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XXX.
M agyar evangélikusok a nagyvilág ban
A nagyvilág
Szerte a világon valamennyi világrészen élnék ma magyar
evangélikusok. Némelyik helyen már félszázados eleven gyülekezeti élet
alakult ki, máshol még csak most folyik az úttörő munka felkeresésükre
és összefogásukra. A világszerte szétszórt magy. evangélikusság a magyarság négy nagy kivándorlási hulláma során került külföldre.
Az első hullám a századfordulótól az első világháborúig kivándoroltak
ból adódott, üzek főleg tengerentúli országokba, elsősorban az Egyesült
Államokba vándoroltak, hogy
munkájukkal ott kisebb vagyont g y üjtsenek,
s abból, Magyarországra visszatérve, házat vagy földet vegyenek. Ez időben
tömegesen özönlöttek az ilyen bevándorlók a világ minden tájáról az Egye
iült Államokba. Legtöbbjük, eredeti terveikkel ellentétben, végleg ott te
lepedett le. s ez a legtöbb magyar bevándorló sorsa i s Amerikában.
A 2. hullám a háború végétől a 30-as évek elejéig kivándoroltak cso
portja. Köztük sokan voltak a trianoni szerződés
következtében
Magyarországtól elszakitott területekről. Uj lendületet vett a kivándor
lási hullám a 30-as évek elején, amikor a világszerte érezhető nyomasztó
gazdasági válság következtében újabb csoportok kényszerültek elhagyni ba
sájukat.
A II.vh. végeztével Magyarországról eltávozók csoportja jelentette a
3. nagy kivándorlási hullámot. Ezek ideiglenesen Ausztria és Németország
területén helyezkedtek el, ahonnan a tová b bvándorlás csak évek mu lva vá|t
lehetővé. Állandó letelepedésük az 50 -es évek elejéig húzódott, s részben
azon túl is eltartott.
A 4. hullám 1956 után söpört végig a világon.
Észak-Amerika
Az első külföldi magy. evangélikus gyülekezetek az Ameri
kai Egyesült Államokban alakultak. Itt már a századforduló körül ö ssze
jövetelekre, bibliaórákra jött össze egy csoport magyar evangélikus az
Ohio tagállambeli Cleveland városában, mely mind a mai n a p i g az amerikai
magyarság fellegvárának számitható . A csoport vezetője, Tóth Mihály koc smáros kezdeményezésére, gyü jtést indi tottak abból a célból, hogy Magyarországról evang. lelkész kiküldését kérhessék. Éveken át folyt a gyü jtés,
de magyarországi egyházin k n e m tudta kérésüket teljesi teni. Egy közben
Amerikába érkezett fiatal teológus, Ru zsa István, vállalta ekkor, hogy
lelkészi vizsgája letétele után lelkésze lesz a kis nyájnak. Igy alakult
meg 1906-ban a Clevelandi Első Magy. Evangélikus gyülekezet /First Hunga
rian Church/, s a következő évtől saját lelkésze volt Ru zsa István sze
mélyében. Ő alapi totta 1907-ben a detroiti, majd 190 8-ban a new brunswicki magy. evang. gyülekezetei. Az 1914-ben alakult buffaloi gyülekezet
tel ezek alkotják a legidősebb külföldi gyülekezetek csoportját. Egymás
u tán alakultak újabb és újabb gyülekezetek, úgyhogy volt idő. amikor az
Egyesült Államokban egyszerre 22 szervezett magy. evang. gyülekezet volt.
A legfiatalabb 1959-ben alakult Chicago ban.
A z Egyesült Államok— beli gyülekezetek rövidebb-hosszabb idő alatt átaz
k
é
t
e
v amerikai gyülekezeti élet munkaformáit és. szokásait. Mint az
ö szes egyházak az Egyesült Államokban, e gyülekezetek is teljesen önfenntartó gyülekezetek. Önkéntes adományaikból épi tik templomaikat, gyülekezeti házaikat, paplakjaikat, magu k fizetik lelkészüket és más egyházi munkása
ikat. Egyes gyülekezetek évi költségvetése a 25.000 dollárt is meghaladja.
Legújabban azzal a gondolattal foglalko z n a k , hogy magy.evang. Ö regek O tthonát állítanak fel. - Mivel az Egyesült Államokban nincsen kötelező
hit- oktatás, különös hangsúly esik a vasárnapi iskolai és ifjúsági

