
A példás életű lelkipásztor-feleségre emlékeztető

sorokat most nem évfordulóra, esetleg egy őt méltató ünnepi

beszédhez írom. Egy külmisszionáriusról van szó, aki 1936-

ban Budapestre jött Amerikából, nem tudva arról, milyen

tüzes katlanba lép. Szent feladatára  tekintett, tanult és tanított.

Később férjhez ment, vállalva egy özvegyen maradt férfi

támogatását, és serdülő fiát, a második édesanya szerepében.

Hazánk történelmének egyik legszörnyűbb korszakában

érkezett ide. Félelmek között töltötte napjait, de csak a szent

szolgálat szépségét látta. A saját két gyermekét nevelte, és a

roppant megpróbáltatások ellenére hű maradt Jézus Krisztus-

hoz, akinek nyolcéves korában lett a követője. Lehajtott fejjel,

némán gondolunk rá, miközben olvassuk róla lapunk

emlékezését. Istenhez vezetett minket, ezért emlékezünk rá

kegyelettel. Akik csak hallottak felőle talán egy tanteremben

vagy tanfolyamon, esetleg a pesterzsébeti gyülekezet vasár-

napi iskolájában, mint főtanítót hallgatták egy nemek és korok

szerint csoportosított népes osztályban, egész életükre szóló

útmutatást nyertek tőle. Súlyos családi próbatételek ellenére

hitt, bízott és reménykedett. Panaszra soha nem nyílt az ajka,

zúgolódást, méltatlankodást nem hallottak tőle.  

Budapesten két olyan intézményben végzett nagyszerű

szolgálatot, amihez hasonlót keveset találhattunk az akkor már

századik évét meghaladó missziónk területén, egész

Európában. Az egyik a Duna budai partján, a Margit rakpart

29. alatt, az új szeminárium épületében működő Bibliai

Leányiskola volt. A másik Pesterzsébeten, a Nagy Győri

István utca 35. alatt létesített Diakonissza Anyaház. Sajnos

egy évtizedig sem működött, mert hatósági rendelettel felosz-

latták. A rosszindulatú zaklatások miatt felgyorsult a

gyülekezet fluktuációja, de a nehézségek és veszteségek

ellenére a gyülekezeti élet abban az időben csúcspontjára

jutott. 

A Margit rakparti szeminárium mellett 1937-ben meg-

nyitott Bibliai Leányiskolába a Déli Baptista Konvenció
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négy

női oktatót küldött Magyarországra.
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Az egykori külmissziós

családból származó 24 éves leány, Maude Jane Cobb volt az

egyikük. Nemcsak tanítást vállalt, hanem gyülekezeti szol-

gálatokat is végzett. Meg kell jegyeznünk a mai viszonyok

miatt, hogy lelkésznői kiképzésről abban az időben szó sem

volt. Az ott tanuló, egyenruhát hordó leányok jelentős része

lelkipásztorné lett, bár a házastársuk kiválasztásához nem volt

köze ennek a képzésnek. Valamennyien mégis megtalálták

annak a módját, hogyan hasznosítsák a kétéves bibliai tan-

folyamon szerzett ismereteiket. 

„Miss Cobb” a Magyarországi Baptista Ifjúsági

Szövetség (MBISZ) egyik 1938 év eleji programjában, az új

intézet falai között beszélt Személyes evangelizálás címen.

Máskor egy téli tanfolyamon a József utcai imaházban tartott

záró áhítatot, miután már ismertette az amerikai ifjúsági moz-

galmakat. Férjével kötött házassága révén a pesterzsébeti
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gyülekezet missziójához csatlakozott mint szorgalmas

segítőtárs. 

*

A gyülekezeteinkben bontakozódott ki sokféle

képessége. A szorgalmas nyelvtanulása következtében mind

kevesebb problémát okozott számára a magyar beszéd. Jól ját-

szott billentyűs hangszereken. A hangja kedvesen csengett,

még egyszerű gyermekénekeket is fordított. Amikor a fővárosi

családok mind több hiányt szenvedtek a cukorjegyek szűkülő

adagjától a cipők, ruhák, iparcikkek elosztásáig, Bretz Emilné

kis családjának cipőit saját kezűen javította, varrta, talpalta.

