
                       TANULMÁNYOK  

A budapesti református belmisszió központja. 
A Németajkú Ev. Ref. Leányegyház rövid története 
(1859–1912) 
 
Kovács Ábrahám 
 
Bevezetés 
A Budapesti Németajkú Ev. Ref. Leányegyház története szorosan összekap-
csolódik a református egyházban kialakult ébredési mozgalmak genezisé-
vel, majd pedig történetével. A 19. században külföldi hatásra létrejött 
missziói és egyháztársadalmi mozgalmak közvetlen gyümölcse lett a Ma-
gyarországi Református Egyházban kicsiny, a tömbreformátusságtól szin-
ten mindenben eltérő pesti evangéliumi kezdeményezés. A gyülekezet lét-
rejöttének történetét az egyházi megújulásért tenni kívánó, de eltérő 
teológiai meggyőződés alapján működő pesti protestáns körök küzdelmé-
nek köszönheti. Ezt a korszakot nevezhetjük „a vajúdás és megszületés 
korának” (1859–1863). A leányegyház alapításának és első évtizedének 
történetét részletesen már feldolgoztuk.1 Ezért most csak rövid áttekintést 
adunk a következő korszakról is, melyet az alapvető missziói ágak lerakása 
jellemzett (1864–1869), majd a templomépítés korszakát (1870–1878) 
mutatjuk be. A gyülekezet történetének következő, igen gyümölcsöző kor-
szaka egybeesett az országos teret nyerő későbbi belmissziói egyletekkel 
(1880-as évek), majd az 1890-es évek konfliktusai következtek. Végül pedig 
a gyülekezet életében jelentős váltást jelentett a missziói munkák újragon-
dolása és a gyülekezeti életből való kiválása (1900–1914). 
 
A vajúdás és megszületés kora (1859–1863). 
Az árvaápoló egyesület mint a liberális és hitvalló csoportok 
közti konfliktus előidézője 
A gyülekezet keresztyén világszemléletének háttere, az új ébredési közösség 
teológiai látása két forrásból és három pontból eredeztethető. A németor-
szági pietizmus és az angolszász evangélikalizmus, mint éltető víz táplálta 
az ébredést. A három meghatározó szellemi kör általában egy-egy fő vagy 
közösség köré csoportosult. Ez, mint előzmény, Mária Dorottya főhercegnő 
württembergi pietizmusát, a Skót Misszió lelkészeinek evangélikalizmusát, 
majd legfőképpen Biberauer Theodor magyarországi német ajkú pietista 
kegyességét jelentette. Ők három hasonló lelkiségű csoportosulásnak vol-
tak a kimagasló vezéralakjai, akik együtt kezdtek munkálkodni. 

Pesten a teológiai racionalizmus korában a németajkú protestánsok 
között megteremtődött az igény egy olyan pietista közösség építésére, 
amely a megtérést, az újjászületést és az abból fakadó társadalmi, szociális 
és diakóniai cselekvést, azaz az örömhírről szóló missziót komolyan vette. 
A Szén (ma: Deák) téri német evangélikus és a Széna (ma: Kálvin) téri 
magyar református gyülekezetben meglevő német ajkú istentiszteletek nem 
elégítették ki a nagyrészt evangélikus pietista háttérből táplálkozó, Biber-

                                                   
1  KOVÁCS ÁBRAHÁM: A Budapesti Ev. Ref. Németajkú Leányegyház eredete és története, 

1859–1869. Debrecen, 2004. (továbbiakban: KOVÁCS, 2004.) 
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auer Theodor által szervezett, a teológiai racionalizmus ridegségével szem-
ben álló polgári rétegek lelki igényét. Sokakban megfogalmazódott nem-
csak az egyházi reformok, hanem a lelki megújulás igénye is. Az előbbihez a 
racionalizmusból kialakuló liberalizmus örömmel csatlakozott, úgy, mint 
az ébredési mozgalmak, de az olyan klasszikus keresztyén hitvallással, 
mely a megtérésre helyezte a hangsúlyt, azok nem tudtak mit kezdeni. A 
lelki megújulást sürgető és kívánó csoporthoz csatlakozott a magyar társa-
dalmi életnek egyik leginkább prominens személyisége, Mária Dorottya 
főhercegnő, József nádor felesége.2 A württembergi pietista lelkiséget a 
katolikus Habsburg-udvarral szemben nyíltan felvállaló nádorné hatható-
san támogatta a lelki megújulást és az azokból fakadó missziót végző tevé-
kenységeket, mint például a biblia- és iratterjesztést, az egyesületek létre-
jöttét, evangéliumi folyóiratok beindítását, továbbá az ilyen tevékenysége-
ket végző Skót Missziót is.3 Az 1841-ben Skóciából Magyarországra érkező 
zsidómissziót végezni kívánó közösség letelepedésében Mária Dorottya ná-
dornénak rendkívül meghatározó szerepe volt.4 Ez az angolszász evangéli-
kalizmust képviselő mozgalom, csakúgy, mint lelki testvére, a német pie-
tizmus, hangsúlyozta a személyes döntésen alapuló egyháztagságot, a bűn-
bánat, megtérés és a Krisztusban való újjászületés evangéliumi üzenetét. 

A leányegyház létrejöttének szellemi előzményét tehát az 1841-től ki-
bontakozódó német pietista és skót evangélikalizmus missziói összefogásá-
ban jelölhetjük meg.5 Közös cél volt a protestáns (református és evangéli-
kus) egyházak megújítása, az lelki ébredésért való imádkozás, hogy a 
népegyházakban ne csak névleges keresztyének legyenek, hanem az a hitü-
ket megvalló és missziói munkákat végző, hitre jutott tagokból álljon. A 
Magyarországon megjelent két irányzat missziói tevékenysége közül a pie-
tisták inkább a „pogányok” közt végeztek missziót, míg az evangélikál skó-
tok a zsidómissziót tekintették elsődleges feladatuknak. A zsidó– és po-
gánymisszió összekapcsolódását John Duncan, skót misszionárius, az 
edinburghi egyetem héber nyelv és orientalisztika professzora így látta 
1841-ben: 

 
„Bizonyos vagyok abban, hogyha Isten segedelmével sikeresen el akarjuk 
érni célunkat e helyen, akkor következetesen rá kell térnünk a zsidómisszi-
óra, mint fő célunkra, de nem úgy mintha az lenne az egyedül elérendő do-
log számunkra. Mivel a dolgok igen szánalomra méltó állapotban vannak 
itt [Magyarországon] vallás és erkölcs tekintetében még a hitvalló protes-
tánsok között is, ez komoly akadályt gördít Izráel megtérése elé. Ezért ha-
tározottan azon a véleményen vagyok, bárki is legyen itt, mint misszioná-
rius, munkálkodnia kell – amennyiben az Úr lehetőségeket ad arra – az 

                                                   
2  KOVÁCS ÁBRAHÁM: Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és 

német eszmék terjesztése Magyarországon. In: Századok, 2006. 5. sz. 1531–1550. p. 
3  FABINYI TIBOR: Mária Dorottya. Az utolsó magyar nádorné élete képekben. Bp., 1977. 
4  KOVÁCS ÁBRAHÁM: A skót–magyar kapcsolatok az 1840-es években és hatásuk a 

magyar protestáns egyházi és társadalmi életre. In: Pro Minoritate, 2001. Nyár. 177–
186. p. 

5  KOVÁCS, ÁBRAHÁM: The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews 
and its Impact on the Revival of the Reformed Church of Hungary. Wien–Oxford–
Frankfurt a. Main, 2006. (továbbiakban: KOVÁCS, 2006.) 54–60. p. 



 A Németajkú Ev. Ref. Leányegyház rövid története (1859–1912)     5 

 

»igaz vallás« megújítása érdekében (úgy a tanítás, mind az istenes élet te-
kintetében) ez ország protestáns egyházai között, amelyek a megbotrán-
koztatás kövei helyett, mint ahogy most vannak, a legjobb eszközeivé vál-
hatnának Izráel háza elveszett juhainak, a lelkek pásztorához és 
püspökéhez való egybegyűjtésére.”6 
 
A magyarországi pietizmust képviselő Biberauer Theodor pedig első 

sorban az egyházi ébredést, azaz a sajátos értelemben vett „pogánymisszi-
ót” tekintette feladatának. Erről tanúskodik az Árvaápoló Egylet alapító 
okirata, amelyet Biberauer fogalmazott meg. Hogy mennyire nem egyház-
társadalmi reformot,7 hanem belmissziói lelki megújulásból táplálkozó 
missziói munkát kívánt végezni, azt az alábbiak is jól szemléltetik: 

 
„[Az egyesület] nem olyan intézetet óhajt, amely kincseket gyűjt, hogy saját 
tőkéjéből magát fenntarthassa, hanem amelynek elöljárósága az Úrra bízza 
magát, aki a szélnek és haboknak parancsol, s akinek hatalmában áll a szí-
veket kormányozni, és a könyörülő szeretet legcsekélyebb adományaira is 
áldását adni.”8 
 

Természetesen a két missziói munka elválaszthatatlanul összefonódott, 
azonban épp a gyülekezet története is jól mutatja, hogy a hangsúlyeltolódá-
sok néha belső konfliktusokhoz vezettek. 