munkára. A fiatalság az ú.n. Luther Liga nevű szervezetben tömörül, más
amerikai evang. egyházak ifjúságának példájára, s ezekben készülnek fel
egyházuk szolgálatára, melyből mindnyájuknak ki kell venni részüket. A felnőttek
férfi- és nőegyesületekben, ú.n. Social Club-okban, oltáregyesületekben és
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különösképpen is segi tségére siettek az amerikai magyar gyülekezetek
magyarországi egyházunknak: és a külföldre került menekültednek. R uhaélelem- és készpénztámogatáson kivül sokak számára tették lehetővé az
amerikai gyülekezetekben való letelepedést.. Egyik gyülekezetük egyedül
120 magyar menekült részére biztosi tott letelepedést.
A gyülekezetek a legnagyobb amerikai evang. egyház, az "Egyesült
Amerikai Evang. Egyház" /United Lutheran Churoh of Amerika/ kötelékébe
tartoznak. Ennek az egyháznak közel 2 millió tagja van. Adományaikkal,
évi hozzájárulásaikkal a magy.gyülekezetek is reszt vesznek az egyesült
egyház nagyarányi külföldi segélymunkájában: s kül-misszióban, a dél
amerikai misszióban és a nehéz körülmények között élő egyházak anyagi
megsegi tésében.
A magy. gyülekezetek az Egyesült Egyházon belül külön "magyar kon
ferenciát" alkotnak /Hungarian Conference/. Ennek kétévenkénti tanács
kozásain a gyülekezetek lelkészei és laikus képviselői vitatják meg a
magy. gyülekezetek közös problémáit. Havonként megjelenő egyházi lapjuk,
az " Erős vár". 1960-ban mar 24. évfolyamához érkezik el.
Az Egyesült Államokba került magy. evangélikusságnak csak egy, bár
valószinü leg legnagyobb része él a szervezett magy. és magy. eredetű
evangélikus gyülekezetekben. Egy részük, különösen a vegyes nyelvű gyülekezetekből, a szlovák gyülekezetekbe kapcsolódott be, mig mások az
Egyesült Államokban található kb 120 magyar református gyülekezetbe
szivódtak f el. Ehhez járult az a természetes folyamat, hogy a bevándo
roltak második generációja már nyelvében és gondolkozásában erősen az
új környezet befolyása alá kerül, a harmadik generációja pedig több
nyire már el is felejti az ő sök anyanyelvét. Ez a folyamai az Amerikába kivándorolt valamennyi nép körében megfigyelhető, s a kivándorolt
magyarok sem kerülhették el ezt a sorsot, - Sok gyülekezetben a magyar
istentisztelettel párhuzamosan angolt is tartanak, sőt több helyen már
ez utóbbi a népesebb.
Az amerikai magy.evang. gyülekezetek létszáma 1959-ben /zárójelben
az alapitási év/: Cleveland, Első Gyülekezet /1906/:600, Detroit/190 7 / :
400, New Brunswick /1908/:250, Buffalo/1914/:200,
Pittaburgh /1925/:
270,
Betlehem /1928/: 250, Cleveland, .est Side /1936/:40 O, New York
/1950/: 200. Chicago /1959/:200. Korábbi magy. gyülekezetek, melyekben
már csak alkalmilag van magy . istentisztelet: P erth Amboy, Lorain,
Akron,
Caldwell, Palmerton, Columbus, Rochester, stb. Betlehemben
a mag y . gyülekezeten kivül van egy vend-magyar is.
Kanadában szervezett magy. evang. egyházi élet az 50-es évek végéig
nem alakult ki. Az Egyesült Államom-beli gyülekezetekből alkalmilag
utaznak át lelkészek evangélikus istentiszteletek tartására, főleg
Montreal, Toronto és Vancouver városokban. Kanadában erős magyar ref.
egyház él. Az evang. hivekre való tekintettel több gyülekezetben bizonyos alkalmakkor az evang. istentiszteleti rendet használják,
i ndsorW
ban volt magy. evang. egyházközség. Egyidőben saját temploma és lelkésze is volt.
Dél-Amerika
A dél— amerikai kontinensen az első magy. evang. g yüleke—
zet, az argentinai Buenos Airesben alakult 1928-ban, Tomonkó László teológus, később lelkész kezdeményezésére. Ugyanő indi totta el az egyházi
munkát az Uruguay állambeli Montevideoban 1937-ben. Mindkét helyen a
magyar reformátusok is bekapcsolódtak a gyülekezeti életbe.
T ö b b mint 20 esztendőnek kellett eltelnie az első dél— amerikai gy ü—
l e k e z e t m e g a lapitása után, mig más országokban is alakultak magy.gyülekezetek. A II. vh. után a V e n e z u e l a á l l a m b e l i

