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1. BEVEZETÉS – AZ ALTERNATIVITÁS FOGALMÁRÓL  

 

Alternativitás – demokrácia – pluralizmus. Szorosan kapcsolódó, rokon kifejezések. Az 

alternativitás a legalább két opció közötti választási lehetőség fogalma. Társadalomtör-

téneti értelemben egyszerre utal a demokratikus állam működésének alapjára, a szabad 

választás lehetőségére, illetve a plurális társadalomra, amely értéknek tartja az egymás 

mellett élő kultúrákat, a kulturális sokszínűséget. A modern, demokratikus társadalom 

pluralista, multikulturális közösség, amelynek alapvető jellemzője az egymás mellett élő 

alternatívákban való gondolkodás.1 Egy plurális közösségben kulcskérdés a más 

kultúrájú, más nyelvű, másként gondolkodó és más hitű egyénnel, közösséggel való 

viszony. Nem véletlen, hogy a nyugati társadalmak az utóbbi évtizedekben kiemelt 

témaként, mondhatni centrális fogalomként kezelik ezt a kérdéskört. Látványos példája 

ennek, ahogy az Európai Unió közösségi politikájában oktatási alapértékké fejlődött ez 

a terület: az EU oktatási minisztereinek 2000-ben, Krakkóban tartott konferenciáján a 

„demokratikus állampolgár nevelésének elvei” között megkülönböztetett helyen 

említették a plurális demokráciának, a másság elfogadásának, illetve a toleranciának az 

értékeit.2 Az alternativitásról szóló diskurzus a többséghez tartozók társadalom-

szemléletének megújításában kaphat kiemelkedő jelentőséget. A tolerancia tudat 

kialakítása, fejlesztése a társadalom önképének formálódását segítheti. A magyar 

társadalomtörténet-írás sajnálatos módon azonban még mindig jelentős hiányokat mutat 

a különböző társadalmi alternativitások, kisebbségi kultúrák, közösségek sokoldalú, 

tényfeltáró ismertetésében. Miközben egy sokszínű Európa-koncepció 

kibontakozásának vagyunk tanúi és részesei, a társadalomtörténeti diskurzusban a 

kulturális sokféleséget képviselők korlátozottan jutnak szóhoz. Jelen munka egy vallási 

alternatíva történetének bemutatásával kíván hozzászólni az interkulturális 

párbeszédhez. 

 

A dolgozat másik célkitűzése, hogy a vizsgált vallási alternatíva kapcsán az adott 

korszak határain belül rávilágítson a korabeli magyar társadalom szabadság-

                                                 
1 A közbeszédben e kifejezés mára elvesztette a latin eredeti „vagylagos” tartalmat. Brezsnyánszky 
László: Alternatívok és alternatívák. Új Pedagógiai Szemle. 2004/6.  
2 Falus Iván: A pedagógusképzés vége. In: Buda András – Kiss Endre (Szerk.) Interdiszciplináris 
pedagógia és az elvárások forradalma. Kiss Árpád Archívum könyvtára – Debreceni Egyetem 
Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2005. 231-241. p. Hasonló elveket fogalmaz meg az Unió Okta-
tási és Kulturális Főbiztossága a Citizenship Education at School in Europe című (2005) 
dokumentumában.  
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értelmezésének néhány összefüggésére. A fentebb említettek alapján úgy véljük, hogy a 

különböző társadalmi alternativitások esélyei többek között a demokratikus állapotok 

minőségéről is tanúskodnak. A civil szféra lehetőségei, a szabad vallásgyakorlás, vagy 

akár a művészi önkifejezés korlátlansága, együttesen tulajdonképpen a Hankiss-féle 

„európai típusú liberalizmus szabadságfogalmának”3 kérdései, vagyis a modern 

demokráciák vizsgálatának szempontjai.  

 

A vallási alternativitás ilyen szempontú kutatásában kiemelt figyelmet érdemel Bibó 

Istvánnak a „szabadság kis köreiről” alkotott elképzelése, lévén, hogy az újabb vallási 

közösségek jellemzően kisebb csoportokként, „körökként” kezdik meg működésüket. 

Bibó szerint – akinek fő nézőpontja éppen a demokratikus társadalomszerveződés 

történeti áttekintése – a modern szabadságfogalom a szabadságok kis köreiből, az 

önkormányzatiság korábbi formáiból, a kiváltságokból fejlődött ki, és „mindenekelőtt 

azt jelenti, hogy a politikai hatalom immár nem független tőlünk, hanem a mi 

beleegyezésünkön alapul. Nem személyes uralom, hanem személytelen szolgáltatás, és 

nem monopolizálható senki és semmi által”.4 Ebből a tömör megfogalmazásból is 

kiderül, hogy a dolgozat által elemzett időszak szabadságképlete korántsem egyenlő a 

modernitás szabadság koncepciójával.  

 

A csaknem 30 esztendőnyi időhatáron belül természetesen lényeges megkülönböz-

tetéseket kell tennünk. A metodista vallási alternatíva történetének feltárásakor 

legnagyobb terjedelemben a Horthy-rendszer két és fél évtizedére fogunk fókuszálni. 

Arra a rendszerre, amelyet az 1911-ben született és a Horthy-rendszerben felnőtt Bibó 

István „ellenforradalmi rezsimként”, „retrográd”, „patriarkális rendőrállami szellemű” 

kormányzatként jellemzett.5 Az utókor törekszik árnyaltabban fogalmazni. A Horthy 

Miklós nevével fémjelzett két világháború közötti korszakkal kapcsolatban az 1990-es 

évek elejére alakult ki az a vélekedés, amely szerint az 1920-as évek berendezkedése 

egyfajta átmenetet képezett a parlamentáris és a diktatórikus rendszerek között – írja 

Püski Levente.6 Ormos Mária megfogalmazása szerint leginkább egy társadalmi 

                                                 
3 Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989. 18. p. 
4 Dénes Iván Zoltán: A közösség ügye és a szabadság ügye: három értelmezés. 24. p. Kézirat. 2001. 
Magyarországi Metodista Egyház Könyvtára.  
5 Bibó István: Válogatott tanulmányok. II. 1945-1949. Magvető Kiadó, Budapest, 1986. 127-129., 154. p. 
6 Püski Levente: A Horthy-rendszer. Pannonica Kiadó, Szekszárd, 2006. 259. p. 
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értelemben vett autokratikus rendszerről beszélhetünk ebben az évtizedben.7 Az 1930-as 

évek aztán az etatizmus kibontakozását, a parlament hatalmának, illetve a politikai 

jogoknak a beszűkülését hozták, amely – mint látni fogjuk – komoly hatást gyakorolt a 

vallási alternativitás dimenziójára is. A Horthy-korszak teljességét értékelve így állhat össze 

az a kép, amely szerint a „kormányzati forma korlátozott, azaz autoritatív elemeket is 

tartalmazó polgári parlamentarizmus volt” – olvasható Romsics Ignác megállapítása.8 A 

radikalizálódás folytán aztán a 40-es évek elejére az állam közel került „ahhoz, hogy 

egyértelműen autoriter rendszernek lehessen minősíteni”.9 Ennek betetőzéseként, a 

bekövetkező német megszállással, 1944 végére már egy nemzetiszocialista jellegű 

diktatúráról kell beszélnünk.10 A korszak egészére nézve kulcskérdésnek tűnik a 

diktatúra-fogalom definiálása. A kutatói hozzáállás egységesnek látszik abban a 

tekintetben, hogy a leegyszerűsítő elképzeléseket nem tartja elfogadhatónak. A komplex 

megfogalmazásokra törekvés jegyében születő definíciós kísérlet a diktatórikus hatalom 

alapvető ismertetőjegyét abban az irányultságban tartja megragadhatónak, hogy az 

„belátása szerint korlátozza az egyén vagy egyes társadalmi csoportok önmozgását, 

akaratérvényesítését”.11 Az alternativitások „önmozgásának” története tehát, az 

átellenes irányból nézve, a demokratikus állapotok mellett a diktatúra helyzetéről is 

szólhat. A választójog jelenléte, a pártok és a parlament működése, az egyesületi 

tevékenység, és nem utolsó sorban az alternatív vallási közösségek munkássága az 

autoriter vonásokat mutató államban egy sajátos, állandó kétarcúságot ad a korszaknak. 

 

1944 végén megkezdődött a teljes hatalmi átrendeződés folyamata, amelynek során a 

„megelőző negyedszázad kormányzati (…) elitje, politikai irányzatai, pártjai történelmi 

múlttá váltak”.12 Páratlanul ellentmondásos időszakról van szó, amely egy rövid 

időkeretben egyszerre hordozott markáns demokratikus és antidemokratikus jegyeket. 

Néhány szemléletes példa: Az 1944 végén megalakuló Ideiglenes Nemzetgyűlésben a 

Horthy-rendszer ellenzéki pártjai kaptak helyet, és esélyt az állam politikai arculatának 

megújítására, ám a következő év második felében már a többpártrendszer bomlasz-

                                                 
7 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. 1914-1945. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 
104-105. p. 
8 Romsics Ignác: A 20. századi Magyarország. In: Uő. (Szerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2007. 806. p. 
9 Püski. 267-268., 280. p. 
10 Uo. 281. p. 
11 Vonyó József: Gömbös Gyula. In: Nagy Mézes Rita (Szerk.): A magyar történelem vitatott 
személyiségei. Kossuth Kiadó, Budapest, 2008. 271-272. p. 
12 Gyarmati György: A pártrendszer táncrendje 1945-1949. 26. p., Rubicon. 2002/4-5. 
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tásának jelei voltak megfigyelhetők.13 1945-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés az általános, 

egyenlő és titkos választójogról döntve megszüntetette a korábbi vagyoni, műveltségi és 

nemenkénti diszkriminációt, de a polgárjogok kiterjesztésével szemben 1947-től már a 

polgárjogok (képviselet, társadalmi ellenőrzés joga, gyülekezési jog, lelkiismereti és 

szólásszabadság joga, stb.) gyakorlása visszaszorításának tendenciái váltak 

nyilvánvalóvá.14 Az 1947-es választásokat végeredményben csak egy „próbálkozó de-

mokrácia”15 utolsó felvonásának nyitányaként lehet értelmeznünk. A „szabadság kis kö-

reinek” állapota, története különösen összetett képet mutat ebben a rövid időszakban is.  

 

Összességében előzetesen is elmondható, hogy a szabadság bizonyos foka 1920-1948 

között folyamatosan jelen volt, a „szabadság kis vallási körei” folyamatosan 

funkcionáltak, bár amint látni fogjuk e körök leginkább a középkor területi és szakmai 

alapon létrejövő autonóm közösségeivel mutattak rokonságot (fraternitasok, 

communitasok, universitasok). A 13. századra kifejlődő „kommunális lét” – ahogy 

Szűcs Jenő jellemzi a középkorban kialakuló szabadság képletet – a legalsó (paraszti) 

szintekig biztosított bizonyos pozitív jogokat.16 A párhuzam talán első hallásra 

merésznek hangzik, de ahogy e kisebb-nagyobb középkori közösségeknek „megvoltak a 

maga »szabadságai«, meghatározott jogai és kötelességei”17, úgy ezekkel a modernkor 

új vallási közösségei is rendelkeztek. A 11. századtól kialakuló horizontális társadalmi 

szerveződések megléte azt bizonyítja, hogy „az államhatalom nem telepedett rá a 

társadalomra, hanem érvényesülni hagyta annak önszerveződését”18 – fogalmaz Katus 

László. A magyarországi metodisták önszerveződési esélyeinek megismerése a 

modernkori magyar államhatalom és társadalom szabadságfogalmának változásait, a 

rendszer, illetve a rendszerváltozások demokratikus és diktatórikus jellemzőit 

árnyalhatja előttünk.  

 

 

 

                                                 
13 Hankiss. 35. p. 
14 Uo. 41. p. 
15 Bibó István megfogalmazása. Idézi: Gyarmati. (2002) 32. p.  
16 Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető Kiadó, Budapest, 1983. 38-39. p.   
17 Katus László: Keresztények és a szabadság – történész szemmel. In: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – 
Vértesi Lázár (Szerk.): Ecclesia semper reformanda et renovanda. Katus László egyháztörténeti cikkei és 
tanulmányai. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis IV. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 
2007. 261. p. 
18 Uo. 



 9 

1.1. VALLÁSI ALTERNATIVITÁS ÉS VALLÁSSZABADSÁG   

       

A vallási pluralizmus, a vallási türelem és a vallásszabadság kérdése szorosan összefügg 

az állam és az egyház viszonyának történetével. Az alábbiakban ezen összefüggések 

történetét kívánjuk röviden áttekinteni. A vallásszabadság fogalmának változásait, a 

vallási alternativitás alakulását előbb nemzetközi, majd magyarországi viszonylatban 

fogjuk vázlatosan ismertetni. 

 

A Krisztus születése utáni első évszázadok során az ókeresztény iratok tanúsága szerint 

az óegyház elvetette az erőszak alkalmazását a máshitűekkel, az eretnekekkel szemben. 

(Az államhatalom ellenben, mint az köztudott, már az 1. századtól alkalmazta velük 

szemben az erőszakos üldözést.) A keresztények körében először csak a 4-5. században 

bukkant fel a testi fenyítés, száműzetés gondolata a mást vallókkal kapcsolatban, a 

halálbüntetést pedig a kereszténnyé lett „konstantini” államhatalom kezdte el először 

alkalmazni (a manicheusok és a donatisták ellen). A középkor során a politikai célokkal 

egybefonódó erőszakos térítési gyakorlattal szemben folyamatosan jelen voltak azok a 

teológusok, jogászok, akik elutasították a kényszer alkalmazását a más véleményen 

levővel szemben.19 Közismert, hogy a nyugati és a keleti egyház szakadása, a „két nagy 

keresztény alternatíva” születése, 1054-ben kölcsönös kiátkozással ment végbe. A 

középkornak az ezredforduló utáni évszázadait a vallási türelmetlenségnek olyan véres 

megnyilvánulásai jelezték, mint a keresztes háborúk, a zsidó pogromok és az inkvizíció. 

A 12-15. század ún. előreformátori mozgalmainak (Peter Wald, John Wycliff,  Jan Hus, 

Girolamo Savonarola) kedvezőtlen fogadtatása, sikertelen integrációja előre jelezte a 

későbbi újítási kísérletek sorsát. A 16. században kibontakozó reformáció a vallási 

türelem tekintetében nem vezetett változáshoz. Sőt, a vallási türelmetlenség éppen a 16-

17. században érte el tetőfokát, az európai vallásháborúk formájában.20  

 

Ezen a ponton érkeztünk meg a vallási alternativitás, a vallási pluralizmus történetének 

kezdetéhez. A kiindulópontot ugyanis a reformátori irányzatokban, illetve a reformációs 

alapelvekben (a személyes hit általi megigazulás; a Biblia, mint a hit egyedüli forrása; a 

tanítói hivatal elutasítása) találjuk. Ezek annyiban tekinthetőek előzménynek, 

amennyiben hozzájárultak egy soknemzetiségű és sokvallású plurális társadalom 

                                                 
19 Uo. 271-273. p. 
20 Uo. 275. p. 
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kialakulásához. A 16. századi európai tolerancia kísérletek után, amelyek részben súlyos 

vallásháborúk eredményeként születtek (1555. Augsburgi vallásbéke, 1568. Tordai 

országgyűlés, 1573. Varsói konföderáció, 1598. Nantes-i ediktum, stb.) a vallási 

alternativitás, a vallásszabadság kialakulásának igazi terepét az amerikai kontinens 

szabad területei biztosították. Az Amerikai Egyesült Államok modernkori pluralisztikus 

társadalmának alapjai a 17. századtól induló bevándorlási folyamatban kezdtek 

kialakulni.21 Ennek talán legismertebb példája a Mayflower fedélzetén 1620-ban kiván-

dorolt angol puritán csoport története: a közösség annak reményében vágott neki az 

óceánnak, hogy az Újvilágban majd szabadon gyakorolhatja hitét. Bár Angliában csak 

1689-ben adták ki az ún. Tolerancia törvényt (Act of Toleration), I. Jakab – anyagi 

érdektől vezérelve, a későbbi haszon reményében – 1620-ban türelmet tanúsított a 

puritán csoporttal szemben.22 A vallási sokszínűségnek már a század első felében 

felfedezhetők voltak a nyomai: Isaac Jogues francia jezsuita szerzetes a későbbi New 

York állam vallási képletét jellemezve kálvinistákról, lutheránusokról, angol 

puritánokról és anabaptistákról beszélt.23 Fontos jeleznünk azonban, hogy az amerikai 

gyarmati területeken a vallási alternativitás története nem kezelhető egységesen. A 

Mayflower 1620-as utasai a későbbi Massachusetts állam területén gyakorolhatták 

puritán vallásukat. Roger Williams (1603-1682) baptista lelkész – miután New 

Englandből elűzték – 1636-tól Rhode Island államban biztosította a teljes vallás-

szabadságot, s korát megelőző módon az állam semlegességét.24 1649-ben pedig 

Maryland államban született Tolerancia törvény (Maryland Toleration Act) a 

protestánsok és a katolikusok szabad vallásgyakorlásának biztosítására.25 A század 

második felében a kvéker William Penn (1644-1718) által, hitbeli meggyőződésből 

kezdeményezett „menedékhely program” bírt különös jelentőséggel. Penn a Frame of 

Government of the Province of Pennsylvania című munkájában (1682) fektette le annak 

az államnak az alapjait, amely tiszteletben tartja állampolgárai lelkiismereti 

szabadságát: „a kormány legelső feladata (…), hogy mindenki, aki itt él, szabadon 

élvezze az ő hitét, és gyakorolja istentiszteletét oly módon, ahogy az lelkiismerete 

                                                 
21 Medgyessy László: Keresztyénség az Amerikai Egyesült Államokban. Református Zsinati Iroda 
Doktori Kollégiumának Főtitkári Hivatala, Budapest, 2000. 25. p. 
22 Uo. 18. p. 
23 Clifton, E. Olmstead: History of Religion in the United States. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1965. 
123. p. 
24 Medgyessy. 23-24. p., Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Anglia 300 éve egy eszme 
történetének tükrében. Kossuth, Budapest, 1992. 38. p.  
25 Uo. 33. p. A törvény halálbüntetést szabott ki azokra, akik Jézus istenségét tagadták. 
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szerint a legelfogadottabb Istennek”26. A megszülető Pennsylvania állam ebben a 

szellemben adott otthont a kvékereken kívül olyan, másutt üldözött vallási 

közösségeknek, mint például a mennoniták, a dunkersek és a schwenkfelderesek.  

 

A vallásszabadság elvi alapjainak megfogalmazója azonban az angol filozófus John 

Locke (1632-1704), akinek a Vallási türelemről szóló levele nem sokkal Penn írása után 

keletkezett (1689). Ebben az írásában a filozófus megkérdőjelezte a vallásba történő 

állami beavatkozás jogát, s ezzel lefektette az állam és az egyházak elválasztásának 

elvét.27 Locke a gyülekezési szabadságjogból vezette le a felekezetek alapításának 

korlátlan jogát, melynek egyetlen korlátja a közbűntény elkövetése.28 Angliában éppen 

ebben az évtizedben született meg két, egymástól eltérő politikai hátterű „türelmi 

rendelet”. II. Jakab (1685-1688) 1687-ben hirdetett széleskörű vallásszabadságot 

(Declaration of Indulgence), amelyet a katolikusok és a disszenterek is elnyertek. 

(Megjegyzendő, hogy erre 1653-ban már Cromwell is tett kísérletet.29) 1689-ben 

azonban – mint már említettük – III. Vilmosnak (1689-1702) köszönhetően egy jóval 

szűkebb türelmet tanúsító Tolerancia törvény (Act of Toleration) jött létre, amely a 

nonkonformisták (baptisták, kongregacionalisták) számára biztosította ugyan a szabad 

vallásgyakorlatot, ám a disszenterek, a katolikusok és az unitáriusok számára nem.  

 

Rhode Island és Pennsylvania tulajdonképpen a vallási alternativitást képviselő pluralista 

állam őstípusai lettek. Williams és Penn gondolatainak szélesebb körű elterjedéséhez 

azonban több mint egy évszázadnak kellett eltelnie. Thomas Jefferson (1743-1826) még 

Virginia állam kormányzójaként 1777-ben fogalmazta meg a szabad vallásgyakorlatot 

létrehozó törvényt, mely lehetőséget biztosított arra, hogy az egyén maga válassza meg 

hitét, vallását, vagy akár dönthessen úgy is, hogy vallás nélkül él. Koncepciója tartalmazta 

a hitelvekért (vagy azok hiányáért) való üldözés, diszkriminálás tilalmát is. Virginia 

államban 1786-ban valósult meg az állam és az egyház Jeffersoni felfogású „teljes” 

szétválasztása, amelynek értelmében az állam egyetlen vallást és egyetlen denominációt 

sem részesít előnyben. A következő évtizedekben ez a koncepció szolgált modellként a 

                                                 
26 Uo. 27. p.   
27 Csepregi András: A tolerancia lehetőségének teológiai alapjai. In: Köbel Szilvia (Szerk.): Egyházak és 
tolerancia Magyarországon. Tudományos konferencia az 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének 60. 
évfordulója alkalmából, 2007. december 5. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Egyházi Kapcsolatok 
Titkársága, Budapest, 2008. 21-22. p. 
28 Ludassy Mária: Sola Conscientia. Confessio. 2005/1. 
29 Az unitáriusokat Cromwell is kizárta a vallásszabadságot elnyerők köréből. 
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többi szövetségi állam számára az egyház és az állam viszonyának rendezésében. 

Természetesen nem kis jelentőséggel bírt, hogy az 1787-ben születő Alkotmány (amely 6. 

cikkelyében megtiltja az állami tisztségviselőktől a vallási vizsga követelményét), illetve 

az 1791-es Bill of Rights (amely 1. pontjában kijelenti, hogy a Kongresszus nem hozhat 

olyan törvényt, amely egy vallást támogatna, vagy tiltana) ugyancsak a Jefferson-féle 

elgondolást követte.30 A 18. század végére az Amerikai Egyesült Államokban ilyen 

módon megvalósult a „szabad államban szabad egyház” gondolat törvényi alapja. Hosszú 

távú következményekkel járt a vallásszabadság és a vallási alternativitás gondolatának 

gyakorlati kivitelezése. Medgyessy László értékelése szerint e „történelmileg radikális 

helyzet” kialakulása a felekezetek közeledéséhez (ökumenizmus), gazdasági 

önállóságához, függetlenségéhez (autonómia), a gyakorlati kérdések iránti 

érzékenységéhez, (pragmatikus gondolkodás), és a laikusok kiemelkedő aktivitásához 

(önkéntesség) vezetett.31  

 

Az európai politikai gyakorlatban csak a 19-20. századtól kezdett elterjedni a vallási 

kisebbségek, alternatívák elismerésének elve. Az elv hátterében alapvetően nem a vallási 

tolerancia kérdése állt, hanem az állam és az egyház szétválasztásának gondolata, a 

liberális állam koncepciója húzódott. Európa új vallási közösségei, mint az a 

fentebbiekből is kiolvasható, az egyházpolitikai változások előtt jártak: előbb kezdték el 

feszegetni szabadságuk határait, minthogy azt a politikai hatalom szóba hozta volna. 

Lelkiismereti, hitbeli meggyőződésük alapján „szabad egyházi” formákat próbáltak 

létrehozni, mielőtt erre a politikai közeg kidolgozott kereteket lett volna képes nyújtani. 

Mint említettük az amerikai kivándorlásnak már a 17. századtól ez volt az egyik 

mozgatórugója. Jellemző módon az európai szóhasználatban a szabadegyház kifejezés, 

csak viszonylag későn, 1843-ban bukkant fel először. Ekkor a Thomas Chalmers (1780-

1847) által vezetett csoport vált le a skót államegyháztól tiltakozásképpen az ellen, hogy 

az állam beavatkozott az egyház dolgaiba. Így jött létre a Skót Szabadegyház (Free 

Church of Scotland), amely az 1929-es egyesülésig működött.32 A szabadegyházi 

tartalom természetesen sokkal korábban is létezett Európában: a mozgalmi jelleg, az 

                                                 
30 Medgyessy. 50. p. A Kongresszus először 1862-ben avatkozott be vallási ügyekbe, amikor megtiltotta a 
mormon poligámiát. Uo. 63. p.  
31 Uo. 51. p. Az európai egyházakról szóló megjegyzéseiben Bibó István is utal arra, hogy az „állami 
gyámkodástól függetlenné váló” egyházak erkölcsileg erőgyarapodást és politikai súlyban való 
megerősödést nyertek a változások által. Bibó István: A magyar demokrácia mérlege. Bibó i.m. 153-154. p. 
32 Hubert Kirchner: Einführung – Was ist eine Freikirche? Ein Versuch zur Verständigung. In: Uő. (Hg.): 
Freikirchen und konfessionelle Minderheitskirchen. Evangelische Verlagsanstalt Berlin, Berlin, 1987. 10-11. p. 
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ébredési tendenciák, a missziós attitűd, és nem utolsó sorban bizonyos hiányjelenségek 

elleni protest magatartás, amelyek együttesen a tradicionális egyház számára nehezen 

integrálható, alternatív vallási formákhoz vezettek, már lényegében a reformáció kora óta 

jelentkeztek.33 (A „szabad egyházi” vonalat akár tovább is vezethetnénk, hiszen a 

különböző vallási alternatívák [zsidó, keresztény, iszlám] „szabad” együttélésének 

európai története ennél jóval nagyobb múltra tekinthet vissza.) Lutheránusok és 

kálvinisták, anglikánok és puritánok, nonkonformisták és disszenterek – még hosszan 

folytathatnánk a sort. Mind-mind alternatív kis közösségekként, kisebb egyházakként 

(ecclesiola – „egyházacska”) kezdték történetüket, abban a meggyőződésben, hogy joguk 

van sajátos hitbeli felismerésük, meggyőződésük kifejezésére és gyakorlására. Egy-egy 

adott korszakban valamennyien alternatívát próbáltak felmutatni az emberi élet, illetve a 

vallásos életgyakorlat megújítására, s ilyen értelemben egykor kivétel nélkül 

szabadegyházak voltak. Hogy az európai valóságban mennyire nehezen zajlott a vallási 

alternativitás kialakulása, a vallások egymás melletti alternatívaként való értelmezése, 

azt a magyarországi vallásszabadság történetének áttekintése jól példázhatja számunkra. 

 

A magyarországi vallási alternativitás történetének jellegzetessége, hogy évszázadokon 

keresztül a katolikus és protestáns felekezetek közötti „birkózási folyamatként” írható 

le. Ebből a folyamatból lóg ki az 1568-as tordai országgyűlés, amely Európában 

elsőként hirdette meg négy vallás szabadságát, szabad gyakorlatát (a római 

katolikusoknak, az evangélikusoknak, a reformátusoknak és az unitáriusoknak). Az 

aktus, még ha politikai érdekeket követett is, s nem jelentett teljes egyenjogúságot, 

továbbá a vallásbékét csak a nyugati kereszténység határain belül érvényesítette, korát 

megelőző lépésnek számított.34 A magyarországi helyzetet, Erdéllyel szemben a 

fokozatos változások jellemezték. Az egyre szabadabb vallásgyakorlás legkiemelkedőbb 

állomásait az 1606-os bécsi, az 1645-ös linzi békék, illetve köztük az 1608. évi I. tc.,  II. 

József 1781-es Türelmi rendelete, az 1790-1791-es országgyűlési törvények, az 1848. 

évi XX. tc., végül az 1895. évi XLIII. tc. jelentették.  

 

Bocskai István erdélyi fejedelem szabadságharca a lezáró bécsi békével 1606-ban kivívta a 

vallás szabad gyakorlásának jogát a protestáns (evangélikus és református) nemesek, 

                                                 
33 Uo. 10. p. 
34 Benda Kálmán: Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság. In: Erdélyi Múzeum. 
1994/3-4. A görög keleti egyház nem lett bevett felekezetté. 
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községek, városok javára. A pozsonyi országgyűlés 1608. évi I. törvénycikkének nagy 

jelentőségű döntése volt, hogy ezt a jogot a falvak lakosságára is kiterjesztette. Az I. 

Rákóczi György és III. Ferdinánd között 1645-ben köttetett linzi béke (melyet az 1647. évi 

V. tc. iktatott törvénybe) ezen jogokat erősítette meg.35 A protestánsok azonban 1671-től 

egy bő évszázadon keresztül nem érvényesíthették megszerzett jogaikat. Ebben hozott 

változást 1781-ben II. József, amikor lehetőséget biztosított arra, hogy 100 protestáns család 

templomot építhessen magának (torony nélkül), és szabadon gyakorolhassa vallását. A 

protestáns alternatíva hívei mentesültek a katolikus eskütétel, és a katolikus ünnepek 

megtartása alól, lelkészeik pedig szabad mozgást kaptak. Komoly fejleménynek számított 

ez a döntés, hiszen ezzel száz év elteltével az 1681. évi soproni országgyűlésen kialakított 

területi korlátozással (artikuláris helyek) működő vallásszabadság vesztette érvényét.36 

Kevéssé ismert II. Józsefnek az a rendelete, amely lehetőséget adott arra, hogy aki hatheti 

vallásoktatás után is kitartott vallást váltó szándéka mellett, az áttérhetett a nemkatolikus 

vallások egyikére. (A Türelmi rendelet ezeken túlmenően a görög keleti egyházat elismert 

felekezetté emelte.)37  

 

A vallásszabadság történetének következő jelentős lépcsőfokára az 1790-1791. évi 

országgyűléssel sikerült „fellépni” (XXVI. és XXVII. tc.). Sajátos módon ez a lépés 

„visszalépés” volt, amennyiben ismét az 1608. és 1647. évi törvények léptek életbe: a 

protestánsok mindenféle korlátozás nélküli szabad vallásgyakorlatot nyertek, megkapták 

a templomépítés (toronnyal) és az iskolaalapítás jogát, alapítványaikat maguk 

kezelhették, zsinatokat tarthattak. A görög keleti vallás ugyancsak ezen az 

országgyűlésen kapta meg a bevett státust. 1844-ben (III. tc.) az áttérés tekintetében 

megszűnt a hathetes oktatás és a királyi engedély előírása. Az áttérés új szabályozása 

szerint az áttérni vágyónak négyheti időszakban két alkalommal kellett a katolikus pap 

előtt megjelennie két tanú kíséretében, akik végül maguk is igazolást adhattak a 

plébános előtti szándéknyilatkozata megtételéről. Ugyanebben az évben az országgyűlés 

                                                 
35 Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem. Evangélikus sajtóosztály, Budapest, 1990. 28., 31. p. 
36 Uo. 34-36., 38. p., Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Budapest, 
Sylvester Nyomda Részvénytársaság, 1939. 
37 Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban. 970-től 1900-ig. Nagyvárad, k. n., 
1915. Reprint: Budapest, Könyvértékesítő Vállalat, 1985. 252. p. 
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azt a jogot is biztosította a protestánsoknak, hogy vegyesházasságok az ő lelkészeik 

előtt is köthetőek legyenek.38 

 

Az 1848. évi XX. tc. a bevett vallások egyenlősége mellett határozott, engedélyezte az 

görög keleti vallásra való áttérést, és bevett felekezetté nyilvánította az unitárius 

egyházat.  A szabadságharc után a kiegyezés állította helyre a csaknem két évtizeddel 

korábban született XX. törvénycikkelyt (1868. évi. LIII. tc.).39 A következő nagy 

jelentőséggel bíró dátum 1869. július 10. Ekkor Irányi Dániel (1822-1892) az 

országgyűlésben először szólalt fel a vallásszabadság ügye mellett. Az emigrációt 

megjáró képviselő a felirati vita befejezése után egy 12 pontból álló vallásszabadsági 

törvényt nyújtott be a képviselőházban.40 Irányi mellesleg már 1866-ban, az 

emigrációból levelet címzett a magyar országgyűlésnek a polgári házasság és 

anyakönyvezés mellett érvelve. Figyelemre méltó módon ezt a kérését egy új 

magyarországi vallási alternatíva megjelenésével indokolta: tudomása szerint ugyanis az 

„Alföldön egy új vallásfelekezet támadott [a nazarénusok] (…), amelynek tagjai a 

polgári hatóságok által üldöztetnek”.41 Az 1869-ben benyújtott törvénytervezetet 

túlságosan radikálisnak tartották a kortársak, a liberális követelések csak az 1890-es 

évtized első felében válhattak valóra. (Közismert, hogy a magyar liberalizmus egyik 

legfontosabb politikusa, Deák Ferenc, 1873. június 28-án elmondott utolsó parlamenti 

beszédében az állam és az egyház szétválasztását, valamint a polgári házasság törvénybe 

iktatását ajánlotta.42) Az 1894. évi XXXI. és XXXIII. törvénycikkelyek létrehozták a 

polgári házasság és a polgári anyakönyvezés intézményét, melyek értelmében a magyar 

állam a polgári hatóság előtti házasságot, illetve anyakönyvezést fogadja el érvényesnek. 

A vallásszabadságról szóló törvénycikkely végül csaknem három évtizeddel Irányi első 
                                                 
38 Uo. 257-261. p. A törvények lelőhelye: Pajkosssy Gábor (Szerk.): Magyarország története a 19. 
században. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 1791: XXVI. és XXVII. tc. 56-61. p., 1844: III. 
tc. 170-171. p. 
39 1848: XX. tc. Pajkosssy i.m. 249., 1868: LIII. tc. Pajkosssy i.m. 529-531. p. 
40 Karácsonyi. 274. p., Szigeti Jenő: A nazarénusok tegnap. In: Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog 
emberek közössége – A magyarországi nazarénusok. Magvető Kiadó, Budapest, 1988. 200. p. Irányi 
beszéde: Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. II. kötet. Pest, 
1869. 509. p. Irányi törvényjavaslata: Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett országgyűlés képviselő-
házának irományai. I. kötet. Pest, 1869. 292-293. p. 
41 Szigeti Jenő: A nazarénusok tegnap. In: Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége – A 
magyarországi nazarénusok. Magvető Kiadó, Budapest, 1988. 192. p. 
42 Idézi például Fazekas Csaba: Deák Ferenc az 1841. évi egyházpolitikai vitában című tanulmányában. 
In: Balogh Elemér – Sarnyai Csaba Máté (Szerk.): Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. 
Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005. 88. p. Deák a „szabad egyház szabad államban” elvet támogatva 
már teoretikus igénnyel fejtette ki a liberális állam egyházpolitikai tennivalóit. Deák az amerikai 
egyházpolitikai modell követését ajánlotta, amely az államnak alig ad lehetőséget az egyház ügyeibe való 
beavatkozásra. 
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felvetése után, 1895-re valósult meg. Az 1895. évi XLIII. tc. kimondta, hogy „mindenki 

szabadon vallhat és követhet bármily hitet vagy vallást, és az ország törvényeinek, 

valamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között külsőképpen is kifejezheti és 

gyakorolhatja. Senkit sem szabad (…) vallási szertartás gyakorlásában akadályozni, 

avagy hitével nem egyező vallási cselekmény teljesítésére kényszeríteni.”43 A törvény 

azáltal, hogy tételesen lehetőséget teremtett az elismert státus megszerzésre, lényegében 

három csoportra osztotta a vallási közösségeket: (1) a bevett felekezetek egyenjogúságuk 

elismerése mellett állami támogatásban is részesülnek, (2) az elismert felekezetek az 

önkormányzatiság jogában részesednek, de állami támogatásban nem, s végül (3) az el 

nem ismert felekezetek (vagy megtűrt felekezetek), amelyek a „gyülekezési jog” hatálya 

alá estek, s rendőri ellenőrzés alá vontak. Az 1895. évi XLII. tc. az izraelita vallást bevett 

felekezetté nyilvánította. Ezzel a döntéssel a magyarországi bevett vallások száma 1895-

re kilencre bővült, ezek: római katolikus, görög katolikus, örmény szertartású római 

katolikus, református, evangélikus, görögkeleti szerb, görögkeleti román, unitárius és 

izraelita felekezetek. Az áttekintést itt befejezhetjük: a következő bő fél évszázad 

vallásügyi kérdéseinek alapvetően az 1895. évi XLIII-as törvény adta meg a kereteit. A 

törvényt értékelve meg kell jegyeznünk, hogy annak alkalmazása nem mindig állt 

összhangban a tényleges jogszabállyal, ami különösen az 1905-ben elismert baptista 

közösség esetében volt nyilvánvaló.44 A szabályozás lehetőséget adott arra, hogy az el 

nem ismert (vagy megtűrt) felekezetek is tagsággal rendelkezzenek, de tagjaik csak 18 

éven felüliek lehettek. Hivatalos „kilépésük” után azonban további öt évig az egyházi 

adójuk megfizetésére kötelezték őket. A megtűrt közösségek szülői a gyermekeiket, 

valamelyik bevett, vagy elismert egyházi közösség szerint voltak kötelesek felnevelni.45 

Jelentős különbségtételnek számított, hogy a megtűrt kategóriába sorolt vallási 

alternatívák a gyülekezési jog általános szabályai alá tartoztak, és állandó rendőri 

felügyelet alá vonták őket.  

 

A metodista vallási alternatíva története a magyarországi kisegyházak, szabadegyházak 

múltjába enged bepillantást. Az 1.4. alfejezetben részletesebben is foglalkozunk 

történetük 19. századi indulásával, azzal az időszakkal, amely elválaszthatatlanul 

                                                 
43 Idézi: Szigeti Jenő: A nazarénusok tegnap. 212. p. 
44 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906-ban csak a budapesti baptista hitközséget nyilvánította 
törvényszerűen megalakultnak. A vidéki gyülekezetekre nem terjedt ki a jogi védelem, ezért azok 
hatósági zaklatásnak lehettek kitéve. Rajki Zoltán: A kisegyházak és az 1947. évi XXXIII. törvény. In: 
Köbel. 85. p.    
45 1895. évi XXXLIII. tv. 23-28. §-ai alapján.   
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kapcsolódik a magyarországi vallásszabadság törvényi szabályozásának kérdéséhez, 

illetve gyakorlati megvalósulásának problematikájához. Előtte azonban érdemes megis-

merkednünk a metodizmus születésével, s legfontosabb jellemzőivel.  