Mielőtt tovább mennénk, a szellemi háttér megrajzolása után ejtsünk 
szót az egyházi keretekről. A gyülekezet történetének egyházszervezeti 
előzményei a mai Kálvin téren megjelenő, németajkú református gyüleke-
zeti istentiszteleti közösségek létében kereshető, valamint a sajátosan 
egyedülálló Skót Misszió angol és németnyelvű közösségében, amelynek 
eleinte az Angol Királynő Szálloda adott helyet.9 Az előbbiben fontos szere-
pet kapott azon egyházpolitikai törekvés, hogy József nádor második fele-
ségének, a német református Herminának legyen alkalma istentiszteletek 
látogatására,10 az utóbbinál pedig lényegessé vált az a kérdés, hogy a skótok 
angolul végezték először missziói munkájukat a zsidók között, de az áttérő 
pesti zsidóság német anyanyelvű volt. Így alakulhatott ki az a többnyelvű 
istentiszteleti közösség az Angol Királyné Szálloda kápolnájában, amelyről 
Brunswick Teréz németül, angolul és franciául írt naplófeljegyzései is ta-
núskodnak.11 

                                                   
6  DUNCAN, JOHN: Extract Letter from Rev. Dr. Duncan to Rev. Dr. Candlish Pesth, 

January 24, 1842, In: HFMRCofS, 2. 4 (April 1842), 45–46. p. Vö.: BROWN, DAVID: 
Life of the late John Duncan. Edinburgh, 1872. (2nd rev. ed.) 319. p. 

7  A szóhasználat inkább a liberálisokra jellemző. 
8  BROCSKÓ LAJOS: A Budapesti Protestáns Országos Árvaegylet és árvaházak története 

1859–1895. Bp., 1896. 4. p.; vö. BODOKY RICHÁRD: Jövevények és vándorok. Polgári 
családtörténet. A Biberbauer-Bodoky Krónika. I-V. köt. Bp., 1996–2001. 
(továbbiakban: BODOKY, 1996–2001.) I. 203. p. A hivatkozás az Árvaápoló Egylet 
alapszabályából származik. 

9  FEST SÁNDOR: Angolok Magyarországon a reformkorban, 1825–1848. Bp., é.n. 30. p. 
10  FARKAS JÓZSEF: A pesti református egyház 101 éves története. Kecskemét, 1898. 

(továbbiakban: FARKAS, 1898.) 63. skk. p. 
11  Brunswick Teréz naplója, 1841. október 18. – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 

Budapest Gyűjtemény. B. 0910/55/1–8. dob. Napló, 1841–1843. 



6 Egyháztörténeti Szemle XVII/3 (2016) 

A reformkor utolsó évtizedében még egymás mellett léteztek a később 
szabadelvűnek nevezett egyházi vezetők (a református Török Pál és Dobos 
János, a zsidó hitről evangélikus hitre áttért Bloch Móritz – magyarosodá-
sa után Ballagi Mór12 –, az evangélikus Székács Pál), illetve az evangéliu-
miak. Utóbbiak közt említést érdemel a lutheránus pietista August Gottlieb 
Wimmer, Mária Dorottya főhercegnő, az ő udvari lelkésze, Georg Bau-
hofer, valamint a hozzájuk hasonlóan gondolkodó skót református evan-
gélikálok, mint például John Duncan, Allan Owen és Robert Smith misszi-
onáriusok.13 Ide tartozott még a budai hajógyár igazgatója, a baptista Sa-
muel Pretious, akinek unokahúgát vette el a később püspökké vált Török 
Pál.14 

A pesti liberális / evangéliumi vita az 1850-es évek végén kezdett kiala-
kulni, amikor Mária Dorottya már nem élt, a pesti közös protestáns teoló-
gia létrejött (1855), illetve az 1852-ben kitiltott Skót Misszió 1857-ben is-
mét Magyarországra telepedhetett. Új szereplők jelentek meg az 
evangéliumi oldalon: Bauhofer, Israel Saphir (a Skót Misszió legelső zsidó 
megtértjeinek egyik legprominensebb alakja), a már szintén említett 
Biberauer Theodor, valamint a Skót Missziói Iskola igazgatója, Adrian van 
Andel. A pesti protestáns liberális oldal teológiai vezetői Ballagi Mór, Tö-
rök Pál és Székács József voltak. Az 1840-es évek elejétől eltelt, majdnem 
két évtized alatt kikristályosodott számukra, hogy milyen teológiai látás-
mód alapján kívánták megvalósítani egyházi reformjaikat, előmozdítani az 
egyház megújulását. Bár az eszközök nagyon hasonlóak voltak, a missziói 
célok és a vallásértelmezésük azonban – külső hasonlóságuk ellenére is – 
kardinálisan eltértek. A liberálisok a valláserkölcs megjobbításáról, az em-
ber alapvetően jó voltáról, a krisztusi eszmény eléréséről beszéltek, míg az 
evangéliumi oldal bibliai alapon hangsúlyozta az eredendő bűnt, az ember 
romlottságát, a megtérést, bűnbánatot és a Jézus Krisztus váltsághalálában 
nyert bűnbocsánatot. A liberálisok az ember jobbá válásáról beszéltek, míg 
az evangéliumiak a hit által, kegyelemből újjászületett emberről. A liberális 
vallásos szellem a jó ember jó cselekedeteiről beszélt, a hitvalló teológia pe-
dig a bűnbocsánatot nyert, Krisztus váltsághalálában Isten előtt megigazult 
(„jónak látott”, igaznak tartott) ember életéből fakadó jó cselekedetekről. 

Ez a hitbeli meggyőződésből fakadó különbség vezetett az árvaházi 
konfliktushoz, amelyet egyik oldalról, a református oldalon Ballagi Mór és 
társai, valamint az evangélikus Hornyánszky Viktor és a Székács-féle vonal 
képviselt, a másik oldalon pedig ott állt a magyar református egyháztörté-
nelemben addig kevésbé ismert Biberauer-Bodoky család első pesti szemé-
lyisége, Theodor, illetve van Andel.15 Az első egyesület, amelyet Biberauer 
javasolt, a Lutheránus Legényegylet (Evangelischer Gesell-Verein) létreho-
zása volt.16 Ennek hármas célkitűzésében a következőket találjuk: a keresz-

                                                   
12  KOVÁCS ÁBRAHÁM: Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy 

liberális protestáns zsidó életútjának kezdete. In: Confessio, 1997. 3. sz. 109–125. p. 
13  KOVÁCS, ÁBRAHÁM: The Origin of the Scottish Hungarian Church Relations. The 

settlement and the first years of the Scottish Mission in the 1840s. Debrecen, 2001. 
14  KOVÁCS, 2006. 98. p. 
15  KOVÁCS, 2004. 23. skk. p. 
16  BODOKY, 1996. I. 206. p. Vö. KOVÁCS BÁLINT: A keresztyén ifjúsági egyesület története 

1883–1950. Bp., 1998. (továbbiakban: KOVÁCS, 1998.) 
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tyén lelkület és erkölcs erősítését, a szaktudás elmélyítését, és a szociális 
rászorulók, illetve beteg tagok segélyezését.17 Ez az egyesület már 1858. 
május 23-án megtartotta közgyűlését.18 Természetesen ezt az egyesületet a 
liberálisok lelkesen támogatták, mert ők is látták a társadalom bajait és 
egyházi megoldásokat kerestek rá. Az Árvaápoló Egyesület létrehozását – a 
legényegylethez hasonlóan – az evangéliumiak kezdeményezték. Rövidesen 
meg is alakult 1859. május 17-én a mai Deák téri evangélikus templom-
ban.19 Az egyesület Árvaházat hozott lére, amelynek megnyitója alig pár 
hónap múlva meg is történt, 1859. augusztus 20-án.20 Az evangéliumiak 
(pietista-evangélikál szövetség) és a liberálisok ekkor még együttműködtek. 
Azonban ez a közös munka tiszavirág-életűnek bizonyult.21 

A leányegyház létrejöttét annak köszönhette, hogy az evangéliumiak 
által alapított missziói tevékenységekből (Legényegylet, Árvaápoló Egyesü-
let) fokozatosan kiszorultak. Ez juttatta el az evangélikus Biberauer Theo-
dort és a skót misszió igazgatóját, Adrian van Andelt arra, hogy új gyüleke-
zetet kell alapítani, amely a liberális befolyástól függetlenül tudja majd 
végezni az evangéliumi missziót, illetve létre tud hozni azoktól független 
missziói intézményeket is. 

A gyülekezet kezdetét 1859-re szokták tenni, mert akkor adták be az 
első kérvényüket a mai Kálvin téri egyházközségnek egy önálló gyülekezeti 
közösség létrehozása érdekében.22 Hosszas tárgyalások és súlyos konfliktu-
sok után a református gyülekezet, a Skót Misszió és a Biberauer vezetésével 
szerveződő német ajkú közösség hármas érdekegyeztetéséből született meg 
a jogilag alárendelt szerephez jutó, de valójában önálló életet kezdő leány-
egyház.23 A gyülekezet, mint leányegyház valójában csak 1864-re jött létre 
jogi értelemben, amikor van Andel és Hefter lelki szolgálatai után a pietis-
ta-evangélikál vezetéssel formálódó közösség megkapta első saját lelkészét 

                                                   
17  A Budapesti protestáns mesterlegény egylet alapszabályai. In: Protestáns Egyházi és 

Iskolai Lap, 1859, 2.28. 752–755. p. 
18  BIBERAUER, THEODOR: Első évi tudósítvány a Pesti Evangyélmi Legényegyletről. Pest, 

1860. 
19  FORGÁCS GYULA: A belmisszió és cura pasztorális kézikönyve. Pápa, 1925. 

(továbbiakban: FORGÁCS, 1925.) 205. p. 
20  B.: A Pesti Evangélikus Árvaház. In: Protestáns és Egyházi Iskolai Lap, 1859. 2.35. 

930. p. 
21  A protestáns teológia szellemi életének két elkülönülő világszemlélete mellett meg 

kell említenünk azt az egyházszervezeti háttért, amely kialakulóban volt Pesten, és 
amelynek folyamata a 20. század elejéig tartott. A pesti reformátusság kialakulása 
sajátos folyamatként kezelhető, mert a tömb református vidékkel ellentétben itt 
markánsan jelent meg a nyelvi kérdés, az etnikum, a társadalmi rétegzettség 
(munkásság, értelmiség, polgárság) problémája. Pesten, illetve majd Budapesten 
hosszú évtizedeken át csak egy gyülekezet volt, ezért is beszélhetünk Németajkú 
Leányegyházról hosszú ideig, amely jogilag a Széna téri gyülekezet alá volt rendelve. 