Caracaban

indult meg elő-

s z ö r a t e g y h á z im
unka, s 1949-ben önálló magyar g yülekezet alakult.
r e f . é s evang. egyháztagokkal. Ez a gyülekezet ö sszefogott a helyi ném e t é s l e t t e v a n g . csoportokkal, s ezekkel együtt alkotta néhány évvel
később a "Feltámadás" Evang. Egyházközséget,mely 1957-ben közös templomot és gyülekezeti központot épitett. Közben a skandináv és angol anyan yelvű evangélikusok is bekapcsolódtak a gyülekezeti életbe, mely igy
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az összefogásban.
Buenos Airesban 1952-ben önállósult az evang. gyülekezet, kiválva a
addigi prot. jellegű gyülekezetből. Ötévi buzgó gyülekezeti munka után
már saját templomukat avathatták fel.
Már az 50-es évek derekán elindult a szervezett gyülekezeti munka
Dél-Amerika több más országában i s ,- ig y a braziliai Sao Paoloban 1956n ,majd a rákövetkező évbdn a Chile állambeli Santiagoban és a Paraguaya
b
beli Asuncionban.
A délamerikai egyházi munka két szempontból is különös figyelmet ér
demel. Egyrészt Dél-Amerika hatalmas fejlődési folyamatban á l l , melyben
a magy.evang. gyülekezetek, mint "előfutárok", a világ-evangé likusság
szempontjából is nagy jelentőséggel birnak. Másrészt e földrészen a magy.
reformátusságnak nincs olyan kialakult, átfogó egyházi szervezete, mint
É szak-Amerikában, s ezért gyülekezeteinknek különös felelőssége van magy.
ref. testvéreink iránt is.
A soknyelvű dél-amerikai evangélikusság lelkészutánpotlásának biztositására az Evangélikus Világszövetség 1954-ben teológiai
főisko
lát álli tott fel Buenos Airesben, s ennek megszervezésére és első rekto
rává az ottani magy. evang.gyülekezet akkori lelkészét,D.Leskó Bélát
h ivta meg.
Dél-amerikai magy. hittestvéreink nem alkotnak közös szervezetet. Mind
egyik gyülekezet önálló a többihez képest. De ápolják az összetartozás
tudatát kölcsönös
látogatások révén, melyekhez az utóbbi idekben az északamerikai "magyar konferenciával" való kapcsolatuk is jár u l t . - A caracasi gyülekezet 1953-ban magy. énekeskönyvet adott ki. A
caracasi és buenos-airesi gyülekezeteknek saját gyülekezeti lapjuk van
"üzenet” ill."Hitünk" cimmel.
A délamerikai magy. evang. gyülekezet létszáma 1959-ben: /Dél amerikában a gyülekezetekbe be kell lépni. Zárójelben a gyülekezeteken kivül
élők, de már"felfedzettek" létszáma./ Argentina 175 /225/, Brazi lia
163 /220/, Venezuela 338 /250 /. Egyéb Dél-Amerika területén levő államben 250. Brazi liában feltevés szerint még kb 11 0 0 . A venezuelai gyüleke
zet adatai a protestánsokra közösen vonatkoznak.
Ausztrália Ausztráliában az 50-es évek elején kb 15-17.000 magyar lakott.
A magyarországi felekezeti arányszámot véve alapul,-az ausztráliai magy.
evangélikusok száma a másfélezret meghaladja. Közöttük az egyházi munka
l952-ben indult el, s tavaszán Sydney-ben már önálló gyülekezet alakult
saját lelkésszel. \ gyülekezet tagja az Ausztráliai Egyesült Evang. Egy
háznak /United Lutheran Church/, melyhez az ausztráliai mintegy százezer
nyi evangélikusság legnagyobb része is tartozik. Sydneyben magy. evang.