 

 

1.2. A METODISTA MOZGALOM SZÜLETÉSE 

 

A metodizmus egy protestáns vallási irányzat, amely a 18. századi Angliában született 

egy anglikán teológus testvérpár, John (1703-1791) és Charles Wesley (1707-1788) 

kezdeményezésére. A Wesley testvérek célkitűzése az anglikán egyház kiüresedett 

vallásosságának megújítása volt, az általuk indított mozgalom eredeti célja az anglikán 

megújulást szolgálta. Az 1720-as évek végén Charles Wesley és két-három társa az 

oxfordi egyetemen egy elmélyültebb lelki életre vágyva alapította meg azt a 

kiscsoportot, amelyben mindennapos bibliatanulmányozást, imaközösséget, rendszeres 

önvizsgálatot, és úrvacsorai közösséget tartottak, valamint különböző szeretet-

szolgálatokat végeztek. A csoport hamarosan számos gúnynévre tett szert: „Szent Klub” 

(Holy Club), „Istenes Klub” (Godly Club), „rajongók”, „érdemeket hajszolók” 

(Supererrogation-Men), „bibliamolyok” (Bible-Moths), „szakramentalisták” 

(Sacramentarian), „metodisták” (Methodists).46 Utóbbiak egyértelműen a csoport 

életgyakorlatára utaltak, hiszen a Szentírást nemcsak egyénileg, de hetente három-négy 

alkalommal közösségben is tanulmányozták, minden héten éltek az úrvacsora 

szentségével (szakramentum), hitéletüknek tehát szabályos „metódusa” volt. (Más 

értelmezés szerint a metodista gúnynevet azzal érdemelték ki, hogy elkötelezték 

magukat az egyetem szabályzatának betartására.47) Ezt az egyetemi közösséget, amely 

létszámában mindig is egy kisebb társaság maradt, 1729-től John Wesley irányította, aki 

kiváló szervezőnek és vezetőnek bizonyult. A „Szent Klub” tagjai közül a Wesley 

testvérek néhány év múlva (1735-ben) Amerikába is elhajóztak, hogy misszionáriusként 

is bizonyítsák Isten iránti hűségüket és elkötelezettségüket.48 Útja során találkozott 

először a herrnhuti német pietistákkal, akiknek bensőséges kegyessége nagy hatást 

                                                 
46 Czakó Jenő (Szerk.): Parókiám az egész világ. Wesley János naplója. Magyarországi Metodista 
Egyház, Pécs, 1991. 19. p., Garth Lean: A tűzből kikapott üszök. Wesley János élete. Magyarországi 
Metodista Egyház, Győr, 1981. 24-25. p., Richard P. Heitzenrater: Wesley and the People Called 
Methodists. Abingdon Press, Nashville, 1995. 41 p.  
47 Garth. 24. p.  
48 Lakatos Judit (Szerk.): Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről. 
Magyarországi Metodista, Egyház, Budapest, 2005. 15. p. 



 18 

gyakorolt rá. A Brit-szigeteken a metodista mozgalom látványos kibontakozására csak 

az évtized legvégén, a hazatérő John Wesley „megtérését” követően került sor. 1738 

májusában egy londoni, Aldersgate utcai kiscsoportban átélt személyes hitbeli 

megtapasztalása („Aldersgate-élmény”) hatására következett be a fordulat.  

 

„Este nagyon kelletlenül mentem el egy társaságba az Aldersgate utcába, ahol valaki 
Luther Róma levélhez írott magyarázatából az előszót olvasta fel. Háromnegyed kilenc 
körül, amint éppen azt írta le, Isten munkája milyen változást idéz elő a szíven a 
Krisztusban való hit által, szívemet szokatlan módon átmelegedni éreztem. Úgy éreztem, 
hogy rábíztam magam Krisztusra, és egyedül csak Krisztusra üdvösségem tekintetében: 
és bizonyosságot nyertem arra nézve, hogy minden bűnömet, az én bűneimet elvette és 
megszabadított a bűn és halál törvényétől.” 49 
 

Az addig saját lelkiállapotára és cselekedeteire fókuszáló anglikán lelkész, ezután 

hitében bizonyosságra lelt, és néhány társával együtt az Istennel való új életre, 

megtérésre hívó prédikációkba kezdett országszerte. (Példátlan tömegek hallgatták a 

gyakran szabad ég alatt elhangzó igehirdetéseket: egy évvel az Aldersgate-élmény után 

Wesley-t 10 ezer ember fogadta a Bristol melletti Rose Greenben, nem sokkal később 

George Whitefield [1714-1770] ugyanott 17 ezer ember előtt beszélt.50) Az 1730-as 

évek végétől Angliában kibontakozó és országos méreteket öltő megújulási mozgalom 

tagjait a korábbi oxfordi gúnynévvel, metodistáknak nevezték el. A Brit-szigeteken 

kibontakozó evangéliumi megújulás előzménye a 17. század végi német pietizmus, 

illetve a 18. század eleji amerikai Nagy ébredés (Great Awaking) volt.51 A különböző 

metodista egyházak ma mintegy 75 millió tagot számlálnak világszerte, közös 

világszervezetük az 1881-ben alapított Metodista Világtanács (World Methodist 

Council). A wesleyánus közösségek között a legnagyobb önálló egyház az Egyesült 

Metodista Egyház (The United Methodist Church), amelynek a Magyarországi 

Metodista Egyház is tagja. 

 

„Az európai metodizmus története egy változatos kirakós játékhoz hasonlít”52 – 

fogalmazott 2003-ban Patrick Ph. Streiff metodista egyháztörténész püspök az európai 

metodizmus történetének áttekintésekor. A metodista misszió két és fél évszázados 

                                                 
49 Czakó. 40. p. 
50 Heitzenrater. 100. p. 
51 Heitzenrater. 97. p.  
52 Patrick Ph. Streiff: Der Methodismus in Europa im 19. und 20. Jahrhundert. EmK Geschichte – 
Monografien, Band 50. Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche, Studiengemeinschaft für 
Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche, Rieden im Allgäu,  2003. 11. p. 
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európai történetét a „különböző elágazások fonatai”53 határozták meg. Az európai 

metodizmus történetének jellegzetessége, hogy nincsen „fősodor”, nincsen egy 

vezérszólam, hanem elágazásokból, egymás mellé rendelt szólamokból épül fel, melyek 

együttesen alkotnak egy egészet. A metodista egyház története „elágazásos 

egyháztörténet”. Bár az európai metodisták összlétszáma a metodista mozgalom indulása 

óta eltelt két és fél évszázad alatt sem ért közelébe az Egyesült Államokbeli 

egyháztagoknak, a soknemzetiségű, sokállamú meghatározottság révén az európai 

metodizmus története mégis jóval összetettebb képet mutat.  

 

A metodizmus 18. századi angliai megalapítását követően négy önállóvá lett „elágazást” 

kell kiemelnünk: az angliai gyökerű Wesleyánus Metodistákat (Wesleyans), valamint a 

három amerikai gyökerű metodista felekezetet, a Püspöki Metodista Egyházat 

(Methodist Episcopal Church), az Evangéliumi Közösséget (Evangelical Association) és 

Krisztus Egyesült Testvéreit (United Brethren in Christ). Terjedelmi okokból most 

megkísérelni sem tudjuk a különböző metodista elágazódások európai misszióinak 

párhuzamos ismertetését, a bekövetkező egyesülések részletes történet. Csak jelezzük: 

amíg az angol metodisták napjainkig őrzik függetlenségüket a kiterjedt metodista 

családban, az Amerikai Egyesült Államok területén több jelentős metodista közösség 

egyesülésére is került sor. Az 1784-ben megalakult Püspöki Metodista Egyházból 1846-

ban vált ki a Déli Püspöki Metodista Egyház (Methodist Episcopal Church South), hogy 

aztán – a Protestáns Metodista Egyházzal (Protestant Methodist Church) egyetemben – 

1939-ben újra egyesüljenek immár Metodista Egyház (Methodist Church) néven. 

Néhány évvel később, 1946-ban egy másik jelentős társulás is bekövetkezett: ekkor, az 

Evangéliumi Egyesült Testvérgyülekezeteket (Evangelical United Brethren Church) 

megalapítva, két 1800-ban alakult metodista közösség – az Evangéliumi Közösség és a 

Krisztus Egyesült Testvérei – kapcsolódott egybe. Bő két évtized elteltével, 1968-ban a 

Metodista Egyház és az Evangéliumi Egyesült Testvérgyülekezet egyesülésével jött 

létre az Egyesült Metodista Egyház (The United Methodist Church), mely napjainkban 

az USA második legnagyobb protestáns felekezete (a Déli Baptista Konvenció után) és 

harmadik legnagyobb keresztény egyháza (mintegy 8 milliós tagsággal).54  

 

                                                 
53 Uo. 312. p. 
54 Uo. 14. p. Angliában 1932-ben egyesült három nagy metodista közösség – a Wesleyánus Metodisták 
(Wesleyans), az Egyszerű Metodisták (Primitive Methodists) és az Egyesült Metodista Egyház (United 
Methodist Church) –, s jött létre az Angol Metodista Egyház (The Methodist Church in the Great Britain). 
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A metodizmus kialakulásának és kibontakozásának legfontosabb jellegzetességeivel 

azonban mindenképpen érdemes alaposabban is megismerkednünk. Miközben a 

tengerentúli angolszász területeken többnyire a szabadegyházi közösségek határozzák 

meg a társadalom egyházi szegmensét, addig Európában ezek a mindig is kisebbségben 

működő társadalmi csoportok általában alig ismertek. Annak ellenére így van, hogy a 19-

20. századi Európa az új vallási közösségek kontinense, azoké a struktúráké, melyek az 

ezredforduló idejére már nem egyszerűen egyházias jellegű mikroközösségekként, 

szubkultúrákként értelmezik magukat, hanem a korábbi tradicionális egyházak mellett 

önálló identitású egyházakként, saját teológiai gondolkodással, saját egyháztörténeti 

múlttal. 

 

Különös, de a metodizmusnak a fent említett történeti jellegzetessége – elágazásos 

egyháztörténete – az alapító szándéka ellenére alakult ki. A metodista mozgalom 

alapítója, John Wesley élete végéig anglikán lelkészként élt és munkálkodott.55 Nem akart 

elszakadni az angol államegyháztól: mozgalmát nem önálló felekezetként indította el, 

hanem – a megtérés és megszentelődés üzenetének hangsúlyozásával – egyháza 

megújulási csoportjának szánta. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az általa 

alapított metodista társaságok (Society) vasárnapi alkalmaikat nem tarthatták az anglikán 

istentiszteletekkel egy időben. Más kérdés, hogy a Wesley halála idejére Nagy-

Britanniában 70 ezer felnőtt tagot számláló mozgalmat gyakorlatilag lehetetlen volt 

szigorú ellenőrzés tartani, s különböző metodista elágazások már Wesley életében is 

léteztek.56 Ráadásul a mozgalom vezetője, szándéka ellenére, maga is eszköze volt a 

halála után bekövetkező fokozatos önállósodásnak: a metodista közösségi épületeket 

„disszidensként” jegyeztette be; rendszerint saját lelkészeket is küldött azokhoz a 

gyülekezetekhez, ahol az államegyház tevékeny, ébredési lelkipásztorai működtek; illetve 

Anglián kívüli területek számára (1784-ben az Amerikai Egyesült Államoknak) maga is 

végzett ordinációt.57 Vagyis, ellentmondásos módon, miközben ragaszkodott az 

államegyházi hűséghez, fontos vonatkozásokban mégis megjelentek az önálló egyház 

funkciói, s még életében megkezdődött a metodizmus első, legfontosabb elágazása, az 

angol államegyháztól való leválás. (Az anglikán gyökerek a későbbiekben olykor „vissza-

lépési” törekvések megjelenéséhez vezettek az angol metodisták körében. Ld. lentebb.) 

                                                 
55 Uo. 15. p. 
56 Uo. 15., 18. p. 
57 Uo. 16. p. 
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Nem vehetjük itt sorra az ezt követő, illetve ezzel párhuzamosan folyó tucatnyi belső, 

metodista elágazódás történetét. Ugyancsak nem tudunk elmélyedni a négy nagy ág 

európai misszióinak, a metodizmus európai terjedésének leírásában. Ellenben rá kell 

mutatnunk arra, mi áll a két évszázados dinamikus szétágazás és növekedés hátterében. 

Lényeges kérdés ez. Bár a különböző metodista egyházak két évszázados európai 

történetük során mindig is kisebbségi közösségeket alkottak – még a metodizmus 

otthonának számító Angliában sem érték el soha az 5%-os társadalmi küszöböt58 –, az 

egyes országokra gyakorolt hatásuk mégis jelentősnek mondható.  

 

Csak néhány példa erre, a teljesség igénye nélkül: Angliában, 1851-ben ez a majdnem 

5% a húsvét vasárnapi istentiszteletet látogatók összlétszámának egynegyedével volt 

egyenlő.59 Svédországnak, J. M. Ericson személyében már 1885-ben metodista 

parlamenti képviselője volt.60 Albániából 1920-ban a külügy-, a belügy-, az oktatásügyi 

miniszter és a miniszterelnök írta alá azt a metodistákhoz címzett levelet, melyben 

oktatási feladatokra kérték fel a felekezetet.61 Macedóniának az 1990-es években Boris 

Trajkovskij személyében metodista köztársasági elnöke lett.62 A kontinens országaiban, 

a nagy átlagban 5-10 ezer tagot számláló metodista közösségek különös jelentőségét 

érzékelteti az is, hogy az állami elismerést megelőző üldözések idején nemritkán 

amerikai diplomaták jártak közben egy-egy helyi misszió érdekében (például az 1850-es 

években a különböző német tartományokban, az 1920-as években Jugoszláviában, a 

következő évtizedben Olaszországban, vagy a második világháború után Bulgáriában63). 

Ennek hátterében persze azt is látnunk kell, hogy az Egyesült Államok 1784-től 

önállósuló metodista egyháza, a Püspöki Metodista Egyház, a 19. század során – annak 

ellenére, hogy itt is több elágazásról tudunk – döbbenetes pályát futott be: a 20. század 

elejére ez az ág önmagában, több mint 3 millió felnőtt taggal, az USA legnagyobb 

protestáns felekezete lett.64 

 

Mi rejlik a dinamikus szétágazás és növekedés mögött? Az elágazásos metodista 

egyháztörténet kiindulópontja minden bizonnyal a metodizmus kettős identitása. Mint 

                                                 
58 Uo. 18. p. 
59 Uo. 90. p. 
60 Uo. 103. p. 
61 Uo. 238. p. 
62 Uo. 292. p. 
63 Német tartományok: 79. p., Jugoszlávia: 236. p., Olaszország: 230. p., Bulgária: 293. p. 
64 Uo. 162., 167. p. 
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fentebb már említettük, az alapító egy különös, kettős meghatározottságú egyházi 

formációt hagyott maga mögött: hűség az anglikán hagyományhoz és újítás a megújulás 

érdekében. Tradíció és reform. Az egyház teológiai gondolkodásában is kifejeződő 

kettősség ez: a metodisták megőrizték a tradicionális kereszténység gyermekkeresztelési 

gyakorlatát, ugyanakkor elkötelezettek a felnőttkori, hitvalló tagság intézménye mellett 

is. A metodista gondolkodás mintha a mai napig is a két pólus között mozogna. Az 

angol metodizmus esetében, meglepő módon, ezt egészen konkrét értelemben láthatjuk: 

Angliában az 1950-es, 1960-as években a metodisták vezető személyiségei arra a 

meggyőződésre jutnak, hogy a szigetországi metodizmus újból csatlakozhatna az 

anglikán államegyházhoz.65 A tradíció és reform a feszültsége tehát egészen napjainkig 

látványos formában, akár az egyházszervezet szintjén is érzékelhető.  

 

A metodisták erős missziós beállítódása, úgy tűnik, ugyancsak e kettős identitásnak 

köszönhető. Az egyszerre érvényesülő tradíció tisztelet és újító szándék teremtette meg 

azt a sajátos dinamikát, mely meghaladva az anglikán egyházhűség kiinduló kérdését, 

lényegében mindig is a metodisták legfontosabb jellemzője maradt. Az igazi metodisták 

egyszerre voltak a Wesley-féle teológiai örökség hűséges őrzői, de egyúttal mindig 

valami többet is akartak, mindig valami jobbra vágytak, s társadalmi hatásuk titka, hogy 

mindig tettek is érte. A hagyomány tiszteletének, és az újítás igényének kettőségéből a 

metodisták komoly ökumenikus szerepvállalása is levezethető, mely ugyancsak végig 

kíséri az elmúlt évszázadok metodistáinak életét. A metodista missziók ökumenikus 

beállítottságának következménye az a nem egyszer megfigyelhető sajátos felfogás, 

melynek jegyében önzetlen módon más keresztény felekezetek munkájának 

megerősítésére, felélesztésére akár belső megújulási mozgalmakat is alapítottak, 

támogatottak (például a keleti ortodoxia esetében az 1850-es években Bulgáriában, vagy 

az 1920-as évtizedben a Szovjetunióban66). 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Uo. 260-261. p. Majd’ két évtizedes párbeszéd után az egyesülési terv sem 1969-ben, sem 1972-ben 
nem vált valóra. Bár az ügydöntő szavazás metodista oldalon mindkét alkalommal eredményes volt, 
érdekes módon anglikán részről mindig hiányzott a megfelelő támogatottság. 261. p. 
66 Uo. 154., 204. p. 
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1.3. A METODISTA TEOLÓGIA HANGSÚLYAI  

 

A metodista teológiáról nehéz lenne doktriner, elméleti alapokon beszélni. A metodista 

mozgalom ugyanis nem hitvallásos alapokon született, hanem igehirdetések nyomán 

terjedt. Nem véletlen tehát, hogy a metodista dogmatika alapdokumentuma John Wesley 

53 prédikációja, amelynek első kiadása 1740-ben jelent meg, végső formában pedig 

1771-re állt össze.67 Az angolszász teológiai gondolkodástól ez a gyakorlat korántsem 

idegen, hiszen az anglikán egyház tanítását a hitcikkelyek mellett 33 homília (Books of 

Homilies) fejti ki. A vándor igehirdető Wesley, aki „Isten lovasaként” életében kb. 400 

ezer kilométert tett meg lóháton, és mintegy 40-45 ezer igehirdetést mondott el, 

dogmatikai rendszer helyett prédikációs kötetekben fejtette ki teológiája súlypontjait. A 

legfontosabb 53 igehirdetést ő maga válogatta egybe, s így fogalmazott velük 

kapcsolatban: „Az alábbi igehirdetésekben lefektetem mindazt, amit a Bibliában a 

mennybe vezető útról találtam.” (Előszó az 1747-es kiadáshoz)68 Wesley azonban 

teológus is volt, aki Oxfordban az 1720-as évek közepén a görög nyelv előadójaként 

dolgozott. A metodista teológia másik fontos dokumentuma a Megjegyzések az 

Újszövetséghez című munkája, amely a Prédikácókkal együtt a metodista tanítás egyedi 

hangsúlyait fejti ki. Ezek az iratok különösen azért számítanak kiemelkedő 

jelentőségűnek, mivel az úgynevezett 25 Hitcikkely (melyet Wesley az anglikánok 39 

Hitcikkelyének szűkítésével és átdolgozásával hozott létre) alapvetően az általános 

reformátori teológia normáit tartalmazza. Így például a Szentírásra épülő hittételeket (5. 

cikkely), a hit általi megigazulást (9. cikkely), az érdemszerző jócselekedetek elutasítását 

(11. cikkely), a nép számára érthető nyelv használatát (15. cikkely), a két biblikus 

szentséget (16. cikkely), és a két szín alatti úrvacsorát (19. cikkely).  

 

A prédikációkból kiolvasható metodista hangsúlyok között mindenekelőtt a megtérés-

üdvösség-újjászületés üzenete emelhető ki. A kapcsolódó igehirdetések többek között: 

Üdvösség hit által, Ébredj fel, aki alszol, Az Isten országába vezető út, Az újjászületés, Az 

újjászületés ismertetőjegyei, Az Istentől születettek nagy kiváltsága, Az üdvösség 

szentírási útja. A wesleyánus gondolkodás missziós aspektusa jelenik meg ezekben az 

írásokban. Másik világos hangsúlyként a megszentelt életgyakorlatra való meghívást 

                                                 
67 Hecker Frigyes: Bevezető. In: John Wesley: Prédikációk I. Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest, 
2001. 8. p. 
68 John Wesley. 11. p. 
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látjuk, amelyhez például A Szentíráshű kereszténység, A hívőkben levő bűnről, A hívők 

bűnbánata, az Intés vakbuzgóság ellen, A keresztény tökéletesség, Az önmegtagadás és Az 

erkölcsök megjobbítása című prédikációkat sorolhatjuk. Wesley a megszentelődés 

üzenete által korának válságos erkölcsi állapota, „közönséges kereszténysége” felett 

mondott kritikát, rámutatva a „régi, igaz kereszténység” „egyszerű hitére”.69 A 

megszentelődés üzenetével a metodisták egy folyamatos életváltozásra hívják fel a 

figyelmet, melyben különös jelentőséget kapnak a hitből szükségszerűen fakadó 

jócselekedetek (10. cikkely). Az ember  ugyanis képes Isten tetszésére szolgálni, 

amennyiben Isten kegyelme megelőző kegyelem és az ember akaratával 

együttmunkálkodó kegyelem. (8. cikkely)  

 

 A metodista teológia helyzetét egyedivé teszi, hogy Wesley anglikán lelkipásztor volt, 

aki egyházából soha nem lépett ki, vagyis anglikán lelkészként is halt meg. Életében – 

mint fentebb megjegyeztük – mindvégig igyekezett megakadályozni, hogy a metodista 

közösségek önálló egyházként működjenek. Ennek ellenére bizonyos területeken már 

1791 előtt bekövetkezett a metodisták önállósodása. Az 1784-ben Amerikában 

megalakult Püspöki Methodista Egyháznak Wesley egyházalapító iratok gyanánt az 

Prédikációkat, a Megjegyzések az Újszövetséghez című munkáját és a 25 Hitcikkelyt 

küldte el. (A Püspöki Methdodista Egyház 1808. évi Generálkonferenciája, mely 

létrehozta az egyház első Alkotmányát, a Hitcikkelyeket tanítási normaként határozta 

meg, és megtiltotta azok bárminemű pótlását, változtatását és kiegészítését.) A 

tanprédikációk kapcsán kell kitérnünk a metodizmus ökumenikus nyitottságára. Wesley 

meghatározó alapgondolata a 39. prédikációban, Az egyetemes keresztény szellemről 

szólva:  

 

„Azonban míg a véleménykülönbség vagy az istentiszteleti gyakorlatban mutatkozó 
eltérés megakadályozhatja a teljes külső egységet, mi akadálya van annak, hogy 
szeretetben egyek legyünk? Bár nem tudunk mindenben egy véleményen lenni, attól még 
szerethetjük egymást. Nem lehet egy a szívünk, még ha nézeteink különböznek is? 
Kétségtelen, hogy ez lehetséges.”70  
 

A nyitottságot Az egyház istentiszteleti szokásairól és szertartásáról szóló hitcikkely is 

megerősíti (22. cikkely): minden egyháznak joga van ezek bevezetésére, 

megváltoztatására vagy eltörlésére. Nem lehet elvárnunk az azonosságot, hiszen – mint 
                                                 
69 Czakó. 58. p. John Wesley naplóbejegyzései 1739. szeptember 16. és 1739. október 15. dátumokkal. 
70 John Wesley: Prédikációk III. Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest, 2007. 74. p. 
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fogalmaz – ezek mindig is eltérők voltak, s „az országok, korok és szokások 

különbözősége szerint meg is változhatnak”. A metodizmus ennek a felvilágosult 

hozzáállásnak köszönhetően válhatott nyitottá a keresztények egységtörekvéseire, s 

kaphatott közvetítő vagy vezető szerepet a 20. század ökumenikus mozgalmaiban. 

 

A metodista teológiát több irányból is fontos hatások érték. Így kell mindenekelőtt 

kiemelnünk az anglikán egyházi hátteret, melynek püspöki rendszerű egyházszervezete a 

mai napig az egyik leglátványosabb hagyatéka a Magyarországi Metodista Egyháznak is. 

Az anglikán gyökerek révén a metodisták a magukénak tekintik az óegyház teológiai 

örökségét, illetve a reformáció alapvető megfogalmazásait is. Az újkori ébredési irányza-

tokhoz a morvaországi pietistákon keresztül kötődik a wesleyánus spiritualitás. 1738 

nyarán, megtérés élményét követően John Wesley Morvaországba látogatott, hogy 

személyesen is megismerkedjen a Herrnhuti Közösség elmélyült vallásosságával és 

gyülekezetszervezési módszereivel. (A herrnhuti „osztályok” mintát jelentettek a későbbi 

metodista kiscsoportok megszervezésében.) És végül fontos hatást gyakorolt a metodista 

mozgalomra George Whitefield is – az első szabadtéri istentiszteletek megtartója –, az 

amerikai „Nagy ébredés” prédikátora, akivel a Wesley fivérek még az oxfordi „Szent 

Klubban” ismerkedtek meg.71  

 

A metodista teológia „önálló pályára” állása már az 1740-es években megkezdődött. 

1740-ben Wesley elszakadt a herrnhuti pietistáktól azok túlzó kegyessége miatt: a 

kegyelmi eszközök az ő állásfoglalása szerint ugyanis a hitre jutás útját jelenthetik a 

keresők számára. Ezzel szemben a kvietista, szemlélődő passzivitás követői úgy 

gondolták, hogy az olyan eszközök, mint a templomba járás, az imádság, az igeolvasás, a 

böjt és az úrvacsora nem segítenek önmagukban, nem közvetítik Isten kegyelmét.72 Az 

1740-es évek elején ugyancsak fájdalmas szakításhoz vezetett a George Whitefielddel 

kibontakozó predestinációs vita. Whitefield a kálvini predestináció oldalára állt, amíg 

Wesley nem tudta elfogadni, hogy „lenne a földön egyetlen lélek is, akinek soha ne lett 

volna lehetősége arra, hogy az örök ítéletet elkerülje”.73 A kegyelem tehát egyetemesen 

mindenkinek szóló lehetőség. A metodista mozgalom eredeti célja, a biblikus szentség 

terjesztése az anglikán egyházban egyre inkább akadályokba ütközött. A metodisták 

                                                 
71 Garth. 31. p. 
72 Czakó. 64-65. p. John Wesley naplóbejegyzése 1740. december 31. dátummal. 
73 Czakó. 96. p. John Wesley naplóbejegyzése 1743. augusztus 24. dátummal.  
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kiszorultak a templomokból, saját ingatlanokat építettek. A szervezeti függetlenedés 

előzményének tekinthetjük az 1744-ben tartott első konferenciát, amelyen a metodista 

társaságok képviselői vettek részt. A végső lépést – a sikertelen megegyezési kísérleteket 

követően – 40 évvel később Thomas Coke (1747-1814) és Francis Asbury (1745-1816) 

felszentelése jelentette, akiket John Wesley a lelkészhiány leküzdésével bízott meg az 

amerikai kontinensen (ők lettek a Püspöki Methodista Egyház első püspökei).74  

 

Izgalmas kérdés, hogy a Wesley halála után bő 100 esztendővel kibontakozó magyar-

országi metodizmus teológiája mennyiben képviselte az eredeti wesleyánus hangsúlyokat, 

illetve kegyességét hogyan befolyásolták a helyi vallási, szociológiai összefüggések. Az 

első fél évszázad magyarországi metodista teológiája és kegyessége komoly kutatásokat 

igényel, itt csak jelzésértékű utalásokat tehetünk. Az 1910-1920 közötti időszak 

metodista lelkiségének elemzésére egy sajtóelemzés keretében már kísérletet tettünk.75 A 

Trianon előtti metodista lap – a Békeharang – cikkeinek tematikus besorolása alapján az 

látható, hogy a korabeli magyar egyházi sajtó wesleyánus gondolkodásának két 

legmarkánsabb súlypontja a keresztény életgyakorlat és a megtérés-bűnbocsánat 

tematika. Az első két metodista nemzedék életében (a 20. század közepéig tartó 

időszakban) a metodista egyház hangsúlyosan missziós egyháznak számított, hiszen 

lelkészei egy addig ismeretlennek számító ország területén igyekeztek új gyülekezeteket 

alapítani. Ez a tény az egyház teljes működését, létezését, gondolkodását befolyásolta. A 

magyarországi metodisták püspöke, John Louis Nuelsen (1867-1946), aki 1912-1940 

között 38 éven keresztül vezette a „magyar missziót”, az 1913-ban írásban magyarul is 

megjelent Metodizmus és Világmisszió című előadásában a következőket fogalmazta 

meg: „Joggal mondották a metodizmusról, hogy az »lényegére nézve evangélizáló egyház 

és szervezetére nézve misszió-egyház«”.76  

 

                                                 
74 Lakatos Judit: A metodista mozgalom megindulása és története a 19. század végéig. In: Uő. 17-19. p. 
75 Khaled A. László: A metodista lelkiségről – a metodizmus értékelése korszakunkban. In: Uő.: Elsők és 
utolsók – A Magyarországi Metodista Egyház első nemzedékének története (1898-1919). Szakdolgozat, 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem szak, Pécs, 2004. Az eredményekről 
Lakatos Judit 2004. augusztus 10-15. között a Tallinnban tartott Metodista Történeti Konferencián 
számolt be. Az előadás német és angol nyelven is publikálásra került: Lakatos Judit: Spiritualität in der 
ungarischen methodistischen Presse (1920-1920). In: Patrick Ph. Streiff (Hg.): Der europäische 
Methodismus um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. EmK Geschichte – Monografien. Band 52. 
Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche, Freiburg, 2005. 
76 John L. Nuelsen: Metodizmus és Világmisszió. Keresztyén Könyvesház, Budapest, 1913. 7. p.  
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Ennek az evangélizáló, „ébresztő” teológiának látványos kifejeződése volt az 1920-as 

évek kiadványaiban a megtérés témájának folyamatos megjelenése. Wallrabenstein Jakab 

lelkész 1926-ban írta a következő szavakat: „Megtérés a keresztyén élet kiinduló pontja. 

Megtérés nélkül nem lehet Krisztust követni, nem lehet örök életet nyerni.”77 Ugyancsak 

ő volt az, aki A tékozló fiú címmel írt színdarabot írt az ifjúság számára, melyhez a 

következő szavakat fűzte hozzá: „Egy komoly kérést intézek mindnyájatokhoz: Jöjjetek 

ki a bűnös világból! Jöjjetek haza, mennyei édes Atyátokhoz! Atyai szíve szeretettel van 

tele irántatok is, ha még oly bűnösök is vagytok. Ő nem akarja a bűnösnek halálát, 

hanem, hogy a bűnös megtérjen és éljen!”78 Az egyéni kegyesség, a megtérés-üdvösség 

tematikáját az egyház kátéja is világosan hangsúlyozta, mely hivatalos, 

generálkonferenciai anyagként került kiadásra. A száz kérdést és választ felsoroló 

„tananyag” első kérdésként ezt tette fel: „Mi legyen a legnagyobb gondod?” – „A lelkem 

üdvössége” – hangzott a válasz.79 Egy missziós teológiát képviselő egyház szavai ezek, 

amelyekben a wesleyánus gondolkodás eredeti hangsúlyai fejeződtek ki. A 

megszentelődési teológia metodista sajátossága a szociális szolgálatok, jócselekedetek 

előtérbe kerülése. Nuelsen püspök már idézett írásában a következőképpen vallott erről: 

„A metodizmus kiterjesztette az egyház munkakörét azáltal is, hogy azt a kizárólagos 

lelkipásztorkodás terén túl, a szociális térre is bevonta. Itt is a tulajdonképpeni 

lelkipásztorkodás áll a középpontban, de központból kiágazik a munka az élet minden 

terére.”80 Talán nem véletlen egybeesés, hogy 1908-ban a Püspöki Methodista Egyház 

külön Szociális Hitvallást fogalmazott meg. A magyarországi metodisták az 1910-es 

évektől kezdve teológiai alapon érzékenyek voltak a szociális kérdésekre. 1922-ben az 

egyház vezetője, Funk Márton (1883-1954) szuperintendens így fogalmazott: A 

methodista egyháznak megvan a szociális programja, mint ahogy az Üdvözítőnek is volt 

ilyen, amiről a hegyi beszéd tanúskodik. Amint az evangéliumnak nemcsak túlvilági, 

hanem csodálatos jelenvaló hatásai vannak, úgy a methodista egyház is áldásos haladást 

vár szociális téren az egyházi munka által. (…) A methodista egyháznak nem volna 

létjogosultsága, ha szótlanul menne el a sok szociális nyomor mellett.”81 E rövid, 

utalásszerű áttekintés végén, a wesleyánus teológiai súlypontok magyarországi 

                                                 
77 Wallrabenstein Jakab előszó. In: Modershon Ernő: Menjetek be a szoros kapun vagy húsz érv a 
megtérés ellen. Keresztyén Könyvesház, Budapest, 1926.  
78 Wallrabenstein Jakab: A tékozló fiú. Ifjúsági egyesületekben való előadásra. Keresztyén Könyvesház, 
Budapest, 1928. 18. p. 
79 Bibliai káté a Szentírás fő tanairól. Keresztyén Könyvesház, Budapest, 1921. 3. p. 
80 Nuelsen. 14. p. 
81 Jegyzőkönyv. (A továbbiakban: Jk.) 1924. 18. p. MMEL. I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 
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érvényesülése kapcsán utalnunk kell arra, hogy a magyar lelkészjelöltek többsége 

Németországban három éves metodista teológiai képzésben részesült, ahol alaposabban is 

megismerkedhettek a metodista tanítás alapjaival. 

 

 

1.4. A KISEGYHÁZAK MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADBAN 

 

Bár a holland Anne-Marie Kool kutatásaiban arról tudósít, hogy a 18. századi Erdélyben 

a pietista herrnhuti mozgalom lényegében szabadegyházként működött, a 

magyarországi szabadegyházak kontinuitást mutató története csak a 19. században 

kezdődött. Nicolaus Ludwig von Zinzendorf gróf (1700-1760) Herrnhuti 

Testvérgyülekezetének erdélyi követői ugyanis – a Habsburg-kormányzat, illetve az 

evangélikus egyház üldöztetéseinek köszönhetően – a század végére eltűntek. A 

„felvidéki herrnhuti mozgalom” egészen az 1840-es évekig életben maradt, ez az 

irányzat azonban az evangélikus egyház keretein belül működött, nem vált önálló 

szabadegyházzá.82  

 

Az 1830 és 1900 közötti hetven esztendőben négy kisegyházi közösség gazdagította 

Magyarországi vallási képletét. A négy protestáns kisegyház két jellegzetes csoportra 

osztható. Az első csoportba a nazarénus és a baptista felekezetek tartoznak, melyek 

előfutárai az 1830-as, 1840-es években bukkantak fel az országban. A második 

csoportot az 1890-es évtized érkezői, az adventisták és a metodisták alkotják. A két 

csoport közti vízválasztót a liberális politikai változások képezik: a század végére 

érkezőket, enyhe túlzással, kikövezett út fogadja a monarchiában, hiszen elődjeikkel 

szemben ők – legalábbis elviekben – törvényileg szabályozott keretek között 

gyakorolhatták vallásukat (az 1895. évi XLIII. tc. szerint). 