22  BODOKY RICHÁRD: Anyaházi diakónia az egyházban. Bp., 1942. (továbbiakban: 
BODOKY, 1842.) 212. p. 

23  KOVÁCS, 2004. 52–55. p. (A könyvben idézett szerződés magyar eredetije a Ráday 
Levéltárban is megtalálható.) 
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is König Rudolf, a Skót Misszió vezetője személyében.24 A német pietista 
„skót” missziói lelkész mellett még lelkészi szolgálatot is végzett Andrew 
Moody, a Skót Missziói Iskola igazgatója is 1864-től. Így a gyülekezet élete 
elválaszthatatlanul egybefonódott a pesti Skót Misszió magyarországi tör-
ténetével az 1890-es évekig. 

 
Az alap missziói ágak lerakása (1864–1869). 
A Bethesda kórház, a Skót Misszió zsidó iskolája, az iratterjesz-
tés és a társadalmi misszió 
A gyülekezet azért jött létre, hogy az evangéliumi irányzat a liberális szel-
lemi irányzattól függetlenül tudjon missziói tevékenységet végezni. Ez 
részben a Skót Misszióban már létező missziói munkaágak kooptálását 
jelentette a gyülekezeti életbe: zsidómissziót az iskolán keresztül, amelynek 
német tanárai, valamint a zsidó anyanyelvű megtértek egyaránt a gyüleke-
zet tagjai voltak. Iratterjesztést és egyleti missziói munkát végeztek, más-
részt pedig új missziói ágakat létesítettek, például a Bethesda Kórház alapí-
tását.25 Az utóbbi létrejöttében elévülhetetlen érdemei vannak Biberauer 
Theodor mérnöknek, Bakody Tivadar orvosnak és König Rudolf misszioná-
rius lelkésznek. 

A gyülekezet sok tekintetben egyedülálló helyet foglalt el a hazai re-
formátus egyházon belül, s úttörő szerepet játszott az egyletek meghonosí-
tásában Budapesten. A Skót Misszió angol-német ajkú gyülekezete (1841–
52 és 1857–1859) után itt jelent meg ismét a legényegyleti munka (Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület, KIE),26 a leányegyleti munka, majd más bel-
missziói munkaágak is, mint például az árvagondozás, az özvegyek támo-
gatása, a zsidómisszió, a Biblia- és traktátusterjesztés, valamint nem 
utolsósorban a Bethesdán keresztül a diakóniai misszió. Ilyen jellegű evan-
géliumi ébredési indíttatású belmissziói kezdeményezésekre szinte alig volt 
addig példa. A gyülekezet másik sajátossága, hogy felekezetileg ökumeni-
kus alapon állt. Bár a szó használata anakronisztikus, de mégis az látható, 
hogy a református gyülekezetnek alapító tagjai között ott van az evangéli-
kus Biberauer Theodor, a szabadegyházi Adriann van Andel, református 
Ganz Ábrahám, a baptista Rottmayer János és Hornung Antal, a presbite-

                                                   
24  Török Pál levele Kis Lajos espereshez, 1863. január 10. – A Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Levéltára (továbbiakban: DRE. RL.) C/93. (= Török Pál 
levelezése.) Ez a levél a sok közül csak egy értékes dokumentuma a rendkívül nagy 
vajúdással járó gyülekezetalapításnak. 

25  KOVÁCS ÁBRAHÁM: The History of The Free Church of Scotland’s mission to the Jews 
in Budapest. Edinburgh, 2003. (Doktori disszertáció. Kézirat.) 142. skk. p. Ld. még: 
UŐ: Angolszász és német hatások az első magyarországi protestáns kórház, a 
Bethesda megalapításakor. In: Egyháztörténeti Szemle, 2005. 1. sz. 79–94. p.; GÉRA 

ELEONÓRA: A Bethesda Kórház és a Filadelfia-diakonisszák. In: Reformátusok 
Budapesten. Tanulmányok a főváros reformátusságáról. Szerk.: Kósa László. I-II. köt. 
Bp., 2006. I. 943–996. p. 

26  KOVÁCS ÁBRAHÁM: A halál mint az öröklét öröme egy pesti zsidó-keresztyén életében. 
In: Előadások a vallásról. Szerk.: Hoppál Kál Bulcsú. Bp., 2007. (Vallástudományi 
Tanulmányok, 7–8.) 39–51. p., 47. p. Az első legényegyletet, a KIE-t németországi 
közvetítéssel Saphir Fülöp hozta létre a Skót Misszió kebelén belül, amely már 1848-
ban biztosan működött. 
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riánus Christian Erskine Stuart, az áttért zsidók, mint például Alexander 
Saphir és Joachim Tauber, anglikánok és még sokat mások.27 A missziói 
kezdeményezéseken és a felekezeti nyitottságon kívül abban is egyedülálló 
volt a gyülekezet, hogy a szinte kizárólag magyar ajkú reformátusság mel-
lett egy új, német ajkú reformátusságot kezdett kialakítani. Azonban a 
leányegyháznak még ez a nyelvi sajátossága is sokféleséget mutatott, mert 
az igaz, hogy a nyugat-dunántúli Biberauerek, az ausztriai Rottmayer, a 
svájci Ganz és a porosz König, valamint a zsidó áttértek is mind német 
ajkúak voltak, de van Andel hollandul, a skót Chrissy, Biberauer első fele-
sége, Andrew Moody (a Skót Misszió másik lelkésze) és az anglikánok an-
golul beszéltek. Ezenkívül még más etnikumok, mint például franciák és 
szlovákok is megjelentek a gyülekezet életében. Végül, de nem utolsósor-
ban meg kell említeni, hogy a munkásosztálytól a polgári foglalkozásokon 
keresztül a gazdag gyárosokig (Ganz Abraham, Haggenmacher Henrik) 
szinte minden társadalmi réteg képviseltette magát a gyülekezetben. 

König Rudolf, aki egyben a gyülekezet vezető lelkésze is volt, az isten-
tiszteletre járó emberek számát 1864-ben 300 főre tette.28 Az Edinburghi 
Zsidómissziói Bizottsághoz írott jelentésében arra is utalt, hogy az Evangé-
liumi Alliansz (Evangelical Alliance) által kezdeményezett imahéten rend-
szeresen 40–50 fő jelent meg. König rendszeres jelentései is jól mutatják, 
kik vezették a gyülekezeti életet. Bár a Németajkú Leányegyház belmissziói 
gyülekezetként szerepelt az egyház köztudatában, elmondható, hogy ez a 
Biberauer és König által vezetett pietista-evangélikál ébredési vezetőréteg 
intenzív gyülekezetirányító munkájának és ismertté vált missziós tevé-
kenységének volt köszönhető. Ők határozták meg a gyülekezet arculatát 
egészen König nyugalomba vonulásáig. 

Mielőtt rátérnénk a következő korszak tárgyalására, érdemes rávilágí-
tani arra, hogy hol is voltak az istentisztelet alkalmai. Kezdetben a Széna 
téri (Kálvin téri) gyülekezetben tartották az istentiszteletet (1861. január – 
1862. október). Majd a leányegyház a Nádor utcában (1862. november – 
1868), a Skót Misszió iskolája által bérelt épület nagytermében gyüleke-
zett.29 Mivel a tulajdonos váratlanul felmondta a szerződést a skótokkal, az 
1868–69-es tanévet a Vadász utcában töltötte a leányegyház. Ez a sok köl-
tözés váltotta ki a Skót Misszió edinburghi vezetésében azt az igényt, hogy 
a Hold utcában ingatlant vásároljon az iskolának, ahol 1870. május elsejé-
től az istentiszteleteket is tartották. Ezzel párhuzamosan a gyülekezet is 
saját templom építésében kezdett el gondolkozni már az 1860-as években. 

Mint már utaltunk rá, a gyülekezet élete szorosan összefüggött a Skót 
Misszió munkájával egészen az 1890-es évekig. Ennek fő oka a már emlí-

                                                   
27  Gyülekezeti névsor. – Németajkú Ev. Ref. Leányegyház levéltára. 
28  KÖNIG, RUDOLF: Work among the Jews at Pesth. Letter from Rev. Mr. Koenig. In: 

New Series, Free Church of Scotland Monthly Record, 1864. May 2. 512–514. p., 513. p. 
29  NEUMANN, JOHAN: A Colpolteur among the Jews. In: New Series, Free Church of 

Scotland Monthly Record, 1865. May 1. 802–803. p. Neuman beszámolójában ez állt: 
„Nem régen a Nádor utcán (istentiszteleti helyünk ez) igehirdetést hallgattam, amikor 
Ábrahám volt a téma.” (A beszámoló Nádor utca 11-et jelöli meg az istentisztelet 
helyeként.) 
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tett trilaterális szerződés volt.30 A Skót Misszió hozzájárult vezető misszio-
náriusa, König Rudolf gyülekezeti lelkészségéhez. Nemcsak fizetést, hanem 
szállást sem kellett fizetnie a gyülekezetnek König munkájáért, utóbbit is a 
skótok biztosították. Egyedül a missziói iskola nagyterme bérleti díjának a 
felét kellett a Biberauer, Jurányi Gusztáv és Anton Hornung által vezetett 
gyülekezetnek fizetnie. Cserébe a skótok csak annyit vártak el, hogy a gyü-
lekezet tagjai is vegyenek részt a zsidómisszióban a Skót Misszió munka-
társai, tanárai (6–10 fő) mellett. Ezt az a bizonyos evangéliumi mag (40–
50 fő) többé-kevésbé el is végezte, azonban az „együttélés” nem volt mindig 
könnyű. 