havilap jelenik meg "Hitből élünk" cimmel. Több más városban is van magy.
istentiszteleti szolgálat. Perthben 1952 óta közös evangélikus-reformá
tus gyülekezeti munka folyik.Aránylag nagy csoport evang. él M elbournben.
Az Ujzéland területén élő magy.evangélikusok számát 50-re becsülik.
Magyarnyelvű evangélikus munka nem folyik.
Ázsia, Afrika Az Ázsiába, Afrikába vetődött magy. evangélikusokról
semminemű kimutatás vagy áttekintés nincsen. E földrészeken magyarok is
csak elvétve akadnak - s a kar. egyházak tagjainak számát nem is százálékban, hanem
ezrelékben lehet kifejezni a legtöbb országban. Annál
nagyobb felelősség nyugszik az e földrészekre került hittestvéreinken,
mert egy a keresztyénségtől teljesen idegen világban kell - akarva-akartl a n u l hitüket, egyházukat képviselniük. Magyarországi evang. egyházunk
ból a multban több misszionárius működött e világrészeken. Kell, hogy
felébredjen bennünk az a tudat, hogy minden egyes ker. ember - bármilyen
minőségben kerül is nem-ker. környezetbe - eg y ben misszionárius, az egyház Urának, Jézus Krisztusnak tanúja - Magy. evangélikusokról elszóródottan ugyan, de a két földrészen mégis nagyobb csoportnak számi thatóan
a Délafrikai Unio területén tudunk. A németnyelvű gyülekezetbe kapcsolód-
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N y u g a t -Európa
A reformáció évszázadától kezdve mind a mai napig sok
magyar evangélikus lelkész, lelkészjelölt,tanár és más egyházi munkás
tanult külföldön, kapcsolódott be külföldi evangélikus tanintézetek,
egyházi intézmények vagy közösségek munkájába. Tanulmányaik és szolgá
latuk révén megbecsülést szereztek mind magy.evang. egyh ázunknak, mind
pedig a magy.népnek. Sok esetben ezek a külföldön tanuló egyházi mun
kások magy. istentiszteleteket tartottak az illető országban élő hon
fitársaik részére.
Emli tést kell tennünk arról a szolgálatról is, melyet magy. evang.
lelkészek végeztek a különböző háborúkban katonai szolgálat vagy h a d i 
fogság miatt külföldre került magy. katonák között, O laszország ban
1825 óta szolgálhattak a katonaság között magy.prot. lelkészek.
A II.vh.előtt nem volt nagyobb számú magy. evangélikus N yugat-Eu r ó
pában. N em is történt arra jelentős kisérlet, hogy hazánk területén
k ivül szétszórt hittestvéreinket felkutassuk. A h á ború s az azt követ
ő
események következtében azonban számuk az 1945 utáni év e k ben erősen
megnövekede t t , s egyházi munka is indult közöttük.
Az osztrák-magyar monarchia idején Ausztria nagyobb városaiban el
szórtan éltek magyarok, s köztük evangélikusok is. A lelkigondozói
szolgálat a protestánsok részére legtöbbször együttesen történt.
1778-ban a bécsi holland követségen a magyaroknak latin nyelven úr
vacsorát osztottak. A XIX. szd. derekán rendszeresen gondozták a Bécs
és környékén levő m agy. katonaságot. A II.vh.-ig Pozsony és Budapest
küldött rendszeresen Bécsbe magyar lelkészt.
Elsősorban Ausztria és Német ország voltak azok az országok, ahol
1945 után nagyobbszámú magy. evangélikus volt. A z a két ország a há
ború befejeztével igen súlyos körülmények közé került, s különösen is