Ezt még Amerikában megtanították vele. Szellemi értékeiből

ez mit sem vont le. Minden vasárnap többféle szolgálatot

végzett a gyülekezetben. Nem tűnt úgy, hogy az amerikai

módszerei hazai földön ne válnának be. A délelőtti vasárnapi

iskola az istentiszteletet követte. Mindenki, de feltétlenül a

nagy többség életkorának megfelelő csoportban vett részt a

mozgalmas oktatáson. Tovább tárgyalták az elhangzott

alapigét, amit egy tapasztaltabb vezető tartott, bárkinek volt

hozzászólásra lehetősége. Majd összejött a 12 csoport, száznál

több létszámú közösségben, ahol a főtanító beszélt, esetleg

szemléltetőeszközöket használt, jeleneteket mutattak be. Ha

figyelembe vesszük, hogy a reggel 8-kor kezdődő imaórától

délig, fél egyig volt együtt a hallgatóság, mindez komoly tel-

jesítménynek tekinthető. A délutáni evangelizációra szinte

mindenki ismét megjelent. A körülbelül két óra hosszas

időtartam senkinek sem volt fárasztó.  

A „déli baptisták” európai vezető képviselője, dr. Everet

Gill jó kapcsolatban állt a gyülekezetekkel. Cikkeket,

könyveket, füzeteket írt, és a különböző konferenciákon,

hitmélyítő előadásokon ismerte meg a fővárosi és a vidéki

gyülekezeteink testvériségét. Gyakran

tolmácsolta szavait Bretz Emilné és

Baranyay Mihály. 1939-ben Gill testvér

Bukarestbe került, és az alkalomra egy

angol verset írt: Búcsúzás

Magyarországtól. Rátért egyik beszá-

molójában a Trianon utáni magyarság

súlyos veszteségeire. Mindezt már az

„utódállamban” írta. Dr. Somogyi

Barnabás (1918–2002) sebész és édes-

apja mellett missziónk egyik kiváló

támogatója, így minősítette dr. Gill

személyét: Idegenként jött – jó

barátként távozott. 

Az ország belesodródott a

második világháborúba. A „vil-

lámháború” kezdeti sikerei után a

kegyetlen orosz tél ezrével szedett

áldozatokat a fronton. A fővárosban

pedig fokozódott a létbizonytalanság.

Az emberek sorsát nem várt, súlyos

körülmények tették egyéni drámákká.

Sokszor olvasunk diszkriminációról,

ártatlanok elhurcolásáról. A teljesebb

igazsághoz tartozik, hogy veszélyek

szintén fenyegették az evangéliumi

keresztyén hívőket. Az internálótábo-

rokba őket is elhurcolták. A hívő

emberek a kegyelmes Istennél találtak

menedéket. Nem akadt történész, aki

törődne velük. A Bretz család férfiágon

német volt, a feleség amerikai, a család-

ban a magyaron kívül e két nyelven

naponta beszéltek. 

1944. április 3-án az amerikai

gépek Itáliából elérték Budapestet, és

Pesterzsébet egy-két szobás családi

házaira szőnyegbombázást zúdítottak.

Fekete füst terjengett napokig az égen. Kis házak pincéjéből

a törmelék alól a katonai szolgálatra berendelt fiatal fiúk

húzták ki a halottakat. A Bretz család Dömsödre menekült

néhány más erzsébeti és budapesti hívővel. Mit érezhetett itt

egy 32 éves amerikai asszony? Naponként szinte menetrend

szerint hatalmas csoportban érkeztek az amerikai gépek. A

rádió riadóztatta az ország egyes területeit: „Légi veszély!

Zavaró repülés!” Halálfélelem, rettegés uralkodott az

országban, 1944-től a háború után is, szinte egy további

emberöltőn keresztül. 

Nem találták el a bombák az erzsébeti imaházat, sem a

kis kertjét szegélyező épületeket, a lelkipásztor és a gondnok

Az egykori külmissziós családból származó 24 éves Maude Jane Cobb



két szerény földszintes lakását. Az imaház mellett a

testvériség kialakított egy bombabiztosnak tartott óvóhelyet a

családnak. Bretzék oda tértek vissza Dömsödről. Egy bomba

az épületek közé zuhant, de nem robbant föl, és a prédikátor

tizenéves Emil fia segítségével, halált megvető bátorsággal

egy taligába tette és eltolta a városka határán lévő

homokdűnék közé. Ott egy gödörbe gurították. Az amerikai

feleség az óvóhelyen szülte meg második gyermekét. 

A front közeledésének híre fokozta a félelmet. Az édes-

anya óvodás korú kislányát figyelmeztette, hogy még halálos

fenyegetés mellett se tagadja meg az Úr Jézust. A gyermek

hatalmas szemekkel, roppant komolyan nézett édesanyjára, de

el sem tudta képzelni, hogy miről van szó. A „felszabadulás”

perceiben az óvóhelyen voltak. Senki nem gondolta, hogy ezt

évekig ünnepelni fogják mint Budapest felszabadulását. A

nőknek padlásra kellett menekülniük a katonák erőszaktételei

elől, majd néhány nappal később angol, orosz, magyar felirat

került az utcai ablakba és az ajtóra: „Ez a ház az amerikai

követség védelme alatt áll”. A kellemetlenkedések ezután

megszűntek. 