 

                                                   
30  Egyezménytervezet a Német Ref. Leányegyház és a Skót Egyház között, 1863. – DRE. 

RL. D/7. (= Pesti Egyház – Német leányegyház iratai.) 
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A templomépítés kora (1870–1878) 
Ebben az időszakban a gyülekezet több krízist élt meg. Legfontosabb kér-
désnek a magyarosodás számított. A szimbiózis (a Skót Misszió és a gyüle-
kezet) mindkét felét érzékenyen érintette a liberális magyar kormány ma-
gyarosítási törekvése. Az áttért zsidók erre hajlandóak voltak, a gyülekezet 
egyes tagjai is, azonban sokan olyan „jövevények és vándorok” voltak, akik 
egyértelműen szemben álltak ezzel a folyamattal – élén Königgel. Amikor a 
másik misszionárius, Andrew Moody 1871-ben Prágába távozott, az új 
„másodlelkész,” Andrew Thom is észlelte a problémát. A helyzetet olyan 
tarthatatlannak ítélte, hogy inkább maga is elkezdett magyarul tanulni. 
Ezzel szemben König nagyon lassan változott. Thom és König között más 
okok miatt is rivalizálás alakult ki, továbbá a gyülekezetbe járó német ajkú 
Skót Misszió tanári kara sem igazán kívánt nyelvet váltani.31 A jelen kuta-
tások állása szerint nehéz megítélni, hogy a gyülekezet többi részére a ma-
gyarosítás hogyan hatott. Az biztos, hogy a Török-féle liberális vezetésű 
magyar anyagyülekezet ezt is sokszor a gyülekezet szemére vetette.32 Nem 
csak a liberálisoktól elszenvedett egyházpolitikai vereség, hanem a nyelvi 
izoláltság is teljesen elzárta a gyülekezetet a magyar nyelvű reformátusság-
tól, illetve a haladó kortárs szellemi irányzatoktól. 

A Skót Misszió iskolája is lassan váltott, de ott végül is megtörténtek az 
első lépések. Az áttörés a zsidó származású Viktor Bernát fiának, Jánosnak 
tanítóként való alkalmazásával kezdődött, aki már magyarul tanított. Ezt 
követte az Edinburghban tanult magyar teológus diákok gyülekezeti életbe 
való tudatos bekapcsolódása. Így kerülhetett sor 1882-től a nyelvi izolált-
ságból való kitörésre, amit legmarkánsabban Szabó Aladár tevékenysége 
mutatott.33 

Röviddel a kezdeti időszak után, amikor a gyülekezetben már kialakul-
tak a munkaágak, megfigyelhető volt az a probléma is, hogy a nagy mecé-
nások vagy eltávolodtak a gyülekezettől, vagy keveset adakoztak. Ehhez 
járult hozzá még az a nehézség is, hogy a gyülekezet tagsága is állandóan 
változott. Az eredeti 40 főről 160-170 családfőre vagy önálló egyháztagra 
emelkedett a gyülekezet létszáma az 1860-as évek közepére, de már 1869-
re felére olvadt a fenntartók száma. A gyülekezet folyamatosan pénzügyi 
nehézségekkel küzdött ezen okok miatt is. Biberauer, Bakody és König 
munkájának köszönhetően a Bethesda Kórház igen nagy népszerűségre tett 
szert 1866-tól, melynek a gyümölcse az 1870-es években kezdett beérni. 

A magyarosodás és a pénzügyi élet nehézségei ott húzódnak a virágzó 
gyülekezeti élet mögött. A gyülekezeti terem bérlete mellett a Bethesda 
Kórház fenntartása is komoly anyagi erőfeszítéseket kívánt. A templom 
építése pedig igazán a vezetőségben markáns szerepet vállaló, „ébredési 
emberek” nagy álma volt. Erre már 1860-ban megkezdték a gyűjtéseket. 

                                                   
31  KOVÁCS, 2006. 188. skk. p. 
32  National Library of Scotland (továbbiakban: NLS.) Dep. 298.252 (1863–1871.) Fol. 

219. (Az 1875. augusztus 10-i jegyzőkönyv idézi Török Pál levelét.) 
33  KOVÁCS ÁBRAHÁM: Missziói, egyházépítési és egyházi megújulási elgondolások talál-

kozása és gyakorlati megvalósulása a Budapesti Református Egyházban a 19. század 
végén. In: Elmélet és gyakorlat a zsidó-keresztény gondolkodás történetében. Szerk.: 
Ódor Balázs – Xeravits Géza. Bp.–Pápa, 2005. (Horizontok) 154–179. p. (továbbiak-
ban: KOVÁCS, 2005.) 
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Van Andel Ulmba utazott a Gusztáv Adolf Társaság éves közgyűlésére, 
majd Schaffhausenben, Zürichben, Bázelben, Stuttgartban és Frankfurt am 
Mainban is megfordult. A következő évben de Lambert németországi privát 
útján rendezett gyűjtést, ismertette és népszerűsítette a gyülekezet munká-
ját. Ehhez hasonlóan járt el a gyülekezet gondnoka, Meyer Anton is, Fran-
ciaországban igyekezett pénzt gyűjteni egy építési alapra.34 

1864-ben, röviddel Andrew Moody megérkezése után Biberauer Skóci-
ába utazott a református egyház májusi zsinatára.35 Nagyon szívélyes fo-
gadtatásban volt része, 100 fontos adományt, valamint 50 magyar Bibliát 
kapott a Skót Nemzeti Bibliatársulattól. Találkozott a Zsidómisszió Bizott-
ság tagjaival, többek között a híres John Duncan „rabbival” is.36 Hazatéré-
sekor ezt írta: „Skóciai gyűjtésünk eredménye rendkívül kedvező s temp-
lomépítési alapunk már kb. 7000 forint! Mihelyt 10000 forintunk lesz, 
telket keresünk, és azonnal megkezdjük az építést. Jó lenne, ha ez még 
ebben az évben lehetségessé válnék.”37 A skót támogatásokkal együtt a 
templomépítési alap elérte a 8000 forintot, de még mindig nem tudtak 
telket vásárolni a gyülekezetnek. 

1866 decemberében már a 80 családdal, kb. 400 lélekkel rendelkező 
Németajkú Leányegyház templomtelek iránti kérvényt nyújtott be a városi 
tanácshoz. Majdnem három évvel később, 1869 közepén kapott választ a 
gyülekezet. Egész szép kis telket, 640 négyszögölnyi területet ingyen ado-
mányozta a város, azzal a feltétellel, hogy hat éven belül azon templomot, 
paplakot, iskolát építenek, s csak akkor kerül teljesen a telek a leányegyház 
birtokába, ha ténylegesen is felépül mind a három épület. 1870. április 20-
án meg is tették az első kapavágást, június 29-én pedig a német birodalmi 
konzul, B. Wacker-Gotter, Török Pál püspök és König Rudolf jelenlétében 
letették az alapkövet.38 Az épületet Ray Rezső építész tervezte és ő is fel-
ügyelte az építkezés menetét. 

A pesti városi tanács feltétele az volt, hogy 1875-re az építést be is feje-
zik, de csak a templomot és a tornyot tudták tető alá hozni.39 Hiányoztak a 
gyülekezetből eltávozott tehetős iparosok, kereskedők és gyárosok adomá-
nyai. Ettől a helyzettől nagyon is szenvedett a gyülekezet. A liberális Farkas 
József meg is jegyezte: „Aki tornyot akar építeni, először vessen számot.”40 
Nem maradt más, mint a külföldi hitvalló, missziói közösségek támogatá-
sának megkeresése. A gyülekezet nagyjából ugyanazokat a missziói szerve-

                                                   
34  KOVÁCS, 1998. 168. p. 
35  Biberauer Theodor naplója. Meine Reise nach Schottland und England. – Biberauer-

Bodoky Gyűjtemény. (továbbiakban: BBGy.) Erre hivatkoznak a következő munkák. 
BODOKY, 1997. II. 47–48. p., n. 35. Vö. FARKAS, 1898. 169. p. 

36  BODOKY, 1997. II. 52. p. 
37  Biberauer Theodor levele Biberauer Herminehez, 1864. augusztus 10. – BBGy. Vö. 

BODOKY, 1997. II. 70. p., n. 60. 
38  Einladung zur Grundsteinlegung der Kirche der Deutschen Reformirten (sic!) Filial-

Gemeinde am 29 Juni. Vormittags 9 Uhr ouf dem Beugrunde in der Mondgasses, 
Leopolstadt, Oberhalb des Neugebandes. 

39  FORGÁCS GYULA: Száz éves a Skót Misszió. In: És lőn világosság. Emlékkönyv Ravasz 
László hatvanadik életéve és a dunamelléki püspökségnek huszadik évfordulója 
alkalmából. Bp., é.n. [1941] 425. p. Vö. BODOKY, 1997. II. 180. p. 

