélye a továbbélésre.
13. A két egyháztest szorosabb együttműködése érdekében, ha már nem sikerül az egyesülés régóta
tárgyalt módja, ki kellene alakitani a közös Zsinatot. Minden maradna a régiben, de a misszió, a
lelkész utánpótlás kérdése, a magyar és református ügyekben való közös fellépés, a segitségkérések
koordinálása és közös újság kiadása mind olyan feladat aminek ilyen módon való intézése
előrevihetné a két egyháztest együttes megjelenését és érdekérvényesitését. Ennek jogi alapja
viszonylag egyszerűen megalkotható.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy kutatásainkat, javaslatainkat megoszthattuk a Püspöki Tanács
tagjaival. Köszönjük figyelmüket és kérjük induljunk el közösen a feladatok megoldása érdekében,
hogy megalkothassuk azt az egyházat amelyik a XXI. században megállja a helyét

Dr. Lukácsi Kádár Éva (Miami)
Dr. Kocsis Attila (Perth Amboy)
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MISSION BUT HOW?
The Hungarian Reformed Church in America in the 21st century
The Hungarian Reformed Church in America faced quite a lot of hardships, tasks and challenges
throughout its 82 year old history. It has not changed since then. We are to clarify the situation if we
want to continue our mission, since we are not the people of withdrawal.
First, we have to consider our present status quo in the mirror of statistics. The figures won’t
describe our real situation necessarily however we should not ignore them. First, let’s take a look at
the census of the Hungarians in America. From the surveys in 1980, 1990 and 2000 we can learn that
the quantity of the Hungarians living in the USA is decreasing.

Census in the USA
2,000,000

1,776,902
1,579,784

1,500,000

1,398,724

1,000,000
500,000
0
Census 1980

Census 1990

Census 2000

Change -197,118 and -181,060; total: -378,178

Just to name a few of the reasons, we can mention the following:
- The “great generation” grew old an died.
- The lack of training pastors / schools and educated persons. No investments, no harvest.
- The new generations don’t respect their ethnic roots
- Couples with non-Hungarian parties join to American churches with bountiful services
- The unfavorable immigration laws eliminate Hungarians moving to America
- The Euro-zone offers new chances: immigration of a reverse direction to Europe is growing
- Due to the economic trend, USA is not a hot place for the masses of immigrants.
All these factors may affect our Church and our congregations. Particularly, in the states in which
multitudes of the Hungarians have resided for a long time.
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Hungarians in the United States

Legend: burgundy – 50% of the American Hungarians
Burgundy-red – 75,00% of the American Hungarians
Burgundy-red-yellow – 87,50%
Burgundy-red-yellow-green – 93,75%
Burgundy-red-yellow-green-blue – 96,88%
Grey – 3,12% (including Hawaii and Alaska)
From the figures of the census we may learn that the majority of our churches, including those of the
Calvin Synod, living in ten states underwent significant decrease during the last census. The same
tendency took place between 1990 and 2000 as well.
Hungarians in the top 10 States - change
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1990
Ohio
New York
California
Pennsylvania
New Jersey
Michigan
Florida
Illinois
Connecticut
Indiana