 

Az első magyarországi szabadegyház megjelenésének dátuma 1839. A svájci gyökerű 

nazarénus vallást Denkel János és Kropacsik János (1803-1880), két iparoslegény ekkor 

hozta el hazánkba.83 Az Angliából kiinduló újkori baptizmus – a másodikként 

                                                 
82 Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan működik. I. Harmat Kiadó – Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet, Budapest, 1995. 71-73. p. 
83 A nazarénus és a baptista kisegyházak történetének áttekintése a következő munkák alapján készült: 
Szigeti Jenő: A nazarénusok tegnap. In: Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége – A 
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jegyezhető magyarországi kisegyház – ugyancsak a forradalom előtt, 1846-ban jelent 

meg, a szintén iparos Rottmayer János (1818-1901) révén. A szabadságharcot követő 

feszült politikai helyzetben a minden fajta közösséget és csoportot gyanakvón figyelő s 

néha üldöző időszak következett, ami az új felekezetek kibontakozásának sem 

kedvezett. Bár meg kell jegyeznünk, hogy Szigeti Jenő megállapítása szerint a 

nazarénusok esetében az üldöztetések a bizonyságtétel lehetőségét jelentették, s 

végeredményben „hozzájárultak a nazarénizmus elterjedéséhez”.84 A szervezett baptista 

misszió csak a dualista államban indult meg, az egyháztörténet 1873. március 6-hoz, 

Meyer Henrik Budapestre érkezéséhez köti ezt az eseményt.85 A korabeli magyar 

társadalom számára alapvető kihívást jelentett a két felekezet teológiai gondolkodása, 

középpontban a felnőttkori, hitvalló tagságról, illetve a felnőttkeresztségről. A 

gyermekek megkeresztelésének elutasításával az új vallási alternatívák hívei a hivatalos 

anyakönyvezésből (vagyis a bevett egyházak által vezetett anyakönyvi nyilvántartásból) 

maradtak ki, ami egy sor további problémát is felvetett (házasságkötések, temetések, 

öröklési jog, stb.). Ezt a kérdést csak az 1895-ös állami anyakönyvezés bevezetése 

(1894. évi XXXIII. tc.) oldotta meg, amely csak az állami anyakönyveket ismerte el 

hitelesnek. Az általánosan tapasztalható idegenkedő, sőt olykor támadó magatartás 

mellett, a helyzetet csak súlyosbították az olyan tanítások, mint például az eskütétel 

megtagadása (pl. a katonai eskü).86 Az ’50-as évek megpróbáltatásai után látványos 

változásra az 1860-as évek végétől, az 1870-es évek elejétől a nazarénus „próféta” 

Kalmár István, a baptista misszionárius Meyer Henrik (1842-1919), bibliaárus Novák 

Antal (1828-1877), illetve Kornya Mihály (1844-1917) és Tóth Mihály (1836-1931) 

„parasztapostolok” munkássága nyomán került sor. A század utolsó harmadára e 

kisegyházi közösségek, sokezres létszámban, országos kiterjedést nyertek. Elmondható 

tehát, hogy ennek a csoportnak a ’90-es évek liberális változásai nélkül sikerült 

megalapoznia magyarországi jelenlétét. Miután az 1895. évi vallásügyi törvény az 

elismerés megszerzését lehetővé tette, illetve szabályozta a magyarországi baptisták már 

a millennium évében kezdeményezték annak elnyerését. Az évtizedes erőfeszítések után 

                                                                                                                                               
magyarországi nazarénusok. Budapest, 1988., Bereczki Lajos (Szerk.): „Krisztusért járva követségben”. 
Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből. Baptista Kiadó, Budapest, 1996.  
84 Szigeti. (1988) 110. p. 
85 Szebeni Olivér: Adatok a budapesti Baptista Teológiai Szeminárium történetéből (1906-1970). In: 
Somogyi Barnabás (Szerk.): Emlékkönyv a Baptista Teológiai Szeminárium alapításának 75. 
évfordulójára. Magyarországi Baptista Egyház, Budapest-Győr, 1981. 9. p. 
86 Amíg a felnőttkeresztség gyakorlata közös jellemzője a nazarénus és a baptista felekezeteknek, addig a 
katonai eskütétel megtagadását, ami tulajdonképpen a fegyveres szolgálat megtagadásával volt egyenlő 
csak a nazarénusokra volt jellemző. Szigeti. (1988) 117. p. 
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ezt végül a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1905. évi 77092. számú körrendelete 

tette lehetővé, 1905. november 2-i dátummal. A teljességhez azonban az is hozzá 

tartozik, hogy a miniszter 1906. december 4-én az elismerést egyedül a budapesti 

baptista hitközségre szűkítette. Ennek eredményeként ez a hitközség lett a 

magyarországi baptisták hivatalos képviselete.87      

 

A 19. és 20. század fordulója előtt, az éppen kialakult új valláspolitikai keretek között 

1898-ban kezdett kibontakozni az amerikai gyökerű adventizmus és a bécsi közvetítéssel 

érkező metodista misszió, melyek szintén a hitvalló tagságra építették közösségeiket (az 

adventisták emellett a felnőttkeresztség tanításában is megegyeznek a nazarénusokkal és a 

baptistákkal). Érdekes egybeesés, hogy mindkét misszió hátterében németországi 

kezdeményezés állt (a bécsi metodista közösség ekkor még szervezetileg Németországhoz 

tartozott, ld. erről bővebben a 2. fejezetet). A két új kisegyház a társaik által kitaposott 

ösvényen haladva már nem küzdötte végig azok elindulásának valamennyi nehéz 

pillanatát. Az első adventista keresztelés 1895-ben történt Kolozsváron, az első állandó 

adventista lelkész, a volgai német születésű, de Amerikában felnőtt John Friederick 

Huenergardt (1875-1955) jelenlétét, és az első adventista közösség megalakulását 1898-

hoz köthetjük.88  

 

Az új vallási alternatívák megjelenését vizsgálva feltétlenül jeleznünk kell, hogy egy 

komplex eseménysorozatról van szó. Miközben a 19. századi Magyarország 

vallástörténete a kisegyházi közösségek megjelenésének időszakát jelentette, ezzel egy 

időben egy jóval nagyobb horderejű változásról, a szekularizációról is be kell 

számolnunk. A 19-20. század ellentmondásos időszak: annak ellenére, hogy az újkori és 

modernkori Magyarország történetét hagyományosan a szekularizáció 

kibontakozásaként írjuk le, a vallásosság sajátos elmélyülése is megfigyelhető. A 19. 

században ezt az elmélyülési tendenciát jelezte a fent említett négy keresztény 

                                                 
87 Gerzsenyi László: A baptista misszió önállósulása (1894-1920) In: Bereczki Lajos (Szerk.): 
„Krisztusért járva követségben”. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből. Baptista 
Kiadó, Budapest, 1996. 104., 106-107. p. 
88 Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. Advent 
Kiadó, Budapest, 2003. 16. p., Rajki Zoltán: Egy amerikai lelkész magyarországi missziója. John 
Friederick Huenergardt élete és korának adventizmusa. Lucidus Kiadó, Budapest, 2004. 19., 26. p. 
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kisegyház felbukkanása, (nazarénus, baptista, adventista, metodista), a 20. század első 

felében pedig körülbelül további tizenkettő megjelenéséről van tudomásunk.89 

 

Az összetett folyamat három tényezőjét egyszerre alkotják (1) a szekularizációs 

tendenciák (vagyis az egyes életszféráknak az egyházi-vallási kontroll alóli kisza-

badulási folyamatai90), (2) az alternatív vallási formák, illetve (3) a racionalizmus és a 

liberalizmus eszméi által befolyásolt tradicionális egyház megroppanó tanítása és 

pasztorációja.91 Az újonnan megjelenő újprotestáns közösségek ez utóbbi kihívásra 

voltak képesek pozitív választ nyújtani. A 19. század egyháztörténetében a raciona-

lizmus és a liberalizmus hatása által befolyásolt, a vallásosság értelmetlenségéről szóló 

prédikációknak is köszönhető az elvallástalanodás széleskörű kibontakozása. A 

kisegyházi evangéliumi munka a vallásosság beszűkülése közepette a vallásosság 

elmélyülését és kiterjedését hozta. A szekularizáció tehát a vizsgált korszakban pozitív 

irányú megújulási tendencia is, amelynek során újra felfedezésre került az evangéliumi 

üzenet lényege, a Krisztus-esemény, s kibontakozott az ún. ébresztő teológia. Az 

evangéliumi tanítás mellett meghatározó hangsúlyt kapott az evangéliumi életgyakorlat 

igénye is: megerősödött a közösségi bibliaolvasás, az imaközösség és ének gyakorlata, 

új típusú gyülekezeti csoportok alakultak (pl. vasárnapi iskolai gyermek csoport, férfi és 

női csoportok) és különböző találkozók, konferenciák kerültek megszervezésre. 

 

A szekularizáció-fogalom újradefiniálását Horváth Pál és Tomka Miklós vallásszoci-

ológusok is javasolják, amikor a klasszikus szekularizáció fogalom tarthatatlanságáról 

szólnak. A vallás hanyatlását egyirányú folyamatként értelmező elméletet a vele egy 

időben kibontakozó vallásos megújulás cáfolja. Horváth Pál újradefiniálási kísérlete 

szerint a szekularizáción olyan „formaváltozást értünk, amely egyszerre jelenti a 

tradicionális vallási kultúra dezintegrációját és egy új vallási kultúra integrációját, a 

vallásosság tartalmának és struktúrájának alapvető átépülését és leépülését (...). E 

változás jelenti továbbá a vallásos hit fokozott etizálódását és individualizálódását, a 

                                                 
89 Török Péter: Magyarországi vallási kalauz 2004. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004) alapján. A 19. 
század végén, a 20. század elején a spirituális elmélyülési irányt képviselték a kibontakozó katolikus és 
protestáns belmissziói mozgalmak is.  
90 Pásztor János meghatározása. In: Uő.: Misszió a XXI. században. Somhegyi Kiadó és Nyomda, Velence, 
2000. 94. p. 
91 E három tényezőre 1981-ben már Szigeti is felhívta a figyelmet. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az 
útról…” – Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Szabadegyházak Tanácsa, 
Budapest, 1981. 156. p. 
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rituális szféra fokozatos kiüresedését...”92 Nem véletlen, hogy protestáns és katolikus 

teológusok – Friedrich Gogarten, Dietrich Boenhoeffer, Karl Rahner – a szekularizációs 

tendenciában végső soron „a hagyományos vallásosság letisztulási és elmélyülési”93 

folyamatát látják, amely súlyos nehézségek árán születhet meg, de a személyes döntések 

és választások által a formalitások egyházai helyett megelevenedő, felelős hitet 

eredményez. 

 

 

1.5. A METODISTA EGYHÁZTÖRTÉNET-ÍRÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

 

Régi adóssága a magyarországi egyháztörténet-írásnak a magyarországi kisegyházak, 

neoprotestáns közösségek, új vallási alternatívák történetének egységes megírása, 

komplex összefoglalása. Bár a szakma egyik legismertebb képviselője, az adventista 

lelkész-egyháztörténész Szigeti Jenő már 1981-ben kutatási feladatként határozta meg a 

„magyarországi szabadegyházak történetének pártatlan és reális megírását”94, úgy tűnik, 

a téma nagysága folytán az összefoglalás egyelőre késik. A feladat-meghatározás óta 

eltelt csaknem 30 esztendő azonban nem múlt el tétlenül, a kisegyházi történetírás 

kisebb-nagyobb mozaikjaiból lassan-lassan összeáll a kép. Ennek „kirakásában” maga 

Szigeti is szerepet vállalt/vállal, aki Kardos Lászlóval együtt 1988-ban adta ki a 

nazarénusokról szóló alapos történeti összefoglalását.95 (Szigeti 1978-ban a nazarénusok 

történetéből doktorált Debrecenben.)96 Ki kell emelnünk a kutató széleskörű 

érdeklődését és alapos kutatási módszereit, amellyel az új vallási közösségek sokarcú 

történetéhez fordul. Szigeti évtizedek óta nyitottan fordul e felekezetek felé, s több 

tucatnyi izgalmas tanulmányban igyekszik elősegíteni történetük feltárását.97 Az ő 

nevéhez kötődik a magyarországi kisegyházak párhuzamos történetének összefoglalása 

A kisebb magyarországi egyházak címmel.98 Ebben az alapos tanulmányban tucatnyi 

                                                 
92 Horváth Pál: A szekularizáció elmélet zavarai és a vallási változás Magyarországon. In: Lovik Sándor – 
Horváth Pál (Szerk.): Hívők, egyházak ma Magyarországon. MTA Filozófia Intézet, Budapest, 1990. 324. 
p. 
93 Uo. 330-331. p. 
94 Szigeti. (1981) 31. p. 
95 Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége – A magyarországi nazarénusok. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1988 
96 Szigeti. (1981) Fedőlap. 
97 Pl. a fent említett tanulmánykötetében, és a Lendvai L. Ferenc szerkesztésében megjelent A magyar 
protestantizmus 1918-1948 (Kossuth Kiadó, Budapest, 1987) című tanulmánykötetben is.  
98 A tanulmány helye: Lendvai L. Ferenc (Szerk.): A magyar protestantizmus 1918-1948. Kossuth Kiadó, 
Budapest, 1987. 188-262. p. 
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magyar kisegyház történetét foglalja össze az 1918-1948 közötti időszakra 

koncentrálva. Itt kell megemlítenünk Fodor Józsefnek A magyarországi kisegyházak 

története, elterjedtségük és befolyási övezetük, hitéletük és szociáletikai tanításaik főbb 

jellemzői című áttekintő írását is, amelyben 13 felekezettel vázlatos formában, de 

sokoldalú megközelítéssel foglalkozik a szerző.99 A „mozaikgyűjtésben” – a teljesség 

igénye nélkül – említhetjük meg Rajki Zoltán nevét, akinek 2003-ban került kiadásra az 

adventista egyház 1945 és 1989 közötti történetéről szóló doktori disszertációja. 2004-

ben ugyancsak az ő feldolgozásában jelent meg az egyház 1898-1918 közötti 

időszakának biografikus eseménytörténete.100 A baptista egyháztörténet-írás köréből 

mindenekelőtt a 150 éves évforduló alkalmából Bereczki Lajos szerkesztésében 

megjelent „Krisztusért járva követségben” – Tanulmányok a magyar baptista misszió 

150 éves történetéről című tanulmánykötet kell kiemelnünk, amelyben tizenegy szerző 

alapos szintézist nyújt a másfél évszázad eseményeiről.101 Különleges gyűjteményt 

jelent a Baptisták az első világháborúban című levéltári kiadvány Zágoni Jenő 

szerkesztésében, amely a beszámolókon, leveleken, verseken keresztül kisegyházi 

szemszögből láttatja a háborút.102 Ezen kívül a baptista Szebeni Olivér közelmúltban 

megjelent Kiszolgáltatottan című munkáját említjük meg, melyben a szerző az 

állambiztonsági szervek 1948-1989 közötti beavatkozásait és azok következményeit 

vizsgálta a hazai szabadegyházak körében.103 A magyarországi kisegyházak históriája 

hálás téma a szakdolgozatírók körében is, úgy a nagyobb egyetemeken, mint a 

kisegyházak teológiai főiskoláin. Példaként említhetjük Vér Emőke dolgozatát Az 

Üdvhadsereg története Magyarországon 1922-1949 között címmel, amely a Horthy-

korszakban megjelenő második wesleyánus gyökerű kisegyház kezdeteit foglalja 

össze.104 Alapos körültekintést igényelne a hazai kisegyház-kutatás szakdolgozati 

bibliográfiájának összeállítása. Többek között ebben is segítséget nyújthat a 2008 

                                                 
99 Fodor József: A magyarországi kisegyházak története, elterjedtségük és befolyási övezetük, hitéletük és 
szociáletikai tanításaik főbb jellemzői. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási 
Főosztálya, Budapest, 1984.  
100 Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. 16. Advent 
Kiadó, Budapest, 2003, Uő.: Egy amerikai lelkész missziója Magyarországon. John Friederick 
Huenergardt élete és korának adventizmusa. Lucidus Kiadó, Budapest, 2004. 
101 Bereczki Lajos (Szerk.): „Krisztusért járva követségben”. Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 
éves történetéből. Baptista Kiadó, Budapest, 1996. 
102 Zágoni Jenő (Szerk.): Baptisták az első világháborúban. A harcmező; beszámolók, levelek, versek a 
lövészárkokból és a fogolytáborokból; hősi halottaink. Magyarországi Baptista Egyház Levéltára, 
Budapest, 2007. 
103 Szebeni Olivér: Kiszolgáltatottan. Állambiztonsági beavatkozások és azok következményei a 
magyarországi szabadegyházak körében. Magyarországi Baptista Egyház, Budapest, 2006. 
104 Vér Emőke: Az Üdvhadsereg története Magyarországon 1922-1949 között. Pünkösdi Teológiai 
Főiskola, Budapest, 2009. Konzulens: Dr. Rajki Zoltán 
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tavaszán bejegyzett Kisegyház-kutató Egyesület, amely a hazai kisegyházak múltját és 

jelenét, hitét, kegyességi gyakorlatát vizsgálja.105 

 

Amikor a kutató a magyarországi metodizmus történetéhez fordul első pillantásra 

kedvező kép fogadja: a Magyarországi Metodista Egyház Pesti Körzetének 100 éves 

jubileuma alkalmából 2005-ben jelent meg a Keskeny utak című tanulmánykötet, 

Lakatos Judit szerkesztésében, amely az évszázados história sokoldalú bemutatására 

tesz kísérletet. Az a tény azonban, hogy a kötet tizenhárom írása hét szerző tollából áll 

össze, s ezek egyszerre tartalmaznak gyülekezettörténetet, tudományos összefoglalást, 

személyes visszaemlékezést, életrajzi áttekintést, valamint különböző szakirányú 

vizsgálatokat (úgy mint lelkiségkutatást, az állami egyházügyi politika hatásvizsgálatát, 

diakónia-történetet) rávilágít arra a tényre, hogy a legfrissebb metodista egyháztörténeti 

munka – ahogy a szerkesztők előszava is jelzi – „sem stílusában, sem nézőpontjait 

tekintve nem egységes mű”, „nem végpont, hanem kiindulópont: biztató 

kezdeményezés a múlt megismerésére és értékelésére, az arról való párbeszéd 

megindítására”.106  

 

A párbeszéd folytatásának szükségességét jelzi az is, hogy a tanulmánykötet 

megjelenése előtt utoljára az 1920-as évek elején került kiadásra metodista 

egyháztörténeti összefoglalás e magyarországi kisegyházról. A methodizmus 

Magyarországon címmel 1922-ben egy zsebkönyv méretű kiadvány függelékeként 

megjelent munka fogyatékosságait jelzi, hogy nem egyháztörténész készítette, hanem az 

egyház szuperintendense, Funk Márton (1883-1954), aki az egyház 1921-es Évi 

Konferenciáján elhangzott jelentését „szorította be” A methodizmus története című apró 

könyvecske végére.107 1922 és 2005 között önálló egyháztörténeti munkaként alig 

néhány kiadvány említhető. Az 1930-as évekből a Nyíregyházi Gyülekezet 25 éves 

jubileumának alkalmából megjelenő Isten műve napjainkban című 96 oldalas kiadvány 

ismert, a gyülekezet lelkészétől, Márkus J. Andrástól.108 Nagy szünet után 1964-ben 

jelenhetett meg A metodista egyház hitelveinek és történetének kézikönyve, amely 

                                                 
105 Az egyesület honlapja: www.kisegyhazkutato.hu  
106 Lakatos. 9-10. p. 
107 Az írás a következő könyv függeléke: Kriege Ottó: A methodizmus története. Keresztyén Könyvesház, 
Budapest, 1922. 
108 Márkus J. András: Isten műve napjainkban. A nyíregyházi methodista gyülekezet huszonöt éves 
jubileumának emlékére. Nyíregyházai Metodista Gyülekezet, Nyíregyháza, 1935. 
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azonban valamilyen okból a magyar egyház történetéről teljesen megfeledkezett.109 Az 

1981-es A tűzből kikapott üszök – Wesley János élete és az 1991-es Parókiám az egész 

világ – Wesley János naplója, ugyancsak az angliai gyökerekről szólt, a metodizmus 

magyarországi történetéről csak az utóbbi kiadványban olvasunk meg néhány 

oldalon.110 Végül az egyház 100 éves jubileuma alkalmából megjelent rövid füzetet 

említhetjük meg a Női Bizottság kiadványaként A női munka története a Magyarországi 

Metodista Egyházban címmel, amely sokszínű áttekintést nyújt egy konkrét szolgálati 

ágról.111 Az ezredfordulót követően talán a gyülekezettörténetek a legkedveltebb formái 

a kutatásnak. Kovács Zoltán a györkönyi gyülekezet 1920-as évekbeli kialakulását 

dolgozta fel, Vigh Bence a miskolci közösség elindulását vizsgálta (1926-1931). Amint 

az évszámokból látható, e feldolgozások csak a gyülekezetek történetének egy-egy 

szakaszát kutatták. Erdei-Nagy László munkája azonban az alsózsolcai gyülekezet teljes 

történetét foglalta össze (1952-2007). Hasonlóan egy közösség teljes életpályáját 

igyekezett áttekinteni az 1920-as évektől napjainkig A Döbröközi Metodista Gyülekezet 

története című tanulmány, amely rendhagyó módon négy szerző munkájaként állt 

össze.112 

 

Nem véletlen, hogy a felsorolt metodista egyháztörténeti munkák nagy része az 1920-

as, 1930-as években keletkezett, vagy erről az időszakról szól. A két világháború között 

a magyarországi metodizmus újjászületéséről, nagy erejű megújulásáról tanúskodnak 

forrásaink. Az első metodista nemzedék 19. századvégi születését követően 

kétségtelenül a második generáció váratlan kibontakozása a legmeghatározóbb 

eseménye a magyarországi metodizmus száz éves történetének. Csak egyetlen példa 

ennek igazolására: a Magyarországi Metodista Egyház a mai napig az 1920 és 1948 

között kialakult körzeti rendszer alapjain működik. A csaknem három évtizedet két 

szuperintendens neve – Funk Márton (1920-1931) és Tessényi (Jakob) János (1931-

                                                 
109 Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, é.n. Keltezés: Garth Lean: A tűzből kikapott üszök 
(Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 1981.) című könyv előszavában Hecker Frigyestől.  
110 Garth Lean: A tűzből kikapott üszök – Wesley János élete. Magyarországi Metodista Egyház, 
Budapest, 1981., Parókiám az egész világ –Wesley János naplója. Fordította, bevezetést és jegyzeteket írt 
hozzá: Czakó Jenő. Magyarországi Metodista Egyház, Pécs, 1991. 
111 A női munka története a Magyarországi Metodista Egyházban. Magyarországi Metodista Egyház, 
Budapest, 1998. 
112 Kovács Zoltán: Egy fejezet a megújulásból: a györkönyi metodista gyülekezet kialakulása. In: 
Lakatos. 165-189.; Vigh Bence: A miskolci metodista gyülekezet kialakulása, és első évei (1926-1931) 
MIX – A Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja 2008. február, 2008. március; Erdei-
Nagy László: Az alsózsolcai metodista cigány gyülekezet története. Szakdolgozat. Baptista Teológiai 
Akadémia, 2007.; Khaled A. László –Szabó Andor – Szili Anna – Szuhánszky T. Gábor: A Döbröközi 
Metodista Gyülekezet története. In: Egyháztörténeti Szemle. 2010. XI/3. 107-120. 
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1948) – fémjelzi. Munkámmal kettejük szolgálati idejének alaposabb bemutatására, 

elemzésére teszek kísérletet. Ezt az áttekintést a korszak kiemelkedő jelentősége mellett 

az is sürgeti, hogy a téma sokoldalú, részletes összefoglalása mindezidáig nem készült el.  

 

A fentebb említett gyülekezettörténeti munkákon túlmenően, Karl Zehrer német 

metodista lelkész-egyháztörténész Funk Márton szuperintendensről készített rövid 

dolgozatot, melyben összefoglalja az életrajzi adatokat, s szemezgetve idéz az egykori 

szuperintendens naplójából, és igehirdetéseiből. Ha Funk munkásságát és lelkiségének 

alapvonásait részleteiben így nem is ismerjük meg, Zehrer munkája mégis különleges 

jelentőséget kap: a szerző a Németországban fellelhető forrásokból dolgozik, azok 

legfontosabb eredményeit teszi ismertté előttünk.113 A német kutatónak hasonló 

okokból lehetünk hálásak a német-magyar egyházi kapcsolatok feltárásáért, egy 53 

oldalas tanulmányban, amely a 19. század végétől 1931-ig követi nyomon a két ország 

metodista kapcsolódásait.114 A második nemzedék életéről szóló legátfogóbb 

tanulmányt Szuhánszky T. Gábor lelkész-szociológus készítette el 2005-ben.115 24 

oldalas munkájában Szuhánszky A kisegyházi státusz cím alatt részletesen foglalkozik a 

metodisták közjogi helyzetével (Fazekas Csaba könyve nyomán), majd mintegy 17 

oldalon Egyházi élet cím alatt foglalja össze a korszak legjelentősebb eseményeit. Egy 

másik írásában – A Magyarországi Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 20. 

században címmel – 10 oldalt fordít a két világháború között folytatott diakóniai munka 

ismertetésére.116 Ez utóbbi munkaterületnek egyik ágával, a magyarországi diakonisszák 

történetével foglalkozott Lakatos Lilla a Hajadonok az Úr szolgálatában hajdanán. A 

diakonisszák munkája Magyarországon 1920-1938 című rövid dolgozatában.117 

 

Ha mindezek után megpróbáljuk összesíteni a tárgyban született kutatási eredményeket, 

azt látjuk, hogy egy egységesen végig vezetett koncepció híján az egyház múltja 

                                                 
113 Karl Zehrer: Osmar Martin Funk – a kezdetek lelkiségének meghatározó személyisége. In: Lakatos. 
141-164. p. 
114 Karl Zehrer: Schützend umgibt uns Gottes Liebe. Frömmigkeit, Theologie und Missionsgeist in der 
Norddeutschen Jährlichen Konferenz während ihrer Ungarnmission. In: Methodismus in Osteuropa. 
Polen – Tschechoslowakei – Ungarn. Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche, 
Studiengemeinschaft für Geschichte der Evangelisch-methodistischen Kirche, Freiburg, 2004. 
115 Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház története 1920 és 1945 között. In: Lakatos. 
115-139. p. 
116 Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 20. 
században. In: Lakatos. 263-283. p. 
117 Lakatos Lilla: Hajadonok az Úr szolgálatában hajdanán. A diakonisszák munkája Magyarországon 
1920-1938. Kézirat. Magyarországi Metodista Egyház, 2007. 
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esetenként csak töredékesen ismert, a mélyebben feltárt területek pedig egymástól 

elválasztva léteznek. Jelen munka, mely a legkülönbözőbb területek összefoglalására, és 

a részletes feltárásra törekszik ezen hiányosságokon próbál túllépni, ám felvállalja azt, 

hogy egy megkezdett „történeti párbeszéd” résztvevője, bízva annak majdani 

folytatásában, a múltbeli tapasztalatok egyre világosabb megfogalmazásában.  

 

A fent említett kutatási eredmények figyelembevétele mellett a dolgozat gerincét két 

terjedelmes egyházi forrás alkotja. Egyfelől az egyház 1910-1944 között kiadott lapja, a 

Békeharang, amely a vizsgált korszakban 25 évfolyamon keresztül folyamatosan 

megjelent. Az 1920-ban még havonta, majd 1921 szeptemberétől kéthetente 8 oldalra 

nyomott kiadványnak köszönhetően különösen közel juthatunk a helyi közösségek 

életéhez, mindennapjaihoz, az egyház lelkiségéhez. Nagy lehetőséget rejt e 

sajtóvizsgálat, hiszen a hétköznapok „mikrotörténetében”, a hétköznapok tapasztalatát, 

tanulságát ismerhetjük meg, s menthetjük át az utókornak. A lap 1923-ban állt át a havi 

egyszeri 16 oldalas megjelenésre, amely fokozatosan 8 oldalra, majd 4 oldalra 

szűkült.118 A korszakkal foglalkozó kutató számára az egyház évi konferenciáin születő 

jegyzőkönyvek alkotják a másik kiemelkedő jelentőségű forrás csoportot. Ezek az éves 

közgyűléseken készült iratok 1921 és 1943 között állnak rendelkezésünkre, 

legfontosabb részeit rendszerint az egyházrendi kérdések, az ülések jegyzőkönyvezése, 

a szuperintendens jelentése, a bizottsági jelentések, a beosztási jegyzék és a statisztikák 

jelentik. A jegyzőkönyvek 1921-1930 között magyar nyelven nyomtatásban megjelent, 

50-60 oldalas A/5-ös méretű kiadványok. Az 1931-es, 1934-es évről a Magyarországi 

Metodista Egyház Levéltára nem rendelkezik jegyzőkönyvvel. 1932-ben és 1933-ban a 

jegyzőkönyv a korábbiakhoz hasonló formában nyomtatásban, 1935-1939 között gépelt 

írásmóddal jelent meg. Az 1930-as években valamennyi jegyzőkönyv német nyelvű. Az 

1940-es évek egyetlen jegyzőkönyve 1943-ból ismert, gépelt formátumban, magyar 

nyelven és a legrosszabb állapotban. (Az 1920-1945 közötti korszakból hiányzó 

jegyzőkönyvek tehát: 1920, 1931, 1940, 1941, 1942, 1944) A disszertáció további 

forrásai levéltári kutatások nyomán kerültek felhasználásra. A Magyarországi Metodista 

Egyház levéltári anyaga több okból is kiegészítésre szorult. Mivel a magyar egyház a 

                                                 
118 Az oldalszám 1939 decemberétől csökkent kényszerűségből négyre. A Békeharang 1935-től – a 
sajtótörvény módosításának „köszönhetően” – évente csak 10 alkalommal jelent meg. (Békeharang. 
1935/7.) Az 1939-es módosításból kifolyólag az egyház új okmányok beszerzésére kényszerült, ekkor a 
Békeharang csak 8 alkalommal került kiadására. 1940 és 1943 között azonban ismét havi megjelenésre 
volt lehetőség. A lap utolsó évfolyamában, 1944-ben, hat számról van tudomásunk. 



 38 

két világháború korában meghatározó jelentőségű német kapcsolatokkal bírt, különös 

súllyal esik latba a Németországi Metodista Egyház levéltári anyagának ismerete. Ezen 

kívül meg kell említenünk az Evangélikus Egyház Országos Levéltárában folyt 

kutatásokat is, amelynek magyarázata az, hogy a két világháború közötti metodista 

misszióban a csatlakozó németek és szlovákok között az evangélikus háttér nagy 

arányban mutatható ki. A dolgozat elkészítésekor igyekeztünk a még élők emlékezetét 

is „fellapozni” (oral history): a második világháború előtt született személyekkel készült 

mélyinterjúk a metodista múlt további feltáratlan rétegeibe engedtek bepillantást. 

 

 

2. A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920-IG 

 

A magyarországi metodizmus első nemzedékének történetét a korábbi évek során már 

sikerült alaposabban körbejárnunk és összefoglalnunk. A már említett 2005-ös tanul-

mánykötet három tanulmányában összesítettük azokat a kutatási eredményeket, melyek 

során számos, addig ismeretlen adatot sikerült felszínre hozni.119 E bemutatást feltétlenül 

szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a második metodista generáció történetét reálisan 

értékelhessük, vizsgálhassuk. Nem titkolt szándékunk, hogy jelen munkával az egyház 

első fél évszázados történetének komplex összefoglalásának megírását segítsük elő.  

 

 

2.1. AZ ELSŐ NEMZEDÉK SZÜLETÉSE (1898-1900) 

 

Jelenlegi ismereteink szerint Magyarországon első ízben 1857 őszén jártak metodisták. 

Az amerikai Püspöki Metodista Egyház püspöke, Matthew Simpson (1811-1884) október 

3-án, szombaton Palesztina felé tartó útját megszakítva, a hétvégéjét Pest-Budán töltötte 

el. A szabadságharcot követő Habsburg önkényuralom korának közepén, 1857. október 4-

én „Kossuth barátai szűk körében, zárt és jól őrzött ajtók mellett” a püspök és kísérője, dr. 

William Fairfield Warren (1833-1929), a bostoni metodista egyetemi tanár „szerény 

banketten” vettek részt. A titokzatos alkalom résztvevői közül sokakat ismerünk név 

szerint. Többek között a Kossuth család korábbi lelkészét, az evangélikus Székács 

                                                 
119 A tanulmányok címe: A metodizmus története Magyarországon a kezdetektől 1900-ig, A metodizmus 
története Magyarországon 1901 és 1911 között, A metodizmus története Magyarországon 1912 és 1919 
között. In: Lakatos. 27-114. p. 
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Józsefet, valamint Görgey tábornok magántitkárát, Ballagi Mórt, de a megjelentek között 

találjuk Kossuth Lajos fiának keresztapját, aki – mivel Bezerédj István ekkor már halott – 

vagy az 1848-as független magyar kormány földművelés- és iparügyi minisztere, Klauzál 

Gábor, vagy az igazságügyi miniszter, Deák Ferenc lehetett.120 A forradalom és a 

szabadságharc meghatározó szereplőiről, illetve hozzájuk közel álló személyekről volt 

szó, így a megtorlást jelentő Bach-korszak idején tartott találkozón az óvatosság valóban 

indokoltnak nevezhető. Az este során a püspök beszédet tartott, amely tulajdonképpen 

egy lelki, vallásos együttlét, azaz áhítat volt. Mai ismereteink szerint ez volt az első 

metodista igehirdető által vezetett vallásos alkalom Magyarországon. Érdekes, hogy 

amikor öt év múlva Warren ismét Budapesten járt – ez alkalommal Ludwig Sigismund 

Jacoby-val, a németországi metodista missziói konferencia szuperintendensével utazott 

Konstantinápolyba – útitársával együtt ismét tanúbizonyságát adták a metodisták 

felekezetközi nyitottságának: a három nap alatt jutott idő a pesti skót misszió 

meglátogatására, és a pesti német református gyülekezet „behatóbb tanulmányozására” 

is.121  

 

Az 1862-es látogatás további metodista vonatkozása, hogy Warren és Jacoby pest-budai 

szállásadója, Adrian van Andel (1823-1904) holland származású református lelkész az 

1850-es évek első felében a metodista egyház laikus prédikátoraként (vagyis teológiai 

képzésben nem részesült, de igehirdetési szolgálatra az egyház által hivatalosan 

felhatalmazott lelkészként) tevékenykedett az észak-németországi misszióban. Van Andel 

1857-ben érkezett Magyarországra, ahol a Skót Misszió (vagy: Skót Szabadegyház) pest-

budai iskolájának vezetésére kapott megbízatást. Az iskolában többek között metodista 

kiadványokat (Neuen Liederschatz für die Jugend, Kinderfreund) is használtak az oktatás 

során, ami bizonyítja, hogy az iskola vezetőjének életében meghatározó élményt jelentett a 

metodista misszióban eltöltött néhány év. Az iskola irányításával egy időben van Andel a 

református egyháztól felkérést kapott német nyelvű istentiszteletek tartására, melyet 

elvállalt. Az alkalmi (ünnepi) istentiszteletek nyomán 1859-re önálló gyülekezet jött létre, 

                                                 
120 Szabad György szerint Deák „részvétele a találkozón nem valószínű, de teljesen ki sem zárható, hiszen 
a találkozó eredeti célja korántsem biztos, hogy annyira »kossuthiánus« volt, ahogy az tényleges lefolyása 
folytán a visszaemlékezőben megrögződött”. Szigeti: Metodista híradás a pest-budai Kossuth-tiszteletről. In: 
Uő: „És emlékezzél meg az útról…” 37. p. 
121 Uo. Adrian van Andel: Die deutsch-reformirte Gemeinde in Pest-Ofen. És az azt követő cím nélküli cikk 
„Der erste Ruhepunkt auf unserer Reise nach der Türkei war Pest.” kezdőmondattal. Der Evangelist. 1862. 
3396–3397. Továbbá: Szigeti. 33. p. Az Evangelist für Oesterreich und Ungarn. 1914. 3. számában Warren a 
„Betversammlung” szóval idézi fel az estét, amelyet „imaközösségként”, „imaóraként”, esetleg „áhítatként” 
lehetne lefordítani. A „bankett” megfogalmazást Szigeti a Békeharang 1914/1. számában találta meg.  
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rendszeres igehirdetői szolgálattal, konfirmációs oktatással. A pesti németajkú református 

gyülekezet első lelkipásztora, a korábbi metodista laikus lelkész, Adrian van Andel, a 

gyülekezetet 1863-ig vezette.122 Figyelemre méltó, hogy az egyháztörténeti szakirodalom a 

magyarországi belmisszió legkorábbi központjainak éppen a Skót Missziót és a pesti 

németajkú református gyülekezetet tekinti a 19. század közepén.123  

 

Melyik évhez köthető a magyarországi metodizmus történetének kezdete (vagy ha 

pontosan akarunk fogalmazni: a Püspöki Metodista Egyház történetének magyarországi 

elindulása)? A fentebb felidézett látogatásokhoz az 1850-es, 1860-as években nem lenne 

túlságosan szerencsés. Jelentőségüket valószínűleg akkor ítéljük meg reálisan, ha azokat, 

mint az első találkozási pontokat rögzítjük. Találkozásnál ugyanis nem történt több, 

hiszen az eseményeknek nincs folytatása. A szorosan értelmezett metodista munka 

kétségtelenül csak 1898-ban jelent meg hazánkban. Ez esetben nem csupán arról van szó, 

hogy egy metodista lelkész – nevezetesen Robert Möller (1858-1946) bécsi lelkipásztor – 

immár kifejezetten igehirdetési szándékkal érkezett, és az ország különböző pontjain meg 

is tartotta első prédikációit, de ebben az évben már számolnunk kell azzal is, hogy az 

Észak-Németországi Évi Konferencia kifejezetten támogatta a magyarországi misszió 

megindítását: John Morgan Walden (1831-1914) püspök támogatásával úgy határoztak, 

hogy a magyarországi metodista misszió kiépítését és vezetését saját hatáskörben 

elkezdik.124 A bécsi metodista lelkész, aki egyházszervezetileg ekkor ehhez az évi 

konferenciához tartozott, 1898 novemberében már ennek az elhatározásnak a tudatában 

indulhatott el Magyarországra. Robert Möller fennmaradt visszaemlékezése szerint egy 

                                                 
122 Adrian van Andelt 1860-ban az angliai Nottingham-ben szentelték fel. Pest-Budán 1864-ig dolgozott, 
ekkor a Skót Misszió felkérésére Prágában folytatta munkáját. Traugott Bautz (Hrsg.): Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon. Karl Heinz Voigt: Adrian van Andel szócikke alapján. Band XIV. Verlag 
Traugott Bautz, Herzberg, 1998., Bucsay Mihály: A budapesti német ajkú református gyülekezet százhúsz 
éve. In: Theológiai Szemle, 1979. 6. 345-348. Adrian van Andel és Biberauer Tivadar 1859 októberében 42 
németajkú hittestvérük felhatalmazásával fordult a pesti református egyház presbitériumához a külön 
német nyelvű istentiszteletek, illetve a vallás- és konfirmációi oktatás ügyében. 
123 Ladányi Sándor – Papp Kornél – Tőkéczki László (Szerk.): Egyháztörténet 2. 1711-től – napjainkig. 
Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete, Budapest, 1998. 96. p. 
124 Zehrer. (2004) 209. Amikor az 1890-es évek végén Bécsben a metodista misszió magyarországi 
kiterjesztését fontolgatták, a New York-i metodista Missziós Hivatal a felvetést nem támogatta, úgy 
gondolván, hogy még nem érkezett el annak az ideje. Észak-Németországban ezt azonban másként látták. 
Az Évi Konferencia szuperintendense 1898-ban a következőképpen fogalmazott: „Testvérek, 
kötelességünk, nem tehetünk másként! Isten megsegít minket. Isten ujját látjuk, amely Magyarországot 
mutatja nekünk.” A pénzügyi háttér biztosítása jelentős terhet jelentett, ám annak ellenére, hogy a 
Missziós Hivatal a későbbiek során is csak csekély mértékben kapcsolódott be a magyarországi munka 
támogatásába, a konferencia egészen az 1911-es önállósodásig elkötelezte magát annak vállalására. Uo. 
208., 210. p. 
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szenttamási fakereskedő, Philipp Jakob (1843-1910), egy újverbászi tanár, Heinrich 

Schmidt és egy bizonyos Johann Dietrich hívta meg őt a Bácskába igehirdetési 

szolgálatra.125 A meghívás pontos körülményeit még kevéssé tudta feltárni a kutatás, a 

háttérben az antialkoholista ún. kékkeresztes körök közösségformáló erejét, illetve a 

metodista egyházi irodalom széles körű elterjedését és hatását látjuk meghúzódni.  