40  FARKAS, 1898. 167. p. Vö. Lukács evangéliuma, 14,28. 
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zeteket kereste fel a templom építésének tervével, mint akik a kórházat is 
támogatták. Mint már láttuk, a skót misszionáriusok, illetve a gyülekezet 
elöljárósága 1860-tól gyűjtöttek pénzt erre a célra. Van Andel 3000 forin-
tot, König Amerikában 6000 forintot, Moody 3000 forintot szerzett, míg 
Biberauer 1870 forintot gyűjtött össze. Emellett a Gusztáv Adolf Egylet 
éveken át 600–800 forinttal, a németországi, valamint svájci adományok 
kb. 25.000 forinttal, a budapesti egyházi személyek 23.000 forinttal, a 
skótok és angolok 15.600 forinttal, az amerikaiak pedig 6600 forinttal 
támogatták a templomépítést. A gyülekezet éves tudósításában 1896-ben 
arról hallunk, hogy 26 évvel a templomépítés megkezdése után még mindig 
jelentős összeggel, 7000 forint kamatmentes kölcsönnel tartoztak a skót 
egyháznak.41 A leányegyház összesen 77.898 forintot gyűjtött össze, de 
közben törlesztenie kellett az időközben felvett kamatokat is. Farkas József 
számításai szerint, aki az éves tudósításokra támaszkodott, 61.141 forint 
maradt a gyülekezetnek a templomépítésre a kifizetett kölcsönök után. 
1898-ban az Edinburghi Zsidómissziói Bizottság 7207 forintos kamatmen-
tes kölcsönét, továbbá a Bethesdától kölcsönzött 4200 forintot továbbra 
sem nem fizette vissza a gyülekezet.42 Ezt a helyzetet a gyülekezet új, az 
1890-es években jelentősen átalakult vezetősége nem éppen örömmel vette 
tudomásul. A gyülekezet alapításában markáns szerepet játszó pietista és 
evangelikál vezetők kezdtek háttérbe szorulni. 

Hogy a pénzgyűjtés mennyire sok konfliktussal járt, azt nemcsak Far-
kas ironikus megjegyzése érzékelteti, hanem König és Biberauer állhatatos 
„jákóbi” küzdelme a skótokkal. Amint utaltunk rá, a magyarosodás is fon-
tos eleme volt ennek a korszaknak.43 König és a zsidómissziós iskola né-
metajkú tanári kara eltávolíttatta Thomot, amit Allan 1874-es kinevezése 
követett. Az Edinburghi Zsidómissziói Bizottság tőle várta a zsidómisszió 
ügyének fellendülését a gyülekezet életében, ahogy azt a szerződésben 
rögzítették is. Szerintük a gyülekezet nemigen jeleskedett e téren, amit 
szemükre is vetettek. A két missziót végző csoport között az eltérő érdekek 
összeütköztek, amihez hozzájárult, hogy az „ébredési emberek” által létre-
hozott gyülekezet helyzete is megváltozott. A gyülekezet tagságának lét-
száma jelentősen csökkent, a Bethesda felvirágzott és nagy költségekkel 
járt, a közösség elszigetelődése pedig nem csak a liberális-evangéliumi 
(pietista–evangélikál) szellemi harc révén fokozódott, hanem a német 
nyelvi környezet merevsége miatt is. 

Továbbá lényeges megemlíteni, hogy a skótok nem voltak igazán érde-
kelve a templomépítésben, hiszen már addig is óriási összegeket „fektettek 
be” König misszionárius-lelkészi fizetésébe, a parókia fenntartásába, az 
iskola épületének megvásárlásába, a tanári fizetésekbe és a Bethesdába, 
nem is beszélve olyan más missziói munkaágakról, mint például a Biblia- 
és iratterjesztés. A munkáltató skótokat meggyőzte Török Pál levele, hogy a 
gyülekezetnek, az iskolának és a missziónak magyarosodnia kell, Thom is 
ezt hangsúlyozta, azonban König, Biberauer és a gyülekezet pietista tagjai 
(különösen az iskola német tanárai) ezt az 1870-es években még magyar 

                                                   
41  Vierunddreizigster Jahresberitchte der Deutschen Filialgemeinde der ev. Ref. Kirche 

in Budapest für 1896. Bp., 1897. 4. p. 
42  FARKAS, 1898. 169. p. 
43  KOVÁCS, 2006. 173. skk. p. 
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nacionalizmusként élték meg. Őket igazán a templomépítés határideje 
foglalkoztatta. Klauser Vilmos gondnok és Biberauer Theodor, mint titkár 
állandóan levelekkel bombázták a külföldi bel- és külmissziói kegyességi 
társulatokat, így a skótokat is, hogy adjanak pénzt a templom építésére. 
König 600 font egyszeri támogatást kért a Skót Misszió Edinburghi Zsidó-
missziói Bizottságától, valamint 2200 font kölcsönt 3,5 százalékos kamat-
tal, hogy az építkezést be tudják fejezni.44 Levelében a Bethesdát ajánlotta 
fel biztosítékként, ami szerinte 7000 fontot ért. 

Az új társmisszionárius, Allan nem osztotta König véleményét, s nem 
tartotta korrektnek eljárását, mert a Bethesdába a skótok addigra már 
rengeteg pénz fektettek be, továbbá a gyülekezet törvényi kötelezettsége 
lett volna egy parókia, egy iskola, és egy iskolamesteri ház építése, amelyet 
éppen a Skót Misszió biztosított, nem pedig maga a leányegyház. Nem 
csoda, hogy az Edinburghi Zsidómissziói Bizottság úgy érezte, König visz-
szaélt helyzetével. Egy idő után nyilvánvalóvá vált, hogy mindkét fél csak a 
saját álláspontját hajtogatta. Végül is König kihasználta a helyzetét, hogy az 
egész missziói vállalkozás az ő személyére épült, és lemondással fenyegető-
zött. 1878-ban egy nem egészen tárgyilagos levelet írt a bizottságnak, bevá-
dolva még Allant is.45 

A skótok sarokba lettek szorítva, immár második alkalommal Thom 
esetét követően. Allan eltávolíttatása után a bizottság elnökének unoka-
testvérét, Andrew Moody-t visszarendelték Prágából. A skótok 1878 márci-
usára megadták a kívánt összeget a német ajkú leányegyháznak, de két 
feltételt szabtak. Egyrészt, fenntartották a jogot arra, hogy a vezető lelkész 
mellé (akit ők fizettek) a segédlelkészt is ők (nem a gyülekezet!) választják, 
mégpedig olyan személyt, aki érdeklődik az eredeti célkitűzésük, azaz a 
zsidómisszió iránt.46 Másrészt elfogadták, és szerződésben rögzítették, 
hogy a kölcsön biztosítéka a Bethesda Kórház, amely fizetésképtelenség 
esetén az ő tulajdonukba kerül. Ez a megegyezés gyorsította fel a munkála-
tokat, így a Németajkú Leányegyház képes volt kifizetni a fennálló költsé-
geit. Kevesebb, mint egy éven belül, 1878. június 30-én megnyíltak a temp-
lom kapui.47 Az ünnepi istentiszteletet dr. Wilkens, a bécsi református 
egyház lelkésze tartotta a Móz. 14,6–8. alapján.48 
 
A Németajkú Leányegyház és a magyar belmisszió budapesti 
kezdetei (1880–1899) 
Az 1880-as évek elején a leányegyház kitörése a nyelvi izoláltságból és a 
liberálisok által uralt pesti egyházi közéletből, több tényezőnek volt kö-
szönhető.49 A pesti liberálisokat nagyon komoly támadások érték a debre-
ceni ortodoxia részéről, amely teológiailag erősen szimpatizált a Skót Misz-
szió által a magyarországi reformátusságban megjelenő evangélikalizmus-
sal és pietizmussal. A Protestáns Unió elleni harc (1870-es évek eleje) végül 
is a hazai teológiai életben addig egyeduralkodó liberalizmus hegemóniáját 

                                                   
44  NLS. Dep. 298.253. Fol. 272-273. (Jegyzőkönyv, 1876. december 19. König levele.) 
45  KOVÁCS, 2006. 192. p. 
46  NLS. Dep. 298.253. Fol. 332. (Jegyzőkönyv, 1877. október 16.) 
47  FARKAS, 1898. 166. p. 
48  FARKAS, 1898. 168. p. 
49  Ezt korábbi tanulmányaimban és könyvemben kifejtettem. 
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megtörte, sőt azok keresztyén hitéletét is súlyosan megkérdőjelezte.50 A 
debreceniek, élükön id. Révész Imrével és Balogh Ferenccel, szimpatizáltak 
a Skót Református Szabadegyház belmissziói gondolatával. Debrecenben 
egy évtizeddel a pesti belmissziói élet (az egyletek megalakulása) előtt már 
megjelentek az ébredés csírái magyar nyelvű református közegben.51 A 
teológiai légkör országosan is kezdett változni. Ehhez társult az, hogy Bu-
dapesten, a rohamosan fejlődő fővárosban égető szükség volt új gyülekeze-
tek létrehozására.52 Ezt pedig az tette lehetővé, hogy az 1880-as évek elejé-
re már a liberális korszak nagy alakjai, Ballagi Mór, Török Pál és Székács 
József szépen lassan háttérbe szorultak, helyükre vagy mérsékelt liberáli-
sok kerültek a teológiai tanári karba, mint például Szőts Farkas, illetve az 
ébredésiek felé nyitott Szász Károly püspök, vagy kifejezetten evangéliumi 
emberek, mint Szabó Aladár és Kenessey Béla, a későbbi erdélyi püspök.53 
Végül, de nem utolsósorban elmondható, hogy a Németajkú Leányegyház 
éppen a Skót Misszió magyarosodásának köszönhetően lényegesen nyitot-
tabbá vált, azaz válhatott a többségében magyar ajkú pesti reformátusság 
felé. Az áttörést egyértelműen Andrew Moody lelkész és iskolaigazgató, 
valamint az általa a gyülekezetbe bekapcsolódó, akkor még ifjú teológus, 
Szabó Aladár barátsága jelentette. Ez a szál erősödött tovább azzal, hogy 
maga a Biberauer család is a magyarosodás útjára lépett. A kapcsolatot 
végül is az mélyítette el, hogy Irma nevű lányuk Szabó felesége lett. 