1945 elején az agyonbombázott várost, a meg-

maradó lakosságot dermesztő hideg, kilátástalan

nélkülözés és félelem fogta körül. Testileg, lelkileg

helyre kellett állítani Budapestet. A felsőruházatra

megfelelő felirattal karszalagok kerültek, hogy az

igazoltatások gyakorisága némileg csökkenjen. A

karszalagok színe, cirill betűs felirata és a kéznél lévő

„dokument”
3

valamit segített ilyenkor. Megkezdődött

az újjáépítés. Előbb csak áttetsző papírok, majd üve-

gek kerültek az ablakokra, élelmiszerek az üzletekbe.

A várost átszelő gyaloglók az újraindított villa-

mosokra préselődtek, és a lépcsőkön fürtökben lóg-

tak. A gyülekezetbe visszaszivárogtak az evakuáltak. 

1947-ben a lelkész házaspár munkájának

áldását számokkal kifejezve, egyetlen évben két

bemerítéssel, a taglétszám 33 fős gyarapodást muta-

tott. A gyülekezet – szinte elsők között Budapesten –

a vidéki elvándorlók vágyott célja lett, akik lelkiséget

és áldást keresve indultak a főváros felé. Sokan

érkeztek Pesterzsébetre Dömsödről, Kiskőrösről,

Soltvadkertről, a déli országhatár kisebb

gyülekezeteiből. Akik közülük ebben az időben Jézus

Krisztust elfogadták, gyermekek, fiatalok és

idősebbek, legnagyobb részben hűek maradtak Isten

országához, illetve ahhoz a gyülekezethez, ahol döntöttek.

Úgy érezték akkoriban, hogy a kapcsolat Jézus Krisztus és a

gyülekezet között semmiképpen nem különül el, és az igazi,

bibliai felfogást csakis a baptista közösség képviseli.  

Közvetlenül a háborús hónapok után Pesterzsébeten

kezdődött az első helyi kórház szervezése. A polgármester jött

és személyesen kérte Bretz Emil (1904–1979) lelkészt, hogy

legyen ebben segítségül. Néhány hét után a megszüntetett

helyi csendőrlaktanyában, viszonylag forgalmas helyen, alakí-

tották ki az új kórházat. A keresztyén testvérgyülekezethez tar-

tozó orvosok és a baptista diakonisszák napokig – az akkori

szóhasználat szerint „rohammunkában” – építették egy éppen

megtért erdélyi kőművessel a kórtermeket, orvosi és vizsgálati

szobákat. Dr. Boda Domokos, a később szegedi orvospro-

fesszor és felesége, dr. Baranyai Lenke és más orvosok mellett

dr. Ferencz Pál igazgató főorvos vezetésével nyitották meg a

gyermekkórházat.
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Egyedül ő nem vett részt a bibliázásban, az

áhítatokon. Az alacsony, utcára néző ablakokon aggódó anyák

lestek be, és meglátták a kis ágyak felett imádkozókat. Ellátás,

gyógyszer kevés volt. Ágyneműt is úgy gyűjtöttek össze.

Egyik súlyos esetben mégis így nyilatkozott az egyik édes-

anya: „Angyalok vigyáznak a gyermekemre”. 

Az „angyali” diakonisszákat „Maudi néni” (tanította).

Az igazgató főorvos segélykérő leveleit fordította és küldte

Richmond VA városába, ahonnan dr. G. W. Sadler ágyakat,

hűtőszekrényt, sterilizáló eszközt, berendezéseket, az akkor

csodaszámba menő penicillint küldött.
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Egy emléktábla sajá-

tos történelmi igazságérzettel örökítette meg az alapítás

körülményeinek hősi erőfeszítéseit – a diakonisszák felosz-

latása utáni korszakban –, hogy a felszerelést a Magyar

Vöröskereszt nagylelkű adományaiból fedezték. Ez is hihető

persze, de a segélykérő levelek impúrumát volt, aki

megőrizte.

Pesterzsébeten a szegénységgel küzdő, rosszul táplált

lakosságot a háború után rohamosan terjedő tüdővész

tizedelte. A gyermekek gyenge ellenálló képessége miatt

felső légúti betegségek, tüdőgyulladás a kicsinyeknél

gyakran magas lázzal jelentkeztek. Másfajta epidémiák is

felütötték fejüket, mint a hastífusz. Az új kórházban

hamarosan felszökött a betegek száma, sőt az ápoló sze-

mélyzet köréből is voltak fertőzöttek. Ennek ellenére nagyon

jó híre volt a kórháznak. A kezdetben 20 fővel induló

diakonissza csoport száma megkettőződött. Az akkor már

nem működő Bibliai Leányiskola több diákja is köztük talál-

ta meg élethivatását. 