 

Philip Jakob, aki a helyi evangélikus egyház presbitere volt, a másokért érzett felelőssége 

tudatában, látva „az itteni németek erkölcsi mélyrepülését”126 az 1890-es években a 

kékkereszt mozgalom követőjéül szegődött, és a saját házában szervezte meg a 

szenttamási kékkereszt egylet összejöveteleit.127 Az összegyűlő mértékletességi 

csoportnak buzgó, vallásos életet gyakorló keresztények voltak a tagjai. Közös 

énekléseket tartottak, együtt tanulmányozták hitépítő olvasmányaikat, melyeknek 

tartalmát az egylet alkalmain meg is vitatták, s talán imaközösségekre is elcsendesedtek 

olykor. Az énekeskönyvükről és a közösség talán legmeghatározóbb olvasmányáról 

csaknem valamennyi történeti feldolgozás beszámol. Ismét metodista dokumentumokról 

van szó. Heinrich Schmidt verbászi tanár ugyanis, aki az Egyesült Államokban megjelenő 

Der Christliche Apologete című metodista hetilap előfizetője volt, úgy érezte, hogy éppen 

„erre a keresztény tanításra” vágyik.128 Az amerikai hetilap európai metodista lelkészek 

címét is közzétette, Schmidt így vette fel a kapcsolatot a svájci Herisau-ban szolgáló 

Johannes Härle-vel. Möller látogatása előtt ezen a kapcsolaton keresztül a verbászi tanár 

egész metodista könyvtárral rendelkezett: a németországi „metodista 

énekeskönyvecske”129 (Frohe Botschaft) mellett, ismerte a metodista egyház 

katekizmusát, egyházrendjét, történetét és olvasta John Wesley prédikációs köteteit is!130 

A források egy része szerint ő volt az a személy, aki „barátaiból és szomszédaiból 

                                                 
125 Paul Benjamin Mojzes: A History of the Congragitonal and Methodist Churches in Bulgaria and 
Yugoslavia. Boston University Graduate School, Boston, 1965. 272-273. p. Az 1843-ban született Jakob 
öt fiú és egy leány apja. Legidősebb fia Gyula, akinek eddig ismert testvérei: János, Károly és Gusztáv 
Adolf. Békeharang. 1916/19. és Martin Funk: Philipp Jakob. Der Evangelist. 1910. 52. 619. p. 
126 Uo.. 619-620. p. 
127 Bár a feldolgozások ezen a ponton ellentmondásosak. Mérvadónak azonban – csakúgy, mint a 
későbbiekben – itt is a legkorábbi beszámolót, az 1910-es Funk-cikket tekintem. Zehrer szerint: „Szolgálatát 
[Melle Ottó] az akkor Dél-Magyarországhoz tartozó Bácskában kezdte el, ahol a Németországból 
származó bevándorlók és telepesek Kékkereszt Egyesületet alakítottak.” Zehrer. (1997/1) 6. p. 
128 Mojzes i. m. 274. p. A hivatkozott forrás: Heinrich Schmidt levelének másolata 1898. szeptember 22-i 
dátummal Robert Möllerhez címezve. A másolatot 1964-ben Ferdinand Mayr készítette Bécsben.  
129 F. H. Otto Melle: Das Walten Gottes im deutschen Methodismus. Buchhandlung und Verlag des 
Traktathauses, Bremen, 1925. 298. p. 
130 Mojzes i. m. 274. p. A Heinrich Schmidt által olvasott metodista kiadványok adatai: Abel Stevens: Der 
Methodismus: seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (1866); Sulzberger: Erklärung der 
Glaubensartikel und Hauptlehren der Methodistenkirche (1880);  
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olvasókört alakított, és hetente felolvasott nekik az Apologete-ből és más megszerzett 

metodista kiadványokból”. Feltehetően ő volt az, aki először kiderítette a bécsi metodista 

lelkész címét. Erre utal az 1898. szeptember 22-ével keltezett levele, amelyben újabb 

metodista kiadványokat és válaszlevelet kért Robert Möllertől. Minden bizonnyal ezt 

követte a három aláíró által szignált levél, amelyet immár meghívóként értelmezhetünk: 

„Persze nem tudunk többet ígérni, mint a harmadosztályú útiköltséget, jó ellátást és öt 

guldent, de azt megígérjük, hogy hallgatóságra talál itt.” – olvashatjuk a meghívó többes 

számban megfogalmazott mondatát.131 A levél valószínűleg 1898 őszének végén jutott el 

Bécsbe, azt az 1897-es évet követően, amelynek során Möller sikertelenül kísérelte meg a 

magyarországi metodista misszió megkezdését Pozsonyban. Miután a Bécstől alig 70 km-

re fekvő városban néhány háznál bibliaórákat tartott, a csendőrség kiutasította.132 Az 

1898-as év azonban bíztatóan indult. Január elején, az Aliansz imahéten Robert Möller 

meghívásra több napon keresztül evangélizált Budapesten a németajkú református 

gyülekezetben.133 (A nemzetközi Aliansz mozgalom, illetve hozzá kapcsolódóan az év 

első hetében megtartott Aliansz imahét, mint felekezetközi egységtörekvés a 19. század 

közepén Angliából indult el. Az Evangéliumi Világszövetség 1846-ban alakult meg 

Londonban. Magyarországi kezdetei ugyancsak az 1840-es évekbe vezethetők vissza, a 

Lánchíd építésekor igen aktívan működő Skót Misszió munkatársaihoz köthető.134) A 

                                                 
131 Idézi: Karl Dahn: Zum 100. Geburtstag von Vater Robert Möller. Der Methodist. 1958/10. Többet kell 
tehát feltételeznünk egyetlen kékkeresztes egylet meghívásánál. Verbászon és Szenttamáson majdnem biztosan 
párhuzamosan működik egymás mellett a két közösség. Az első levelük Svájcba, a második pedig a 
németországi Brémába, az ottani traktátusházba irányul, amely helyekről elutasító válaszokat kapnak. E 
levélváltások feltehetően 1896-ban zajlottak le. F. H. Otto Melle: „Bericht”. Wächterstimmen, 1902 Juli. 
In: Karl Zehrer: Die Beziehungen zwischen der frühen methodistischen Kirche in Ungarn und der 
Jährlichen Konferenz von Norddeutschland. Ergänzung Seite 6. Kézirat, 1997. MMEL IV.66/2. 
Visszaemlékezések, megemlékezések, történeti írások. 42. doboz. 
132 Robert Möller beszámolója a bécsi működéséről 1895 és 1901 között. In: Hinrich Bargmann: 
Festschrift – zur Feier des Fünfzigjährigen Bestehens der Methodistenkirche in Wien am 8. Dez. 1921. 
(Bischöflichen Methodistenkirche, Wien, 1921.) Möller – minden valószínűség szerint tévesen – 1896 
telére datálja a dél-magyarországi meghívó kézhezvételét. Möller a Bácskából érkező levelek mellett 
meghívásról beszél Budapestről, Sopronból és Kassáról is. In: J. Tremayne Copplestone: History of 
Methodist Mission. Vol. 4. Twentieth-Century Perspectives. Board of Global Ministries, The United 
Methodist CHurch, New York, 1973. 330. p., Robert Möller: Der erste Methodistenprediger. Der Evangelist 
für die Donauländer. 11. Februar 1931 
133 Copplestone szerint öt napon át tíz alkalommal (i. m. 330. p.), Möller 1931-es emlékei szerint tíz 
napon keresztül (Möller. (1931) 6. p.). A dátumot illetően ezen a helyen Möller egyébként rosszul 
emlékszik: szerinte 1896 tavaszán volt először Budapesten (Möller. (1931) 5. p.). Copplestone azonban (i. 
m. 330. p.) és a Bargmann-féle kronológia 1921-ből (76.) ezt cáfolja. Mindketten 1898 januárjáról 
beszélnek. A kronológia szerint 1898. január 10-én hétfőtől kezdődött az első budapesti evangélizációs 
útja. Az összeköttetés egy Bécsben a metodisták között megtért fiatalember által valósult meg, aki a 
budapesti Bibliaraktárba „ment”, valószínűleg dolgozni. Möller. (1931) 5. p. A januári fővárosi 
evangélizációról a Der Christliche Apologete című lap 1898. január 20-i száma is hírt adott. Lelőhely: 
Zentralarchiv der Evangelisch-methodistischen Kirche. 
134 Mészáros Kálmán: A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) története. In: Aliansz Hírlevél. 2008. 
december 
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prédikátort ezek után még egyszer meghívták ugyanide. Maradandó élménye, hogy e 

második látogatása alkalmával, evangélizációs előadásait követően újra és újra meghívást 

kapott egy gazdag magánlakásba. Itt az egyes alkalmakkor professzorokból, orvosokból 

és egyetemi hallgatókból rendkívüli hallgatósága volt, akiknek továbbadhatta 

„mesterkéletlen házi sütésű kenyerét, amelyet szívesen hallgattak”.135 Valószínűleg 

mindkét budapesti útján prédikált a baptistáknál is, ahol ugyancsak szeretettel fogadták.136  

 

A Bácskából érkező csoportos meghívás tényében erősít meg, hogy az 1898 novemberében 

idelátogató Robert Möller egyszerre három különböző helyszínen is – Verbászon a 

református templomban, Szenttamáson és Feketehegyen pedig nagy hallgatóság előtt 

(valószínűleg házaknál) – prédikált.137 A több várost is érintő utazás során mindenképpen 

bonyolultabb szervezési feladatokat kell feltételeznünk, amely egy csoport, vagy csoportok 

összehangolt, közös munkája révén elképzelhető. A bécsi lelkészre igen nagy hatást 

gyakorolt a dél-magyarországi út. Möller bevallása szerint: „Ha nem kaptam volna 

egyenes hívást az Úrtól 1898 telén, hogy a Bácskába menjek, akkor biztosan Budapesten 

kezdtem volna.”138  

 

Bár Robert Möllert a Bácskában már 1898 novemberében, a legelső látogatása 

alkalmával egy állandó helyi prédikátor iránti kéréssel fogadták, Franz Havranek 

csaknem egy teljes év elteltével, 1899 őszén érkezett szolgálati helyére az Észak-

Németországi Évi Konferencia jóváhagyásával.139 A helyzetnek egyházszervezeti okai 

voltak: mivel a kapcsolatfelvétel Bécsen keresztül történt, ezért a délvidéki németeknek 

annak Évi Konferenciájához, azaz Észak-Németországhoz kellett fordulniuk. (A 

Németországi Évi Konferencia 1893-ban vált ketté Észak- és Dél-Németországi Évi 

Konferenciákká.)140 Havranek, aki a magyar egyháztörténet egyik nagy ismeretlenje, a 

frankfurti Lelkészképző Szeminárium első cseh hallgatója, éppen 1899-re fejezte be 

                                                 
135 Möller. (1931) 6. p. 
136 Uo. 
137 Funk Márton: A methodizmus Magyarországon. In: Kriege. (1922). 230. p. 
138 Möller. (1931) 6. p. Möller itt tévesen 1896 teléről írt. 
139 Ennek magyarázata az a sajátságos működési elv lehet, amely a metodista egyházi struktúrát jellemzi. 
A Püspöki Metodista Egyházat – s a későbbi Metodista Egyházat is – sajátos konferencia-rendszer 
határozza meg. Az egyház életét befolyásoló alapvető döntések konferenciákon szület(het)nek, amelyeket 
az összehívásuk gyakorisága után évi konferenciáknak nevezünk. Az önálló missziói, illetve évi 
konferencia összehívása egy fejlődési folyamat része, melyet a fokozatoknak sora előz meg. A 
magyarországi németek kérvénye így kerül csak 1899 júliusában az ügydöntő Évi Konferencia elé. (A 
konferenciai év „keresztféléves”: az egy esztendőt az év közepétől számítják.) 
140 Kriege. 223. p. 
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teológusi tanulmányait.141 Egy frissen képzett fiatal munkatársról volt tehát szó, akinek 

első szolgálati helyén egy új missziós terület kihívásaival kellett szembenéznie. Franz 

Havranek évi konferenciai jóváhagyással kezdhette meg munkáját az országban, mint 

Magyarország első állandó, vagyis helyi prédikátora. Egyházjogilag tehát ekkortól, 

1899. szeptember 19-től is számíthatnánk a metodista lelki munka kibontakozását 

hazánkban.  

 

A dolgok menete azonban nem várt fordulatot vett. Az eddigi incidensektől mentes, sőt 

barátságos fogadtatás után, Verbászon a helyi csendőrség agresszív módon „lecsapott 

munkájára, az összejöveteleket pedig betiltotta”. Az ezek után titkos keretek között 

működő közösséget a csendőrség „kinyomozta”, és „bár magát Havraneket nem tudta 

csapdába ejteni, három metodistát sikerült elkapnia, és fejenként 90 korona bírsággal 

sújtotta őket a tiltott összejövetelen való részvételért”.142 A magyarországi metodizmus 

évszázados történetének egyik legsúlyosabb eseménye ez. Az erőszakos üldözéstől 

elmenekülő Havranek többet nem szerepel a forrásokban. A helyzet sajátossága, hogy bár 

gyülekezet létével 1899 őszétől egészen biztosan számolhatunk, a szó szoros – ismét 

egyházjogi – értelmében véve metodista tagság még nem volt az országban. Az 

egyháztagság csak a tagfelvételi procedúra gondos betartásával valósulhatott meg. Az 

egyház első próbatagjainak felvétele azonban Havranek nevéhez fűződik, aki ezzel 

megvetette a magyarországi metodizmus alapjait. A tagfelvételre 1900. május 20-án 

került sor, amikor – a fennmaradt Tagkönyv szerint – tíz verbászi és két kucurai személy 

csatlakozott a metodistákhoz. A próbatag-felvételi szertartás vezetője Havranek „főnöke”, 

a bécsi metodista lelkész: Robert Möller.143 A „rendes tagnak” való felvételre csak egy 

évvel később, 1901 májusában, immár Otto Melle (1875-1947) lelkész részvétele mellett 

került sor. Melle önként jelentkezett a bácskai munkára. Az ugyancsak frissen végzett 

teológus egy heti drezdai szolgálat után a Szászország fővárosában folyó „kellemes 

munkából”144 lépett ki hírtelen elhatározásból, mert úgy gondolta, az ő feladata az elakadó 

bácskai munka folytatása. 1943-ban írott önéletrajza szerint 1900 októberében Carl Schell 

észak-német szuperintendenstől, majd egy személyes beszélgetés során magától Robert 

                                                 
141 Streiff. 118-119. p. 
142 Copplestone i. m. 331. p. és Melle: Das Walten Gottes. 302. p. 
143 Ellentmondás, hogy Copplestone 14 próbatagról tud (i. m. 331.), de ez esetleg a teljes magyarországi 
metodisták számát is jelenthette forrásában. Tehát a 12 próbatag, valamint Havranek és Möller személyét.  
144 Funk. (1922) 230. p. 
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Möllertől hallott a bácskaiak „csodálatos” történetéről.145 Az ekkor 25 éves fiatalember 

1900. december 8-án érkezett meg új helyére, ahol a „kereső lelkek egy félénk és csalódott 

kis csapatával találkozott.”146 Az év egy roppant meghatározó eseménnyel zárult. A 

Havranek után megjelenő új prédikátor, a metodista magatartásnak és kommunikációnak 

egy egészen új típusát mutatta be Verbászon, 1900 karácsonyának első napján, december 

25-én. Bár a helyi főszolgabíró megtiltotta a karácsonyi prédikációt, börtönbüntetést ígért, 

a metodista misszionárius kitoloncolását, a talpraesett fiatalember, aki élete első 

gyülekezetével még csak három hete sem állt munkában, találós kérdések formájában – 

„ami nincsen megtiltva”147 – mégiscsak prédikált a szabályok szerint előre bejelentett 

helyen és időben. Verbász és Szenttamás várakozó közösségei fellélegezhettek, hiszen az 

1901. évet egy különleges metodista lelkész oldalán kezdhették meg. Elárulhatjuk: Otto 

Melle maradt, s a következő két évtized magyarországi metodizmusának legmeghatáro-

zóbb személyisége lett. 

 

 

2.2. A KORAI ÉVEK ÉS A KITELJESEDÉS (1901-1911) 

 

Szenttamáson az 1901-es esztendő bátorítóan indult, a „látogatók száma egyre csak nőtt”, 

1901 márciusában már 40-50 résztvevője volt a vasárnapi istentiszteletnek. A forrásokból 

arra következtethetünk, hogy Újverbászon már ekkor is egy nagyobb közösség működött. 

A visszaemlékező Melle Verbászt „főállomásként” (Hauptsation) említi, amely a 

„legnagyobb gyülekezeti alkalmakkal” és a legszebb előrehaladással bírt.148 A két 

gyülekezet súlya közötti különbséget az 1902-es taglétszám (tagok és próbatagok 

száma) is jelezte: Szenttamáson ebben az évben 29, míg Verbászon már 41 tagot 

számlált az éppen születő metodista egyház.149 Szenttamás ekkor egy 14 ezer lakosú 

nagyközség, amely Melle szemében egy „tiszta szerb falu”, görög-keleti egyházzal, kis 

katolikus magyarsággal, és ötven evangélikus német családdal.150 Újverbász majdnem 

teljes mértékben német község (a németek többsége Hessenből és Pfalz-ból származott), 

                                                 
145 F. H. Otto Melle: Lebenserinerungen. Kézirat. MMEL IV. 66/2. Visszaemlékezések, megemlékezések, 
történeti írások. 43. doboz.3-5. p. 
146 Funk. (1922)  231. p.  
147 Melle. (1925) 332. p. 
148 Melle. (1925) 304. p. 
149 F. H. Otto Melle: „Bericht”. Wächterstimmen, 1902 Juli. In: Zehrer. (1997/2)  Ergänzung Seite 6.  
150 Uo. 
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tízezer lakossal, kis magyar lakossággal.151  

 

A települések lakóival ismerkedve a fiatal lelkipásztor meghatározó következtetésekre 

jutott. A bűnbánat, illetve bűnfelismerés gyengesége kapcsán Melle megfogalmazta az 

egyház első tudatos önmeghatározását: „Hogyha valahol a munkánkra szükség van, 

akkor itt biztosan, és a bizalom lelkével hiszem, hogy a cselekvő Szentléleknek 

sikerülni fog ezen emberek között »a szentek közösségét« megteremtenie.”152 A 

metodista munkának ilyetén módon, isteni küldetésként való meghatározása, 

identifikációja az 1901-től 1905-ig tartó négy év során a gyülekezetekben tartott 

negyedévi konferenciákra készülő jelentésekben folyamatosan jelen volt. A szenttamási 

egyházi háttér lelkészi jellemzésekor fény derül a metodista alternatíva esélyeinek 

mélyebb összefüggéseire is. Melle 1902-ben írott szavai szerint a magyarok buzgó 

római katolikus papjának elődje önkezével vetett véget életének. A csekély számú 

német lakosságot evangélikus lelkész ugyan látogatta, de 20 kilométeres távolságból 

évente 2-3 alkalommal csak azért, hogy a hitközség gyermekeit lekonfirmálja és 

úrvacsorát osszon.153  

 

A verbászi helyzetet ezekben az években is a városvezetés nehezítette meg. A verbászi 

jegyző, akinek fia egyébként evangélikus lelkész, körülbelül az 1902-es év közepéig 

aktívan a metodisták elűzésén fáradozott. Folyamatosan vádolta a gyülekezetet, s gyakran 

küldte ki a csendőrséget annak feloszlatására. A bomlasztó igyekezet azonban ellenkező 

hatást váltott ki. A gátlás kíváncsiságot gerjesztett, sokan szerették volna látni, miként 

folyik egy prédikátor letartóztatása. Mellét végül a főszolgabíró mentette fel a vádak alól, 

amely szerint betegeket látogatott és megpróbálta őket a bűneikből megtéríteni.154 (Annak 

ellenére, hogy Szenttamáson kedvezően fogadták a metodistákat – 1901 karácsonyára a 

                                                 
151 Uo. és az 1919-es születésű, szenttamási Csizmár Andrással folytatott beszélgetés (Szeged, 2004. 
április 22.) alapján. 
152 Protokollbuch der Vierteljahrs-KOnf. Bács Szenttamás. Kézirat, 1901-től 1922-ig történő 
bejegyzésekkel. A továbbiakban: Protokollbuch.  1901. március 4. Magyarországi Metodista Egyház 
Levéltára. 
153 F. H. Otto Melle: „Bericht”. Wächterstimmen, 1902 Juli. In: Zehrer: Die Beziehungen. Ergänzung 
Seite 6. Figyelemre méltó a metodista önmeghatározás pozitív megfogalmazása. Annak ellenére, hogy a 
drezdai fiatalember rövid időn belül tisztában van „kollégái” munkájának árnyoldalaival, mégsem 
„bennük” – tehát: ellenük – identifikálja magát, egyházát és annak feladatát, hanem mindnyájuk 
munkájának közös céljában, magában az emberben. Elképzelhető, hogy Melle tudatosan cselekszik, és 
szándékosan kerüli annak kimondását, hogy egy város lelkisége az egyházak tevékenységét is minősíti. 
154 F. H. Otto Melle: „Bericht”. Wächterstimmen, 1902 Juli. In: Zehrer. (1997/2)  Ergänzung Seite 6. 
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„jegyző úr” is ellátogat a gyülekezetbe155 –, a városvezetéssel itt is meggyűlt az új felekezet 

baja.) A metodista-kérdés erőszakos megoldásának kudarcára és csapdájára 1904-ben a 

bácskai evangélikus egyház vezetésének is rá kellett döbbennie. A szenttamási negyedévi 

konferenciák jegyzőkönyvének (a továbbiakban: Protokollbuch) beszámolója itt önmagáért 

beszél:  „Minthogy (…) különös figyelemmel kísérték Szenttamást, elhatározták egy lelkész 

idehelyezését, akinek a metodizmust gyökerestül ki kell irtania. Válaszként a legutóbbi 

vasárnap 10 személy jelentette be kilépését az evangélikus egyházból. Mások követni 

akarják őket.”156  

 

A korai évek krónikájának írásakor az identitás-kérdés kifejtésében okvetlen helyet kell 

adnunk a nemzetiségi tematikának is. Szembe kell néznünk a helyzetnek azzal a 

sajátosságával, hogy a Magyarországon meginduló metodista misszió valójában nem 

„magyar”, hanem alapvetően német munkát jelentett. Ezen a ponton azonban ki kell 

igazítanunk Karl Zehrert, hiszen a források tükrében úgy tűnik nem megengedhető az az 

általánosító megfogalmazás, amely szerint a bácskai németek között dolgozó „Mellét és 

munkatársait újra meg újra azzal vádolják meg, hogy pángermán szervezkedés vezetői”. 157 

A vizsgált időszakban a lelkészi beszámolókat rögzítő Protokollbuch egyetlen alkalommal 

sem említette a hatóságok nemzetiségi alapú zaklatásait!158 A korai évekre nézve el kell 

oszlatnunk azt a téves képzetet is, miszerint a meginduló metodista misszió kizárólag német 

munka lett volna. A cáfolat megkérdőjelezhetetlen: Melle érkezése után három, az első 

bácskai látogatás után öt évvel, 1903 telén, valószínűleg 1904 januárjában Szenttamáson 

magyar közösség alakult! A Protokollbuch 1904. február 1-i feljegyzése szerint: „Jakob J. 

testvér Szenttamáson egy magyar ifjúsági kört alapított, amelyet átlagosan 8-10 fiatalember 

látogat. A többségük kétségtelenül még messze van az Isten országától, majdnem annyira, 

mint a pogányok, de reméljük, hogy az Úr használni fog bennünket abban, hogy őket hozzá 

vezessük.”159 Fiatal magyarokról, illetve magyarul beszélő fiatalemberek 8-10 fős 

csoportjáról volt tehát szó, mely kifejezetten korosztályi alapú, ráadásul csak férfiakból állt. 

                                                 
155 Protokollbuch. 1902. „május vége”. 
156 Protokollbuch. 1904. október 23. 
157 Karl Zehrer: Dr. F. H. Otto Melle und Martin Funk – zwei prägende Gestalten der frühen 
Metodistenkirche in Ungarn („A magyarországi metodista egyház kezdeteinek két meghatározó alakja”). 
3. p. Kézirat, 1997. 9. Magyarországi Metodista Egyház Levéltára (MMEL) IV.66/2. Visszaemlékezések, 
megemlékezések, történeti írások. 42. doboz. 
158 Zehrer feldolgozása ott követ el hibát, hogy az 1906-os és 1908-as Észak-Németországi Évi 
Konferenciai jegyzőkönyvek „élményeit” terjeszti ki egy korábbi időszakra. Zehrer. (1997/1) 28. 
hivatkozása. 
159 Protokollbuch. 1904. február 1. 
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Ennél is fontosabb következtetésünk, hogy a szenttamási német gyülekezetnek már 

korábban, 1904-et megelőzően is lehettek magyar látogatói, sőt próbatagjai! Ezt éppen 

Jakob esete igazolja, aki a tagkönyvi bejegyzés szerint már 1903-ben próbatagja az 

egyháznak.160  

 

A magyarországi metodizmus fejlődése a területi kiterjedésen is jól lemérhető. A 

források alapján úgy tűnik, hogy Melle Verbász és Szenttamás mellett már a 

kezdetekkor is két kisebb „állomáson” teljesített szolgálatot. Így tarthatjuk számon 

Kucorát – ahol 1500-2000 német élt –, és az 1898-as Möller-féle látogatás harmadik 

helyszínét, Feketehegyet. (Utóbbi helyet azonban talán csak 1902-ig, hiszen ebben az 

évben igehirdetői állomásként már nincs megemlítve neve.) Ellenben egy pontosan meg 

nem jelölt időpontban felbukkant a sváb többségű falu Szeghegy (vagy Szekics).161 Bár 

általánosságban azt mondhatjuk, hogy az állomások részletes történetét, egyáltalán azok 

pontosabb listája egyelőre nem ismert, egy helyszínről mégis bővebbek az ismereteink. 

A legfontosabb területi fejleményről van szó. Ez a történet a Szerémségben kezdődött, 

feltehetőleg 1902-ben. A mozgékony Melle, mintha nem lett volna elegendő munkája, 

missziós útra indult, s vállalkozásában csaknem sikerrel is járt. „Bibliai beszélgetést” 

szervezett, melyet minden bizonnyal a szerémségi németek részvételével tartott meg, 

ám a hatóság letartóztatta, s karhatalmilag kitoloncolta.162 A nyughatatlannak tűnő 

prédikátor azonban nem állt meg. Folytatva útját talán még 1902-ben megérkezett 

következő állomására, Újvidékre, ahol a következő évből származó beszámoló szerint 

áttörés következett be, s hatalmas iramban bontakozott ki a metodista munka. Az 

újvidéki németek között 1903 közepére egy jól megalapozott közösség jött létre, amely 

az önállóság útjára kívánt lépni. Miután Melle felvette az első próbatagokat – 1904. 

március 20-án nyolc fő csatlakozását jegyezhetjük fel –, a gyülekezet helyi prédikátor 

nélkül is megalakult.163 1904-ben Melle bizakodva tekinthetett a jövő felé. Négy év alatt 

                                                 
160 Protokollbuch. 1904. június 5., Kirchenbuch der Bischöflichen Methodisttenkirche. Bremen, 1898. A 
Püspöki Methodista Egyház tagkönyve. A továbbiakban: Kirchenbuch 1898. Bejegyzések 1900. május 
20-tól. 16. p. MMEL Gyülekezeti törzskönyvek, nyilvántartások. 
161 A bekezdés Melle. (1925) 304. p. és Uő: „Bericht”. Wächterstimmen, 1902 Juli. In: Zehrer. (1997/2)  
Ergänzung Seite 6. alapján. 
162 Melle. (1925) 304-305. p. 
163 Kirchenbuch 1898. 17. p. MMEL Meg kell jegyeznünk, hogy a hatóságok kezdettől fogva 
jóindulatúan viseltetnek a metodisták felé. (Békeharang. 1911/12.) Újvidék majd 1904 őszétől kapja meg 
az áhított lelkészt, Robert Schuldt személyében, akinek igehirdetői állomásaként már ebben az évben 
feljegyezhetjük Tiszakálmánfalvát is. (Erre következtethetünk abból, hogy a tiszakálmánfalvai gyülekezet 
1914-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. (Békeharang. 1914/23.) A gyülekezetet egy 1911-es 
forrás részletes körzetleírása alapján sorolhatjuk Újvidékhez. Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz 



 49 

a misszió gyümölcseként egy magyarországi metodista teológus már a frankfurti 

szemináriumban tanult, az „itthoni” metodista munkában – a Szenttamás–Verbász–

Újvidék háromszögben – pedig már egyszerre három főállású munkatárs dolgozott. A 

„felügyelőprédikátor” (Aufsichtsprediger) Melle – amiként a jegyzőkönyvek nevezik – 

elégedett lehetett. A fejlődés látványos volt. Magyarország 1901 nyarától már nem 

Ausztria egyik gyülekezetének kihelyezett állomásaként, hanem független körzetként 

működött. Sorozatban történtek megtérések, s ehhez kapcsolódóan állandósultak a 

gyülekezetbe való felvételi kérelmek, a próbatagnak, illetve rendes tagnak történő 

felvételek. Megszűnt a látványos hatósági ellenállás, a prédikátor új állomásokon 

indíthatott munkát, amelyeken új segítőtársakkal folytathatta szolgálatát. Az 1897 és 

1900 között ugyancsak Frankfurtban tanuló Melle számára mindez egyben azt is 

jelentette, hogy három éves teológiai tanulmányait követően, 1900 és 1904 között a 

kötelező kiküldetési gyakorlatát – az úgynevezett „konferenciai tanulmányokat” – 

„nagyon jó eredménnyel” abszolválta.164  

 

Ha értékelni akarnánk az 1905-ig tartó, összességében hét éves időszakot, akkor azt 

kellene mondanunk, hogy a metodista egyháznak egyértelműen sikerült megvetnie a 

lábát Magyarország „szélső szegletében”. 1905-re Bécstől függetlenül, önálló 

körzetként működött Bács-Bodrog vármegyében, három állandó lelkésszel, egy 

teológussal, és legalább hat igehirdetői állomással, gyülekezettel. A „láb megvetését” 

tehát nevezhetjük kifejezetten szilárdnak, minősíthetjük megalapozásnak. Az 

ambiciózus Otto Melle – aki továbbra is nagy elszánással vezette a munkát – 

mindenesetre így tekintett vissza az elmúlt esztendőkre: a még mindig csak 30 éves férfi 

1905-ben elég erősnek tartotta az alapot ahhoz, hogy építkezni kezdjen rajta, még pedig 

nem kisebb nagyságú és távolságú helyen, mint az ország fővárosában, Budapesten. 

Tervének felvetésekor – Wilhelm Michael Schütz szuperintendens tájékoztatása szerint 

– az anyagi fedezet nem állt rendelkezésre. A szuperintendens megoldási javaslatában a 

Püspöki Metodista Egyház Missziós Hivatalához irányította a dél-magyarországi 

metodista misszionáriust. A hivatal meglepő gyorsasággal pozitívan fogadta a kezdemé-

nyezést, és az 1905-ös Észak-Németországi Évi Konferencia Otto Mellét a Bácskából 

                                                                                                                                               
der Prediger der Bischöflichen Methodistenkirche in Oesterreich-Ungarn. é. n. [Valószínűleg 1911. – K. 
A. L.]) 44. p. 
164 Zehrer. (1997/1) 6. p. 
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Budapestre helyezte az ottani munka megkezdésére.165 E megbízással a „kiteljesedés 

éveinek” legjelentősebb eseménye vehette kezdetét, megindulhatott a budapesti 

gyülekezet megalapítása.  

 

Az 1898-as, 1899-es és 1900-as helyzettel való összevetésből kiderül, hogy a budapesti 

misszió indítása alapvetően eltért a korábbiaktól. A fővárosban nem voltak meghívók. 

Nem tudunk a metodista prédikátorra várakozó kisebb-nagyobb csoportokról, nincsenek 

szoros ismerősök, s úgy tűnik, a lazább kapcsolatok is hiányoztak. Az Erzsébet körút 48. 

szám alatt 1905. november 16-án csütörtökön mégis sor került az első fővárosi metodista 

imaórára.166 Az első istentiszteletet Melle már november 21-én megtartotta – 

természetesen németül. (Melle 1908-ban, hét éves itt tartózkodás után azonban már 

magyar nyelvű prédikációt tartott.167) A misszió már a kezdetektől túllépett a német 

nemzetiségi határokon. December 10-én egy magyar kékkeresztes csoport a metodista 

imateremben tartott gyűlést. 1906. január 14-én Melle már magyar hallgatóság előtt 

beszélt – egyelőre „Thomasko testvér” tolmácsolásával. 1906 első felében több napos 

evangélizációt szervezett, melynek végén előrehívta mindazokat, akik az Istenhez térés 

lépését szerették volna megtenni. A teremben hátramaradó csapat tagjai németül és 

magyarul imádkoztak bűnbocsánatért. Nem sokkal ezután – 1906. május 20-án – Melle 

fölvette a metodista egyház első nyolc budapesti próbatagját. Áprilisban a fővárosi munka 

fél éves állásáról a Püspöki Metodista Egyház európai misszióját Svájcból felügyelő 

William Burt püspök (1852-1936, püspök: 1904-1912) személyesen győződött meg. Nem 

tudjuk, milyen összeköttetés révén, de látogatása során a püspök Otto Mellével együtt 

audienciát kapott Apponyi Alberttől, az akkori vallás- és közoktatásügyi minisztertől.168 

 

Az 1907-es esztendő fontos eseményét jelentette, hogy Otto Melle az Ausztria-

Magyarországi Kerületként önállósított terület szuperintendense lett. A budapesti közösség 

vezetésébe ekkor kapcsolódott be Jakob János, aki éppen 1907-re fejezte be három éves 

teológiai tanulmányait Frankfurtban. Az 1907-es szolgálati listán tehát megjelent az első 

magyar metodista lelkész neve. Jakob a német istentiszteleteken helyettesítette Mellét, de 

ezzel egy időben ugyanabban a teremben elkezdte a magyar nyelvű igehirdetői szolgálatot 

                                                 
165 F. H. Otto Melle: Vom Anfang des Methodismus in Budapest und Ungarn. 9. p. Evangelist für die 
Donauländer. 11. Januar 1931 
166 Uo. 
167 Protokollbuch. 1908. június 1. 
168 Melle. (1931) 9. p. 
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is. A tevékeny fiatalember emellett munkát kezdett Palotaújfalun, lefordította a Püspöki 

Metodista Egyház Általános Szabályait, és traktátus sorozatot írt Az élet útja címmel.169 

Otto Melle 1910 júniusában hosszabb időre magára hagyta a fiatal fővárosi missziót: a 

magyarországi egyházak közüli egyetlen hivatalos küldöttként az Edinburgh-ben 

megrendezett Világmissziói Konferencián vett részt. A magyar egyháztörténeti 

szakirodalom Melle személyéről rendszerint nem tesz említést.170 A találkozó kiemelkedő 

jelentőségűnek számít, hiszen a nemzetközi ökumenikus mozgalom kezdőpontjaként 

tartják számon. Melle úti beszámolóit az egyház 1910-ben indult lapjában, a 

Békeharangban öt számon keresztül olvashatjuk.171 Melle Ottó végső összegzése a 

konferenciáról így hangzott: 

 

Az bizonyos, hogy a missziói történelemnek új, dicsőséges korszakába lépünk. Rajta, 
munkálkodjék ki-ki a maga körében úgy, hogy a világ népei mindnyájan nem sok idő 
múlva megismerjék az Urat.172 
 
 
Kiemelkedő esemény volt ugyanezen év október 1-én a Keresztény Könyvesház korlátolt 

felelősségű szövetkezet megalapítása, melynek részben a keresztény irodalom 

terjesztésében, részben pedig – jogi személyiségként – az egyházi vagyon legalizálásában 

lett szerepe. Ez a szervezet a következő években folyamatosan működött.173 

 

A budapesti gyülekezet lendülete – Melle elutazásával – 1910-ben megtört. Jakob 

ismeretlen okból ebben az évben elhagyta a közösséget. Melle kerületi szuperintendensi 

munkaköre mellett így kénytelen volt Budapestre több időt szánni, a rövid krízisből a fiatal 

gyülekezet megerősödve jött ki.174 Budapest krónikáját az 1910-es évszámmal kell 

lezárnunk korszakunkban. A kiteljesedés éveinek sokoldalú egyházvezetője példátlan 

                                                 
169 Jakob érkezése a budapesti közösségben látványos változásokat eredményezett. Az Erzsébet körúti 
metodista istentiszteletek német és magyar nyelven folytak, az ünnepélyes alkalmakkor az énekek, a 
köszöntések, és a szavalatok német és magyar nyelven hangoztak el. „A változatosság kedvéért” olykor a 
magyar igehirdető prédikált németül, vagy a német magyarul. A vasárnapi iskolában azonban érdekes 
módon kizárólag a magyar nyelvet használták. Melle. (1931) 9. p. 
170 Melle a Püspöki Metodista Egyház Missziós Bizottságának küldötte volt, az európai metodistákat 
képviselite Békeharang. 1910/8. A magyar szakirodalom általában úgy emlékezik meg a találkozóról, 
mint amelyen egyetlen magyarországi kiküldött sem vett részt. Kizárólag Kováts J. István sajtótudósítót 
említik. Pl. Interjú Czeglédy Sándorral „Amszterdam – 1948” jelentőségéről. In: Hafenscher Károly 
(Szerk.): „Hogy mindnyájan egyek legyenek”. 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyarországon. 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Budapest, 1993. 69. p. 
171 Békeharang. 1910. augusztus, szeptember, október, november, december. 
172 Békeharang. 1910. december 
173 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 31-32. p., Melle. (1931) 9. p. 
174 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 39. p. 
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dolgot tett: evangélizációs céllal magyar nyelvű metodista havilapot alapított. Az ötleteiben 

úgy tűnik kimeríthetetlen Melle 1910 januárjában kiadóként indította útjára a 

magyarországi metodizmus történetének első rendszeresen megjelenő újságát, a 

Békeharangot.175 A lap egyúttal jelzés is: Otto Melle, aki már kilenc éve élt 

Magyarországon megingathatatlanul biztos volt abban, hogy a metodista egyháznak 

feladata van a magyarok között. (A baptista felekezet hasonló nevű lapja, a Békehírnök 

1895-ben indult.) 

 

Bár kétségtelenül a budapesti munka kifejlődését kell ezen időszak leglényegesebb 

eseményének tartanunk, nem feledkezhetünk meg a bácskai gyökerekről, a kiindulópontról. 