Szabó Aladárnak fontos szerepe volt az első, később országossá váló 
magyar ajkú egyletek, különösen a vasárnapi iskolai mozgalom létrehozá-
sában, mások – mint például a Szilassyak – mellett.54 A vasárnapi iskolai 
mozgalom és a magyar ajkú KIE gyakorlatilag a pesti teológiai akadémián a 
Szabó körül kialakuló ébredési körből indult ki.55 Az egyleti munkára való 
elképzeléséket pedig a Németajkú Leányegyházból és a Skót Misszióból 
vették át. Ez, a fiatal diákokból álló evangéliumi lelki közösség adott inspi-
rációt a KIE és a vasárnapi iskolai mozgalom 1880-as évek elején történő 
elindításához a magyar ajkú, egyre növekvő budapesti reformátusság köré-
ben. A két mozgalom szinte teljesen egy időben indult el Szilassy Aladár és 
a Skót Misszió kapcsolatai révén. A KIE-ben résztvevő teológus diákok 
szinte teljesen azonosak voltak a vasárnapi iskolai mozgalomban munkál-
kodó diákokkal. Különösen Szilassy pártolta a magyar KIE – igaz nem 
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52  TENKE SÁNDOR: Gyülekezet a nagyvárosban. A Kálvin téri gyülekezet élete 1883–1945 
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55  KOVÁCS, 1998. (A KIE történetének máig legalaposabb feldolgozása.) 
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hivatalos – 1883-as megalakulását.56 „Szabó itt is szereppel bírt, mint tit-
kár. A budapesti egyházi élet szervezésében a vasárnapi iskolai mozgalom 
rendkívül meghatározó szerepet játszott s lényegesebben nagyobb hatás-
fokkal működött, mint a KIE.”57 

A két külföldi mozgalom magyar ajkú református közösségbe átülteté-
se mellett még egy további tényező is fontos szerepet játszott. A pesti diá-
kok, mint skóciai ösztöndíjasok, meg is tapasztalhatták, hogyan is működ-
tek az egyesületek az egyházon belül. Az edinburghi ösztöndíjas diákok 
közül többen (Szabó Aladár, Simon Ferenc, Fa István, Biberauer Richárd 
stb.) a Skót Misszióban vállaltak állást, és a német ajkú gyülekezet ébredési 
körében kezdtek templomba járni. Az említett tényezőknek köszönhetően a 
pesti teológia, a Németajkú Leányegyház és a Skót Misszió hármas szimbi-
ózisából eredeztethető a magyar belmisszió budapesti szála. Új, eddig a 
magyar reformátusság körében nem ismert kegyességi alkalmak kezdtek 
gyökeret ereszteni Pesten, mint például az imahét, az evangélizációk és a 
vallásos estélyek gyakorlata. 

Az 1880-as évek elején Szabó a vasárnapi iskolai munkában résztvevő 
teológus társaival rendszeresen eljárt a Hold utcai német ajkú templom-
ba.58 Ezek az alkalmak bátorították, nevelték és lelkileg támogatták a teoló-
gusokat a keresztyén szolgálatra. A Hold utcai előzmények hatásáról Szabó 
élete beszél a legjobban. Számára a Hold utcai belmissziói központ több 
szempontból is mintának volt tekinthető. Skót missziós hatásra hozta létre 
a Kálvin téri gyülekezetben az első imahetet 1887-ben.59 Révész Imre, majd 
Anne-Marie Kool munkái rámutattak arra, hogy Szabó és társai számára a 
– Skót Misszió, a debreceni új ortodoxia tanárai és a német ajkú pietisták 
által 1887–1888 telén szervezett – Somerville-féle evangélizációt követően 
tudatosult, hogy ha ébredést szeretnének elérni az egyházban, akkor elke-
rülhetetlen a magyar nyelvű evangélizációs alkalmak megszervezése.60 

A Szabó-féle kezdeményezés is továbbfejlődött, módosult és kiegészült 
újabb alkalmakkal. A Skót Misszió az Erzsébet körút 7. szám alatt termet 
bérelt, hogy zsidómissziós evangélizációs tevékenységét, illetve a reformá-
tusok között végzett ébresztő munkáját fokozza. 1890. szeptember 5-én a 
megnyitó összejövetelen Szász Károly tartott beszédet, majd ezeken a kedd 
és péntek esti összejöveteleken a teológia tanárai, vallástanárok (például 
Balogh Elemér későbbi felvidéki püspök, volt edinburghi ösztöndíjas) és 
teológusok szolgáltak.61 A párizsi McAll-féle evangélizációs módszert igye-
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keztek felhasználni a munkájukban.62 Erről a módszerről a Hajnal című 
belmissziói lap adott tudósítást, mintegy négy évvel a módszer bevezetése 
után. Lényege a következő volt: egy-egy evangélista a munkásosztályból 
származó embereket összegyűjtötte, azoknak vallásos oktatást tartott – 
sokszor még báltermekben is! A munkásokat nemcsak valláserkölcsileg 
nevelte, hanem ingyen konyhát, népiskolát és betegsegélyező egyletet is 
létrehozott. Ezenkívül munkahelyet, ún. „ipariskolákat” is igyekezett te-
remteni leányok számára.63 

Farkas József rámutatott arra, hogy a körút mentén élő, nagyrészt 
munkásosztályhoz tartozó reformátusok gyülekezeti alkalomra vágytak. A 
Skót Misszió a Németajkú Leányegyház vezetésével együtt felajánlotta a 
segítségét az egyházszervezetileg is szerveződő budapesti reformátusság-
nak. Ezt követően történt, hogy a McAll–módszert használva az Erzsébet 
körúton vallásos estélyeket szerveztek. Minden egyes alkalommal három 
ember szolgált röviden. Az egyik skót beszámoló megemlítette, hogy a 
leányegyház tagjai és egyben a misszióiskola tanárai, Rau, Buss, id. Victor 
János, Victor Ágoston, Lippner doktor (egyébként mindannyian a német 
ajkú gyülekezet látogatói) szívesen vállalkoztak szereplésre ilyen alkalmak-
kor. Ez sokszor lelkesítő, hitébresztő beszédet jelentett, amely után követ-
kezett az igehirdetés.64 Az alkalmakon leginkább meghatározó Kenessey 
Béla, ószövetségi professzor szolgálata volt, akit Moody kért fel a szolgála-
tokra.65 Igeszolgálatai Keresztyén tanítások címmel meg is jelentek, ame-
lyek Forgács szerint „sok helyütt termékenyítőleg hatottak az igehirdetés-
re”.66 

Két évvel később, 1892-ben Szabó Aladár, Kenessey Béla és Kecskemé-
thy István67 azzal a kéréssel fordult a Skót Missziót vezető Andrew Moody-
hoz, hogy a Hold utca nagytermét „magyar nyelvű vallásos estélyek meg-
tartására” használhassák.68 Ezeken az alkalmakon sokszor hangzott el 
Szabó magyar nyelvű, kifejezetten megtérésre felszólító evangelizációja.69 
Éves jelentésében Szabó így fogalmazott: „Célunk az, hogy elvezessük őket 
[a hallgatókat] az örök kegyelem forrásaihoz, […] a híveket munkatársakul 
megnyerjük”.70 1892-ben 19, 1893-ban 28 vallásos estélyt tartottak a Skót 
Misszió iskolájának imatermében. Az estélyeken mindig elhangzottak pré-
dikációk, amelyeken a főszervező Szabó mellett lelkészek, tanárok, segéd-
lelkészek és teológus ifjak szolgáltak. Itt találkoztak a magyar reformátusok 
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először a külföldi misszionáriusok beszámolóival és ismerkedtek meg az 
egyetemes keresztyénségben folyó hatalmas kiterjedésű missziói munkák-
kal. A Hold utcai alkalmak mintegy ablakként is szolgáltak az európai és 
tengerentúli keresztyénségre való kitekintésben, most már egyre nagyobb 
réteg számára. Itt hangzottak el az első egyesületek évi titkári jelentései, itt 
népszerűsítették a Kis Tükör és a Hajnal című belmissziói lapokat is. A 
skót misszionáriusok beszámolói rávilágítottak az összejövetelek felekezet-
közi jellegére is, mert az alkalmakon reformátusok, evangélikusok, római 
katolikusok, baptisták és zsidók egyaránt részt vettek.71 A német ajkú gyü-
lekezet pedig vasárnap délutánonként istentiszteleti helyet biztosított a 
reformátusoknak. Sok magyar ajkú diák itt tanult meg jól angolul és néme-
tül, s lassan a gyülekezetre is hatott a magyar reformátusság. 

A magyarosodás szinte minden, korábban német nyelven végzett gyü-
lekezeti missziói munkaágra kihatott. A gyülekezet iskolája, amelynek léte-
sítésére és fenntartására törvényi kötelezettséget vállalt még a templom 
építésekor, valójában a Skót Misszió intézménye volt. A „skótok” egyre 
tudatosabban magyarul beszélő tanárokat választottak, mint a már említett 
Victor Jánost, továbbá magyarosodott, áttért zsidókat és az oktatás nyelve 
is szép lassan a magyar lett.72 

Hasonlóan a Bethesda is komoly krízisen ment át. Az első kaisers-
werthi diakonisszák mind németek voltak. A kórház vezetősége, látva az 
idők változását, szükségesnek ítélte, hogy magyar diakonisszák is bekerül-
jenek a kórházba. 1883-ra már „magyar” diakonisszák is alkalmazásba 
kerültek, de furcsa módon ez valójában két szláv (talán szlovák) származá-
sú testvért jelentett, Horváth Máriát és Kliemo Mártát.73 Nekik egy négy 
éves képzésben kellett részt venniük, hogy 1887-től teljes körűen végezhes-
sék a munkájukat.74 A diakonisszák által végzett betegápolás egyben „po-
gány missziói” bizonyságtétel is volt. Emellett König a külföldre küldött 
jelentéseiben állandóan hangsúlyozta a diakonisszák által végzett zsidó-
missziót is.75 Nehéz azt megítélni, hogy ez mennyire volt eredményes. A 
gyülekezet vezetősége, amely sok ponton egybeesett a kórház vezető embe-
reivel, szerette volna bővíteni a diakóniai munkát az ország más területein. 