2000

218,145
186,898
159,121
152,863
141,627
109,178
99,822
68,439
49,508
40,828

193,951
137,029
133,988
132,184
115,615
98,036
96,885
55,917
40,836
35,715

On the other hand, the figures of the census refer to some states in which the numbers of the
Hungarian residents have notably increased.
Again, let’s list a few reasons that may explain this:
- The elderly persons and the retirees choose a more pleasant place compared to the crowded
cities of the North.
- The pleasant climate is attractive
- The livelihood is better and cheaper
- Careers with more income are opened for the active workers
All these facts may contribute to the appearance of more Hungarian residents in several states in
which their numbers were negligible previously. These figures are taken at the latest census, but the
trends have been hardly changed during the last eight years.
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We should also consider the unpublished numbers of those Hungarians who are not citizens of the
USA. They are not listed in the statistics. These persons may spend more or less time among us as
temporary workers, researchers, students with scholarship, guest professors and illegal visitors.
We have no exact data about these persons, but we may gain amazing results by searching the
Hungarian based chatting and mating website www.iwiw.hu People who join the website normally
record their place of residence. For curiosity, let’s look into the numbers registered in some of the
great cities:
Atlanta:400, Austin: 125, Boston 715, Charlotte:170, Chicago: 1,200, Denver 340, Las Vegas:950,
Los Angeles: 4,650, Miami: 1,950, New Jersey:760, New York 8,600, Portland 210, San
Francisco:1,000, Sarasota 350, Seattle:520, Tampa:580, West Palm Beach:260. Total: 21,48O
We can’t claim that all these Hungarians would establish a connection to our congregations, but we
may assume that some of them could join and become a good member if we reach out to address
them.
Most of these persons are young staying here with their families and the majority are skilled workers
or professional in certain areas. Pastors at the Eastern Shores report about a mission outreach.
However, we fail to call them and / or there are hindrances withholding them from joining to our
churches.
Let us count several examples, just to mention a few problems:
- The Hungarian congregations are located in a far distance from them
- We have no basic information about them for a successful outreach
- The pastors are not seeking them, except for a few ministers
- They don’t even think of visiting our churches even in their neighborhood
- The majority are Roman Catholic
- A vast number of young people don’t belong to any denomination with no ecclesiastic experience
- Their job prevent of having a free Sunday to come to church
- Our congregations’ mission awareness is minimal or inactive.
This is rather a general picture about the Hungarians in the USA, but we may draw some conclusion
to ourselves.
Let’s situate our mother church, the HRCA, within this context, again, in the mirror of statistics.
The following three tablets may introduce our situation regarding the three of our Classis
Gyülekezetek/Congregations 2008
total: 28

Western, 11,
39%

Eastern, 12,
43%

Eastern
Central
Western

Central, 5, 18%

15
It is relevant that our church has two polar: one in the east and the other in the west with the
majority of the congregations. Considering the membership lists based on the Voting Lists, we may
learn interesting observations.
Egyháztagok/Members- Total: 1.910

Western, 523,
27%

Eastern, 908,
48%

Eastern
Central
Western

Central, 479,
25%

The statistics show the totaled membership of 1.91O, almost half of which belong to the Eastern
Classis. The data reveal that both poles have some big and some small congregations, with a
membership under 100 and in most cases under 50.
Eastern Classis: over 100: New Brunswick, Perth Amboy, New York, Trenton
below 100: Miami
below 50: Washington, Roebling, Bethlehem, Carteret, Poughkeepsie, Staten
Island, Rochester
Eastern Classis Membership 2007
Washington, 50, 5%
Trenton, 107, 10%
Rochester, 15, 1%
Roebling, 41, 4%

New Brunsw ick, 325,
28%

Staten Island, 21, 2%
Poughkeepsie, 33,
3%

Cliffside, 8, 1%
Perth Amboy, 219,
20%

Carteret, 28, 3%
Miami, 81, 7%

Betlehem, 33, 3%
New York, 142, 13%

Total - 903
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Central Classis: over 100: Allan Park
under 100: McKeesport, Duquesne
under 50: Toronto, Windsor

Membership - Central Classis 2008
Total - 479
Toronto, 35,
Windsor, 26,
7%
5%
Duquesne, 67,
14%

Windsor
Allan Park
McKeesport

McKeesport,
96, 20%

Allan Park, 255,
54%

Duquesne
Toronto

Western Classis: over 100: none
Under 100: Vancouver, Hollywood, Ontario, San Francisco, Phoenix
Under 50: Austin, Hawaii, Dallas, Houston, San Diego, Seattle

Membership - Western Classis 2008
Total - 498

Seattle

Haw aii, 10, 2%
Austin, 10, 2%

Vancouver, 65,
13%

Dallas, 40, 8%
Seattle, 32, 6%
Phoenix, 95, 20%

Vancouver

San Diego, 25, 5%
Houston, 20, 4%

Hollyw ood, 65,
San Francisco, 59,
13%
12%
Ontario, 77, 15%

San Diego
Houston
Hollywood
Ontario
San Francisco
Phoenix
Dallas
Austin
Hawaii

It is a footnote: the Calvin Synod membership, according their 2OO7 financial report is 1,879.
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The numbers of our congregations have not changed compared to the data ten years ago.
Although, the territorial division was a bit different, so this tablet won’t show the actual situation
exactly. As for the numbers, we have lost three congregations.
Gyülekezetek/Congregations 1998
total: 31