nehéz volt a helyzete azoknak a külföldieknek, akik a há ború befejez
tével e két országban maradva, nyelvtudás és állampolgárság hiányá ban
sokszorosan éreztek a nehézségeket.
Az egyházi munka igen kezdetleges körülmények között, emberfeletti
nehézségekkel küzdve indult el néhány lelkes laikus és lelkész kezde
ményezésére. Rövidesen segitségül jöt tek az e vangélikus Világszövet
ségben és az Egyházak Vilagtaná csában tömörült egyházak, s kiépült a
rendszeres istentiszteleti szolgálat, a rászorulok támogatása ruhával
é s é lelelemmel, s megindult egy evang. egyházi lap, az é b r e s z t ő ” .
hosszú évekbe telt, mig a kezdeti viszonyokat rendezettebb körü lmény ek
válthatták fel.
N é m e t o r s z á g két magyar gyülekezetünk van: a Németországi M agy.
Evang. Missziói Gyülekezet Stuttgart központtal, s a Nordrhein-Wes tfaleni Magy. Evangéliumi Gyülekezet Münster központtal. Az utóbbi a
Ruhr-iparvidéken elő magyarokból alakult, az előbbi 1948-ban alakult
és Németország többi területén élő magy. evang. h iveket fogja össze.
Németországban elő magy. evang. lelkigondozók az ország 38 helyén
t a r t a n a k időközönként szolgálatokat, külön szervezetben élnek a ki
telepített volt magyarországi evang. népi németek.
Állandó magy. Lelkész van Franciaországban Párizs székhellyel s
Angliá b an Londonban.Skandináviában S tockholm székhellyel. Skandinaviában a II.vh. után kivándorolt hi veink között ösztöndi jas lelkészek
szolgáltak. A Skandináviában elő ma g y . reformátusokat ma is evang.
lelkészeink és teológusaink gondozzá k. Angliában is volt mar a II.vh.
után ideiglenesen magy.nyelvű szolgálat evang. hiveink számára. A
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London és Bradford központokkal folyik a lelkigondozói szolgálat. A gyülekezetnek
1959-ben 558 tagja volt.
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A külföldi magyar evangélikusság nem alkot egységes egyházi szer
vezetet, hanem egyházi életét a helyi evangélikus egyházakkal való
együttműködés alapján alakítja ki - ellentétben pl. a lengyel, észt
és lett evangélikusokkal, akik N y u g a t - Európában ú .n."exil-egyházak a t" alakitottak. A közösség ápolására és közös feladatok együttes
megoldására azonban e g yházi munkásaink munkaközönséget szerveztek,
melyben gyülekezeteink nem-lelkész /laikus/ tagjai is képvi
selve vannak. Neve: Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók
Munkaközössége /Conference of Hung a rian Lutheran Church Workers Abroad/ Ennek elnöke D. Dr. Vajta Vilmos lelkész, aki 1952 óta az Evan
gélikus Világszövetség teológiai osztályának igazgatója. Titkári hi
vatala Londonban van.
Lelkigondozóink számára a munkaközösség vezetőjének szerkesztésé
ben 1958 óta időnként "Koinonia" cimen magyar evangélikus folyóirat
jelenik meg. Lelkigondozóink részére 1957-ben Bécsben, 1958-ban
Stuttgartban rendeztek többnapos konferenciát. Az elsőn Észak- és
Dél-Amerika magy. evangélikus gyülekezetei is képviseltették magukat.
Teológiai hallgatóink Nyugat-Európában Bécs, Koppenhága, Lund, Ox
ford és Wuppertal egyetemein készülnek külföldi magyar evangélikus
lelkész! szolgálatra.
•