                                                   
71  RCJ. 1893. Appendix, IX. 13. p. 
72  Victor Jánost először 1879–1880-ben alkalmazták. Ld.: RCJ. 1880. Appendix IX. 5. p. 
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Azonban nagyrészt csak a magyarországi németek és szlovákok között 
értek el sikereket egészen az 1890-es évekig.76 Szóba került egy magyar 
anyaház alapítása is, de ez már az új generációra várt. Érdemes megemlí-
teni, hogy a gyülekezet egy évtizeddel később élte meg azt a generációvál-
tást, amit a budapesti református egyház az 1880-as évek elején már meg-
tapasztalt, amikor Szász Károly püspökké válásával új korszak kezdődött. 
König 1891-ben vonult nyugalomba, mind a gyülekezeti szolgálattól, mind 
pedig a kórház vezetéséből. Utóda Karl Gladischefscky lett, aki megörököl-
te a pietista–evangélikál szövetség számos missziói munkaágát is. 

A gyülekezeti életet egyértelműen meghatározta az 1860-as években 
kialakult missziói munkaágak struktúrája: diakóniai misszió, bibliaterjesz-
tés, iskolában végzett zsidómisszió, legényegyleti, nőegyleti, külmissziói 
munka, majd az ezeket kiegészítő újabb munkaágak, például a vasárnapi 
iskola. Érdemes röviden áttekinteni a már létező, de folyamatos átalaku-
lásban levő missziói munkákat a gyülekezet életében az 1880-as és 1890-es 
évekre nézve. 

A leányegyház diakóniai missziói tevékenysége, a Bethesda 1894-ben 
már határozottan a magyar diakonisszaképzés irányába kezdett elindulni, 
amikor a kuratórium hat új magyar diakonisszát állított munkába.77 Ez úgy 
tűnik, egyértelműen a magyar kultúra egyre nagyobb mérvű elfogadását 
jelentette a német ajkú közegben. Az igazi váltás és krízis 1899 után követ-
kezett be, amikor a kórházalapító Biberauer Theodor és a legidősebb dia-
konissza, Wehn Zsófia nyugdíjba vonult. Ekkor a gyülekezet, amely tulaj-
donjogából fakadóan felelős volt a Bethesda fenntartásáért, különálló 
kórházi lelkészi állás szervezését helyezte kilátásba. A fő kritérium az volt, 
hogy a jelentkező németül és magyarul egyaránt beszéljen, továbbá a kór-
ház végre magyar nyelvűvé váljon. Nem meglepő, hogy Theodor fiát, Ri-
chárdot választották meg erre az állásra 1899-ben.78 A vezetés jó remény-
séget fűzött ahhoz, hogy a kórház karaktere egyre magyarosabb lesz. Hogy 
mennyi nehézséggel kellett megbirkóznia a gyülekezetnek, arra a következő 
korszak áttekintése ad választ. 

A gyülekezet a diakóniai munka mellett árvamissziót is végzett a Hag-
genmacher Henrik által adott telken, amely a Bethesda szomszédságában 
állt. Itt 1896-bean 15 árva ápolását végezték a gyülekezet tagjai.79 Emellett 
a leányegyház az iratmisszió, a traktátus és Biblia-terjesztés központja is 
maradt. Gladischefsky 1891-től átvette Könignek ezt a szerepkörét is. Ko-
rábban, a skót misszionáriusok, König és Moody voltak a felügyelő lelké-
szei a Skót Nemzeti Bibliatársulat kolpoltőri munkájának, valamint a 
Traktátus Társaság munkáját is ők felügyelték. Ez érdekes módon válto-
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zott. A munka maradt, de Gladischefsky fizetését már a gyülekezetnek 
kellett előreteremtenie, mert ő nem volt egyben a Skót Misszió lelkésze is, 
mint korábban König.80 Vezetősége alatt került át az iratmisszió központja 
az Alkotmány utcába. Hogy e komoly missziói munkaág mennyire kötődött 
az áldozatot vállaló „ébredési emberekhez”, azt jól jelzi az a tény is, hogy a 
lelkész távozásakor Biberauer Richárd vette át a Londoni Traktátus Társa-
ság hivatalos képviseletét, nem pedig az új lelkész, Meyeringh Károly.81 A 
Skót Nemzeti Bibliatársulat munkájának vezetése pedig visszakerült a Skót 
Misszió lelkészeinek kezébe.82 

A Gusztáv Adolf Egylet is folytatta működését a leányegyházon belül, 
virágzott a legény- és leányegyesületi élet is. A gyülekezet ébredési köre a 
vidéki KIE egyesületek létrehozását is komolyan szorgalmazta.83 Azonban 
nem csak a belmisszióval, hanem a külmisszióval is komolyan foglalkoztak 
a leányegyház tagjai. Adakozásokat szerveztek az ausztriai, a madridi, a 
genovai protestáns közösségek részére is. Ez a kicsiny, sokszor 100 főt is 
alig jelentő ébredési mag lett az egyik fő motorja a magyarországi ébredés-
nek, amelynek a gyümölcsei országosan a két világháború között értek be. 
A Biberauerek, Szabó Aladár, Szilassy Aladár és Moody által mozgatott 
egyesületi élet így került be a formálódó pesti reformátusság életébe a né-
met ajkú gyülekezet és a Skót Misszió révén. Az önkéntesség, adakozás, 
missziói munka szép és áldozatos példáit láthatjuk ebben a gyülekezetben. 

 
A gyülekezet missziói lendületének változása (1899–1914) 
A leányegyház életében, az 1890-es évek kulcsfontosságú változásokat 
hoztak. A gyülekezet, a missziói ágak alapítói, Biberauer és König nyugdíj-
ba vonultak és felvetődött az a kérdés, hogy az új vezetés, illetve az ébredés 
generációja hogyan fog tudni együttműködni. A leglényegesebb változást a 
gyülekezet életében Karl Gladischefsky alkalmazása jelentette. Ő már nem 
állt a Skót Misszió alkalmazásában. Mint láttuk, az új lelkész bekapcsoló-
dott ugyan a missziói munkákba, de korántsem olyan intenzitással, mint 
König. Örökölte a Traktátus Társaság és a Bibliatársulat felügyeletét, a 
kórház elnök–lelkészi feladatkörét, valamint egy folyamatosan változó, 
„jövevényekből és vándorokból” álló gyülekezetet. A magyarosodás szinte 
minden missziói munkát érintett, közvetlenül kihatott a német ajkú gyüle-
kezet életére is. Hogy mennyire nehezen ment az átállás, azt jól mutatja az 
a tény is, hogy 15 éven belül háromszor is váltott lelkészt a gyülekezet. 
Gladischefsky Károly (1888–1899) még Königgel kezdte, majd távozása 
egybeesik Biberauer Richárd kórházi lelkészi kinevezésével. Az őt követő 
Meyeringh Károly (1899–1903) igen rövid ideig volt Budapesten és a 
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Bethánia C.E., valamint a Filadelfia megalakulásakor kialakult krízis 
(1903) utáni periódusban pedig Karl Rudolf (1904–1912) pásztorolta a 
gyülekezetet. Ekkorra azonban már nagyon megváltozott az „ébredési em-
berek” utódainak a gyülekezet vezetésében játszott szerepe. 

Bár a Németajkú Leányegyház és a Skót Misszió hivatalosan 1888-ban 
szétvált, a misszionáriusok (Rudolf König és Andrew Moody), a misszió 
iskolájának tanári kara, a bibliaárusok és a zsidó áttértek mindannyian 
továbbra is a leányegyház gyülekezeti közösségébe jártak. A gyülekezet 
templomában a német nyelvű istentiszteletek mellett a misszió angol nyel-
vűeket tartott, ahová a budapesti angolul beszélő közösségből 40–50 fő 
járt.84 Így, hasonlóan a Skót Misszió 1840-es évekbeli gyakorlatához, az 
ébredési egyháztagok német és angol nyelvű kegyességi alkalmakra (isten-
tiszteletekre, bibliaórákra, missziói előadásokra) jártak párhuzamosan. 
Sőt, ezt láthattuk az 1890-es években is. A két fő missziói központ szétválá-
sa után szembeötlő, hogy bár a misszió megtartotta a brit karakterét, az 
1900-as évek első évtizedére már nagyrészt magyarul beszélő tanárokat 
alkalmazott. A leányegyház pedig nagyon nehezen birkózott meg a magya-
rosodás problémájával, amelyet legjobban a Bethesda generációváltása, a 
magyar nyelvű diakonissza-kérdés, illetve az ahhoz kapcsolódó Filadelfia 
Egyesület megalakulása szemléltet.85 

Átalakult a traktátus- és a bibliaterjesztés felügyelete, az iskola kérdése 
is gondot jelentett. A gyülekezet iskolája elméletileg elsősorban a Skót 
Misszió főként zsidó gyermekeket oktató intézménye volt, amelyet a Kálvin 
téri anyaegyház is sajátjának tekintett. Ez a helyzet kicsit paradoxnak tűn-
het, de mindkét fél szempontjából megérthető az „igény”. Az utóbbi már 
Saphir Israel Skót Missziós iskoláját adoptálta az 1850-es években.86 Így az 
iskola újjászervezésekor (1857–1858) annak jogi státusza az előbbiek miatt 
fel sem merült. A német ajkú gyülekezet pedig „jogosan” gondolhatta, hogy 
az az ő iskolája, mert a misszionáriusok egyszerre voltak jelen a gyüleke-
zetben illetve az iskolában egészen az 1890-es évek elejéig. Természetesen 
az iskola fenntartásával járó, hatalmas összegre rúgó tetemes pénzügyi 
költséget a skóciai reformátusok adományaiból teremtette elő az Edin-
burghi Zsidómissziói Bizottság. A misszió működtette az infrastruktúrát és 
fizette a tanárokat is. 