A kiteljesedés hét évének kutatásában talán legsúlyosabb hiányként kell megemlítenünk, 

hogy a három Bács-Bodrog vármegyei körzetből csupán egyetlen konferencia jegyzőkönyv 

van birtokunkban. Ugyan a szenttamási Protokollbuch a korszakot kifejezetten részletesen 

örökíti meg, a forrást szűkösnek, behatároltnak kell tekintenünk, hiszen a Szenttamási 

Körzetről szóló beszámolók természetes módon a legritkább esetben szólnak a verbászi és 

újvidéki körzetekben folyó metodista munkáról.176  

 

A budapesti misszió 1905-ös megindításának feltétele az volt, hogy Szenttamás új 

prédikátort kapjon. Otto Hänel személyében ez meg is történt, akit 1906-tól Ernst Voigt, 

majd 1907-től Albert Ohlrich (1882-1943) követett. A három lelkész által írt értékelésekből 

kiderül: a Dél-Magyarországon még tíz éve sem dolgozó metodistáknak át kellett élniük, 

hogy a kezdeti lelkesedést közömbösség követte, sőt a hanyatlás jelei is felsejlettek 

előttük. 1905-től kezdődően mindkét helyzetről olvasunk a jelentésekben, mindig a 

megújulás, az előrelépés iránti igény megfogalmazódásával együtt. Épülés azonban 

mégiscsak történt. 1905-ben került felvételre a Szenttamási Körzetben állandó 

állomásként Kiskér (emellett tudunk Nádaljáról, Sóvéról, Tiszaistvánfalváról és 

Révújfaluról). Verbásznak – ahol az 1905/1906-os konferenciai évtől 1908 februárjáig 

Albert Reinsberg a körzeti lelkésze – Kucora mellett Szeghegyen van állandó igehirdetői 

                                                 
175 Jakob János az 1910-es lapindítástól hét hónapig volt szerkesztője az újságnak. Otto Melle 1910 
augusztusától 1913 márciusáig töltötte be a szerkesztői pozíciót. A havilap kinyomott példányszámáról a 
kutatásaim során egyetlen adatot leltem fel: az 1911-es bécsi konferencia 1000 példányos terjesztést 
irányozott elő. Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 32. p. Melle egyébként Magyar evangélista 
címmel egy másik magyar nyelvű metodista lap indítását is tervezte. A terv anyagi okok miatt nem 
valósult meg. Melle. (1931) 9. p. 
176 Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy az elkövetkező években a három bácskai körzet közül a 
szenttamási lett a legnagyobb, emellett pedig ez volt az egyetlen település, ahol szervezett módon folyt a 
magyarok közötti lelki munka. Szenttamás tehát kiemelt figyelmet érdemel. 
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állomása.177 A lelkészi munka tehát mintha nem igazolná vissza az aggódó szavakat. A 

„csendes leállás”, a „felfelé kiáltozás a munka helyett” sokkal inkább a gyülekezetekre 

vonatkozhatott, melyeknek tagjai talán elkezdték lelkészük vállára terhelni a közösség 

építésének feladatait. Voigt megjegyzései korának minden isteni iránt való határtalan 

közömbösségéről s a roppant anyagias gondolkodásmódról, mely szerinte a jövő egyházát 

is áthatja, ugyanebbe az irányba mutatnak.178 

 

1908-ban érkezett Szenttamásra Martin Funk, a későbbi Funk Márton, aki 1920-1931 

között szuperintendensként vezette a magyar egyházat. Vele egy időben érkezett 

Verbászra Hermann Melle, akinek személyében a gyülekezet megkapta a leghosszabb 

ideig ott állomásozó helyi lelkészét. Hermann Melle négy éven keresztül, 1912-ig volt 

vezetője a Verbászi Körzetnek. Az 1908-as lelkészi helyezések harmadik fontos 

személye Alfred Mehner, aki Wilhelm Lichtenberger prédikátort váltotta fel kétévnyi 

újvidéki szolgálatában. Mehner ugyancsak 1912-ig vezette gyülekezetét. Munkássága 

valódi kiteljesedést hozott. Odahelyezésekor az akkor már kerületi szuperintendens Otto 

Melle feladatként határozta meg számára egy újvidéki ingatlan megteremtését. Az 

építkezés 1911 közepén kapott szabad utat, s a lelkészlakással rendelkező első 

magyarországi metodista kápolnát (300 férőhellyel) ezt követően rendkívül gyorsan, 

már 1911. november 5-én fel is avatták.179  

 

A hazai metodista munka kiteljesedését nemcsak a Budapesti Körzet megjelenése és 

kibontakozása, az állomások számának növekedése, a Szenttamási Körzet Verbászt 

felülmúló látványos fejlődése és az újvidéki kápolnaépítés fémjelezte, hanem azok a 

változások is, melyek ugyancsak Szenttamáson, a megkezdett magyar munkában 

következtek be. Ebből a szempontból mindenképpen ki kell emelnünk Kuszli Márk 

személyét, aki az ifjúsági kör élén 1906 telén bukkant fel a bácskai magyar munkában 

Jakob Gyula oldalán.180 Kuszlit 1907-ben nevezték ki a szenttamási magyar munka 

felelősének, segédprédikátori minőségben.181 A szenttamási magyar munka az 1907-1911 

közötti időszakban számos kihívást élt át. Ezekben az években volt először tapasztalható a 
                                                 
177 Protokollbuch. 1906. január 30., 1906. május 27., 1906. november 14.   
178 Protokollbuch. 1907. május 7. Voigt ennek példázására a negyedévi konferencia résztvevőivel 
megosztja azt a neki elmondott véleményt, melyet sokak esetében igaznak tart: „Az emberek egy ideig el 
fognak jönni magához, ha azonban azt a hasznot, amit maguknak elvárnak, nem kapják meg magától, újra 
hátat fognak fordítani.”  
179 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 38–39. p., Békeharang. 1911/12. 
180 Protokollbuch. 1907. január 28. 
181 Protokollbuch. 1907. november 28. 
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német-magyar testvérek közötti feszültség. Ekkor okozott először komoly problémát a 

terem kérdése is, amely a magyar lakta városrésztől távol szolgálta a vegyes nemzetiségű 

közösséget.182 Kuszli jelentéseiből kapunk hírt arról, hogy a magyar vasárnapi iskola 15-

30 gyermekét a katolikus pap és a tanítók az iskolából való kizárással fenyegették. De 

kisegyházi oldalról sem kímélték a metodista segédlelkészt: a helyi nazarénus hívek szó 

szerint Kuszli ellen dolgoztak. Felkeresték a gyülekezetbe látogatókat, kárhozattal 

ijesztgették őket, s azt állították, hogy a metodisták „hamis próféták” és 

„bálványimádók”.183 Az új magyar prédikátor iránti „kezdeti érdeklődés” nagynak 

nevezhető: vasárnaponta 50-90, szerdánként 30-50 személy vett részt a magyar 

alkalmakon.184 A magyar munka haladását nem csak az bizonyította, hogy a 

segédprédikátor megpróbált gyülekezetet alapítani Kucorán, járt Újvidéken,185 meghívták 

Bácsföldvárra, Óbecsére186 és Csurogra, valamint rendszeres házi istentiszteleteket tartott 

– pontosabban meg nem határozott, talán Szenttamás környéki – tanyákon, szállásokon, 

hanem az is, hogy 1908 februárjában, majd májusában Szenttamáson felvételre kerültek 

az első magyar próbatagok, akiket 1909-ben óbecsei, 1910-ben pedig csurogi jelentkezők 

követtek.187 A sikeres bácskai magyar munkát 1910-ben megakasztotta, hogy Kuszli Otto 

Melle mellett egy évig a budapesti magyar munkával lett megbízva. 1911 szeptemberében 

azonban Kuszli Márk tizenegy havi távollét után visszatért a Bácskába. A gyülekezeteket 

ugyan „szomorú állapotban” találta, de a régi erővel vetette bele magát a munkába. 

Októberben a szenttamási és óbecsei hálaadóünnepekre, valamint az újvidéki 

                                                 
182 Uo. 
183 „Sokkal jobban bánt azonban ezeknél a Temperenczesek azon osztálya, akik mindent a világgal 
velecsinálnak csupán a szeszes italt nem isznak állítólag. ezek, ha valaki beiratkozik az egyletbe legelső 
feladatuknak tartják a mi gyülekezetünket és a testvéreket ocsmányul lehordani »büdös methodisták« 
s.t.b., és így elidegeníteni iparkodnak a népeket tőlünk, én többször imádkoztam érettük az Úrhoz; 
ezeknek ellenünk való gyűlölete sokkal inkább fáj, mivel ezekkel bizonyos közösségünk van, ajánlatos 
lenne külön helyiség.” Protokollbuch. 1908. február 14. Bács megyében egyébként különösen erős bázisa 
alakult ki a nazarénizmusnak a megelőző évtizedekben. Az 1870-es években a Bácskát tartották a 
nazarénusok „tűzhelyének”, legfontosabb centrumának. Szigeti, 1988. 111. p. 
184 Protokollbuch. 1908. február 14. 
185 Protokollbuch. 1908. szeptember 26., 1909. február 5. 
186 1909 nyarán végén a helyi jegyző parancsára az istentisztelet közben a csendőrség letartóztatja és 
bekíséri Kuszlit. 16-20 fő kíséri őt a csendőrségre, ahonnan ügyvédi közbenjárásra szabadul. A 
gyülekezet mégis megalakul, az eset után nyolc nappal négyen csatlakoznak a metodista egyházhoz. A 
később is folytatódó atrocitások ellenére mások is követik őket. A becseiek – Kuszli stílusos 
megfogalmazásával élve – „jó harcosok”, „minden egyes tag egy-egy igehirdető is, akik nemcsak szóval, 
hanem példás viseletükkel is hirdetik a Jézus Krisztushoz való tartozásukat.” Protokollbuch. 1909. február 
5., 1910. január 29. Az 1910. május 3-án kelt jelentés szerint Óbecsén a katolikus papok izgatnak a 
metodisták ellen. Egészen elképesztőek azok a szavak, amelyek Kuszli szerint a szószékekről 
elhangoznak: „Elmondanak bennünket Istentelennek, hitehagyott s.t.b.nek. sőt Vesleit [sic!] is czitálta 
egy alkalommal, amikor a legenyhébb kifejezés, csaló, hamis Krisztus és próféta volt.” 
187 Szenttamás: Protokollbuch. 1908. február 14., 1908. június 1., Óbecse: Protokollbuch. 1909. február 
5., 1910., Csurog: Protokollbuch. 1910. január 29., 1910. május 3. 
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kápolnaavatásra már fellépésre készen állt az újjászervezett magyar énekkar.188 

 

A kiteljesedés éveinek befejező évszáma 1911. Nem véletlenszerű az évválasztás. A 

magyarországi metodizmus első nemzedékének fejlődésében az egyik legfontosabb 

lépcsőfok, hogy Ausztria-Magyarország továbbléphetett az önállóság útján: az 1911. május 

4-7. között Bécsben megtartott konferencia döntésének értelmében az Észak-Németországi 

Évi Konferenciától függetlenül, ezentúl Osztrák-Magyar Missziói Konferenciaként 

folytatódhat a munka. Az új Missziói Konferencia szuperintendense, bécsi székhellyel, Otto 

Melle. Ezzel a döntéssel egyházjogilag a két ország „közös” metodista egyháza függetlenné 

vált Észak-Németországtól. Az előrelépés ezúttal látványos volt. Az önállósodásnak 

leglényegesebb gyakorlati következménye, hogy Ausztria-Magyarország személyi és 

anyagi jellegű döntéseit többé nem Észak-Németországban hozták meg, hanem azok a 

missziói konferencia különböző döntési szintjein – mindenekelőtt az évente megrendezendő 

országos közgyűlésen, az évi (illetve jelen esetben missziós) konferencián – születtek.189  

 

A konferencia megalakulásának érdekessége, hogy hivatalosan is egybefűzte az Osztrák-

Magyar Monarchia területén működő metodista gyülekezeteket. Így tartoztak egybe a 

következő körzetek (zárójelben a körzethez tartozó igehirdetési állomások száma): 

Budapest (3), Graz (1), Szenttamás (8), Triest (3), Verbász (4), Újvidék (3), Wien I. (3), 

Wien II. (1). A listából kiderül, hogy 1911-ben Újvidék neve mellett Tiszaistvánfalvát és 

Tiszakálmánfalvát; Verbász neve mellett Szeghegyet, Feketehegyet és Kucorát; Szenttamás 

neve mellett Kiskért, Sóvét, Cservenkát, Újszivácot, Óbecsét és Csurogot; Budapest neve 

mellett – a főváros német és magyar gyülekezetein túl – Palotaújfalut kell állomásként 

feljegyeznünk. A magyarországi metodizmus történetében tehát 1911-ben négy körzetben 

18 gyülekezetről (Szenttamáson és Budapesten kettőt-kettőt) tudósítanak a források, 

                                                 
188 Protokollbuch. 1911. november 8. 
189 Az egyházszervezet felépítése szerint a Missziói Konferencia egy bizonyos létszám elérése után alakulhat 
Évi Konferenciává. A megelőző szervezeti lépcsőfokok: állomás – körzet – kerület. Az eddigiek alapján 
talán már világossá vált az első nemzedék életének egyik legkülönlegesebb sajátossága: a Bácska kezdetben 
szervezetileg az Észak-Németországi Évi Konferencia részeként a tőle csaknem 500, illetve 1200 km-re 
fekvő Bécs I. számú Körzethez, és a Berlin Kerülethez tartozott, azaz Havranek, majd Melle gyakorlatilag 
ausztriai, illetve németországi „kihelyezett” gyülekezeti állomások vezetői voltak! A magyarországi 
metodista munkának valódibb önállóságáról majd csak a tagfelvételeket követően, az 1901. esztendő 
nyarától beszélhetünk, amikor a Bácska „Magyarország Körzet” elnevezéssel Bécstől függetlenné vált. Az 
1907. június 19-24. között Berlinben ülésező Észak-Németországi Évi Konferencia arról hozott döntést, 
hogy az Ausztria-Magyarországon folyó munka szervezetileg önálló kerületként működjön tovább. A 
magyarországi egyház tehát még mindig Észak-Németországhoz tartozott, ám a függetlenedés útján haladva 
immár nem a Berlin Kerület része volt.  
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melynek tagsága (próbatag és rendes tag) összesen 313 főt tett ki.190 (Ebben a számban tehát 

nem szerepelnek a gyülekezet látogató tagjai, a gyermekek és a fiatalok sem.) A körzetek 

személyi jellegű változását a missziói konferencia szuperintendensének kinevezett Otto Melle 

Bécsbe költözése eredményezte. Melle helyére Martin Funk került Budapestre, Funkot pedig 

Paul Riedinger váltotta Szenttamáson. A májusban készülő jegyzőkönyv Kuszli Márkot 

még budapesti segédlelkészként jegyezte fel, ám tudjuk, hogy az 1911–1912-es 

konferenciai évet ő valójában Szenttamáson töltötte.191 A munka tehát terjedt. Valószínűleg 

a megnövekvő munkaterület, az azon megsokasodó szolgálati feladatok, s az összetetté váló 

személyi és anyagi jellegű kérdések egyszerre voltak okai annak, hogy az ausztria-

magyarországi munkát már nem lehetett Észak-Németországból kerületként vezetni. A 

függetlenség azonban csak részben nyújtott megoldást. Ugyan a helyi irányítás 

egyértelműen a működés hatékonyságának növekedését eredményezhette, Ausztria-

Magyarország metodista egyházának problémája elsősorban nem ez volt. A megalakuló 

konferencia szuperintendensi jelentésének befejezésében olvasható szavak szerint az 

egyháznak most elsősorban emberekre, „emberi erőforrásra” volt szüksége ahhoz, hogy a 

sikeresen felfejlődő, egy évtizedes munka kárt ne szenvedjen, a kiteljesedés meg ne törjön.  

 

 

2.3. AZ ELSŐ NEMZEDÉK FÉNYKORA (1912-1917) 

 

Amikor Otto Mellének 1911-ben Budapestről költöznie kellett, már feleségével és Otfried 

gyermekével együtt tette ezt.192 Az egyház hívó szavának a család engedelmeskedett, Bécs 

I. számú gyülekezete új lelkészt, a Trautsohngasse 8. új lakost kapott. A budapesti 

gyülekezetet ekkor 55 tag alkotta. Melle értékelése szerint az 1905-től 1911-ig tartó időszak 

Budapest számára a megalapítás ideje volt, melyet 1911-től 1920-ig „a háború viharaiban 

való megpróbáltatás” évei követtek.193 A háborút megelőző évekre azonban, úgy tűnik, 

hogy a „megpróbáltatásként” történő meghatározás nem alkalmazható. Amint az a 

következőkből látható: ezek az évek valójában a gyülekezet aktív periódusát jelentették, a 

közösség kész volt újat kezdeni. Martin Funk, az 1911-es Missziói Konferencia 

résztvevőjeként meglepődve fogadta a hírt, hogy a nagy kiterjedésű Szenttamási Körzetből 

                                                 
190 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 38., 44. p. 1902-ben 77, 1903-ban 96, 1904-ben 147, 1905-
ben 182, 1906-ban 204, 1910-ben 289 a tagok és próbatagok száma. 1910-ben hozzávetőlegesen 220 
gyermekkel számolhatunk a vasárnapi iskolákban. Uo. 24–25., 38.  p. 
191 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 45. p. 
192 Melle. (1931) 9. p.  
193 Uo. 10. p. 
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a kis fővárosi gyülekezetbe helyezték át. Funk első budapesti évei korántsem zajlottak 

eseménytelenül. 1911 szeptemberében, miután négy fiatalember a „nagyvárosi élet 

nehézségeitől megterhelve” a prédikátor segítségét kérte, különleges elhatározás született. A 

„csapat”, Martin Funkkal egyetemben, elhatározta, hogy az ekkor már Garam utca 23-ban 

található második emeleti prédikátorlakás mellett lakást bérel, ahol hat fiatal lakhat. A cél: 

fiatalok számára védelmet és megfelelő elhelyezést nyújtani a nagyvárosban. A Fiatal 

Férfiak Otthona (Jungmännerheim), amely tulajdonképpen egy fiúk részére fenntartott 

ifjúsági szállás, november 10-én nyílt meg. A három szobás lakás vezetője Johannes Fleps, 

a lakásról és a lakók étkezéséről egy házvezetőnő (Hausmutter) gondoskodott, lelki 

kérdésekben Funk „igazít útba”.194 A budapesti munka bíztató fejlődését jelezte az is, hogy 

a gyülekezet 1912. május 1-én helyszűke miatt költözni kényszerült.195 A Rottenbiller utca 

35. szám alatti ingatlan első emeletén az egyház „praktikusabb és pénzügyileg kedvezőbb” 

feltételek mellett egy öt szobás lakást bérelt, ahol a gyülekezet és az Otthon egyszerre 

kapott helyet.196 

 

A fővárosi gyülekezetnek azonban talán nem ez volt a legfontosabb vállalkozása. 

Ugyancsak 1912-ben történt, hogy a budapesti metodista közösség egy egyedülálló, 

addig egészen ismeretlen feladatot vállalt fel. A szociális gondoskodás jegyében dr. 

Fleischer Gyula kezdeményezésére az egyház megalapította Népirodáját. Az iroda a 

szegény sorban élők számára kívánt jogi, orvosi, illetve lelki tanácsot nyújtani. Dr. 

Fleischer Gyula, dr. Barta Bernát és dr. Földes D. Dezső mint ügyvédek, dr. Friedrich 

Wiesinger mint orvos, és Martin Funk lelkész, mint lelkigondozó állt az „ügyfelek” 

rendelkezésére. A korát megelőző jogi, egészségügyi, lelki segélyszolgálat mellesleg 

sem helyiséget, sem pedig pénzt nem igényelt: a „rendelések” térítésmentesen 

történtek a saját „otthoni helységekben”. Funk szerint a magyar fővárosban ekkor 

egyáltalán nem létezett ilyen jellegű intézmény. Az igény nagynak mutatkozott, a 

                                                 
194 Békeharang. 1914/2. Az alapítás, egyelőre tehát magánkezdeményezés, így az alapítók finanszírozzák 
az otthon berendezésének költségeit is. A gyülekezeten kívülről születő vállalkozás szükségességének és 
eredményességének elismeréseként a budapesti gyülekezet az 1912. május 12-i negyedévi konferencián az 
otthont átveszi. Evangelist für Oesterreich und Ungarn. 1912. 5., Martin Funk: Die Gemeindearbeit von 
1911-1931. Evangelist für die Donauländer. 1931. Januar 11. 11. p. 
195 Uo. 
196 Egy ebből az évből származó adat szerint az új helyen tíz fiú él, akik reggel és este közös áhítatot 
tartanak, továbbá van egy vonósnégyesük.196 Az otthon 2. éves jelentéséből ugyanakkor kiderül, hogy a 
szállás nem állandó lakhelyként működik: a fiatal férfiak otthonában két év alatt magyar, német, szerb és 
angol vendégek is megfordulnak. Nyitottsága révén az átmeneti szálláshely, úgy tűnik, igen hamar nagy 
népszerűségnek örvend: „Ma már mindenfelé az országban ismerik az otthon áldásait, mert innen is, 
onnan is akadt már valaki, aki otthon volt az otthonban.” – fogalmaz szellemesen az 1914-es jelentés. 
Evangelist für Oesterreich und Ungarn. 1912/5., Békeharang. 1914/2. 
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Népiroda hatékonyan működött: a lelki segélyszolgálat munkája nyomán 

szenvedélybetegek gyógyultak meg, és öngyilkossági kísérleteket sikerült megelőzni. 

Az elvállalt jogi közvetítések révén egyeseket megmentettek a hajléktalanságtól, sőt 

bírósági tárgyalásoktól, börtönbüntetéstől is.197 1913-ban mindezek mellett a 

budapesti metodista közösség a Bethánia Egyesület nővéreivel erősödhetett. A 

frankfurti metodista diakonissza egyesület ebben az évben nyitott állomást 

Budapesten (Margit körút 12.), két nővérrel.198  

 

A nagy lendületet a gyülekezet lelkésze szerint a világháború évei sem törték meg. „A 

gyülekezeti munka a háború ellenére normális módon folyt tovább”199 – állítja a 

visszaemlékező Martin Funk 1931-ben. Az 1917-ig tartó fénykornak egyik legszebb 

eseménye volt, hogy a háború „kellős közepén”, 1916-ban a fővárosi metodista gyülekezet 

ingatlant vásárolhatott magának. A páratlan esemény előzményeként Otto Mellét 1913-ban az 

a megtiszteltetés érte, hogy tavasszal a keresztény diákok világszövetségének, az Egyesült 

Államokbeli Lake Mohonkban (New York) tartott világkongresszusán másodmagával 

képviselhette az európai metodizmust. Melle rendkívül hosszú ideig, csaknem fél évig 

maradt, ezrek előtt beszélt a „magyar ügyről”, a magyarországi misszió esélyeiről. Többek 

között előadta azt az elgondolását is, amely szerint egy budapesti központi épület idővel a 

metodista egyház egész kelet-európai evangélizációs munkájának középpontja lehet.200 A 

nagy ívű ötlet nem várt támogatásban részesült: Fanny Nast Gamble asszony halála előtt 50 

ezer dollárt adományozott a Missziós Hivatalnak egy megfelelő budapesti ingatlan 

beszerzésének céljával.201 Az adományról szóló hír 1914. február 22-én érkezett meg 

Budapestre, ám a vételre – minden bizonnyal a közben kitörő háború miatt – csaknem napra 

pontosan két esztendőt kellett várni. A Felsőerdősor utca 5. szám alatti kétszintes ingatlant 

1916. február 18-án vásárolta meg az egyház 308 ezer koronáért. Az adomány a metodisták 

számára jel, bizonyíték arra nézve, hogy Isten akaratából, s nem véletlenül vannak jelen az 

                                                 
197 Funk. (1931) 11. p. A Népiroda 1929-ig működött. 
198 Uo., Békeharang. 1929/12. Érdekes, hogy a szolgálatba álló két diakonissza előzőleg a magyar 
fővárosban a református egyház szolgálatában állt. 
199 Funk. (1931) 11. p. 
200 Útja során Berea város Wallace Collegiumának teológiai fakultása tiszteletbeli doktorává választotta. 
Amerikai útjáról lásd a Békeharang következő számait: 1913/2., 1913/3., 1913/4., 1913/7., 1913/8., 
1913./10. 
201 Karl Zehrer: Dr. F. H. Otto Melle und Martin Funk – zwei prägende Gestalten der frühen 
Metodistenkirche in Ungarn („A magyarországi metodista egyház kezdeteinek két meghatározó alakja”). 
3. p. Kézirat, 1997. 8. MMEL IV.66/2. Visszaemlékezések, megemlékezések, történeti írások. 42. doboz. 
Gamble asszony összesen 220 ezer dollárt adományozott ekkor a missziós hatóság részére. Streiff. 121. p. 
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országban.202 Az 1917-ig tartó hat éves felvirágzás befejező eseményeként a Fiatal Férfiak 

Otthonának mintájára a Felsőerdősor utcában Leányotthon nyílt. (A megalapításra, a 

férfiotthon kedvező tapasztalatai után már 1914 májusában történt egy kísérlet. A május 28-i 

negyedévi konferencia már át is vette a kis gyülekezeti intézményt, ám a háború kitörése 

óvatosságra intett, a lakást novemberben felmondták, a bútorokat elraktározták.) A 

Felsőerdősor utcában a Fiatal Férfiak Otthona az első emeleten négy, a Leányotthon a 

második emeleten három szobával működött.203 

 

Visszatérve Bácskára, kijelenthetjük, hogy a „fénykor” megfogalmazást ott sem kell 

túlzásnak tartanunk. Ezekben az években folytatódott az a kiteljesedési folyamat, amelynek 

során Bács-Bodrog vármegyében településről településre előbb a metodisták híre, majd egy 

meghívást követően egy metodista lelkész jelent meg az érdeklődők kis csoportjának 

körében. Az 1911-es évig a „megjelenést” 20 különböző helyen regisztrálhatjuk. Az egyes 

falvakat, községeket, városokat jellemző kisebb-nagyobb előrelépések leírásába itt most két 

okból sem érdemes belemélyednünk. Egyfelől azért, mert a jelenlegi forrásaink nyújtotta 

kép erősen hézagos lenne, másfelől pedig azért, mert a kibontakozás lépcsőfokai csaknem 

teljesen megegyeztek egymással. A meghívók névsorát évenként a következő települések 

adják: 1912-ben Péterréve, 1913-ban Kula, Palánka, Csongrád vármegyéből 

Szeged,2041914-ben Csantavér, Kishegyes, Topolya, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből 

Kiskőrös, valamint a Torontál vármegyei Nagybecskerek. 1915-ben Ada, Kissztapárpuszta 

és Magyarkanizsa.205  

 

Érdemes végigpillantanunk a programoknak azon a színes során is, amely a szenttamási 

Protokollbuch-nak erre a korszakra eső, átlagosan 4,8 havonta megjelenő 15 

jegyzőkönyvében mutatkozik. A rendszeressé váló evangélizációk, húsvéti, karácsonyi, 

aratási hálaadó ünnepélyek mellett az egyház missziós ünnepséget és a háború alatt hazafias 

vagy nemzeti ünnepélyt is tartott.206 Ezeken túl megemlíthetjük a bibliaünnepségek, a 

megszentelődési napok, a hitélet konferenciák, a vasárnapi iskolai tanítók konferenciáinak 

                                                 
202 Békeharang. 1916/18. 
203 A Zápolya utca 35-ben található III. emeleti háromszobás lakást Emma Szcsuka kisasszony vezeti. 
Funk. (1931) 11. p., Funk. (1922) 241–242. p. A két forrás eltérően számozza a Zápolya utcai házat. 
Előbbi szerint a 36. utóbbi szerint a 35. szám alatt volt a leányotthon.  
204 Szegedről ld.: Békeharang. 1914/1., 1914/2., 1914/3., 1914/9., 1914/11.  
205 Protokollbuch. 1912. október 26., 1913. november 22., 1916. január 26–27. és Békeharang. 1913/7., 
1914/6., 1914/13. 1918-ben ezt a sort gazdagítja Temerin is. Protokollbuch. 1918. április 14. 
206 Protokollbuch. 1916. június 18., 1916. november 20. 
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és a halottak napi ünnepségek alkalmait is.207 Mindemellett a bácskai metodisták önálló 

konferencia-sorozatba is kezdtek: 1914 februárjától évente rendezték meg két-három napos 

téli vagy magyar konferenciájukat, melyen lelki kérdésekkel, bibliatanulmányozással 

foglalkoztak a részvevők.208 

 

A meglevő állomásokon működő gyülekezetek növekedését ékesen bizonyítják azok a 

tudósítások, amelyek a gyülekezeti helyiségek szűkösségéről számolnak be. A 

rendelkezésre álló termek az ünnepek, s olykor már az istentiszteletek alkalmával is több 

helyen bizonyultak túlságosan kicsinek. A nehéz helyzetből kivezető megoldás egyértelmű: 

vagy a meglevő termeket kellett megnagyobbítani, vagy nagyobb hely után kellett nézni. 

Kiskéren egyébként 1915-ben vásárolták meg az egy év múlva már kicsinek bizonyuló 

házat.209 Szivác kilencévi terembérlés után 1917. április 18-án jutott saját házhoz. A 

megvásárolt épület átalakítása után október 21-én a sziváciak kápolnát avathattak.210 A 

korszak kápolnaépítési sorát 1912. október 20-án Szeghegy indította. 1913-ból Óbecse, 

majd 1916-ból Újvidéki Körzetben Tiszakálmánfalva november 26-i avatását kell 

feljegyeznünk.211 Egy 1917 márciusából származó hír szerint Újverbászon ezekben az 

években csak a háború kitörése akadályozta meg az első magyarországi metodista templom 

felépítését.212  

 

Az egyházi ingatlanok számának növekedésén túl a bácskai „fénykornak” ugyancsak része 

volt a szociális nyitás. Amíg azonban Budapesten ez a Népiroda, és az ifjúsági otthonok 

megnyitásában nyilvánult meg, addig itt egy árvaház megalapítását jelentette. A ház 

megnyitását a növekvő számú hadiárvák különösen nyomorúságos helyzete tette indokolttá. 

A szenttamásiak kérvényét az 1916. évi Missziói Konferencia kedvezően fogadta, és az ügy 

támogatása mellett döntött.213 Az átadásra ez év november 19-én került sor. Az árvaház 

                                                 
207 Protokollbuch. 1912. október 26., 1914. március 18., 1916. június 18., Békeharang. 1917/3., 1917/7., 
Protokollbuch. 1916. január 26–27. 
208 Protokollbuch. 1914. március 18., Békeharang. 1916/4., 1917/3. 
209 Békeharang. 1915/17. 
210 Békeharang. 1917/10., 1917/22. 
211 Békeharang. 1912/11. Fénykép: A második kápolna Szeghegyen., 1916/21. 
212 Békeharang. 1917/6. A templom 1922-ben készült el. A II. világháborút követően a németek 
kitelepítésével a verbászi közösség majdnem megszűnt, az elhanyagolt épület állapota súlyosan leromlott, 
használhatatlanná vált. Felújítási munkálatai 2003-ban kezdődtek meg, újbóli átadására 2005. szeptember 
11-én került sor. Pripremila Marija Virag: The United Methodist Church in Vrbas, Serbia. Vrbas, 2005. 
213 Békeharang. 1916/14. Martin Funk minden bizonnyal elírja az évszámot, amikor az 1915. évi 
konferenciára datálja az eseményt. Funk. (1922) 242. 
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vezetője – 1917 őszén történő férjhez meneteléig – Gehl Erzsébet volt, akit a Bethánia 

Egyesület németországi diakonisszája, Milda Lehmann követett tisztségében.214 

 

A bácskai munka elismerését jelezte, hogy az Osztrák-Magyar Missziói Konferencia második 

ülését 1912. augusztus 29-e és szeptember 2-a között Újvidéken rendezték meg. Az ülésen 

John Louis Nuelsen, az első németajkú európai püspök elnökölt, aki William Burt utódjaként 

ettől az évtől kezdődően egészen 1940-ig látja el feladatát. Csak a harmadik Missziói 

Konferenciát tarthatta Budapest, s a tervezett program szerint csak 1914-ben lett volna az ülés 

helyszíne ismételten Bécs. Ám a háború közbeszólt. A negyedik konferencia időpontja 

szeptember 3-ról november 13-ra csúszott, helyszíne pedig Budapestre módosult, ahol 

„kiskonferenciaként”, a püspök távollétében, mindössze néhány lelkész részvételével került 

megrendezésre.215  

 

A személyi változások tekintetében a bácskai fénykor érdekes jelensége a segédprédikátorok 

számának és egyúttal szerepének növekedése. 1912 és 1917 között Georg Sebele, Karl 

Kreutzer, Gustav Malac, Oswald Bickel, az egyelőre ismeretlen keresztnevű Weninger és J. 

Mohr, valamint Ferdinand Mayr – és természetesen – Kuszli Márk nevét jegyezhetjük fel a 

segédek névsorában. A magyar gyülekezetek egy 1914-es híradás szerint mind Szenttamáson, 

mind Óbecsén és Csurogon „elég szépen” voltak látogatva.216 Jakob Jánost 1912-ben bízták 

meg a Verbászi Körzet irányításával. A háború kitörése folytán 1914-től ő lett a felügyelő 

lelkésze a Szenttamási Körzetnek is, 1915 végétől pedig ugyancsak ő felelt az Újvidéki 

Körzetért. Ez azt jelentette, hogy Jakob felügyelő prédikátorként a három bácskai körzetben a 

segédprédikátorokat irányítva látta el a munkát.217 A helyzet 1917 májusának közepén érte el 

tetőpontját, amikor Jakob Jánosnak is be kellett vonulnia.218 Jakob helyére egy 

segédprédikátor állt a Bácskában. A választás Sebele Györgyre esett, aki három hónapon 

keresztül „egészen egyedül” látta el a munkát. Augusztusban aztán Oswald Bickel, 

                                                 
214 Békeharang. 1917/22. Gehl Erzsébet férje Jakob Károly. Békeharang. 1916/21. 
215 Békeharang. 1912/10. Fénykép: Az első metodista konferencia magyar földön Újvidéken., Budapest: 
Békeharang. 1914/14., 1914/23. 
216 Protokollbuch. 1914. november 17. 
217 Protokollbuch. 1916. január 26., 1916. november 20. Klemens Gläsert mint bevonuló verbászi 
prédikátort csak a Békeharangból ismerjük. 1916/3. Lehetséges, hogy Gläser egyáltalán nem járt a 
Bácskában. 
218 Jakob Budapestre kerül, ahol okleveles gyógyszerészként a 16-os helyőrségi kórház gyógyszertárába 
van beosztva. Katonai szolgálata mellett jut ideje újra bekapcsolódni a Békeharang szerkesztésébe. Egy 
későbbi vallomásában elárulja, hogy a Vajdaságban végzett sokoldalú munka gyenge szervezetére káros 
hatással volt, s a főváros új viszonyai közt nyugalmat és pihenést talált. Békeharang. 1917/22., 
Békeharang. 1918/21. 
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októberben pedig Karl Kreutzer és Ferdinand Mayr segédprédikátorok kapcsolódtak be 

segítőtársnak.219  

 

A háború tehát nem csak „nagy vonalakban” érintette az egyházat. A metodisták 

résztvevőivé váltak a világháborúnak: a behívó parancsot sem a gyülekezetek tagjai, sem 

pedig annak prédikátorai nem tagadták meg. Otto Melle, a missziói konferencia 

szuperintendense például a budapesti kiskonferencián csak a zwickaui katonai 

szolgálatában kapott nyolc napos kimenőjének köszönhetően tudott részt venni.220 Az 

egyház kissé ellentmondásos háborús állásfoglalását jól példázza az a híradás, amelyet az 

1911-ben újra felbukkanó Jakob János, a Békeharang szerkesztője közölt 1917 márciusában 

behívásáról: „Hogy mikor kell bevonulnunk, azt még nem közölték velünk, de hosszabb 

időről már aligha lehet szó. Tudván azt, hogy mindenek Isten atyai rendelése szerint 

történnek, örömmel engedünk a haza hívásának. Reméljük, hogy mi is hozzájárulhatunk 

csekély erőnkkel a kivívandó nagy győzelemhez. Minél többen megyünk és minél nagyobb 

buzgósággal szolgáljuk édes hazánkat, annál hamarabb jön el az epedve várt béke.”221  

 

Árnyoldalaival együtt is látnunk kell, hogy a munkásokra való nagy szükség a munka 

kiterjedését és megerősödését, vagyis fejlődését tanúsítja. A fényes évek leírásakor nem 

szabad megfeledkeznünk a háttérről sem. Az események azon részleteiről, amelyek a 

kedvezőbb fővárosi életkörülmények között talán nem látszottak. A háborúval járó 

nehézségek Dél-Magyarországon valahogy sokkal egzisztenciálisabbak. A pénzügyi 

nehézségek nem egyszerűen gazdasági problémák, hanem „rém drágaság”, „gyenge 

termés”, s esetleg marhavész, vagy egyéb állatbetegség, amelyben „testvéreink közül 

soknak pusztult el több száz koronányi óriási libája és kacsája és néhány disznója”.222 A 

veszteségek különösen a jegyrendszer és a rekvirálások bevezetésével válnak súlyossá. A 

kormány 1915-től vezette be a kenyérjegyet, de később szinte valamennyi élelmiszert 

jegyre osztottak. A termények és állatok szabott áron történő kényszer beszolgáltatása 

                                                 
219 Protokollbuch. 1917. október 20. 
220 Békeharang. 1914/23. 
221 Békeharang. 1917/6. A háborút vállaló metodisták között talán John L. Nuelsen püspök került a 
legellentmondásosabb helyzetbe. Németország, Svájc, Ausztria-Magyarország, Svédország, Norvégia, 
Dánia, Olaszország, Bulgária és Észak-Afrika püspökének azzal a súlyos ténnyel kellett szembe néznie, 
hogy püspöki kerületében 5000 metodista a szövetségesek oldalán, 23 000 metodista pedig a központi 
hatalmak oldalán vonult a háborúba. Nuelsen a háború alatt a szövetséges országokban a 
szuperintendensekre hagyta az egyház vezetését. Streiff. 162-164. p. 
222 Protokollbuch. 1914. november 17., 1916. november 20. 



 63 

1916-tól vált rendszeressé.223 A bácskai jelentésekben hangot kaptak az eddig meg nem 

említett közlekedési nehézségek is. A „vonatok rendetlen közlekedése”, a menetrendbeli 

kimaradások a körzetekbe való kiutazásokat, s ezzel a munka folyamatosságát, épülését 

akadályozták.224 Nagy nehézséget okozott a petróleum-kérdés is. A téli hónapokban az esti 

gyülekezeti alkalmak kiszolgálását a petróleum hiánya tette lehetetlenné: nincs olaj, nincs 

fény.225 Háborúban élt az egyház. 