A törvényalkotó parlament 1947-ben kimondta a bevett

és az elismert felekezetek közötti teljes egyenjogúságot. A tár-

sadalom pozitív fejlődésében bízott mindenki a különféle

protestáns egyházak és az evangéliumi gyülekezetek tagjai

között. A hazai ökumenikus mozgalom előtt új lehetőségek

nyíltak. Nem mondható tehát, hogy nem vált valóra semmi-

lyen remény, de ami megvalósult, annak sajnos rövid kifutása
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Bretz Emil édesapja, Bretz Gusztáv Sámuel 1854. november 24-én
született a Zemplém megyei Strázsán (ma a szlovákiai Poprád város

egyik kerülete)
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volt. A sajnálatos határt évszámhoz is köthetjük: 1948. Abban

az évben távozott véglegesen hazánkból a család. 

*

Bretz Emilné (szül. Cobb, Maude Jane) 1990 húsvétján

jött utoljára vissza a gyermekeivel és unokáival

Magyarországra. Az ünnepi istentiszteletet együtt töltötték.

Nemeshegyi Zoltán testvér és többen az egykori erzsébeti

testvérek angol üdvözléssel készültek, amikor nagy

meglepetésre „Bretz néni” magyarul viszonozta a köszöntést.

A háromévesen kivándorolt Kornél fia – immár családos

ember – szintén tudott beszélni a nyelvünkön (talán édes-

anyjánál is tisztább kiejtéssel). Az általa olvasott egyik ige Jer

33,3 volt. Ez volt az egyetlen „anglicizmus”, amit tőle hallot-

tunk azon a napon, vagy inkább érzékeltünk az erzsébeti

gyülekezetben. Az új amerikai standard Biblia ugyanis a

„Kiálts hozzám…” szavakat éppen úgy hozza, ahogy ott az

emberek egymást telefonfelhívásra bátorítják: „Call to me”.

Emiatt használta Bretz Emilné ezt a meglepő kifejezést: „Ez

Isten telefonszáma”. Hívd föl, ha bármi bánt! Isten azonnal

válaszol, és olyan dolgot hallasz tőle, ami biztosan megnyug-

tat. A fia ennyit fűzött hozzá: „Mindig meleg szívvel, nagy

szeretettel gondoltunk Magyarországra”. Még a házastársaik

is mondtak egy-egy szót magyarul. Olyan jó volt a légkör! –

mondták az újra „hazalátogató” diakonisszák, mint egykor az

anyaházban. Ahová természetesen el is mentek. Egy kariz-

matikus gyülekezet került az épületbe, és ők beengedték „a

régi lakót”.  

1948-ban hazament Amerikába, és letelepült egy „déli

államban”, a szülőföldjén. Bretz Emilné Georgia Államban

(ejtsd Dzsordzsia), egy időseket gondozó otthon lakója lett

(Stockbridge). Azt mondta, jól érzi ott magát. Nem kívánkozik

az északi gazdagabb szövetségi államokba. 2008-ban ott érte

a hazahívó szó 96 éves korában.
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Tudomásunkkal ez az első

magyarországi folyóirat, amelyik helyet ad ennek a szerény

publikációnak Maude J. Bretz Cobb végleges eltávozásának

híréről. 

Jegyzetek

1 Így fordítható pontosan a Southern Baptist Convention, bár

másként hangzó magyarítások is vannak forgalomban.

2  Igazgatónő Gladys Smith, tanítók: R. Daniel, M. Cobb és R.

Mahan. (Az intézet 1942-ig működött. Végzettjeiknek hitok-

tatói végbizonyítványt adtak.) 

3 Minden percben megállították az embereket a géppisztolyos

katonák, és sürgetve kérdezték: „Dokument jeszty?” – Van

személyazonossági irat? 

4 Az egyik levél az SBC Külmissziói Szövetségének hivata-

los levele Ferencz Pálnak 1946. október 25-én. 

5 Dr. George W. Sadler az SBC titkára volt 1939–1957

között. Őt tekinthetjük az egykor Rüschlikonban (Svájc)

működő Nemzetközi Baptista Teológiai Szeminárium (IBTS)

alapítójának, aki ügyvezető igazgató volt 1949–1950 között.  

6 Alex Kish e-mailjének mellékletei, 2010. november 8. 

Bretz Emil és fia, Emilke az ekkor még csak négygyermekes szintén lelkipásztor testvérével,
Vilmossal és családjával. (A fotó a pécsi imaház udvarán készült 1937 nyarán)