Azonban a századfordulón a helyzet megérett a változásra. A budapesti 
református egyházi helyzet átszervezésének keretébe illeszthető be az isko-
la helyzetének rendezése. Ennek a mindig változó, jogilag pontosan alig 
tisztázott helyzetnek a misszió és a Kálvin téri anyagyülekezet közötti 1909-
es egyezmény vetett végett. A Skót Misszió a Vörösmarty utcában épített 
egy impozáns, ma is – igaz állami keretek közt – működő iskolát. Ezt a 
budapesti református egyház jogi értelemben a szárnyai alá vette, de a 
fenntartásáról a skótok gondoskodtak. Így a leányegyház „elvesztette” isko-
láját, amelyet König és a korábbi szimbiózis miatt a gyülekezet is bizonyos 
értelemben magáénak tekintett. 
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A másik neuralgikussá váló terület a kórház által végzett missziói 
munka volt. A Bethesda Kórház azonban még egy ideig teljesen a leány-
egyház tulajdonában maradt, a felügyeletet a presbitérium gyakorolta. A 
kórházat azonban ténylegesen egy, a presbitérium tagjaival átfedésben levő 
kuratórium irányította. Id. Biberauer Richárd 1899-es kórházlelkészi meg-
választása után, 1903-től kiszorult és lemondásra kényszerült87 (Ez a lel-
készség meghatározó pozíciót jelentett Biberauernek édesapja visszalépése 
után a Bethesda irányításában.). Ez a helyzet vezetett a Bethánia C.E. és a 
Filadelfia Egylet megalapításához. 

A gyülekezetben a problémát a magyarosodás, a kegyességi irányzatok 
rivalizálása, valamint a pietista-evangélikál kegyességet igazán el nem 
fogadó német ajkú gyülekezeti tagok közti hármas feszültségi kör jelentet-
te. Amikor a gyülekezet a Bethesda magyarosodását ellenző, még mindig a 
kaiserswerth-i német diakonissza irányultságot erőltető rétege került pozí-
cióba, az új vezető diakonisszát nevezett ki a kórház ápolói közé Anges von 
Ullgren személyében.88 Azonban Kaiserswerth visszahívatta a diakonisszáit 
1904-ben, így a kórház történetében először került nem hívő, azaz nem 
„ébredési emberek” kezébe az ápolás krisztusi szolgálata.89 A magyar 20. 
századi belmisszió egyik legizgalmasabb története bontakozott ki ekkor, 
melynek kifejtése meghaladja jelen tanulmányunk kereteit. Röviden annyit 
megjegyezhetünk, hogy a hívő réteg kiesése a pénzbeli támogatottságon 
nagyon meglátszott. Igaz ez a kaiserswerth-i visszavonulásra, de a magyar-
országi pietisták és evangélikálok szövetségének kiszorítására is. 1906-ra a 
gyülekezet nem tudta fenntartani a kórházat, és súlyos pénzügyi válságba 
került. Emiatt bekövetkezhetett azon abszurdnak tűnő fordulat, hogy egy 
missziói gyülekezet feladja egyik fő missziói ágát. A gyülekezet elkezdte 
árulni a kórházat, felajánlotta a Filadelfiának megvételre.90 Ekkor lépett 
közbe a Bethánia C.E. és a Filadelfia Diakonissza Egyesület megalapításá-
ban is rendkívül komoly szerepet játszó Szabó Aladár, akkori Kálvin téri 
lelkész. A presbitérium jegyzőkönyve szerint 1906. december 19-én határo-
zottan kijelentette, hogy a Leányegyház csak a Budapesti Református Egy-
háznak ajánlhatja fel a kórházat eladásra.91 3 évig alig történt valami. 1909 
elején Biberauer Richárd felvetette a kórház megvásárlásának gondolatát. 
Szabó hatásának köszönhetően a Bethánia C.E. mint a Filadelfia testvér-
egyesülete 1909-ben a magyar belmisszió történetében először óriási mére-
tű adakozást szervezett.92 Biberauer Richárd, Vargha Gyuláné és a két 
egyesület (főként a Bethánia) tagjainak adományaiból sikerült megvenni 
óriási összegért a Bethesdát. Az ironikus mindebben az, hogy a vétel attól a 
gyülekezettől történt, amely a kórházat alapította. A sors fintora az is, hogy 
a gyülekezet, valamint a Bethesda létrejöttében meghatározó szerepet ját-
szó Biberauer Theodor fia, Richárd és Tivadar veje, Szabó Aladár vásárolta 
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„vissza” az egyesületek által azt, amibe a Biberauer család, a skót lelkészek, 
Bakody, s – az ő kapcsolataik révén – a Skót Misszió, Gusztáv Adolf stb. 
missziói egyesületek adakozása annyi pénzt és munkát fektetett. Így került 
át a kórház a gyülekezettől a Filadelfia Diakonissza Egylet tulajdonába a 
hosszú és rendkívül sok feszültségtől terhes vajúdás után.93 Ezzel a gyüle-
kezet két fő missziói húzó munkaága, a pietista Biberauerek által vezetett 
vonal és a Skót Misszió evangélikál szála ténylegesen is kivált a gyülekezet 
életéből. 

 
Záró gondolatok 
A Skót Misszió és a Németajkú Leányegyház „érdekházasságának” szembe-
ötlő vetülete, hogy az előbbi inkább az iskolát tekintette prioritásnak, a 
másik pedig a kórházon keresztül történő diakóniai missziót. Nem szabad 
elfeledni, hogy ezt a munkát nagyrészt hitvalló, megtért orvosok, diako-
nisszák és hitben újjászületett emberek végezték, akiknek a célja a cseleke-
detek általi bizonyságtétel volt. Ahogy König háttérbe kezdett vonulni, úgy 
váltak nyilvánvalóbbá a szétválasztással együtt járó problémák. Biberauer 
Theodor és Sophie Wehn nyugdíjba vonulása ezt a folyamatot csak felerő-
sítette. Az új korszakban az ifjú Biberauer Richárd kórházlelkészi kinevezé-
se jelentette Budapesten az egyik fő evangéliumi szálat, a másik vonal pe-
dig éppen a Németajkú Leányegyház és a Skót Misszió által 
megtermékenyített pesti magyar belmisszió volt. Az előbbi a németajkú 
gyülekezetben mindig is jelenlevő, kevésbé ébredési, magyarosodni nem 
igazán akaró vonallal találta magát szemben az 1890-es évektől. A másik 
szál, amelyet Szabó Aladár képviselt, már a budapesti radikális ébredési 
vonalnak felelt meg a Szilassy-féle mérsékelt ébredési vonallal szemben. 

A magyar belmisszió történetének rendkívül izgalmas történése mind a 
Filadelfia, mind pedig a Bethánia C.E. megalakulása, amely mögött ezek a 
konfliktusok húzódtak.94 A német ajkú gyülekezet továbbra is otthont adott 
a most már magyarosodó saját németajkú tagjainak és a magyar ajkú re-
formátusság ébredési embereinek az ún. „Hold utcai alkalmakra”, amelye-
ket akár a templomban, akár a misszió iskolájában rendeztek meg. A Skót 
Missziónak ettől a német ajkú gyülekezetben megjelenő belmissziói száltól 
való határozottabb leválása 1910-re tehető, amikor utóbbi iskolája felépült 
a Vörösmarty utcában. Hasonló eltávolodás történt a Bethesda esetében is, 
amikor a kórház is kikerült a leányegyház „érdeklődéséből” és a mentőövet 
éppen az új vezéregyéniségekkel felálló megújult pietista–evangélikál szö-
vetség két egylete, a Filadelfia Diakonissza Egylet és a Bethánia C.E. jelen-
tette. Ezzel a budapesti belmisszió központját jelentő leányegyház és a Skót 
Misszió evangéliumi „érdekházassága” felbomlott, valamint a német ajkú 
gyülekezetben is az ébredési pietista–evangélikál elemek a magyar etni-
kumot is magába felvevő új, a gyülekezethez kevésbé kapcsolódó 
belmissziói egyesületekbe kerültek át. 

                                                   
93  BUCSAY, MIHÁLY: 125 Jahre Deutschsprachige Reformierte Gemeinde in Budapest 

(1859–1984). In: Kirche Im Osten, 1985. 16–25. p., 24. p. A részleteket illetően ld.: 
KOVÁCS, 2006. 323–327. p. 

94  Erre vonatkozólag: KOVÁCS, 2006. 323. skk. p. 
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FÜGGELÉK 
 
1. A leányegyház lelkészeinek névsora: 

 
Adrian van Andel, 1857. október – 1863 ősz 
Hefter, 1863 tavasza 
Rudolph König, 1863. december 13. – 1888. október 28. 

Andrew Moody, 1864–1871 
Andew Thom, 1871–1872 
William Allan Owen, 1872–1874 
Német névtelen lelkész 

Karl Gladischefsky, 1888–1899 
Karl Meyeringh, 1899–1903 
Karl Rudolf, 1904–1912 
Callies János, 1913–1920 

 
2. A gyülekezetben működő missziói ágak: 

Diakóniai Misszió (1866) 
KIE (1883) 
Vasárnapi Iskola (1882) 
Árvaházi misszió 
Nőegylet, hasonló a Lorántffy Zsuzsanna Egyesülethez (1885) 
Gusztáv Adolf Egyesület 
Dorcas egyesület (1880-as évek) 
Brit és Külföldi Bibliatársulat, Skót Nemzeti Bibliatársulat, Londoni 
Traktátus Társaság (1857) 
Zsidómisszió 
Hajléktalanok felé irányuló misszió 
Külmisszió 

 
 