 

 

2.4. AZ UTOLSÓ ÉVEK (1918-1919) 

 

Az első metodista nemzedék nagykorúvá válásának utolsó két évében a magyarországi 

metodizmus első generációja megrázó eseményeken ment keresztül. Ezek előjátéka, hogy 

1917. március 19-én, a budapesti gyülekezet prédikátorának is be kellett vonulnia. Martin 

Funk a nyugati fronton, Lipcsében teljesített élelmezési szolgálatot. Funk fél évig nem 

térhetett haza, a háborút rosszul viselte: idegi problémái miatt a belgiumi Brüggében 

kórházba került.226 Funk távolléte alatt az egyház a katonai szolgálatra véletlenségből 

éppen Budapestre helyezett Jakob Jánost bízta meg a fővárosi gyülekezet 

felügyeletével.227 (Jakob, okleveles gyógyszerészként a 16-os helyőrségi kórház 

gyógyszertárába volt beosztva.228 A gyülekezet felügyelete mellett a Békeharang 

szerkesztésére is jutott ideje.) Az 1918-as évben Funk a húsvéttól karácsonyig tartó 

időszakot ismét a fronton kényszerült eltölteni.229 Karácsony előtt nyolc nappal történő 

hazajövetele ezúttal azonban véglegesnek bizonyult. Ám korántsem jelentette a „boldog 

békeidők” beköszöntét. A hazatérőnek azt kellett látnia, hogy családja jelentékeny 

kirablásnak esett áldozatul.230 Tavasszal, március 21-én megalakult a magántulajdon-, 

egyház- és vallásellenes propagandát hirdető Tanácsköztársaság. Érdekes módon a 

metodista összejövetelek ekkor „rendkívüli látogatottságnak örvendenek”. A 

szabadegyházi jelleget a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat egyesítő tanácsok 

                                                 
223 Romsics Ignác: Háború, forradalmak, ellenforradalom – Trianon (1914-1920). In: Tóth István György 
(Szerk.): Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2001. 479. p.    
224 Protokollbuch. 1915. április 21. 
225 Protokollbuch. 1917. április 11. 
226 Békeharang. 1917/8., 1917/10., 1917/18., 1917/20. Szó szerint: „Gyenge idegei felmondták a 
szolgálatot, úgyhogy üdülésre szorult.” 1917/18. 
227 Funk. (1931) 12. p. 
228 Békeharang. 1918/9. 
229 Békeharang. 1918/9., Funk. (1931) 12. p. 
230 Jk. 1921. 23. p.  
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elismerték, és egyelőre nem gördítettek akadályt a működés elé. (A csaknem korlátlan 

teljhatalommal a Forradalmi Kormányzótanács rendelkezett.) A Felsőerdősor utcai 

ingatlant azonban kommunizálták. A kormányzótanács kezdettől központi feladatként 

határozta meg a magántulajdon minél teljesebb felszámolását: már március 26-án 

elrendelték a pénzintézetek, a lakóházak, valamint a húsznál több munkást alkalmazó 

közlekedése, ipari és bányaüzemek kártalanítás nélküli köztulajdonba vételét.231 Általános 

a nyugtalanság, élelmezési problémák merültek fel, a külföldiekkel való kapcsolatfelvétel 

lehetetlenné vált. A helyzetet kétségtelenül bonyolította, hogy a délvidéki körzetek 

mellett az egyház hivatalos vezetésével, a bécsi központú Szuperintendensi Hivatallal is 

megnehezült a kapcsolattartás lehetősége.  

 

Az egyház anyagi működtetésének problémáit jelezte, hogy Funk tanári munkára 

kényszerült a családjáról való gondoskodás érdekében: két iskolában vállalt nyelvtanítást, 

s mellette magántanár is volt. Az országban egyedül maradt metodista lelkész hétköznapi 

igehirdetői és lelkigondozói szolgálatát esténként végezte el. A helyzet súlyosbodását, a 

radikalizálódást jelentette, amikor a VI. kerületi munkástanács Funkot életveszélyesen 

megfenyegette. Tudomására hozták, hogy „ő is megérett arra, hogy felakasszák, mivel az 

olyan prédikátorok, mint ő kiirtásra valók, mert csak a nép megnyugtatását szolgálják, és 

nem a világforradalmat munkálják”.232 (Más forrás szerint a lelkésszel népbiztos közölte, 

hogy bár a felvilágosultabbak közé számít, mégis megérett arra, hogy felakasszák.233) 

Kétségtelenül sorsdöntő helyzetbe került ekkor az egyház, amelyben talán felmerülhetett 

a magyarországi metodista munka megszakításának kérdése, a német lelkész családjával 

együtt történő hazatelepedése. A munka azonban nem szakadt meg. E legnehezebb 

időkben isteni közbeavatkozásról számol be Martin Funk, amelynek következtében a 

magára maradt lelkész egyszerre új módon látta az eseményeket:  

 

„Az Úr Jézus e szavai feletti elmélkedés sokszor megvigasztalt engem abban az időben: 
»Nézzétek az égi madarakat.« Hálószobám ablaka alatt madárkák fészket raktak és 
szelíden takargatták kicsikéiket. Akár háború volt, akár béke, akár királyság, akár 
szociálisztikus kormány vagy tanácsköztársaság, mit törődtek vele a madárkák? Így 
kellett nekem is Istenre bízni magamat. (…) Nem tudtam, hogy nem veszik-e hamar el 
tőlünk az imatermünket és hogy mikor fogják beváltani azt a fenyegetést, hogy ki fognak 

                                                 
231 Romsics. (2001) 488. p. 
232 Funk. (1931) 12. p. Funk visszaemlékezésében ugyanakkor megemlíti, hogy volt egy népbiztosi ígéret 
arról, hogy a vallási gyakorlatok megzavarását fegyveres erővel fogják megakadályozni. Funk. (1922) 
235. p. 
233 Funk. (1922) 235. p. 
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tenni a lakásunkból. Bizottság bizottságot váltott fel a házunkban, hogy éljen a 
foganasított szocializálással. Hányszor tódult nálam előtérbe a nehéz kérdés: Hogyan 
fogom, mint prédikátor családomat eltartani? De az égi madarakat néztem.”234 
 

Ez a csendes bíztatás, ez a felülre mutatás az, ami az elbátortalanító nehézségek 

közepette életben tarthatta a metodizmus magyarországi szolgálatát, hivatását. A 

bácskai metodizmus életében 1919 gyakorlatilag nem jelentett törést. A változások, 

melyek ekkor alapvetően a határok vonatkozásában merültek fel, a hétköznapok 

emberén kívül dőltek el: a 1918 novemberének végén a Szerb Nemzeti Gyűlés 

Újvidéken kimondta a déli vármegyék Szerbiához csatlakozását, december 1-én 

Belgrádban pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulása került bejelentésre. 

A szerb csapatok e hónap végére szállták meg Dél-Baranyával (Pécs és Komló) és a 

Muraközzel együtt a Bácskát is. A trianoni békediktátum értelmében az új délszláv 

állam Horvátország és Szlavónia mellett a Bácska nagyobbik részét és a Bánság nyugati 

felét kapta (20 ezer négyzetkilométeren 1,5 millió lakossal, 453 ezer magyarral). 

Mindezek ellenére a törés helyett, a kisebb konfliktusokat követően a metodista 

kibontakozás folytatódásának lehetünk tanúi. Az az évek óta tartó folyamat, amelynek 

során mind újabb és újabb munkatársakra volt szükség a megsokasodó munka 

hiánytalan ellátására, 1919 júliusában tetőzött. Szenttamás felügyelőprédikátora, Sebele 

György ekkor azzal a kérelemmel fordult a negyedévi konferenciához, hogy osszák fel 

körzetét. Sebele azzal indokolta kérését, hogy a körzet nagysága miatt már nem tud 

felelősséget vállalni sem a felvett tagokért és próbatagokért, sem pedig a beszedett 

pénzekért. Kérése érthető, hiszen a gyülekezetekbe történő felvételeket, valamint a 

bevételek és kiadások kezelését már párhuzamosan több prédikátor végezte 

egyszerre.235 A felosztás meg is történt, a Szenttamási Körzet három részre szakadt: a 

Szenttamás–Óbecsei Körzetre négy állomás, az Ókéri Körzetre három állomás, a 

Sziváci Körzetre két állomás jutott. Ezek mellett változatlanul működött tovább a 

Verbászi Körzet és az Újvidéki Körzet. A jugoszláviai munka szuperintendenséül a 

püspök újvidéki székhellyel Jakob Jánost nevezte ki.236 Az 1919-es év bácskai szolgálati 

listán Jakob János szuperintendens, Sebele György lelkész, továbbá Ferdinand Mayr, Karl 

                                                 
234 Funk. (1922) 235–236. p. 
235 Protokollbuch. 1919. július 18. 
236 Protokollbuch. 1919. szeptember 10. 
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Kreutzer, Oswald Bickel és feltehetően Ferdinand Drum segédlelkészek nevei 

szerepeltek.237 

 

Az 1911-ben alapított Osztrák-Magyar Missziói Konferencia utolsó ülésére 1918 

októberében Budapesten került sor, a háború által meghatározott módon a püspök jelenléte 

nélkül, a szuperintendens elnöklése mellett. Az 1919 szeptemberi püspöki döntést 

Magyarország Misszióvá minősítéséről az 1920 augusztusi generálkonferencia hagyta jóvá 

az Egyesült Államokbeli Des Moines-ben (Iowa).   

 

 

2.5. ÖSSZEGZÉS 

 

Az 1918-as októberi forradalom sikertelenül kísérelte meg a polgári demokratikus 

változásokat, a politikai pluralizmus kiteljesítését, továbbfejlesztését. Az „első köz-

társaság” demokratikus törekvéseinek sikeres kibontakozása esetén talán a kisegyházak, 

alternatív vallási közösségek sorsa is másként alakult volna. Az 1919 márciusában 

bekövetkező fordulattal azonban éppen az ellenkező irányba mutattak az események. 

Pontosabban: a „kis- és nagyegyházak” közös platformja az egységes elutasítottságban, 

üldözésben valósult meg. Az április elején megrendezett választásokon a Forradalmi 

Kormányzótanács rendeletének értelmében a választójogból a „kizsákmányolók” 

mellett a papokat zárták ki. A Tanácsköztársaság radikális művelődéspolitikájának 

leglényegesebb része a „klerikális” elemtől való felszabadítás volt. Az iskolákat és 

tanintézeteket államosították, megszüntették a napi kétszeri imát, leszedették a 

kereszteket, sok helyütt megszüntették az iskolai hitoktatást (bár ezt nem írta elő 

központi rendelet). Feloszlatásra kerültek a szerzetes és apácarendek. Érdemes 

megemlítenünk, hogy a vidéki lakosságot – a földosztás elmaradása mellett –, 

                                                 
237 Békeharang. 1915/8., 1915/14. A bácskai fejleményeket két szomorú esemény árnyékolta be. 1918. 
okóber 31-én a forradalom kitörése a Bácskában a legkülönbözőbb válsághelyzeteket alakította ki. Néhol 
a vasúti közlekedés bénult meg, máshol fosztogatások történtek. Óbecsén a zsidókat felszólították, hogy 
huszonnégy órán belül hagyják el házaikat, melyeket távozásuk után kiraboltak, némelyiket pedig 
felgyújtottak. Szenttamáson a német nemzetiséget érte súlyos meghurcolás, köztük a metodistákat is. 
1919 júniusában azonban a szenttamási német metodisták ismét régi termükben tarthatták gyülekezeti 
alkalmaikat. Súlyosabb problémát jelentett a szenttamási magyar gyülekezet segédprédikátorának, Kuszli 
Márknak az egyházból történő kizárása 1917-ben. Kuszli feltehetően nemzetiségi alapon bizalmatlanná 
vált az egyház felé. Kizárását követően a magyar gyülekezet önállósítására tett kísérletet. (Protokollbuch. 
1917. április 11., 1918. december 17., 1918. január 28., 1918. április 14. alapján.) 
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különösen a Tanácsköztársaság egyházellenes intézkedés sorozata tette nyugtalanná és 

elégedetlenné.238  

 

Amit 1920-ig, húszegynéhány esztendő alatt az első metodista nemzedék épített, az az 

újonnan formálódó határok között azt jelentette, hogy csaknem a nulláról kell 

újrakezdeni. 1919 végére az egykor egy közösséget alkotó metodista tagok négyötödét 

vesztette el hazánk, az egyház diakóniai szolgálata lényegében megszűnt. Mintegy 100 

taggal, egyetlen gyülekezet, egyetlen lelkész, egyetlen ingatlan maradt, amely helyzet 

kísértetiesen hasonlított ahhoz, amely az 1898-as, 1899-es, 1900-as években jellemezte 

a magyarországi misszió indulását. Akkor Robert Möller, Franz Havranek és Otto Melle 

voltak azok, akik egy fogadó, várakozó közösség élén egyedül próbálták megtalálni és 

betölteni a metodisták szolgálatát. Valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy húsz 

esztendő múlva pontosan ugyanez az úttörő feladat vár Funk Mártonra is, akit feladata 

várakozáson felüli betöltése miatt okkal nevezhetünk az egyház második 

megalapítójának. A magyarországi metodizmus történetének – a 19. század végi 

elindulás nehézségeit követő – második kihívásához az 1. világháború utáni területi 

veszteségek vezettek. Az 1919-es évre a magyarországi metodista munka a fővárosban 

magára maradt, az erős délvidéki körzetek, a hazai metodizmus fészke leszakadt, ahogy 

a bécsi szuperintendensi egyházvezetés is.  

 

 

3. A MEGÚJULÁS – FUNK MÁRTON SZUPERINTENDENS SZOLGÁLATA (1920-1931) 

 

A következő fejezetben Funk Márton szolgálatának különböző területeit, illetve annak 

jellegzetességeit igyekszünk egyes alfejezetekre tagolva tárgyalni. Martin Funk 1908-

ban kezdte meg szolgálatát Magyarországon, az 1908/1909-es konferenciai évben 

helyezték a Szenttamási Körzet élére.239 A 25 éves fiatalember „pályakezdőként” 

érkezett Dél-Magyarországra, hiszen ugyanebben az esztendőben fejezte be teológiai 

tanulmányait Frankfurtban. Ismét egy szászországi lelkészről van szó, aki első 

gyülekezetét ugyancsak a bácskai németek között kapta meg. Funk nem egy 

tapasztalatlan pályakezdő. Három éves frankfurti képzése előtt, hosszú ideig, három 

éven keresztül segédlelkészkedett két németországi gyülekezetben, rendkívül sikeres 

                                                 
238 Romsics. (2001) 487., 489-490. p. 
239 Protokollbuch. 1908. június 1., 1908. szeptember 26. 
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módon: a gyülekezetek jelentős számbeli növekedésen mentek keresztül szolgálata 

alatt.240 Az 1911-ig tartó szenttamási tartózkodása idején mintha megoldódtak volna 

azok a problémák, melyek elődei idejében felmerültek. 1909 augusztusában még arról 

tett jelentést, hogy „gyülekezetünk nagy része távolodik a missziós léttől, ami azt 

jelenti, hogy azt gondolják, az összes munkát a prédikátornak kell átengedni”.241 Rövid 

időn belül azonban kiderült, hogy Martin Funk nem hagyja magát e helyzet által 

leteperni, a gyülekezet tagjai lassan észbe kaptak. 1910 januárjában már így írt:  

 

„Sok munka volt a lezárt hónapokban. Istennek hála, lehetséges volt számomra, hogy 
minden gyülekezeti alkalmat megtartsak. Bár gyakran úgy tűnt, az erő elhagyott, és 
néhány alkalommal erősen megfáztam, mégis el tudtam végezni szolgálatomat. Kedves 
testvéreimnek nyájas együttműködéséért szívemből mondok hálát.”242 
 

 A munka tehát sok, a prédikátor elfárad, de még sem lett teljesen magára hagyva, amint 

arról a körzet korábbi lelkészei beszámoltak. A missziós munka sokaságát apró lépések 

jelezték. A Sóvén 1906-ban megindult „kis köröcskéből”, lassú előrehaladással 1908 

tavaszán történt meg az első próbatagfelvétel.243 Kiskéren, ahol a kezdeti kíváncsiság 

kielégülése után egy szűk mag alakult, sajátos módon túlnyomórészt női tagokkal, 

ugyancsak ekkor került sor erre az eseményre. 244 Szenttamás tehát Martin Funk 

érkezésekor már két állandó állomással bírt. És úgy tűnt, nincs megállás. Funk 

meghívásokat kapott Újszivácra, Cservenkára, Zomborra és Torzsára, melyeket nem 

utasított el, s melyek esetében komolynak bizonyult az érdeklődés.245 Újszivácról 1909-

ben, Zomborról 1911-ben vett fel metodista próbatagokat a Melle Ottóhoz hasonlóan 

mozgékony prédikátor, akinek bácskai szolgálatai mellett 1910 novemberében egy négy 

napos erdélyi missziós útra (Kolozsvár – Nagyszeben – Szászsebes útvonallal) is jutott 

ideje.246 Funk tudatában volt rendkívüli képességeinek és teherbírásának, amit egy 1911 

februárjában előadott, kissé humoros hangvételű összegzése is igazol:  

 

„A konferencia óta (Az 1910 nyarán megtartott Évi Konferencia óta. – K. A. L.) 220 
napot dolgoztam, ebből 110 az állomásokon történt; 200 prédikációt és bibliaórát 

                                                 
240 Zehrer. (1997/1) 15-16. p. 
241 Protokollbuch. 1909. augusztus 14. 
242 Protokollbuch. 1910. január 29. 
243 Protokollbuch. 1907. november 14., 1908. január 28. 
244 Protokollbuch. 1907. november 28., 1908. február 14., 1908. szeptember 26. 
245 Protokollbuch. 1909. február 5., 1909. május 22., 1909. augusztus 14., 1911. április 6. 
246 Protokollbuch. 1909. május 22., 1911. február 11., 1910. január 29. 
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tartottam, kb. 360 házilátogatást tettem; gyalogtúrámon, lábbelire, az 1910-es évben 60 
korona került kiadásra.”247 
 

 

3.1. A FORDULAT ÉVE: 1920 

 

Hogy az 1919-es esztendő valóban kritikus év volt, az a forrásokban látványosan 

megmutatkozik: az egyház lapja, az 1910-től megjelenő Békeharang, 1919 februárja és 

1920 októbere között, csaknem két éven át nem jelent meg.248 A Tanácsköztársaság 

azonban úgy múlt el, hogy összességében nem ártott a budapesti gyülekezetnek. A 

gyülekezet testvéri kapcsolatai szorosabbra fűződtek, az elkötelezettség erősebbé vált. 

Az 1919-es év azonban mégis végpont. Ahogy azt már említettük szeptemberben a 

politikai helyzethez alkalmazkodva John Louis Nuelsen püspök az Osztrák-Magyar 

Missziói Konferenciát három részre osztotta. Ausztriához három gyülekezet, négy 

prédikátor és 273 tag, a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz négy gyülekezet, hat 

prédikátor és 500 tag, Magyarországhoz egy gyülekezet, egy prédikátor és 109 tag 

került.249 A generálkonferencia döntése nyomán a Missziói Konferencia státust Ausztria 

és Jugoszlávia vitte tovább, Magyarország visszalépett Ausztria Missziójává.250 A 

magyarországi metodista munka tagságának 82%-át, prédikátorainak 85%-át vesztette 

el. Összehasonlításképpen: Magyarország – Horvátországot nem számítva – 

lakosságának 57%-ával, területének pedig kétharmadával lett megcsonkítva. Az 

egymásra épülő, egymást segítő egyházi kapcsolatok ezzel véget értek. 1919 bizonyos 

értelemben az első nemzedék életének az utolsó éve lett. Megszakadtak a folyamatosan 

fejlődő kezdetek, pontosabban fogalmazva: ettől kezdve egy új fejlődési szakaszról kell 

beszélnünk, melyben már nem együtt növekedett a „kezdeti mag”, azaz a Bácska és 

annak egyik legbiztatóbb „gyümölcse”, Budapest, hanem egyéni utakat járva, külön. A 

két évtizedes nemzedéknyi időt tehát az újrakezdés és a megújulás időszaka követte. A 

Magyarországi Metodista Egyház történetében 1919 után – enyhe túlzással – új 

időszámításról, egy új periódus nyitányáról beszélhetünk. A második nemzedék 

megszületésének kora ez, jellegzetes adottságokkal és sajátos tendenciákkal.  

 

                                                 
247 Protokollbuch. 1911. február 11. 
248 Békeharang. 1920/20. 
249 Funk. (1922) 237. p. A trieszti gyülekezet az olaszországi konferenciához lett beosztva. 
250 Pl. Jk. 1922. 9. p. alapján. 
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Bár 1918-ban és 1919-ben a metodista egyház valóban súlyos kríziseket élt át, 

összességében azt mondhatjuk, hogy a gyülekezetek a háborús évek következtében nem 

gyengültek meg. A kortársak szerint ez a háború egzisztenciális tanulságaival volt 

magyarázható, melyek az embert a vallás és a hit közelébe terelték. A háború megtanít 

megbecsülni az életet, az áldást, „a szenvedés, nélkülözés és a halálról való gondolkozás” 

pedig elmélyítheti az Istennel való kapcsolatot.251 Ezeknek a szavaknak a fényében talán 

nem annyira meglepő, hogy az első nemzedék fénykora éppen a háború idejére esett, ám 

a folyamatosság megszakadásáért ugyancsak a háború lett a felelős. Az 1919-re 

kialakuló politikai helyzet ezt a fiatalnak számító alternatív vallási közösséget 

huszonegy esztendő után működésének újragondolására kényszerítette. Magyarország 

területének megcsonkításával, a Vajdaság elszakadásával a fővárosi metodista munka 

egyedül maradt. Az ország egyetlen metodista lelkészére, Funk Mártonra hárult az 

újraalapítás óriási feladata, aki a misszió szolgálatában kitartva igazolta, hogy egy 

korszak ugyan véget ért, de a munka nem, hiszen az újrakezdés lehetősége megmaradt.  

 

1920-ban döntő fordulat következett be. Szuhánszky T. Gábor lelkész-szociológus egy 

tanulmányában ezt az évet a „fordulat évének” tekinti az egyház életében.252 

Kétségtelenül igaza van.  A fordulatnak számos látványos jelét láthatjuk. A fővárosi 

gyülekezet – a központi gyülekezet, mely nagyobb hányadában németnek számított, de 

nem kevés magyar is volt közöttük253 – 1920. október 3-án tartott aratási és szüreti 

hálaadó ünnepén Funk Márton szuperintendens igehirdetését 300 fő hallgatta. Az 

alkalomnak a Rákóczi úti Luther Udvar temploma adott helyet (VIII. Rákóczi út 57.).254 

A két vasárnapi német nyelvű istentiszteletből a délután 5 órakor kezdődő folyamatosan 

itt került megtartásra.255 Az 1921-es Évi Konferenciára érkező Nuelsen püspök április 

24-én ugyancsak itt, teljesen megtelt templomban tartott előadást (A kereszténység és a 

modernkori világkrízis címmel).256  

 

Az 1920-as fordulat egyik legjelentősebb eseménye az év januárjában történő püspöki 

                                                 
251 Békeharang. 1915. 12., 1919. 4. 
252 Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 20. 
században. In: Lakatos. 269. p. 
253 Békeharang. 1920/23., 1920./24. A központi gyülekezet épületében, a Felsőerdősor u. 5. szám alatt  
vasárnap délelőtt 10-kor és kedden délután 6-kor német nyelvű, csütörtökön este 6-kor magyar nyelvű 
istentiszteleteket tartottak. Békeharang. 1920/21. számától folyamatosan. 
254 Békeharang. 1920/20. 
255 Békeharang. 1920/21. számtól.  
256 Der Evangelist für die Donaulaender. 15. Mai 1921 
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látogatás volt, amelynek óriási jelentőségét mindezidáig nem sikerült teljesen felmérni. 

Funk értékelése szerint ez a látogatás „határkő” volt a magyar metodizmus 

történetében.257 Az esemény kétségtelenül rendkívülinek számított: az aprócska 

kisegyházat, az ismeretlen magyarországi metodistákat és a háború után nyomorgó 

fővárost egyszerre három amerikai püspök is meglátogatta. Ráadásul a William Burt, 

John Louis Nuelsen és William Orville Shepard püspökök vezette delegációhoz Hanfost 

Crawors „gyáros” és August Johannes Bucher (1862-1937) újságíró (a Der Christliche 

Apologete szerkesztője) is csatlakozott. Az előkelő amerikai csoport tájékozódott a 

magyarországi metodista misszió állásáról és lehetőségéről, és sikerült találkozniuk az 

ország miniszterelnökével, Huszár Károllyal is. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Párti 

(KNEP) Huszár-kabinet mellesleg az első kormány, amelyet az antant is elismert (a 

Huszár-kormány 1919. november 24-én alakult és 1920. március 15-ig működött). A 

miniszterelnök saját autóján vitte körútra a főváros nyomortanyáinak megtekintésére a 

csoportot, amely a pályaudvarok külső vágányaira tolatott vagonok lakóit is felkereste. 

1918 végétől, 1919 elejétől a megszállt területekről emberek tízezrei érkeztek a 

fővárosba, ahol – éhezve, fázva, meleg ruha és fedél nélkül – addig elképzelhetetlen 

nyomorban tengették napjaikat.258 A hatás nem maradt el: a Püspöki Metodista Egyház 

300 ezer koronás adománnyal jótékonysági programot indított, amit a miniszterelnök 

neve után „Huszár-akcióként” emleget a metodista történetírás. Ennek hatásaként pedig 

bekövetkezett az, amire néhány hónappal korábban senki sem számított: annak ellenére, 

hogy az egész országban mindössze 100 metodista ember él, akikről jóformán senki 

nem tud semmit, a hazai lapokban a metodistákról írnak!259 A magyarországi kisegyház 

a külföldi anyaegyház jóvoltából (különösen az Amerikai Egyesült Államok, Dánia és 

Svájc adományozott) öt hónap alatt 8 millió korona értékű adományt osztott ki, ami 

hatalmas ismertséget, s persze elismertséget szerzett a kis létszámú magyar 

metodizmusnak: hálájukat fejezték ki többek között a kormány, a fővárosi 

Főpolgármesteri Hivatal, a Népjóléti Központ, a Gyermekvédő Liga, különböző 

kórházak, árvaházak, egyetemek és iskolák. Az adományokat felekezeti hovatartozástól 

függetlenül juttatták el a rászorulóknak.260 Az 1921-es Évi Konferencia jegyzőkönyve 

összesen 10 millió korona értékű szeretetadományról tudósított (élelmiszer, ruházati 

                                                 
257 Funk. (1922) 237. p. 
258 Romsics. (2001) 485. p. 
259 Funk. (1922) 237. p. 
260 Jk. 1921. 33. p. 
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cikk).261 (Összehasonlításképpen: ugyanebben az évben az egyház 700 ezer koronáért 

vásárolt  a dunántúli Dombóváron ingatlant.)262 Mellesleg az említett konferencia 

szombat délelőtti ülése (április 23-án) azért marad el, mert Nuelsen püspök és Funk 

szuperintendens a külügyminiszternél tett látogatást.263 Összegzésképpen azt 

mondhatjuk, hogy az 1920-as „fordulat” egyik értelme a kisegyházi alternatíva 

nagyobb, társadalmi méretű megjelenése, pozitív hatása. Kétségtelen, hogy a 

legmagasabb szintű politikai vezetéssel történő találkozók, amelyek a nagy értékű 

jótékonysági programnak voltak hozományai, a kisegyház pozitív megítélését és 

mozgásterének növekedését eredményezték. Olyan hozadékok lettek ezek, melyekből a 

kisegyház az egész Horthy-korszakban profitálhatott. 

 

De mi is történt valójában? A magyarországi eseményeket a magyar szakirodalom eddig 

nem helyezte el a nemzetközi egyház történetének kontextusába, pedig ebből kiderül, 

hogy az 1920-as püspöki látogatás nem pusztán egy megkülönböztetett magyarországi 

esemény, hanem egy világszintű metodista program része volt. A metodista csoport, 

valójában egy küldöttség, a szociális és vallási viszonyokat tanulmányozva egész 

Európát bejárta: az 1919-es békeszerződések után a fent említett magas rangú metodista 

delegáció Budapest mellett Berlinbe, Drezdába, Münchenbe, Bécsbe és Belgrádba is 

ellátogatott.264 A Püspöki Metodista Egyház Külmissziós Bizottsága (Board of Foreign 

Missions) – amely 1919-ben ünnepelte 100 éves alapítását – két évvel korábban nagy 

ívű célt tűzött ki maga elé: az 1919-es évre a világmisszió kiterjesztésének céljából a 

bizottság 40 millió dollárt kívánt összegyűjteni, amelyből 3,12 milliónyit szánt az 

európai kontinensre. Az ún. Jubileumi Alap – vagy más néven Centenáriumi Mozgalom 

– felhasználásakor három célt igyekeztek figyelembe venni és támogatni: az 

evangéliumi, a nevelő és a gyógyító (egészségügyi, szociális) szolgálatot. Az 1920-ban 

induló magyarországi jótékonysági akció tehát csak egyetlen (gyógyító) célterülete volt 

a Jubileumi Alapnak, amely a metodista missziós szolgálat kiterjesztésében – mint látni 

fogjuk – hazánkban komoly szerepet játszott.265 A metodista Centenáriumi Mozgalom 

működése rendkívül figyelemreméltó eseménye a 20. századi egyház- és 

vallástörténetnek: miközben a szakirodalom az 1. világháborút a század eleji keresztény 

                                                 
261 Jk. 1921. 8., 33. p. 
262 Jk. 1921. 43. p. Vagyis mintegy 14 vidéki ingatlan értékéről van szó. 
263 Jk. 1921. 15. p. 
264 Schneeberger. 41. p., Streiff. 169. p. 
265 Streiff. 168. p. 
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misszió merész optimizmusának végeként jellemzi, itt annak folytatásának lehetünk 

tanúi.266 

 

A Jubileumi Alap támogatása kétségtelenül a legjobbkor érkezett Magyarországra, ahol 

a metodista munkát újra kellett alapítani, újra az egyről kellett elkezdeni. Magyarország, 

Budapest és a megmaradt pesti ingatlan nem lett a kelet-európai metodista misszió 

központjává, ahogy azt Otto Melle az 1. világháború előtt elképzelte. 1920-tól a 

budapesti metodista közösség valami sokkal hétköznapibb, de sokkal fontosabb 

feladatot töltött be: „fészek” lett, az Istenre bízott magyarországi metodista misszió 

fészke. A kifejezés választása nem véletlen. Funk Márton 1919-ben – saját szavai 

szerint – az „égi madarakra” és „fészkükre” tekintve kapott bátorítást a viharosan 

változó politikai körülmények és az egzisztenciális fenyegetettség közepette. Ekkor 

szerzett maradandó tanulság számára, hogy életét, szolgálatát, és ezzel együtt egyházát 

is az Istenre kell bíznia.267   

 

Az egyház budapesti központja vidéki körzetek nélkül kezdte működését az 1920-as 

esztendőben, de a „fészek” nem maradt sokáig üresen. Váratlan fejleményként az év 

elején és közepén a metodisták egyszerre két új helyszínen is gyülekezeti szolgálatokat 

indíthattak. A gyülekezetalapítás sajátos módjának lehetünk tanúi: a Dombóvár melletti 

Kaposszekcsőről, illetve Nyíregyházáról a háború előtti években megalakult hívő 

közösségek csatlakoztak a metodistákhoz. Előbbi településen sváb evangélikusok 

alkotta hívő közösség lépett be az egyházba,268 utóbbiban a „szabad evangélikus tót 

gyülekezet” „házasodott a metodista misszióval”.269  

 

A dél-dunántúli közösség tagjai a helyi evangélikus gyülekezet hívei voltak, a 

metodistákhoz való csatlakozáskor 17 személyt említenek a források.270 A 

gyülekezetből kiváló csoport tagjai Reichert Gyula (1886-1939) evangélikus lelkész 

idején tértek meg, „jutottak életre”, és kezdtek el házi áhítatokat, bibliaórákat, imaórákat 

                                                 
266 Pl. David J. Bosch: Paradigmaváltások a misszió teológiájában. Harmat Kiadó, Budapest, 2005. 311. p. 
267 Ld. 2.4. fejezet. Az idézetben található újszövetségi utalás helye: Lukács evangéliuma 6,26 
268 Der Evangelist für die Donauländer. 15. Juli 1921 
269 Békeharang. 1921/10 
270 Havasi Dezső: A kaposszekcsői evangélikus egyházközség története 1900-1950. 2. p. Kézirat. 
Evangélikus Országos Levéltár (EOL) Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye. 60. doboz. 
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tartani (Reichert 1912-1916 között szolgált lelkészként Kaposszekcsőn).271 A házi 

„bibliázást” – mint alternatív kegyességi formát – a gyülekezet nem tudta elfogadni, az 

evangélikus presbitérium nem tűrte. A kiválás hátterében ez az elutasítás állt.272 A 

metodistákkal való kapcsolatfelvétel konkrét előzményei egyelőre ismeretlenek, a 

források arról számolnak be, hogy néhány kaposszekcsői hívő többször is megfordult a 

fővárosi Felsőerdősor utcai gyülekezetben, ahol jól érezték magukat. A csatlakozást 

követően Schmidt János (1893-1963) lett megbízva a munka ellátásával, aki ekkor már 

két éve volt a kis hívő kör vezetője. Az első próbatagok felvételére a nyár végén, 

szeptember 5-én került sor (17-en csatlakoztak).273 A metodista egyházi jelenlétet óriási 

ellenállás fogadta a sváb településen. Az evangélikus egyház példátlan módon kiközösí-

tette a metodistákat a gyülekezetből. A metodistává lett evangélikus családok közül ki 

kell emelnünk Hecker János és felesége Erzsébet családját, ahol a hat gyermek közül az 

1920-as évek során négyen álltak az egyház szolgálatába: Henrik (1903-1950) és Ádám 

(1905-1985) lelkészek, Erzsébet és Katalin diakonisszák lettek. A kaposszekcsői 

metodisták helyzete akkor fordult komolyabbra, amikor Schmidt Jánost és Hecker 

Henriket Sásdon metodista összejövetel tartásáért letartóztatták, és éjszakára fogdába 

zárták. Másnap reggel Schmidtet 300 koronás pénzbüntetéssel sújtották, az 

istentiszteletet betiltották. A következő évben, 1921. április 14-én Schmidt letartóztatása 

megismétlődött. Ekkor egy kaposszekcsői istentiszteletet kergetett szét a csendőrség, a 

tagokat „kommunisztikus üzelmekkel” vádolták meg, a lelkész pedig a községháza 

fogdájában töltötte az éjszakát. Az üldözések közben a metodista egyházvezetés a 

minisztériumokat járta, ne feledjük, hogy januárban került sor a magas rangú metodista 

delegáció miniszterelnöki fogadására. A belügyminisztérium azonban háromszori 

megkeresésre sem érvénytelenítette a szolgabíró tiltó határozatát. Az április közepi eset 

után így negyedszer is sor került a minisztériumban való tiltakozásra, amely végül 

                                                 
271 A megtérők életmódváltására jellemző példa a Hecker család, ahol a fiatal lányok hitre jutva eladták 
báli ruháikat. Annak bevétele aztán jól is jött a családnak a szegénységben. Dr. Hecker Frigyes közlése 
alapján. (2010. november 11.) Hecker Frigyes 1934-ben Kaposszekcsőn metodista családba született. A 
metodista munka gyökereit Reichert Gyula szolgálatának kezdeteihez 1912-be vezeti vissza az 
evangélikus gyülekezettörténeti forrás is. Havasi Dezső: A kaposszekcsői evangélikus egyházközség 
története 1900-1950. 2. p. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye. 60. doboz. 
272 Dr. Hecker Frigyes közlése alapján. (2010. november 11.) 
273 Der Evangelist für die Donauländer. Juli 1921. 15. p. Az evangélikus hátterű Schmidt Ráckozáron 
(ma Egyházaskozár) született, anyja a kaposszekcsői származású Brunn Klára, apja Schmidt János. 
Édesapja a születése előtt három hónappal (1893. február 25-én) elhunyt, édesanyját 10 évesen, 1903-ban 
vesztette el. Édestestvére nem volt. Keresztszülei nevelték fel Ráckozáron. 1907-től kereskedőinas, majd 
segéd Pécsett. Az 1. világháborúban katona. 1924-ben vette feleségül Röhrig Erzsébetet (1895-1980), 
akitől három gyermeke született: Erzsébet, Lídia és Artúr. Wagner Gyula közlése alapján. (2011. február 
1.) 
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meghozta az eredményt. (Bár ezek után még sor került arra a szomorú esetre, amelynek 

során a Remler Anna-Mária lakásában berendezett imatermet a helyi hatóság egész 

egyszerűen a csendőrség javára rekvirálta. A helyzetet az újbóli minisztériumi 

panasztétel oldotta meg.)274  

 

A nyíregyházi evangélikus közösség csatlakozási történetének kezdetét pontos dátumhoz 

tudjuk kötni. A váratlan vendégek 1920. június 1-én kopogtattak a metodista 

szuperintendensnél. Az 1910-ben alakult nyíregyházi szabad tót gyülekezetet a politikai 

események vezették e szokatlan helyzetig. 1914-ben ugyanis lelkészüket, az evangélikus 

Rohacsek Józsefet nemzetiségi szervezkedés vádjával kitiltották Nyíregyházáról. 

Rohacsek „a lelki munka mellett a tót nemzetiségi érzés élesztgetését is egyik hivatásának 

tekintette” – írja a történeti visszaemlékezés.275 A háború végén a gyülekezet tagjai 

amnesztiában bíztak, ám 1919-ben, a román megszállást követően Rohacseket vizsgálati 

fogságba helyezték, a gyülekezet helyiségét pedig 3 hónapra lezárták. A közösség teljes 

tanácstalanságba jutott, végül 1920 májusában a „gyülekezet vénei és teherhordozó 

tagjai” úgy döntöttek, hogy egy csoportot küldenek a fővárosba. A helyzet 

bizonytalanságát jelezte, hogy a megbízottak maguk sem tudták pontosan mit is kellene 

Budapesten elérniük. Miután a háromtagú küldöttség (Jakubcsák András, ifj. Márkus 

József, Szabó Ede) a Kékkereszt Egyesület vezetőjét nem találták otthon, céltalanul 

bolyongtak a városban.276 A kis csoport Szabó Ede javaslatára kereste fel Funk Mártont, 

aki bemutatta nekik az egyház hitvallását és egyházrendjét. Annak ellenére, hogy Funk – 

a beszámoló szerint – nem befolyásolta a küldötteket, azokat Nyíregyházára hazatérve 

meglepően kedvezően fogadták és néhány nap múlva táviratban és lapokon keresztül már 

csatlakozási szándékkal hívták a metodistákat.277 A szuperintendens előrelátó módon 

felkereste a közoktatásügyi minisztériumot, ahol aggályok nélkül fogadták a csatlakozási 

szándékot.278 A tagnyilvántartás szerint októberben 54 fő, decemberben pedig 25 fő 

                                                 
274 Jk. 1921. 36-37. p., Jk. 1922. 28. p. 
275 Rőzse István: Az evangélikus egyház Szabolcs vármegyében. In: Dienes István (Szerk.): Szabolcs 
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csatlakozott az egyházhoz.279 Nyíregyházán szlovák nyelvű munkatárs kezdetben nem állt 

rendelkezésre, így az igehirdetési szolgálatot havi egyszeri leutazással, a magyar, illetve a 

német prédikáció fordításával oldották meg. A gyülekezet vezetését 1921-ben Harmann 

Józsefre bízták.280 Az újdonsült metodista közösség imaterme 1921-re kicsinek bizonyult, 

az 1921-es évi konferencián már felvetődött egy 500 férőhelyes imaház építése, ami 

önmagában is jelzi a fordulat évében csatlakozó két közösség közti méretarány 

különbségét.281  

 

Ugyanebben az évben a központi gyülekezet vonzáskörzetében is komoly változások 

következtek be. Az angyalföldi magyar közösség – amelyet egy helyen 

„fiókgyülekezetnek” nevez a korabeli forrás – látványos fejlődésnek indult. Az ekkor 

már évek óta folytatott, ám az alkalmas munkaerő hiányában stagnáló munkába 1920 

januárjában nagy lendülettel vetette bele magát az egyházhoz ekkor csatlakozó Szalós 

Artúr jogász, melynek köszönhetően „nagy lelki élénkség és felébredés” vette kezdetét. A 

közösség kis imaterme nem tudta befogadni az érdeklődők tömegét.282 Ugyancsak 1920-

ban, az év augusztusa körül Andraskó Anna Kispesten kezdett el foglalkozni egy 5-6 fős 

csoporttal. Andraskó korábban egy éven keresztül a londoni szegények között végzett 

szeretetszolgálatot.283 A két gyülekezet történetének kezdete Melle Ottó nevéhez fűződik, 

aki 1908 során – nem tudjuk, milyen kapcsolatokon keresztül – Kispesten és 

Angyalföldön szervezett csoportokat, melyek visszaemlékezése szerint gyümölcsözőnek 

bizonyultak. 