Eastern, 10,
32%

Western, 13,
42%

Eastern
New York
Western

New York, 8,
26%

This tablet provides a more realistic picture about the changes during the last decade. All together,
seven congregations have been lost since 1998, but we gained one congregation by transfer and three
new congregations. Thus, the total loss is three congregations.
Most recently, new congregations are established
in the East: Boston, Columbia-Charlotte and Atlanta
in the Central: ?
in the West: Portland and Austin
Gyülekezetek/Congregations 1998-2008
6

5

5
4

3

3
2
1

Eastern

3
2

2

1
0

0

0

0
1

2

3

1-Új gyül/New cong; 2-Megszünt/Closed;
3-Alakuló/establishing

Central
Western
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In our church there are 22 full time and substitute ministers. The next tablet shows the proportion.
Some pastors serve several congregations, while one congregation (Miami) has two inaugurated
pastors.
Lelkészek/Pastors 2008
total: 22

Western, 5,
23%
Eastern

Central, 5,
23%

Eastern, 12,
54%

Central
Western

After considering the numbers, trends and analyses, let’s focus on our duties. We firmly believe
that a church may exist where God’s Spirit is at work, where the Gospel is proclaimed accurately
and where people’s hearts and minds are open to receive God’s word. Plus, we need people
preserving our best spiritual and cultural heritages, keeping intergenerational balance and people
with mission awareness. We may and should pray for the operation of the Holy Spirit, and we should
encourage both the clergy and the dedicated lay ministers to reach out in mission so that we may
gain those whom we proclaim God’s word. What are the most remarkable concerns?
1. The “target points” are to be searched and found where we can gather the Hungarians. If we
consider Paul’s mission journey, he traveled to places where he could discover welcoming
communities or where he had a chance to establish such entities to call people to God.
We learn that a larger number of Hungarians reside in the big cities. The census reveals the states
with outstanding Hungarian population: North and South Carolina, Georgia, Arizona and Florida.
2. The cities with educational institutes, universities (Boston) tourist centers (Las Vegas, Orlando,
Tampa, Daytona Beach, Sarasota) industrial and economic regions (Atlanta, Philadelphia, Charlotte)
may supply us with a good chance for organizing worshipping center, even with other Hungarian
denominations, if necessary.
3. The personal conditions should be arranged. Only a few pastors are available for building up
new congregations, due to the long distances and other problems. We should involve lay persons,
elders and church members and encourage them for establishing the local congregations. However,
ordained ministers should be available in the operation of each new congregation. Retired ministers
should be involved in special occasions.
It is also part of the personal conditions if we, within short time, will solve the question of the Joint
Ministerial Qualifications Committee.
4. The financial conditions are to be secured. Mission is always an investment, which would not
pay in monetary sense. However, we have the mission commission requiring duties and sacrifices.
Our financial resources, as small as it may be, should be invested into our mission for the sake of our
future. If we sow little we will reap little. I am convinced that God will present us with dedicated
persons who will support our mission, committed to the future, graciously.
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5. Cooperation. If we take seriously the cooperation with Calvin Synod, we should be allies in
the mission, too. We should unite the forces by sharing both the material and the human resources.
The new congregations of our mission appear as the fruits of the joint labor, free from
denominational divisions. We are not so many and we can’t afford separate struggles without
supporting each other.
6. A new structure should be settled. The traditional model with one pastor with one congregation
can’t be maintained any longer in some places. The facts show that the ability of the congregations
in supplying a pastor is decreasing: they can’t provide salary for full time ministry or parsonage and
other benefits. In order to keep the services in the new congregations, full time pastors of existing
congregations could be assigned to preach once a month or so. Meanwhile, lay church members
could help out to substitute their pastor in the home congregations.
7. If no cooperation rises with Calvin Synod, the Synod of the Reformed Church in Hungary
should be called. Either young pastors with scholarship or youngish retirees could be sent out for
mission services for a certain period of time. In the Carpathian basin six Reformed Theological
Academies graduate and ordain ministers continually that may result “overflow” time to time.