- *

—

•

—

*

—

•— —

A külföldi magyar evangélikusság száma
az ú .n. utódállamokban
Nyugat-Európában
a világ többi részén

Összesen kb.

39.000-re
10.000-re
15.000-re tehető

6 2.000

Kárpátalján a 90.000 lelket számláló ottani ref. egyház életébe
kapcsolóad
t ak bele. 1944-ig 3 magyar egyházközség élt itt.

- 59XXX/a.
Magyar evangélikusok a nagyvilágban
Amikor magunk között a magyar evangélikusságot emlitjük, ne m is
gondolunk arra, hogy a fogalomhoz odatartoznak nemcsak a Magyarorszá
gon élő evangélikusok, hanem a külföldön élő magy. evangélikusok is.
Ha a Magyarországon élő 440 ezerre tehető evangélikusság aránylag kis
számát tekintjük, tekintélyesnek kell mondanunk annak a 62 ezer testvérünknek a számát, akikkel együtt meghaladnánk a félmilliót is.
Közelünkben él több mint a fele: 39 ezren vannak Csehszlovákiában,
Romániában, Kárpátalján,Jugoszláviában és Ausztriában. Őróluk hallot
tunk az előző Ökumenikus Híradóink felolvasásakor. Többnyire a helyi
evangélikus egyházaknak tagjai. Kivétel csupán a Kárpátalján élő 3
gyü lekezetnyi evangélikus csoport: ők a kárpátaljai reformátuss ággal
élnek egy egyházi szervezetben. Ezek az evangélikusok az által szakadtak el a magyarországi egyháztól, hogy lakóhelyükön maradtak, de területileg váltak más országok lakóivá.
Egészen más azoknak sorsa és helyzete, akik Európába és a többi
világrészekre kivándorlásuk által jutottak. Ugyanis ezen testvéreink,
vagy a ma élő testvéreinknek elődjei maguk elhatározásából szaka dtak
el Magyarországtól és a magyarországi evangélikusságtól.
Magyarországon többször
söpört végig a kivándorlási hullám. Az
első hullám a századfordulótól az I.vh.-ig határozható meg. Ezek főleg
tengerentúli országokba, elsősorban az Egyesült Államokba vándoroltak,
hogy munkájuk révén ott kisebb-nagyobb vagyont gy üjtsenek s abból
Magyarországra visszatérve házat és földet vegyenek. Az itthoni nyomorúságból m e menekültek,hogy majd az itthoni életüket jobbá tegyék, de
bizony eredeti tervüktől eltérően legtöbben végleg letelepedtek.
A kivándorlás 2. hulláma a harmincas évek elejére tehető. Az akkori
nehéz gazdasági viszonyok, a diplomások állástalansága sokakat űzött
el a magyar földről végérvényesen.
A II.vh,végén eltávozok csoportja jelentette a 3. nagy kivándorlási
hullámot, Szinten csak néhány hétre-hónapra, a háború borzalmától menekülve hagyták el az országot. Mégis sokaknak útja soha többé Magyarország fele vissza nem fordult.
Mindannyian szemtanúi voltunk a 4. hullámnak: 1956- és 1957-es esztendőben. A nélkül, hogy a hazájukat elhagyókat megi t é l n é n k - hiszen
Krisztus Urunk éppen a mások megi télésétől óv bennünket igéjében - szomorúan kell megállapitani, hogy az eltávozottak kiszakadtak a magyar
nép közösségéből, töb b é nem élik a mi életünket és nem is tudják igazán
hordozni a mi problémáinkat. Gyermekeik talán még fognak tudni
E valamit magyarul, de hogy unokáik már csak azt fogják mondani: egyik
nagyszülőm magyar volt - és ezt úgy mondják, hogy közben a szivük se
dobban nagyobbat - az bizonyos.
Ha az egyház szempontjából nézzük sorsukat, úgy sem problémamentes
életút megitelese. Ugyanis sokak itthon az egyház eleven vérkeringésében benne eltek, kikerülve pedig, ha találtak is evangélikus egyhazat,