 

„1908 áprilisában tartottam az első összejövetelt Kispesten, a Melek családnál. Még 
élénken előttem annak az estének a képe. Körülbelül 15 férfi ült ott, és úgy dohányoztak, 
mint a törökök. Arra a kérdésemre, hogy egy óra idejére készek lennének-e abbahagyni 
a dohányzást, nyugodtan félretették a cigarettáikat és szivarjaikat, és figyelmesen 
hallgattak. A legutóbbi konferencia ideje alatt különös örömömre szolgált, hogy 
Kispestet újra meglátogathattam, és abban a szép otthonban, amelyet az Úr 
ajándékozott nekünk, igét hirdethettem. Angyalföldön valamivel később került sor az 
első összejövetelünkre, mint Kispesten. Petneházy utca 25. Itt pedig először magyar 
nyelven prédikáltam az I. Timóteus 1,15-ről, aztán még egy német nyelvű felszólalás 

                                                 
279 Kirchenbuch 1898. 
280 Békeharang. 1920/20., Jk. 1921. 5. p.  
281 Jk. 1921. 36. p. 
282 Jk. 1921. 25. p. Békeharang. 1920/20. Nem tudjuk, hogy egyházi ingatlanról van-e szó, vagy csak 
magánlakásban tartott házi istentiszteletekről.  
283 Jk. 1921. 14. p. 
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következett. Most már Angyalföldön is saját otthona van a gyülekezetnek.”284 
 

Az idézet értelmezésével vigyáznunk kell, a megfogalmazás kissé homályos. Tekintve, 

hogy a szöveg 1931-ben jelent meg, a kispesti és az angyalföldi gyülekezetek „otthonait” 

nem helyezhetjük az 1908-as év közvetlen közelébe. Már csak azért sem tehetjük ezt, mert 

egy 1911-es szolgálati lista Budapesten mindössze Palotaújfalut jelezte a központi 

gyülekezeten kívüli igehirdetői állomásként.285 A kispesti látogatás azonban nem lehet 

kétséges, mint ahogy valószínűleg az sem, hogy Melle még 1911 előtt járt Angyalföldön. 

Ebben az évben ugyanis a „gyülekezetplántáló” prédikátort elhelyezték a fővárosból. A 

szuperintendensnek költöznie kellett, méghozzá Bécsbe, ahonnan már nem lehetett túl sok 

ideje arra, hogy Angyalföldön házi istentiszteletet tartson német és magyar nyelven.286 Funk 

Márton budapesti lelkészként 1911 után igehirdetési állomásként csak Angyalföldet 

említette meg.287 Elképzelhető, hogy a palotaújfalui misszió, amelyben 1909-ben és 1912-

ben összesen tíz főt vettek fel tagnak, az angyalföldi munkaként folytatódott.288 Mindent 

egybevetve azt mondhatjuk, hogy 1908-ban – fennállásának harmadik évétől – a 

megerősödött budapesti gyülekezet új lehetőségek után nézett, egyszóval épült. Amíg 

azonban az angyalföldi munka, úgy tűnik egy évtizeden keresztül megszakítás nélkül 

folytatódott, Kispesten – a beszámolók alapján – 1920-ban újrakezdésről volt szó.289 A 

Budapesttől független, mintegy 50 ezer lakosú Kispestről 1920-ig mindössze három tagja 

volt az egyháznak.290 Kilenc hónap alatt, Andraskó Anna munkássága nyomán a községben 

„ébredés” bontakozott ki, a kis létszámú bibliaolvasó asszonykörből egy csaknem 50 fős 

gyülekezet lett, amelynek vasárnapi iskoláját 60-70 gyermek látogatta. A hatalmas fejlődés 

annak ellenére következett be, hogy az összejövetelekre – imaterem hiányában – egy 

lakásban került sor (Kossuth u. 20.), ahol az alkalmak idején a szoba és a konyha is 

megtelt.291  

 

                                                 
284 Melle. (1931) 9. p. Az I. Timóteus 1, 15. így szól: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy 
Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.” Károli 
Gáspár fordítása. 
285 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 44. p. 
286 Verhandlungen der 1. Missions-Konferenz. 45. p. 
287 Jk. 1926. 28. p. 
288 Kirchenbuch 1898. Palotaújfalusiak tagfelvétele: 1909. 12. 31. nyolc fő, 1912. 11. 17. két fő.  
289 Békeharang. 1921/9. 
290 Békeharang. 1926/2, Kirchenbuch 1898. Kispesti tagfelvételek: 1910. 01. 16. egy fő, 1917. 03. 03. két 
fő. 
291 Uo. A vasárnapi iskolát Viktor Róbert vezette, a vendéglátó ház tulajdonosa Heizler Gyula volt. 
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Az 1920-as gyökeres fordulat tetőpontjának tarthatjuk azt, amikor az 1920/1921-es 

konferenciai évet lezáró, Budapesten ülésező Évi Konferencia a munkatársak nevét 

felsorolja. A szuperintendens már nincs egyedül. Funk neve mellett további nyolc 

munkatárs neve szerepelt. A fordulat évét értékelő egyházi vezető a számtalan 

csodálatos megtapasztalás és váratlan fejlemény ellenére nem feledkezett meg az 

elindulás kilátástalanságáról. Ahogy a konferencia előtt őszintén megvallja: „Nem volt 

könnyű feladat számomra a munka vezetésére vonatkozó megbízatásomat elfogadni. 12 

évi külföldi szolgálat után, melyet úttörő munkában töltöttem és a háborúnak meg a 

forradalomnak a zavarai után, nyugalmasabb viszonyok közé, egy nagyobb 

gyülekezetbe haza vágytam.”292 

 

 

3.2. KÖRZETEK, GYÜLEKEZETEK, ÉPÜLETEK 

 

1920-ban tehát kétségtelenül új fejezet kezdődött az egyház életében. Megdönthetetlen 

bizonyítéka ennek, hogy 1921-ben az „új Magyarországon” egyszerre öt különböző 

metodista körzet került megalapításra: a fővárosi központi gyülekezet (Budapest I. nevű 

körzet) vonzáskörzetében Angyalföldön és Kispesten, továbbá Dombóváron, Nyíregy-

házán és a dél-dunántúli sváb faluban, Györkönyben.293 Nézzük először is a fentebb 

részletesen érintett két fővárosi igehirdetési állomást. A növekvő létszámú kispesti 

magyar gyülekezet 1921. szeptember 9-én nyitotta meg bérelt imatermét (Nagy Sándor 

u. 5.), „egy diófáktól árnyas villaszerű épületet”. A megnyitási ünnep alkalmával a 

szuperintendens fogadására az Üllői úti villamos megállóba kivonuló gyülekezet szinte 

elakasztotta a széles út forgalmát.294 A Nagy Sándor utcában 1926 végén vett saját 

ingatlant az egyház, kölcsönből (Nagy Sándor u. 18.).295 Kispest 1923-től a Budapest II. 

Körzet (az egyházközponti magyar gyülekezet) részeként szerepelt, a szuperintendens a 

„gyülekezeti életalap felépítését” várta. Ez 1929-re alakulhatott ki, amikor Kispest ismét 

saját lelkészt kapott, Jakob János személyében. A Budapest II. Körzetben az 1920-as évek 

első felében Cinkotát említik igehirdetési állomásként, amely azonban pénzügyi okokból 

csak 1925-ig működött.296 A cinkotai misszió 1921 közepén indult (magyar nyelven).297 

                                                 
292 Jk. 1921. 26. p. 
293 Funk. (1931) 12. p. 
294 Békeharang. 1921/18.  
295 Békeharang. 1927/1., Jk. 1927. 18. p. 
296 Pl. Jk. 1924. 5. p., 1925. 22. p. 
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1926-ban Kispesten külön említ forrásunk egy magyar és egy német gyülekezetet.298 Az 

ugyancsak 1921-ben önállósított Angyalföldi Körzet rövidesen a Budapest III. elnevezést 

kapta, állomásaiként Tripolisz városrész és Cegléd neve szerepelt.299 Ebben a körzetben 

1922 elejére az egyház az Országbíró utca 12-14. szám alatti kisdedóvodát vette meg és 

alakította át imateremmé.300 A főváros környékén az évtized végétől – az 1929/1930-as 

konferenciai évtől – az egyház Budakeszin tervezte egy önálló gyülekezeti körzet 

megalapítását a helyi metodista diakóniai intézményekhez kapcsolódva (a budakeszi 

intézmények történetét bővebben a 3.3. fejezetben tárgyaljuk).301 A fővárosban, illetve 

környékén tehát összesen három körzet működött, amelyeket Budapest I., II., III. névvel 

különböztettek meg egymástól. 1929-ben vetődött fel, hogy az egyházközpontban 

működő magyar gyülekezetet és a Kispesti Gyülekezetet kettéválasztják (utóbbihoz 

sorolták a pestszentlőrinci és pestszenterzsébeti állomásokat), amire egy év múlva került 

sor. Budapest II. neve ettől kezdve kizárólag a központi magyar gyülekezetet jelölte.302 

Érdekes módon az 1922. évi missziói ülésen a körzetek sorában Szeged és Sopron neve is 

megemlítést nyert azzal a megjegyzéssel, hogy „egyelőre üres”. Valójában ezekből a 

városokból csak meghívások érkeztek (Sopronból már 1921-ből),303 amelyeknek azonban 

az egyház nem volt képes eleget tenni. Ezeket a városokat 1924-ben is megemlítették, a 

városok neve mellet: „betöltendő” kiegészítéssel.304 Szegeden végül az évtized végére, 

1929-ben meg is indult a misszió (ld. lentebb). Feltehetően valamelyik fővárosi körzethez 

köthető a Nógrád megyei Bér községben kezdett munka, ahol 1926-ban mintegy 20 fő 

jelentkezett metodista tagságra.305 A misszió további története nem ismert.  

 

Dél-Dunántúl eddig nem említett települése Györköny. Ebbe a „nagy német községbe” 

1921 februárjában látogatott el első alkalommal Schmidt János, az egy évvel korábban 

Kaposszekcsőn megbízott laikus igehirdető.306 A történelem ezúttal szó szerint ismételte 

önmagát: Györkönyben az 1917-1918-as években szolgáló Reichert Gyula evangélikus 

                                                                                                                                               
297 Békeharang. 1921/12. 
298 Der Evangelist für die Donaulaender. April 1926. 25. p. 
299 Jk. 1924. 5. p. 1925-re Angyalföldön bizonyos Zubor Géza nevű munkatárs, a vasárnapi iskola 
vezetője egy alkoholellenes, „abstinens gyermekcsoportból” cserkészcsapatot alakított, csaknem 40 
gyermek részvételével. Békeharang. 1925/5. 
300 Békeharang. 1922/1., 1922/5. 
301 Jk. 1930. 16-17. p. 
302 Jk. 1929. 30. p., Jk. 1930. 16. p. 
303 Jk. 1921. 38. 
304 Békeharang. 1922/14., 1924/7-8. 
305 Békeharang. 1926/4. 
306 Békeharang. 1923/1. 
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lelkész idején „felébredt” közösség tagjai csatlakoztak a metodistákhoz. Reichert a 

megtértek számára külön bibliaórákat és imaórákat szervezett, ám az őt követő 

evangélikus lelkipásztor nem tudott együttműködni ezzel a csoporttal. A gyülekezetből 

40-45 ember egy magánháznál jött össze Bibliát olvasni, imádkozni, énekelni. Ennek a 

pásztor nélküli közösségnek egyik nőtagja, Koch Katalin volt a kapocs a metodisták 

felé. Koch levelező kapcsolatban állt a metodistákhoz 1920-ban csatlakozott Hecker 

Katalinnal, aki ígéretet tett neki arra, hogy segítséget kér számukra a szuperintendenstől, 

Funk Mártontól.307 Schmidt János e levélváltás eredményeként érkezhetett meg a 

településre, ahol szívesen fogadták, a találkozások folytatódtak. A metodista gyülekezet 

1921. május 29-én 13 próbatag felvételével alakult meg Györkönyben. Nagy lendülettel 

vette kezdetét itt a munka. Az egybegyűlő közösség számára a befogadó otthonok 

bútorozott szobái hamarosan kicsinek is bizonyultak. 1922-ig a Györkönyi Gyülekezet 

egy özvegy által felajánlott szobában tartotta alkalmait. Ebben az évben sikerült egy 

nagyobb házat vásárolni, illetve építeni benne imateremmel, lelkészlakással és egy kisebb 

„játszótérrel” a gyermekek számára.308 A községben folyó metodista misszió 1921-ben 

önálló körzetté vált, ősztől „Nagyszékely-Györkönynek” a svájci Emil Baumann 

személyében már saját lelkésze volt. A július 21-i tagfelvételen 11 rendes és 6 próbatag 

felvételére került sor.309 (Ugyanebben az évben, a fiatalon, 21 éves korában elhunyt 

Füller Mátyásné metodista temetésén 600-an vettek részt.310) Miután a faluban meglepő 

gyorsasággal felépült a metodisták ingatlana, 1922. november 26-án a györkönyi 

gyülekezet saját kápolnáját felszentelték. A 140 főt befogadó kápolna az ünnepen 

kicsinek bizonyult: 200 felnőtt és 200 gyermek volt jelen. A tagok számának erősebb 

növekedése az első körzeti lelkész 1921-es megérkezéséhez köthető, annak ellenére, 

hogy Györkönyben már ekkor folyamatos és erőteljes támadások érték a 

metodistákat.311 1921-ben karácsony második napján, éjjel 12-kor ütötték be először a 

lelkészlakás hálószobájának duplaablakát és az imaterem két ablakát. 1923 

novemberében a lelkész ablakait újra bedobták. Az éjszakai ablakbetörésre 1924. 

október 26-án, az aratási hálaünnep után is sor került, a szobában tartózkodó gyermekek 

                                                 
307 Kovács Zoltán: Egy fejezet a megújulásból: A Györkönyi Metodista Gyülekezet kialakulása. In: 
Lakatos. 176. p. Hecker Katalin néhány évig cselédlányként szolgált Reicher Gyulánál. Reichert 
györkönyi evangélikus lelkészutódját történetesen ugyancsak Schmidt Jánosnak hívták, aki nem azonos a 
metodista lelkésszel.  
308 Békeharang. 1922/5., 1922/23., 1922/24. 
309 Békeharang. 1921/18. 
310 Békeharang. 1921/16. 
311 A források egy része tévesen 1922-re datálja Baumann jelenlétét, de valójában már 1921-ben 
Magyarországon van. Békeharang. 1921/21.   



 81 

és felnőttek ezúttal sem sérültek meg, ám a kisiető lelkészt az udvaron lesben állók 

egyike egy hatalmas husánggal megütötte. Györkönyben rendszeres, szervezett 

támadásnak volt kitéve a metodista közösség.312 A gyülekezetet azonban nem 

félemlítették meg az üldöztetések: az 1926 februárjában tartott evangélizációs hét 

alkalmával az egyik este az énekkar a falu utcáit járva hívogatott az alkalomra.313 

Baumann az énekkarral már 1922/1923-ban Paksra látogatott, ahol házi 

istentiszteleteket tartott.314 1927 szeptemberében Györköny adott otthont az Évi 

Konferenciának, ami azért számított kiemelkedő eseménynek, mert eddig soha nem 

fordult elő, hogy egy faluban kerüljön megrendezésre az egyház éves közgyűlése. A 

körzet ezzel bebizonyította, hogy az Évi Konferenciát „nemcsak nagyobb városi 

gyülekezetek, de lelkes falusi gyülekezetek is képesek befogadni”.315 

 

A Györkönyi Körzethez tartozó Nagyszékely község neve már 1920 előtt felbukkant az 

egyház történetében: Funk Márton fővárosi lelkészként valószínűleg 1913-ban, az év 

legvégén kapott meghívást a Tolna megyei településen élő sváboktól, akik a 

magyarországi németek többségétől eltérően a református egyházhoz tartoztak.316 A 

meghívót Nedling Keresztély és felesége, valamint egy bizonyos Schilling asszony 

küldték, akik a világháború előtti években az egyesült államokbeli Akronban (Ohio) 

csatlakoztak a metodistákhoz.317 Kitelepülésük után azonban nem sokkal haza tértek, 

magukkal hozva akroni metodista tagsági igazolványukat. (Nedling 1907-ben, 22 éves 

fiatalemberként ment ki az USA-ba. A világháború után nem sokkal, 1927-ben 

                                                 
312 Der Evangelist für die Donaulaender. Januar 1923. 13. p., Békeharang. 1923/1., 1924/12. 1923 
májusában a lelkész veteményes kertjét dúlják fel ismeretlen tettesek. 
313 Békeharang. 1926/6. 
314 Jk. 1923. 34. p. 
315 Békeharang. 1927/10. 
316 Funk. (1931) 11-12. p., Békeharang. 1923/1. A Nagyszékelyre betelepült 18. századi németek sajátos 
módon szinte kizárólag reformátusok voltak. A kisebbséget alkotó helyi evangélikusság 1878-ban 
hivatalosan egyesült a református egyházzal. Sziklai Zoltán: Nagyszékely: Múlt és jelen. BalaTONArt, 
Nagyszékely-Balatonfüred, 2007. 1. kötet. 9-11. 24-27. p. A korabeli Magyarországon a református hívek 
döntő többsége magyar volt. Enyedi György (Szerk.): Magyarország az ezredfordulón. CEBA, Budapest, 
2000. 224. p. 
317 Ohio állam a hazánkban alapvetően nemzetiségi területeken kibontakozó amerikai kivándorlás 
harmadik célpontja. Az 1888/1889 és 1912/1913 közötti években a kivándorlók 17,1%-ának (70.302 
fő) úti célja ez az állam. (Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. 113., 187. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.) Akron és Dayton városok voltak a nagyszékelyi kitelepülők fő 
céltelepülései. A nagyszékelyi kivándorlók nagy része egy idő után sikeresen beilleszkedett az 
amerikai társadalomba, és az otthonmaradtak megsegítésére rendszeresen érkeztek a dollárok. Ezek a 
pénzek a falu megújulásához vezettek. A külföldi segélyből épült, vagy felújított portákat „amerikás 
házaknak” nevezték. Sziklai Zoltán: Nagyszékely: Múlt és jelen. Történet címszavakban. 
http://nagyszekely.gportal.hu  
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váratlanul elhunyt, feleségét és négy gyermekét hagyta maga után.318) A csoport azzal a 

kéréssel fordult a budapesti metodista lelkészhez, hogy vegye fel Nagyszékelyt 

igehirdetői állomásként. Erre 1914 januárjában került sor, éppen akkor, amikor a 

főváros mellett, Budakeszin is munkát kezdett Funk Márton.319 (A Budakeszi munka 

történetét önálló fejezetben, sőt könyvben is fel lehetne dolgozni. A dolgozatban a 

diakóniai szolgálatok tárgyalásakor térünk ki rá részletesen.) 1920 előtt Nagyszékelyen 

összesen 13 főt vettek fel próbatagnak, az első felvételre 1914. január 18-án került 

sor.320 A háborús évek alatt a nagyszékelyi és a budakeszi missziók, a már említett 

angyalföldi munkához hasonlóan stagnálhattak, illetve részben szünetelhettek.321 A 

háborút követően a metodista szolgálatba álló Schmidt János Györköny mellett 

Nagyszékelyt is látogatta, gondozta. Utódja Baumann – aki négy éven keresztül vezette 

a körzetet – kezdetben az egymástól mintegy 15 kilométerre fekvő településeken 

„félheteken át, felváltva” hol itt, hol a másik településen élt. A györkönyi letelepedéshez 

Baumann házassága vezetett.322 A nagyszékelyi metodista közösségnek éveken 

keresztül a Schilling család adott otthont, berendezéséhez néhány Amerikába 

kivándorolt testvér is hozzájárult adományaival.323 Az egyház 1921-ben a használaton 

kívüli evangélikus templom megvételét vette tervbe a nagyszékelyi gyülekezet számára, 

ám az eladáshoz az evangélikus egyház végül nem járult hozzá. A létszámában 

megfogyatkozott evangélikus gyülekezet a templomot három év múlva elárverezte, s 

egy műhely került benne kialakításra. (A vevő Mirkovics György vállalkozó volt, aki 

                                                 
318 Nedling 1907-ben talán másodszor kelt útra az USA-ba. Melle Ottó visszaemlékezése szerint ugyanis az 
Egyesült Államokban metodistává lett Nedling 1906 márciusában már meghívta őt Nagyszékelyre, a 
találkozóra a Schilling családnál került sor. (Melle. (1931) 8. p., Martin Funk. (1931) In: Der Evangelist für 
die Donauländer. 11. Januar 1931,  Békeharang. 1927/3.) A Nedling és a Schilling család tagjai sűrűn 
előfordulnak Nagyszékely helytörténetében, előbbiek változatos helyesírással (Nedling, Nettling, Nethling). 
Nettling Reinhardt és Schilling Péter községi bírók voltak az 1930-as években, Nethling János 1930-1933 
között a református gyülekezet gondnoka, Schilling Konrád malomtulajdonos, Schilling Henrik a sváb 
fúvószenekar tagja volt. A Nettling és a Schilling családokat a kitelepített svábok között tartják számon, bár 
Schillingek még 2000 után is éltek a településen. Sziklai Zoltán: Nagyszékely: Múlt és jelen. Nagyszékely-
Balatonfüred, BalaTONArt, 2007. 1. kötet. 31. p., Uő.: Nagyszékely: Múlt és jelen. Történet címszavakban. 
http://nagyszekely.gportal.hu Uő.: Nagyszékely: Múlt és jelen. Nagyszékelyi névindex. 
http://nagyszekely.gportal.hu 
319 Funk. (1931) 11-12. p. Az első hét nagyszékelyi próbatag felvételére 1914. december 20-án és 27-én 
került sor. A Nettling családból a felvettek között csak Netling (Sic!) Barbara neve szerepel. Kirchenbuch 
1898. 23. p. MMEL. A község első világháborús áldozatai között Nethling (Sic!) Márton és Reinhardt, 
továbbá Schilling János szerepelnek a két családból. Sziklai Zoltán: Nagyszékely: Múlt és jelen. A község 
világháborús áldozatai. http://nagyszekely.gportal.hu/  
320 Kirchenbuch 1898. 1914. 01. 18-án vette fel próbatagnak Wilhelm Lettát, aki azonban az év 
októberében elhalálozott. Tagfelvételek: 1914. hét fő, 1915. négy fő, 1918. egy fő, 1919. egy fő. 
321 Nagyszékely kapcsán ezzel a megfogalmazással találkozunk: „Néhány testvér évek hosszú során 
egészen egyedül állott ott. Sőt a háborús és a forradalmi viszonyok teljes felbomlással fenyegették ezt a 
kicsiny állomást.” Békeharang. 1923/1. 
322 Jk. 1922. 29. p. 
323 Jk. 1922. 29. p. 
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1935-ben bekövetkezett haláláig különböző betontermékeket gyártott itt.324) Az 

adásvétel ilyetén kimenetelét a metodisták sérelmezve kommentálták, mondván, hogy 

külföldön nem okoz gondot a felekezetek közötti kapcsolat.325 Nagyszékelyen 1926-ban 

tett szert az egyház saját épületre, egy 70 fős kápolnának kialakítható ház megvásár-

lásával.326 Ez az esemény egy nagy ívű sorozat végére tett pontot: a nagyszékelyi 

ingatlannal a metodista egyház minden gyülekezetének lett saját épülete.327 (Bár 

előfordult, hogy a „saját” épület ekkor még mindig csak bérlemény, például 

Miskolcon.)328   

 

A Dél-Dunántúl másik fontos körzete a Dombóvár központtal működő terület. A 

nemzeti megoszlást tekintve itt az 1920-as évek első felében Kaposszekcsőn a németek 

között, Dombóváron és Döbröközön a magyarok körében fejlődött ki a metodista 

egyház szolgálata. A három település közül a körzet nevét Dombóvár adta, ahol az 

egyháznak 1921 óta a Bezerédj u. 27. alatt volt ingatlana. Kaposszekcsőn ugyanebben 

az évben, november 13-án szentelték fel az új metodista imatermet.329 A fentebb 

említett 1920-1921-es kaposszekcsői üldözéseket követően az évtized közepére 

evangélikus beszámolók szerint már komoly tényezőként, rivális alternatívaként 

számoltak a helyi metodista közösséggel. Az evangélikus közösség gondjait a belső 

konfliktusok is nehezítették ebben az időben. 1925 márciusában például az evangélikus 

kántortanító egy temetésen az egész községet felháborító botrányt okozott azzal, hogy a 

szertartás közben az énekkar szolgálatát önkényesen és váratlan módon egyszerűen 

félbeszakította. Az elkeseredett lelkész szavai szerint – a felindulásában egyébként 

ordítozásra hajlamos tanító, aki egy ízben már nyilvánosan a saját lelkészét is leteremtette 

– azért cselekedett így, mert az énekkarban saját munkája vetélytársát vélte felfedezni. 

Tette nyomán „az egész község háborgott, csak a methodisták örültek” – fogalmazott 

                                                 
324 A helybeliek csak „cementgyárnak” nevezték az épületet. Sziklai Zoltán: Nagyszékely: Múlt és jelen. 
1. kötet. Nagyszékely – Balatonfüred, BalaTONArt, 2007. 85. p. 
325 Békeharang. 1924./12. 
326 Der Evangelist für die Donaulaender. November 1926. 24. p., Békeharang. 1924/12. Az épület 
rendhagyó története a későbbiekben is folytatódott. A második világháború után raktár, terménytároló 
lett, majd a református egyház tulajdonába került. Az 1970-es évek elején a katolikus egyház vette meg, 
és a mai napig itt működik a nagyszékelyi Jézus Szíve templom. Sziklai Zoltán: Nagyszékely: Múlt és 
jelen. 1. kötet. 84. p. 
327 Békeharang. 1926/10. 
328 Jk. 1927. 29. p. 
329 Békeharang. 1921/21., 1921/23. Érdekes egy pillantást vetni a nem kaposszekcsői vendégekre: 
Dombóvárról, Budapestről, Györkönyből, Sásdról, Nyíregyházáról, Tékesről, Csikóstöttösről és 
Nagyszékelyről érkeztek. 
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Számer Vilmos lelkész.330 Ugyancsak figyelemre méltó a főesperes eligazító levele, 

amelyben az énekkar feladataként a „belmissiói munka értékesebbé, vonzóbbá és 

művésziesebbé tételét” nevezte meg, és külön hangsúlyozta: „Főleg szükségesnek 

találom egy énekkarnak szervezését, fenntartását és szereplését olyan községben mint 

Kaposszekcső, ahol a szekták a szép éneklésük miatt hódítanak”.331    

 

A Tolna megyei munka 1921. április 1-én lépett új fázisba: az egyház munkatársaként 

ekkor költözött a már többször emlegetett Reichert Gyula, volt evangélikus lelkész 

Dombóvárra. Bár a lakhatási engedély megtagadásával a városi hatóság megpróbálta 

hátráltatni a metodista munkát, az egyház bizakodott. „Sok német és magyar községben 

várnak reánk ott a vidéken s reméljük, hogy hamarosan végezni fogunk minden hatósági 

nehézséggel.”332 1922-ben a metodista forrásokban a körzetről már úgy számoltak be, 

mint amelynek központja – azaz Dombóvár – bár a legkisebb taglétszámú, az állomások 

számát tekintve a legnagyobb az országban.333 A Dombóvári Körzetben az 1923/1924-

es konferenciai évben két lelkész szolgált, Eduard Marquard németországi lelkipásztor 

(ld. bővebben később) és Schmidt János, akik családjaikkal lakáshiány okán együtt éltek 

a dombóvári házban. Marquard a német nyelvű közösségeket gondozta, és 

kapcsolatokat épített ki a baranyai Borjád és Pogány felé, valamint megpróbált Pécsre is 

elindulni. (1924/1925-től őt a Borjád néven megalapított körzetbe helyezték.) Schmidt a 

magyar nyelvű munkát szolgálta Dombóváron, Kaposváron és Döbröközön.334 A 

dombóvári közösség 1926-ban egy 150 fős imaterem építésébe kezdett, az 

alapkőletételre május 4-én került sor Schmidt János szolgálatának idején. Az 

                                                 
330 Számer Vilmos kiegészítése a kaposszekcsői evang. templomi énekkar Hoffmann Lamm kántortanító 
úr ellen tett panasza tárgyában 1925. márc. 6ikán felvett jegyzőkönyvhöz. EOL Tolna-Baranya-Somogyi 
Egyházmegye iratai. 4. doboz   
331 Schöll Lajos levele. Hidas, 1925. április 7. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 4. 
doboz 
332 Jk. 1921. 38. p. Reichert Gyula családi hátterét Kovács Zoltán kutatásai nyomán ismerjük 
alaposabban. Eddig azonban nem volt ismert, hogy Reichert 1920. december 16-án Györkönyben 
tartózkodott, ahol három jelölt közül éppen evangélikus lelkészválasztás zajlott. A szoros szavazási 
eredmény szerint Reichert a harmadik helyen végzett Falk Henrik után. Györköny lelkésze Schmidt János 
lett (aki nem azonos a metodista lelkésszel). A választást ugyanakkor alaki okokból meg kellett ismételni, 
amely az eredményen nem változtatott: 1921. július 21-től immár szabályos választás után lett Schmidt az 
egyházközség lelkipásztora. Egyelőre nem ismert, hogy Reichert milyen kapcsolaton keresztül 
jelentkezett a Metodista Egyházban lelkészi szolgálatra. Jegyzőkönyv. Felvéve Györkönyben 1920 évi 
december hó 16-án az Ág. Hitv. Ev. Hitközségnek lelkészválasztó közgyűlésén., A Tolna-Baranya-
Somogyi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye törvényszéke 1921. évi február 23-án Pakson tartott ülésének 
ítélete. Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 3. doboz, Kovács Zoltán: Egy fejezet a 
megújulásból: A györkönyi metodista gyülekezet kialakulása. In: Lakatos. 175. p.       
333 Jk. 1922. 27. p. 
334 Jk. 1924. 23. p. 
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építkezésre nagy szükség volt, hiszen a kis gyülekezet ekkor már hat éve a lelkész 

dolgozószobájában és az előszobában tartotta istentiszteleteit. Annak ellenére, hogy a 

szükséges költségeknek mindössze 50%-a állt ekkor rendelkezésre, június 20-án már fel 

is szentelték az imaházat, amelyen a számos vendég mellett Kaposszekcsőről 20-an, 

Döbröközről 15-en érkeztek (Pécsről 2-en).335 Dombóvár először 1928-ban tarthatott 

Évi Konferenciát, ami különleges egyháztörténeti eseménynek számított: első 

alkalommal adott otthont a konferenciának egy magyar anyanyelvű gyülekezet. A 

következő évből származó beszámoló szerint Dombóvárnak 5 állomása volt: 

Kaposszekcső, Baja, Csikóstőttős, Döbrököz és Szakályhőgyész.336 A metodisták 

dombóvári megjelenéséről az evangélikus források ugyancsak tudósítanak. Az 

evangélikus egyházzal az 1920-as évtized elején feszültségmentesnek tűnik a viszony. 

Erről tanúskodik Gaál József helyi evangélikus lelkész 1922 májusában írott levele, 

amely szerint „gyülekezetünkben teljes rend és békesség van”.337 Az évtized végére a 

helyzet megváltozásáról tanúskodik Kapi Béla püspök 1929 októberében kelt levele, 

amelyből kiderül, hogy az evangélikus egyházi elöljáró – főesperesének felterjesztésére 

– „a methodisták dombóvári terjeszkedése ügyében” a vallás és közoktatásügyi 

miniszterhez fordult. A helyzet megoldására a minisztertől egy önálló evangélikus 

hitoktatói állás létesítését kérte (az evangélikus gyülekezetnek erre nem volt anyagi 

ereje).338 A két időpont közötti időszak eseményeire Hoffmann Ernő helyettes 

evangélikus lelkész levele nyújt bepillantást, amelyből kiderül, hogy a dombóvári 

evangélikus gyülekezet ugyancsak belső problémákkal küszködött az 1920-as években: 

1923-ban, majd 1927-ben személyeskedés, civakodás és pártoskodás ütötte fel fejét a 

közösségben. Hoffmann ezek után felmentését kérte a püspöktől.339 

 

Döbrököz neve 1923 áprilisában bukkan fel először az egyház lapjában. A rendhagyó 

szuperintendensi beszámoló az egyház vezetőjének két hetes országos gyülekezeti 

körútjának – Nyíregyháza, Budakeszi, Györköny, Nagyszékely, Kaposvár, 

Kaposszekcső, Dombóvár, Döbrököz, Borjád – egyik állomásaként említette meg a 

                                                 
335 Der Evangelist für die Donaulaender. Juli 1926. 24. p., Békeharang. 1924/11., 1926/5., 1926/6., 
1926/8., Jk. 1926. 25. p. 
336 Jk. 1929. 23. p. 
337 Gaál József levele. Dombóvár, 1922. május 20. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 3. 
doboz 
338 Kapi Béle levele. Győr, 1929. október 29. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 3. 
doboz 
339 Hoffmann Ernő levele. Dombóvár, 1927. február 10. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye 
iratai. 3. doboz 
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községet, ahol „szép számú hallgatóság” volt együtt az esti istentiszteleten.340 A 

helységet ezek után a dombóvári gyülekezet segédprédikátora Anka György látogatta, 

két helyszínen, a faluban és a Szőlőhegyen. Egy 1923 nyarán adott híradás szerint 

Döbröközön kéthetente tartottak istentiszteletet.341 A metodisták előtt elsőként a 66 éves 

Dora Varga Mihályné (született Vadász Erzsébet) nyitotta meg otthonát a Szőlőhegyen. 

A prédikátorok befogadójaként tartották számon Gaál Jánosnét is, aki a Döbröközön 

később (1930-ban) megépülő metodista kápolnával szemközti kis házban élt.342 A 

gyülekezet első tagjai közt a visszaemlékező Dora Varga Erzsébet fiát, Dora Varga Pált 

(1883-1966) és annak sógorát, Szili Mátyást (1891-1991), illetve családjaikat emeli ki. 

A metodistákkal való megismerkedés az 1920-as évek elején egy Dombóvár-Döbrököz 

közötti vonat lekéséséhez, és egy dombóvári metodista ember, valószínűleg Kerekes Pál 

személyéhez köthető. Ő volt az a bizonyságtevő útitárs, aki a sínek mentén gyalogosan 

haza induló Dora Varga Pált Döbröközig elkísérte. A beszélgetés olyan nagy benyomást 

tett a döbröközire, hogy a sógorát is bíztatta a metodisták megismerésére. Így indult a 

két – eredetileg római katolikus – család kapcsolata a metodistákkal, ezt a történetet 

idézték fel családi együttléteiken az öregek.343    

 

A metodisták megjelenése ezen a településen sem volt felhőtlen. Az új közösség híveit 

„bakpisták”-nak, vagy „pappisták”-nak csúfolták, amely elnevezésből kiderül, hogy a 

metodista hívőket csak felületesen ismerték, baptistáknak gondolták őket.344 Az első 

döbröközi házi istentiszteletek alkalmával a falu katolikus papja feljelentést tett, mire a 

csendőrség „kötelességszerűen be is tiltotta” azokat. Kaposszekcsőhöz hasonlóan itt is a 

minisztériumi közbenjárást követően folytatódhatott a munka.345 A katolikus pap 

elutasító és ellenséges magatartásáról az 1929-ben Döbröközön született Dóczi 

Győzőné (született: Dora Varga Teréz) több esetet is felidézett. A vasúti őrháznál lakó 

metodista családra a pap lényegében felbújtó megjegyzést tett: „Van az őrháznál egy 

                                                 
340 Békeharang. 1923/8. 
341 Békeharang. 1923/13. 
342 Dora Varga Erzsébet 1931 decemberében, 74 évesen halt meg. 1931. december 14-én tartott temetésén 
Schmidt János szolgált, mintegy 300-400 ember előtt. Békeharang. 1932/1. Gaál Jánosné 1935 
októberében hunyt el a pécsi kórházban. Betegágyánál egy pécsi testvér látogatta, vele énekelte kedvenc 
énekét. Békeharang. 1935/10. 
343 Szili Mátyásné közlése. (2009. február 23., 2010. február 20.) Virág Anna, anyósától Szili Mátyásnétól 
(született Dora Varga Teréz, 1902) hallotta ezt a történetet. Dora Varga Teréz a történetbeli Dora Varga 
Pál húga. Dora Varga Mihályné az ő édesanyjuk. 
344 Szili Mátyásné közlése. (2009. február 23.) Dóczi Győzőné közlése. (2010. február 20.) Dóczi 
Győzőné a „bakpista”, Szili Mátyásné a „pappista” kifejezést közölte.  
345 Jk. 1923. 31. p. 
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asszony, nem volna kár magyar borsos tömjénnel fölfüstölni!” Máskor a templomban 

hallották tőle, hogy Jézus rühes birkáinak nevezte a metodistákat. Dora Varga Teréz 

1918-ban született ikernővéreit (Máriát és Katalint) a szőlőhegyi iskolában rendszeresen 

bántalmazást szenvedtek a tanítóktól „hívőségük” miatt. A tanító minden hétfőn 

megkérdezte a tanítás kezdetekor: „Na, ki volt a hívőknél?” Az érintetteknek fel kellett 

állniuk, majd a tanítótól „megtorlásban” részesültek. A Dora Varga gyerekek szüleik 

hitét látva vállalták fel hitüket, még akkor is, ha ez retorzióval járt. 1936-ban és 1937-

ben két család, összesen 16 fő, többek között az üldöztetések miatt hagyhatta el a 

községet. Az elköltözések súlyosan érintették a helyi közösséget, a lelkész sem örült 

azoknak: az 1930-as években az elköltözöttek létszáma a gyülekezet felét jelentette.346 

  

Az ellenséges fogadtatás ellenére az 1920-as évek első felében a metodista misszió szép 

eredményeket mutathatott fel. A döbrököziek tagfelvételére már 1924 virágvasárnapján 

sor került, április 13-án, Dombóváron.347 A döbröközi magyar közösségről már 1924 

novemberében úgy tett említést az egyház lapja, mint gyülekezet.348 A fiatal közösség 

szorongatott helyzetéről tanúskodott az első gyülekezeti karácsony is 1924-ben. A 

Dombóvárról és Kaposszekcsőről vasúton érkező vendégeket egy csoport döbröközi 

asszony szidalmak között fogadta az állomáson, majd így kísérte végig az egész falun. 