Probably some dedicated pastors can answer the calls who are concerned with mission.
Let’s hope a good chance if the visa won’t be required for staying in the USA, at least for three
months or half a year. If it can’t be solved without labor certificate (work permit), then some lawyers
in our church should work out the proper legal solution.
8. While performing our mission, we should rely on existing Hungarian organizations, societies,
clubs, scouts, folk dance groups etc. Good programs could contribute to call people of different ages
and levels. The patriotic and traditional cultural events may increase the bond in our mission
communities who need a spiritual home far from their homeland. Local Summer school / Week end
schools should be encouraged with Hungarian teaching, cultural and educational aids, e.g. folk dance
teaching. Ligonier is not available for all the families, so we should make regional Retreats and
Holidays for children and their families. Children’s program (Hungarian Santa Claus, Masquerade
ball, mother’s day, Star search contest, etc.) are important for the intergenerational communion.
The charity events and social supports are also basic means of building up of home mission. The
Hungarian Reformed Federation offers partnership in activities also with financial resources!
Mission fundraising dinners, bazaars, rummage sales and other activities may benefit to bind the
loose Hungarians into our communities.
9. The website of our church should be intensified for keeping in touch with people. The form of a
“virtual congregation” should be formed, since most of the people whom we should reach use the
computer and internet actively.
Since the mission congregations have worship services on monthly basis, we can send them sermons
and prayers for meditation and the news of the congregation. Connection is easy via e-mails since it
is a daily form of communication for almost everyone today.
Each months another pastor could collect the materials and take care of the network mission tasks. In
addition, we should not underestimate the fact that we might build an important database!
10. The non-Hungarian parties of the couples are to be welcomed. Also, those who don’t take their
ethnic roots seriously should be embraced. They are to be involved in the mission congregations. We
should print bi-lingual hymnals and liturgies (those who use such booklets should present it to
common use and reprint for the congregations!) Special events for both English and Hungarian
speaking members should be arranged to bind them spiritually and avoid future separations.
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11. Based on the feed backs, many Roman Catholic people attend our worship services. They are
thirst for the Gospel and the Hungarian communication. However, they are discouraged to be
registered as church members, because the emphasis is on the Reformed character of the church. We
have to be careful not to lose them, because if they are estranged their couple would not come either.
Partnership can be built even in the church council and some common hymns and liturgy-parts can
be used so that they might feel home, even the Holy Communion can be offered with bread and
wafer and wine (like in Miami “united church” where no denominational tense occurs at all.). This is
one of the ways how we should practically live the so called “diaspora-ecumene”.
12. The website can be used for sharing Confirmation Instruction material and Sunday School
stuff. We should seek Christian movies on DVD and Videotape (especially in Hungarian language)
because children today can relate to the visual experiences better than to reading and hearing the
stories. All the generations should be provided with Bible schools also on the net. We should plan
intergenerational worship services and fellowships. Those who reaches the young generation that has
better chance to survive!
Even we should organize a “Virtual Summer Bible Camp” using the benefits of the internet.
13. We have to establish a United General Synod, if the unification could not been happened, for
closer and better co-operation between the two Hungarian Synods. All the structures should remain
as they are, but the mission, the Pastoral work, our joint appearance in Hungarian and Reformed
issues, the coordination of the financial aids and one co-edited and co-sponsored periodical are those
burning challenges that should make progress to establish the joint activities. The legal forms of
these could be easily established.

It was a privilege to us to share the results of our researches and our contributions to the members of
the Bishop’s Council. We appreciate your attention and we ask you to start together to solve the
problems to establish a church who is suitable in the XXI century.

Rev. Dr. Eva Kadar Lukacsi (Miami)
Rev. Dr. Attila Kocsis (Perth Amboy)