d e a prédikációt, a megelevenitő evangéliumot többnyire nem értették.
Kiestek az egyház életeből, kiestek a hitből és következésképen elszakadtak Krisztusuktól. Hogy ez mégse történjék meg mindenkivel igy, a vitrőfeszi téseket
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nagy áldozatokat hoztak. - Hogy az egyház miképen látja el ezt a lelkip á sztori szolgálatot a világon szétszórt magy.evangélikusok között
ar—
ról szeretnék beszámolni a következőkben.
Az első világrész, ahol először alaki tottak a magy. evangélikusok
gy ü l ekezeteket, Észak-Amerika. Itt már a századford uló körül összejövet e l e k r e , b i b l i a ó r á k r a j á r t ö s s z e e gyc
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.evangélikus Cleveland
városban. Mind a mai napig ez a gyülekezet tekinthető az amerikai magyarság középpontjának. Ezt a példát egyre többen követték! Volt idő amikor
az Egyesült Államookban egyszerre 22 szervezett magy.evang.gyüleke zet
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alakult Chikagoban. 1959-ben a leg
nagyobb gyülekezetek létszáma az alábbi volt: Cleveland 600 ,Detroit
400, New Brunswick 250, Pittaburg 270 , New York 200. Chikago 200. A
kislétszámú gyülekezetek nagy áldozatkészséggel tartják fenn az egyha
zat, Önkéntes adományaikból épitik templomaikat, gyülekezeti hazaikat,
paplakjaikat. Maguk fizetik lelkészüket és más egyházi munkásaikat.
Egyes gyülekezetek költségvetése a 25 ezer dollárt is meghaladja.
Az Egyesült Államokbeli gyülekezetek rövidebb-hosszabb idő alatt át
vették az amerikai gyülekezeti élet munkaformáit és szokásait. A gyüle
kezetekben a munka az istentiszteleteken kivül főként az egyesületek
ben folyik. Az ifjúság a Luther Liga nevű szervezetben tömörül, a fel
nőttek a férfi- és nőegyesületekben, oltáregyesületekben, egyházi klu
bokban végzik egyháztámogató munkájukat. Mivel nincs kötelező hitokta
tás, különös hangsúly esik a vasárnapi iskolai és az ifjúsági munkára.
A gyülekezetek a legnagyobb amerikai evang. egyház kötelekébe tartoznak, ezen belül alkottak meg az ú.n. "magyar konferenciát" ,melynek
havonként megjelenő lapja, az iirős vár",1960-ban már a 24. évfolyamához érke z e t t
e l .
Hogy É szak-Amerika területén maradjunk, megemli tjük Kanadát, ahol
az 50 -es évek végén alakult csak ki a magyar evangélikus egyházi élet.
Csak egy ideig volt saját lelkészük. Az Egyesült Államokból járnak át
magy, lelkészek egyes istentiszteletek tartására, különben a kanadai
erős magy. református egyház alkalmain vesznek részt.
Dél-Amerikában az első magy. gyülekezet 1928-ban alakult Buenos-Aire s b e n , Tomko László teológus. később lelkész kezdeményezésére.Ugyanő
in d itotta el az egyházi munkát Montevideoban 1937-ben/ A II.vh.után
Venezuelában is megindult a magy. egyházi munka reformátusokkal közösen
Idővel a magy.gyülekezethez csatlakoztak a helyi német és lett evangé
likusok, majd pedig a skandináv és angol anyanyelvű evangélikusok is
bekapcsolódtak a gyülekezet életébe. Igy más dél-amerikai országban
folyó szervező munka számára is példakép lett ez az összefogás.
A délamerikai egyházi munka két szempontból is különös figyelmet
érdemel. Egyrészt eggsz Dél-Amerika hatalmas fejlődési folyamatban áll,
melyben a magy.evangélikus gyülekezetek, mint "előfutárok", a világevangélikussag szempontjából is nagy jelentőséggel birnak. Másrészt e
földrészen a magy. reformátusságnak nincs olyan kialakult, átfogó egy
házi szervezete, mint Észak-Amerikában s ezért a gyülekezeteinknek
különös felelőssége van magy. református testvéreink iránt.
A soknyelvű délamerikai evangélikusság lelkészutánpótlásának bizto
si tására az Evang. Világszövetség 1954-ben teol. főiskolát állitott
fel Buenos-Airesben, s ennek megszervezésére az ottani magy.evang.
gyülekezet lelkészét bizta meg.
Ausz tráliában
az ötvenes evek elején ax 15-17.000 magyarból kb.
másfélezer vo l t evangélikus. 1952-ben indult el közöttük az egyházi
munka saját lelkészükkel. Sydneyban evang. havilapjuk is jelenik meg
"hitből elünk" cimmel. Ujzéland területén 50 magy.evangélikus él, saj
nos magyarnyelvű egyházi szolgalatban Ők nem részesülhetnek.
Ázsiában és Afrikában élő magy. evangélikusokról semmiféle áttekinté
sünk n i n csen. E földrészeken magyarok c sak elvétve akadnak. Annál na
gyobb felelősség nyugszik az e földrészekre került hittestvéreinken,
mert egy keresztyénsegtől teljesen idegen világban kell, hogy hitüknek és egyházuknak képviselői legyenek. Csupán a Délafrikai Un i o terü
leten elő magy. evangélikusok csoportjáról tudunk, mint akik a német
nyelvű gyülekezeti munkába kapcsolódtak be.
Nyugat-Európával való kapcsolatunk még régi keletű. A reformáció
szá zadá tól kezdve sok magy. evang. lelkész és hittudós tanult külföldön
vagy kapcsolódott be az ottani egyházak életébe. Sok esetben esek az
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évek és ez azt követő események következtében nőtt meg számuk. Köztük
egyházi munka is indult meg.
Ausztriában a monarchia idején a magyar katonaság és hivatalnokok részére külön evangélikus egyházi szolgálat alig történt. Többnyire a
ref. egyház gon dozása alatt voltak, közös prot. istentiszteleten vettek
részt, a I I .vh.-ig Pozsony és Sopron küldö t t rendszeresen magyar lelkészt Bécsbe egy-egy szolgálat elvégzésére.
A II.vh. óta kikerült magyarok közti anyanyelvű egyházi szolgálat
érdekében sokat tett az Evang. Világszövetség.
Eleinte rengeteg neh ézséggel kellett megküzdeniük, hogy az evang. magyarokat el tudják
látni.
Németországban
két magy. missziói gyülekezetünk van Stuttgart és Münster központtal. A Németországban élő magy. evang. lelkigondozók az or
szág 38 helyén tartanak időközönként szolgálatokat.
Állandó magyar lelkész van Franciaországban Páris székhellyel, Angliá
ban londoni és badfordi központtal. Skandináviában
Stockhomból látják el a magyar evangélikus h iveket. A magyarnyelvű ref. hivek is az
evang. lelkipásztorok szolgálatát veszik igénybe.
Hollandiában,

Belgiumban és Svájcban viszont a református lelkipászto

rok szolgáltatják az igét és a szentségeket ez evangélikus hiveknek.
Ahol az ige hirdettetik és ahol ezt a szót megértik, o tt az egyház, ott
a h ivek közössége és ott az Istennek népe. A zért küzd sok h elyen az egyház, hogy Istennek szétszórt nyája meghallgassa saját nyelvén az üdvö
zi tő evangéliomot.