A karácsonyi ünnep mégis jól sikerült: a vendéglátó szoba teljesen megtelt, a kívül 

maradottak a hideg ellenére az ajtó és az ablak előtt hallgatták az istentiszteletet.349 A 

döbröközi metodisták lelki életének kialakult gyakorlatát is pontosabban ismerjük. 

Ünnepnapokon a közösség két istentiszteletet tartott, délelőtt és délután. Vasárnaponként 

a délelőtti és délutáni istentisztelet közötti időben, az ebédről visszasiető gyerekekkel 

alkalomszerűen a lelkész foglalkozott, ezeket a foglalkozásokat hívták vasárnapi 

iskolának. Télidőben a bibliaórákat csütörtökönként házaknál tartották, ahol nem ritkán a 

szomszédoktól áthozott székek is kevésnek bizonyultak. Ilyenkor az ágy két oldalára 

deszkát hoztak be a férfiak, s így az ágyra két sorban ültek az emberek, az ágyon és 

mögöttük a deszkán is.350 

 

                                                 
346 Dóczi Győzőné közlése. (2010. február 20.) Az elköltöző családfők Dora Varga Pál és Szili Mátyás 
voltak. 
347 Békeharang. 1924/5. Következő felvételről 1927-ből tudunk: Békeharang. 1927/7. A munka 1923-as 
indulását egy másik hír is megerősíti: Békeharang. 1929/5. 
348 Békeharang. 1924/11. 
349 Békeharang. 1925/2. 
350 Dóczi Győzőné és Szili Mátyásné közlése. (2010. február 20.) 
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A gyülekezet nagyságáról egészen pontos ismereteink nincsenek, anyagi erősségéről 

azonban igen: 1925 karácsonyán a szegény gyermekek javára a kaposszekcsői 

közösséggel azonos nagyságú kollektát gyűjtöttek egybe (126 ezer koronát), mely 

csaknem kétszer nagyobb, mint a dombóvári gyűjtés (70 ezer korona).351 Más forrás is 

megerősíti, hogy ebben az időben a döbröközi közösség „jóval felülmúlja” a 

dombóvárit.352 A gyülekezetben az 1920-as évek második felében „csodálatos 

megtérések vannak”, „az Ige iránti érdeklődés állandóan növekedik”, „az emberek 

Bibliát vettek maguknak és letették a rózsafűzért”.353 Az anyagi megerősödést 

bizonyítja a kápolnaépítés terve is a ’20-as évek végén. Miután kicsinek bizonyult a 

szoba, ahol összegyűltek a falubeli metodisták, a dombóvári lelkész adománygyűjtést 

kezdeményezett egy döbröközi imaterem javára. Az építkezésre már 1926-ban 

ingyenesen felajánlottak egy telket a faluban – feltételezhetően az egyik gyülekezeti 

család részéről. A község azonban megakadályozta a tervet.354 Az építési telket végül 

1929. július 11-én vásárolta meg az egyház, 1000 pengőért.355 Schmidt 1929 nyarán egy 

hónapra Svájcba is elutazott, hogy az imaházra külföldön is adományokat gyűjtsön.356 

Meglepő módon néhány falubeli is segítette az építkezést a Szőlőhegyről.357 A munka, 

amelyet a helyiek többségének állandó nemtetszése kísért, hamarosan sikerrel járt: 

1930. november 9-én metodista kápolnát avathatnak a katolikus községben (az avatáson 

Melle Ottó is jelen volt). A szépen bevakolt új kápolna épületét az ünnepélyes átadásra 

„látványos” támadás érte: az ellenségeskedők közül valaki úgy fejezte ki bosszúját, 

hogy a szép falakat sárral dobálta meg. Az ünnepélyes megnyitót ez azonban nem 

hiúsította meg, az átadáson egy gyülekezeti fúvószenekar is fellépett. „A kis döbröközi 

kápolna és a dombóvári kápolna, mint egy kétkarú gyertyatartó világít az éj sötétjében s 

mutatja az utat az Élet, a Krisztus felé.” – tudósított a Békeharang.358   

 

A Baranya megyei Borjád neve ugyancsak az 1923-as szuperintendensi körút során 

fordult elő első alkalommal az egyház lapjában. A villányi dombok között fekvő, 

                                                 
351 Békeharang. 1926/2. 
352 Jk. 1925. 24. p. 
353 Jk. 1926. 25. p., 1927.  28., Békeharang. 1929/5., 1929/7. 
354 Dóczi Győzőné: Ami a Döbröközi Csendesnapról kimaradt. Kézirat, 2005. 
355 MMEL III./37. Ingatlan-nyilvántartási iratok. 
356 Jk. 1926. 25. p., Békeharang. 1929/5., 1929/7. A döbröközi testvérek – Mikina Judit és lányai által 
készített – „népviseletes babákat” ajánlottak a gyűjtésre. Szili Mátyásné közlése. (2009. február 23.) 
357 Dóczi Győzőné és Szili Mátyásné közlése. 2010. február 20. A kápolna építésében a Dora Varga 
család apraja-nagyja kivette részét: a fiatal István, mint kőműves, valamint testvérei, János, Lajos és a 12 
éves ikrek, Mária és Katalin is. 
358 Békeharang. 1930/12. 
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németek és szerbek által lakott községben 1923 áprilisában egy 50 fős közösség 

hallgatta a szuperintendenst. Jelenléte ezúttal is nagy hatást gyakorolt a helyiekre, az 

alkalom végén néhány hallgató tagfelvételre jelentkezett.359 A közösség ekkor már évek 

óta „kereste a baráti érintkezést a mi methodista missziónkkal”. A baráti érintkezésből 

végül tehát csatlakozási szándék lett, a szuperintendens 1923. április 12-i látogatása 

nyomán heten jelentkeztek tagságra, akiket Funk Márton azonnal fel is vett próbára. A 

településen Schaden János volt az, aki házában egy kisebb hívő közösségnek 

évtizedeken keresztül imaórákat és bibliaórákat tartott. Élete vége felé közeledve 

ismerte meg a metodistákat, s úgy határozott, hogy csatlakozik az egyházhoz. Döntése a 

csoport működésére jó hatást gyakorolt, ugyanis a csatlakozást követően a 

gyülekezetben folyamatos növekedés kezdődött.360 A Pécs-Borjádi Körzet elnevezés az 

1924/1925-ös szolgálati beosztásban jelent meg, a körzet vezetésével Eduard Marquard 

lett megbízva.361 Ahogy fentebb már említettük Marquard az 1923/1924-es konferenciai 

év során dombóvári lelkészként már eljutott Borjádra, Pogányba, és „érintkezést 

keresett Péccsel is”.362 Az 1923 nyarán adott híradás szerint Borjádon kéthetente 

tartottak istentiszteletet, ahogy Nagyszékelyen, Döbröközön és Dombrádon is.363 

Marquard 1924-ben költözött Borjádra, miután az Évi Konferencián megfogalmazódott, 

hogy Borjád, Pécs, Pogány egy külön körzetet képezhetne.364 Ezt követően az egyház 

még ebben esztendőben saját tulajdont vásárolt Borjádon, ahol a helyi metodista 

közösség előzménye tehát ugyancsak egy korábban alakult hívő csoport volt.365  

 

A borjádi munka erősségét jelezte, hogy a csatakozást követő évben (1924-ben) tartott 

téli négynapos „hitmélyítő konferencián” a vendégekkel együtt több mint 200-an vettek 

részt.366 A borjádi gyülekezet egy alacsony szalmafedeles házban tartotta 

összejöveteleit, amely 1930-ra már alig volt használható állapotban: a helyiség szűknek 

bizonyult, a ház düledezett. A közösség az év elején gyűjtésbe kezdett egy új épület 

építésére. Az új imatermet 1930. augusztus 10-én már fel is avathatta a 

                                                 
359 Békeharang. 1923/8. 
360 Békeharang. 1925/3. 
361 Békeharang. 1924/7-8. 
362 Jk. 1924. 23. p. 
363 Békeharang. 1923/13. 
364 Jk. 1924. 24. p. 
365 Békeharang. 1924/10. 
366 Békeharang. 1923/8., 1924/3. Pécs említése: Békeharang. 1924/6. Nem világos, hogy metodista tagok 
végezték-e a megemlített börtönmissziót. 
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szuperintendens.367 Az 1920-as évek közepén keletkezett az az értékes dokumentum, 

amely a borjádi történet evangélikus olvasatába avat be. A magyarbólyi evangélikus 

lelkész 1925 márciusában levelezőlapon értesítette a hidasi főesperest 12 evangélikus 

borjádi kijelentkezéséről, illetve metodista „betérési” szándékáról. (Borjád a 

magyarbólyi anyaegyházközség filiája.) Vértesi Zoltán levelében arra kérdezett rá, 

érvényes-e „kitérésük”, hiszen a metodista vallás nem bevett, és nem is elismert, s így 

kell-e nekik „papi-tanítói járandóságot, mint eddig fizetni”. Tanulságos a levél szó egy 

részének szerinti idézése:  

 

„A tanítóval mindent elkövetünk, ének, bibliaórák, stb. tartásával a vallásos élet 
emelésére; míg káplánom volt (bár 10 km-nyire van tőlem e fília) külön is elküldtem őt 
istent. tartására Borjádra, de hát az új vallás az újdonság ingerével hat reájuk. Hiszem 
azonban, hogy kitartó evangélizáló munkával visszahódítjuk őket. Machwart nevű 
methodista prédikátor házat vett s ott lakik Borjádon.”368  
 

Természetesen egy helyben lakó prédikátorral szemben nehezen kelhetett versenyre a 

magyarbólyi evangélikus lelkipásztor. Ahogy a fentebb idézett 1923-as hitmélyítő 

konferencia nyújtotta szolgálatokkal is: a faluban lakó 600 fős német lakossághoz akkor 

négy napon keresztül az ország négy pontjáról, négy metodista lelkész evangélizált 

német nyelven (Wallrabenstein Jakab, Emil Baumann, Schmidt János, Manfred 

Marquard). Nem csoda, hogy a helyi svábság kétharmada megjelent a hideg februári 

napok ellenére.369 

 

A ’20-as években ez az aprófalú lett a kibontakozó baranyai misszió háttere. A Villányi-

hegység északi lábánál elhelyezkedő Átán 14 fő felvételével alakult metodista 

gyülekezet, Marquard kezdte el ezt a munkát. 1927 legvégén Hecker Henrik és Ádám 

„áldásos evangélizációt” tartottak itt, csaknem egy héten keresztül minden este mintegy 

40-en hallgatták őket.370 1928 áprilisában Hecker Ádám Wallrabenstein Jakabbal együtt 

tartott evangélizációs körutat több baranyai faluban, Átán, Szőkéden és Pogányban. 

Szőkéden csaknem 230 ember előtt a szabad ég alatt szolgáltak.371 A következő évből 

van tudomásunk arról, hogy Pécsett rendszeresek a házi istentiszteletek Faubl Györgyné 

                                                 
367 Békeharang. 1930/2., 1930/9. 
368 EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 3. doboz 
369 A konferenciát 1923. február 7-10. között tartották. Der Evangelist für die Donaulaender.28. März 
1924  
370 Békeharang. 1927/3. 
371 Békeharang. 1928/5. 
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lakásában. (1929-ben emellett működő állomásként említették Átát.)372 

 

Ugyancsak Dombóvárról indult el a kaposvári munka, ahol 1922-ben, az év 

márciusában kezdődtek meg a rendszeres istentiszteletek, eleinte egy magánlakásban 

(Fluck Frigyesnél, Arany u. 53.), majd augusztus 3-tól máris saját épületben (Németh 

István u. 2.). Kaposszekcsőről Anka György költözött ide, hogy ellássa a munkát.373 Itt 

december 5-én adták át ünnepélyesen a két szoba összenyitásával kialakított 60 

ülőhelyes imatermet.374 A Kaposvári Körzetben sajátos módon az első rendes tagok 

felvételére csak évekkel később 1926 februárjában került sor.375 

 

Az önmagában is nagy kiterjedésű Dombóvári Körzet tehát három további dél-dunántúli 

körzetnek (Györköny-Nagyszékely, Pécs-Borjád, Kaposvár) lett a kiindulópontja. 

Ráadásul az említett községeken, városokon kívül más települések is Dombóvárhoz 

kötődtek, például Kiskunhalas és Sásd. A kiskunsági metodista munka kezdeteiről az 

egyház lapja „Tagfelvétel és gyülekezet-alapítás” címszó alatt számolt be. A kapcsolatot 

egy Kiskunhalasra költöző kaposszekcsői metodista család jelentette, akiknek 

otthonában házi istentiszteleteket tartottak. Az első ilyen együttléten egy helyi család 

tagjai megtértek, és azonnal ki is fejezték csatlakozási szándékukat. 1922. március 17-

én, mindössze három kiskunhalasi istentisztelet után így vettek fel három embert 

próbatagságra, amit a beszámoló már egyenesen gyülekezetalapításnak nevezett.376 

(1922 júniusára már két tagról és három próbatagról tudunk.377) Sásdon az újonnan 

csatlakozott kaposszekcsői hívek már 1920-ban misszióztak, a hatósági üldöztetés tette 

emlékezetessé az itteni munka kezdését. Reichert Gyula vezetésével, és a kaposszekcsői 

testvérek támogatásával a misszió 1920-ben is folytatódott, az istentiszteleteket a mozi 

helyiségben tartották vasárnaponként két alkalommal is, 15 és 19 órai kezdéssel.378  

 

Az alföldi metodista munka központja azonban nem Kiskunhalas, hanem Szeged lett. A 

szegedi munka felvételéről a Békeharang 1929-ben adott hírt. A rövid beszámoló 

szerint a háború előtt még Jakob János munkálkodott a városban, és szolgálatának azóta 

                                                 
372 Jk. 1929. 20. p., 23. p., Jk. 1930. 39. p. 
373 Jk. 1923. 30-31. p. 
374 Békeharang. 1922/9., 1922/11., 1922/16., 1922/24., 1923/1., 1938/2.  
375 Békeharang. 1926/3. 
376 Békeharang. 1922/8. 
377 Jk. 1922. 28. p. 
378 Békeharang. 1921/12., 1921/15. 
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is fellelhetőek maradtak a nyomai. A városban az 1913-as év végétől tartottak 

csütörtökönként magyar istentiszteleteket a Hétvezér utca 34. szám alatt.379 A háború után 

érkező rendszeres meghívásoknak 1929 januárjában tettek eleget, Haszits János 

odahelyezésével. Az egyház a Szőregi u. 2. (Újszeged) szám alatt bérelt lakást, Haszits 

hetente három istentisztelet kezdett el tartani egy 15-20 fős csoport számára.380 Az 

összejövetelek helyszíne cím azonban már októberre megváltozott (Petőfi Sándor 

sugárút 44.), feltehetően abból kifolyólag, hogy a metodista egyház tudtán kívül, 1928 

decemberében a református egyház Újszegeden már missziót kezdett (a missziós 

gyülekezet ekkor választott magának lelkészt és presbitériumot).381 1931-ben Szegeden 

saját imatermet (90 fős) és lelkészlakást vásároltak a metodisták, az avatásra augusztus 

23-án kerül sor.382  A szegedi gyülekezetplántálást Funk szuperintendens 1928-as 

amerikai útja tette lehetővé, amelynek eredményeként külföldről három évre vállalták az 

alapítás finanszírozását.383  

 

A népes Nyíregyházi Körzetnek nem csak a városból, hanem a környező tanyákról is 

nagy számban voltak tagjai. Az 1921. október 23-án tartott aratási hálaadó ünnep 

istentiszteletén mintegy 500-an voltak jelen, s több mint 58 ezer koronát 

adományoztak.384 Nyíregyházára már az 1922-ben egy 700-800 fős kápolna építését 

tervezte az egyház. A gyűjtésnek csak részleteit ismerjük: az év elején a szuperintendens 

kilenc hetes svájci körúton gyűjtött (5500 frankot), március 19-én, a Nyíregyházi Körzet 

új lelkészének beiktatásán a körzet 120 ezer koronát adakozott (a nyíregyháziak összesen 

250 ezer koronát gyűjtöttek).385 Az amerikai metodisták 4000 dollárral járultak hozzá az 

építkezéshez.386 Az első metodista kápolna építése 1922. június 22-én vette kezdetét (a 

Dessewffy tér 7. számú telken, a mai Bessenyei téren), a mérnökök 6,5 millió koronáért 

vállalták a kivitelezést, az építési anyagok beszerzését az egyház vállalta.387 A tevékeny 

gyülekezetből két nap múlva újabb izgalmas hírről számoltak be: a fiatalok zenekart 

alapítottak azzal a céllal, hogy az istentiszteleteket vonzóbbá tegyék. A zenekar élére a 

                                                 
379 Békeharang. 1914/1., 1914/2., 1914/3., 1914/9., 1914/11. 
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város katonazenekarának nagynevű karmesterét sikerült megnyerni, aki hetenként három 

órában tanította a fiatalokat.388 Az alapkőletételre július 23-án került sor.389 A „százados 

hála alapból” – ahogy Funk szuperintendens említette a 1919-es Jubileumi Alapot – az 

építési költségek felét (tehát mintegy 3 millió korona) tudták finanszírozni.390 A metodista 

misszió első kápolnájának felszentelését május 20-án ünnepelték a Magyarországi 

Misszió második évi ülésének lezárásaként.391 A 760 férőhelyes terembe több mint 1000 

ember zsúfolódott össze.392 

 

A Nyíregyházi Körzet ekkor mellesleg 125 taggal rendelkezett (próba és rendes), kb. 

ugyanennyi gyermek vett részt vasárnapi iskolákban, és ugyanekkora volt a rendszeres 

látogatók létszáma. A lelkész 26 tanyára járt ki. A körzetnek három gondnok és nyolc 

osztályvezető szolgált. Egy-egy hívő a tanyákról akár 7-kilométert is megtett 

gyalogosan a városig.393 Az egyház legnagyobb gyülekezete élénk diakóniai munkát 

folytatott: egy 1923-as híradás szerint, miközben az építkezés folyt, a téli hónapokban 

naponta 20-30 szegény gyermekeknek osztottak melegételt, a kápolna udvarán álló 

épületek egyikében pedig vakok otthonát tervezték kialakítani.394 1924-ben a 

Békeharang arról számolt be, hogy a gyülekezet Szarvas utcai épületében „Aggok 

Otthona” működik.395 Amíg a Nyíregyházi Körzetben a gyülekezet finanszírozta a 

gyermekétkeztetést (amit 1924-ben is megismételnek), addig Budapesten 1923. január-

márciusa között naponta közel 100 gyermeket a skandináv metodisták támogatásával 

étkeztettek.396 A nyíregyháziak 1926-ban a városszéli erdő mellett házat vásároltak, 

hogy újabb szeretetintézményt nyissanak: itt epilepsziások és értelmi fogyatékosok 

menhelyét kívánták berendezni. A négy szobás, két konyhás ingatlant a gyülekezet a 

nyolc holdas földjének eladásával tudta megvenni. (A föld vételára azonban csak 

részben fedezte a ház árát, a rendbehozatalra és az üzembe helyezésre már egyáltalán 

nem futott belőle.) Az otthon megnyitását végül 1929 őszére tervezte Wallrabenstein 

Jakab, a körzet lelkésze, akinek meghatározó szerepe volt ebben a kezde-
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ményezésben.397 1929-ben azonban Wallrabenstein elhelyezték, így minden bizonnyal 

Nyíregyházán már nem kerülhetett sor az intézmény indítására. Az aktív lelkipásztor az 

1920-as évek közepén kékkeresztes cserkészcsapatot is szervezett Nyíregyházán, amely 

az egyetlen ilyen volt az országban.398 

 

A Nyíregyházi Körzet roppant erős „kisugárzással” bírt, 1924-ben a központi 

gyülekezet körül nyolc állomásról van tudomásunk: Alsózsolca, Dombrád, Hejőcsaba, 

Ibrány, Miskolc, Nagykálló, Nyírbátor, Téglás. Az évtized végén, 1929-ben új 

állomásként jelent meg Hajdúdorog és Szabolcs.399 1930-ban, a csaknem harminc 

Nyíregyháza környéki bokorral való kapcsolaton túl, a körzetben négy állomást tartották 

számon: Nagykállót, Kisvárdát, Szabolcsot és Hajdúdorogot.400 Az évtized első felében 

az állomások közül Miskolc fejlődött a legnagyobb lendülettel, ahol 1923 októberében 

került sor csatlakozásra: egy másfél évtizede működő, független miskolci keresztény 

közösség tagjai Nyíregyházán a májusi kápolnaszentelésen ismerkedtek az egyház 

lelkészeivel, nyíregyházi tagjaival, illetve szervezetével. Az október 11-én történő 

hivatalos csatlakozáskor 11-en lettek tagok (próba és rendes). A Nehezy család volt a 

befogadó otthon, ahol egyetlen szobában (Melinda u. 15.) több mint 50 hallgató fért el. 

(Nehezy Károly a hálószobájából költözött át a konyhába, hogy azt berendezhessék 

gyülekezeti helyiségnek.) A hívő közösség az ünnepélyes csatlakozás alkalmával 

bebizonyította, hogy több éves, alapos munka folyt körükben: fiatalokból álló énekkar 

szolgált, szavalatok hangzottak el, este pedig szeretetvendégségen látták vendégül a 

résztvevőket.401 A befogadó otthon rövidesen itt is kicsinek is bizonyult, átmeneti 

megoldásként 1924 tavaszára az egyik gyülekezeti tag házának udvarán szükséglakás 

építését tervezték,402 ám az építkezésről nem történt híradás. A kivitelezés anyagi és 

nem hivatali okokból csúszott, a városi építészeti hivatala ugyanis megadta az építési 

engedélyt egy 8x4 m2-es épületre.403 Az építkezés egyelőre nem vált valóra, 1925. 

március 15-én az Újvilág u. 4. szám alatt egy tágas kocsmahelyiség helyén nyitották 

meg az új imatermet, bérletben. A gyülekezet nagy lendülettel vetette magát a munkába: 

március 16-tól három napos evangélizáció vette kezdetét az új teremben, 19-én pedig 
                                                 
397 Békeharang. 1926/9., 1927/1. Képpel!, 1929/9. 
398 Jk. 1926. 23. p. Úgy tűnik az angyalföldi cserkészcsapat nem volt életképes. Ld. az Angyalföldi Körzet 
tárgyalásánál! 
399 Jk. 1929. 20. p. 
400 Jk. 1930. 22. p. 
401 Békeharang. 1923/21-22. 
402 Békeharang. 1924/2., 1924/3., 1925/4. 
403 Békeharang. 1924/9. 
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tizenegy testvér a három órás gyalogutat vállalva Arnótra indult missziózni. (Itt 1929-ig 

folyt a munka.)404 Miskolcnak 1926-ban lett saját ingatlana, a Gilányi u. 4. szám alatt.405 

A saját imaterem avatóünnepségére 1927 karácsonyának másnapján került sor, az 

avatást négy napos evangélizáció követte.406 A fiatal miskolci gyülekezet is bizonyságot 

tett szociális érzékenységéről: 1928 őszén, az aratási hálaünnep délutánján a közösség a 

város melletti Dani-völgy nyomortelepére (barlanglakásaiba) látogatott, ahol szabad ég 

alatti igehirdetésen szólították meg a nyomorgókat, majd rendszeres bibliaórákat 

kezdtek egy erre a célra bérelt helyiségben.407 Miskolc az önálló körzetté alakulás 

érdekében 1925-ben Viktor Róbert személyében segédlelkészt kapott (felügyelő 

lelkésze Wallrabenstein Jakab Nyíregyházáról), az önállósodásra 1926-ban került sor.  

 

Nagykállón a munka utcai misszióval vette kezdetét 1924-ben: a nyíregyházi fiatalok 

lelkészükkel együtt Nagykálló utcáin meg-megállva énekeltek, röpiratokat osztogattak. 

A hallgatóságból egy asszonyra különösen nagy hatást gyakorolt az utcai missziónak ez 

a formája, s még azon a napon megnyitotta otthonát a csoport előtt. A missziót jól 

láthatóan az egész Nyíregyházi Gyülekezet magáénak érezte: a rá következő vasárnapon 

huszonöten, húsvétkor pedig több mint ötvenen jöttek át Nagykállóra a nyíregyházi 

közösségből. Vasárnaponta délután 2 órától a Kiskút utcában feltehetően egy asszony 

otthonában tartottak rendszeres istentiszteleteket. Az alkalmakat Viktor Róbert és Nagy 

Károly vezette, Nagy Zsófia szerdánként „vasárnapi iskolát” tartott a gyermekeknek. 

1925 októberétől a Nyíregyházi Gyülekezet a nagykállói közösség részére szobát bérelt. 

1926 januárjában kétévnyi munka után került sor az első tagfelvételre. Az év közepén 

tartott Évi Konferencia már nagykállói gyülekezetalapításról beszélt.408 Kisvárda neve 

1926 közepén bukkant fel Nagykálló mellett, rendszeres vasárnapi istentiszteletekkel.409 

Ibrányban az Alvég u. 231. szám alatt ugyancsak ekkor kezdődött metodista misszió. 

Hejőcsabán – amit már 1924-ben Miskolc állomásaként tartottak számon – minden péntek 

este 8 órakor került sor istentiszteletre.410 A rendszeres dögei és ózdi istentiszteletekről 

                                                 
404 Békeharang. 1924/5., 1925/4., Jk. 1929. 26. p. A miskolci istentiszteleteket vasárnap délután 4 órától 
tartották.  Arnót neve a csütörtöki istentiszteletekkel 1925/3. számban bukkant fel.  
405 Békeharang. 1926/9. Negyedévi jegyzõkönyv. 1926. MMEL. IV. 51. Miskolc 6. doboz 
406 Békeharang. 1928/3. Az avató ünnepségen Funk szuperintendenst Szalós Artúr helyettesítette. 
407 Jk. 1929. 25. p., Békeharang. 1928/11. 
408 Békeharang. 1924/5., 1925/3., 1926/4., Jk. 1926. 23. p. A nagykállói munka ilyen kibontakozását a 
szokatlan gyorsasággal érkező belügyminisztériumi engedély is segítette. Az újabb állomások elindítását 
feltehetően mindig minisztériumi engedély tette lehetővé.  
409 Békeharang. 1926/6., 1926/7. 
410 Békeharang. 1924/5., 1924/6. 



 96 

1927 második felében kapunk hírt.411 1929-ben a miskolciak Ózdon, Kőporoson és a 

Dani-völgyben folytattak rendszeres munkát. 

 

Az első világháború utáni metodista megújulásra a missziós területek bővülése mellett a 

különböző ingatlanfejlesztések is utaltak: A fővárosban az 1921. évi missziói ülésen 

szentelte fel Nuelsen püspök a központi gyülekezet új imatermét: a Felsőerdősori épület 

hátsó részében, a földszinten alakították ki az új, nagyobb helyiséget. A új teremben a 

német nyelvű istentiszteleteket tartották, a magyar gyülekezet a korábbi kisteremben, az 

első emeleten találkozott.412 A földszinti termet 1928-ban tovább nagyobbították, 240 

ülőhelyesre. A terem mellett egy könyvtárhelyiség, egy iroda, egy vendégszoba és egy 

tornahelyiség (a fiatalok részére) is helyet kapott.413 A kétszintes egyházközponti 

ingatlan legkomolyabb beruházása 1922 nyarán kezdődött a harmadik emelet 

ráépítésével. Az építkezést az kényszerítette ki, hogy az eredeti lakóknak (akik az ingatlan 

1916-ban történt megvásárlásakor lakástulajdonosok voltak) nem lehetett felmondani a 

lakásokat, ám a leányotthon, az ifjúsági kör, az öregek és a lelkészek számára szükség 

volt újabb helyiségekre.414 Az új emelet átadására – Nuelsen püspök jelenlétében – 1923. 

január 21-én került sor.415 1923-ban ezenkívül két kápolna került átadásra a metodista 

egyházban, Nyíregyházán és Györkönyben (ld. bővebben fentebb).  

 

A körzetek történetében megkülönböztetett helyen kell kezelni az egyházközpontban 

működő német gyülekezetet. Utóbbiakról, a megerősödő és önállósuló Kispestről és 

Angyalföldről már több helyen is ejtettünk szót, ám a központi német gyülekezetről 

még nem. Az 1920-as években a Budapest I. Körzet erre a gyülekezetre vonatkozik. 

1921-ben Funk úgy beszélt erről a közösségről, amely bár a legfiatalabb a város német 

közösségei közül, mégis „úgy tekintik, hogy ez valamennyi közt a legelevenebb és 

reményteljesebb”. Különleges csoportnak tekinthetjük a havonta tartott „tudományos 

bibliakört”, amelyben jogászok és orvosok találkoztak a szuperintendens vezetésével. 

Emellett már ebben az időben is külön kiemelésre került a gyülekezet ifjúsági 

szövetsége.416 Szórványként az 1920-as években Újpestről és Kispestről ismeretes egy-

                                                 
411 Jk. 1927. 27. p., Békeharang. 1927/11. 
412 Békeharang. 1921/10. 
413 Békeharang. 1928/3. 
414 Békeharang. 1922/15. 
415 Békeharang. 1923/2. 
416 Jk. 1921. 27. p. 
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egy német csoport, amelyet a központi gyülekezet német lelkésze látott el.417  

 

Az egyházszervezeti változások ugyancsak a munka erősödését jelezték. 1919-re 

felbomlott az Osztrák-Magyar Missziói Konferencia, Magyarország 1920-tól 

hivatalosan csak Misszió. Ez a státus 1923-ig állt fenn, 1924-től a magyarországi 

metodizmus ismét Missziói Konferenciaként önállósult. 1925 végére az országos 

munkát két – északi és déli – részre tagolta az egyház vezetése, mindkettőben 5-5 

prédikátor szolgált ekkor.418  

 

Figyelemre méltó kezdeményezésként emelhetjük ki 1929-ben az országos hitmélyítő 

konferencia megszervezését Budapesten. A több napos alkalom az augusztus 20-i ünnephez 

kapcsolódóan valósult meg, amikor a vidékiek „féljeggyel” utazhattak a fővárosba. (A 

konferenciát 1930-ban is megszervezte az egyház.419) Funk ugyanebben az évben az 

örömteli evangélizációt és a megértő, kitartó lelkigondozást hangsúlyozta az Évi 

Konferencián résztvevő egyházi munkatársak előtt, emellett felhívta a figyelmet az új 

gyülekezetek alapításának fontosságára. A körzetek sorából Dombóvárt és Nyíregyházát 

emelte ki, mint amelyek az évtizedben „mintaszerűen dolgoztak”, mert új állomásokat, 

gyülekezeteket voltak képesek létrehozni. „Nem elegendő az, hogy egyes helyeken kis 

csoportokat létesítünk s ezeket ápoljuk” – fogalmazott a szuperintendens, aki világosan 

látta, hogy a munka kiterjedésében, az újabb körzetek megalakulásában az évtized során 

meghatározó szerep jutott egy-egy gyülekezeti körzet missziós aktivitásának, és 

módszeres gyülekezetalapító szolgálatának. Így tekintette jó iránynak az újabb és újabb 

településeken való megjelenést, a meghívások kihasználását, amelyekből az évtized 

elején egy megjegyzés szerint olyan sok érkezett, hogy az egyház nem volt képes 

mindegyiknek eleget tenni.420 A helyi misszió megindulását a rendszeres házi 

istentiszteleti alkalom megszervezése jelezte (pl. Pécsett, Baján, Hajdúdorogon és 

Szabolcson). Funk bízott abban, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – ezek a csoportok 

is képesnek lesznek majd termet bérelni, s ezzel lényegében a gyülekezeti önállósodás 

felé haladni.421  

 

                                                 
417Der Evangelist für die Donauländer. 1. März 1922, Jk. 1923. 25. p., Jk. 1926. 21. p. 
418 Békeharang. 1926/1. 
419 Békeharang. 1930/7. 
420 Békeharang. 1921/14. 
421 Jk. 1929. 20. p. 
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A körzetek számának alakulása az 1920-as években: 

 

1920. 1 körzet (Budapest) 
1921. 6 körzet (új: Angyalföld, Kispest, Györköny, Dombóvár, Nyíregyháza)422 
1922. 6 körzet 
1923. 6 körzet 
1924. 6 körzet  
1925. 7 körzet (új: Borjád) 
1926. 9 körzet (új: Kaposvár, Miskolc / Borjád új neve: Pécs-Borjád) 
1927. 9 körzet  
1928. 9 körzet 
1929. 12 körzet (új: Budakeszi, Szeged, valamint Budapest II. és Kispest kettéválik) 
1930. 12 körzet 

 

 

3.3. EGY KIBONTAKOZÓ SZOLGÁLATI ÁG: DIAKÓNIA  

 

Az 1920-as éveket nem lehet egyszerűen a gyülekezetek ugrásszerű növekedésével, a 

körzetek kiterjedésével leírni. Ha így tennénk, akkor egyoldalú beállításban csak 

hiányos képet kapnánk az egyház munkájáról. Az évtized metodista megújulása sajátos 

módon abban is megmutatkozott, hogy kicsiny méretei ellenére, az egyház hatalmas 

lendülettel és kreativitással vetette bele magát a diakóniai szolgálatba. Kétségtelenül 

döntő szerepe volt ebben az egyház szuperintendensének, aki 1924-ben a következőket 

mondta az Évi Konferencia előtt:  

 

„A methodista egyháznak megvan a szociális programja, mint ahogy az Üdvözítőnek is 
volt ilyen, amiről a hegyi beszéd tanúskodik. Amint az evangéliumnak nemcsak túlvilági, 
hanem csodálatos jelenvaló hatásai vannak, úgy a methodista egyház is áldásos 
haladást vár szociális téren az egyházi munka által. Ahol hamisítatlan szellemben 
hirdetik az evangéliumot, ott új állapotok is létesülnek. (…) A methodista egyháznak 
nem volna létjogosultsága, ha szótlanul menne el a sok szociális nyomor mellett.”423  
 

Tipikus metodista gondolatok ezek, amely a szolgáló, szeretet által munkálkodó hitből 

kiindulva a hitelességre mutatnak rá a szociális szolgálat, a diakónia által. (A 

nemzetközi Püspöki Metodista Egyháznak 1908 óta saját Szociális Hitvallása is volt.) 

Fontos helye volt ezeknek a gondolatoknak a korabeli Magyarországon. Miközben a 

bethleni konszolidáció gazdasági fellendülését értékelve a szakemberek a lakosság 

                                                 
422 Angyalföld hivatalosan Budapest III., Kispest hivatalosan Budapest II. nevű körzet. Utóbbi egy 
körzetet alkotott az egyházközponti magyar gyülekezettel. 
423 Jk. 1924. 18. p. 
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szociális gondjainak hathatós enyhüléséről szólnak,424 nem szabad figyelmen kívül 

hagynunk azokat a segítő törekvéseket sem, amelyek az egyházak „konszolidációs 

munkájában” nyilvánultak meg. A metodisták a maguk lehetőségei között igyekeztek 

részt vállalni a szociális segítségnyújtásban.  

 

1921-ben a Magyarországi Misszió hat új férfi munkatársa mellett az első beosztási 

jegyzékben további két név szerepelt: a németországi Scharpff Mária titkárnő, illetve a 

leányok és nevelőnők vezetője, Andraskó Mária, mint a betegek és szegényügyek 

kezelője, vagy más megnevezéssel gyülekezeti testvérnő.425 A feltehetőleg diakonissza 

Scharpff – aki 1920 végétől a leányszövetséget vezette, német és francia tanítónőkkel és 

nevelőnőkkel (valamint szobalányokkal és szakácsnőkkel) foglalkozott, kórház és 

fogház missziót végzett426 – magyarországi szolgálata csak átmenetinek bizonyult, 1921 

júniusában visszatért hazájába. Andraskó – mint már említettük – a kispesti gyülekezet 

újraalapításában fejtett komoly szolgálatot. Nevéhez fűződik egy Cegléden induló munka 

kísérése is: egy, az egyházközpontban átmeneti szállást kapott ceglédi család hívta a 

metodistákat házi bibliaórákra.427 Az 1921-es konferencián a felviruló gyülekezeti munka 

megalapozójaként említették Andraskó nevét. Nem véletlenül. Andraskó Mária egy év 

alatt kb. 500 házi látogatást tett, továbbá Kispesten és Angyalföldön varró- és kézimunka 

egyesületeket szervezett, amelyek különleges formáit jelentették a gyülekezeti 

szolgálatoknak, illetve kapcsolatépítésnek. A varró- és kézimunka órákon bibliaolvasásra 

és beszélgetésekre került sor, aminek hosszú távú, maradandó eredményei lettek: ebből a 

munkából nőtt ki a Kispesti Gyülekezet.428  

 

A „professzionális” diakóniai munka ugyanekkor, 1921-ben lépett fejlődési szakaszba: 

Rémai Mária és Nagy Zsófia (Nyíregyháza) az első magyar metodistákként indultak el 

az év közepén Svájcba diakonissza képzésre. Kaposszekcsőről őket követte június 24-én 

Hecker Erzsébet, majd egy év múlva, október 16-án húga, Katalin.429 Az év végén 

                                                 
424 Gergely. (2004) 67. p. 
425 Békeharang. 1921/10., 1921/11. 
426 Jk. 1921. 28. p., Jk. 1922. 23. p. Az egyház 1920 decemberében két fogházban tart karácsony ünnepet, 
ahol mintegy 600 embert megvendégelnek tejeskávéval, zsemlével. 
427 Jk. 1922. 22. p. 
428 Jk. 1921. 14., 27., 28. p. 
429 Békeharang. 1921/12., 1921./17., 1922/21. A Hecker családból Reichert Gyula kaposszekcsői 
evangélikus szolgálati idején (1912-1916) Erzsébet volt az első megtérő. Erzsébetnek öt testvére volt, 
közülük Ádám – a későbbi szuperintendens (1956-1974) – volt a legfiatalabb. Erzsébet megtérésének 
életrajzi háttere, hogy esküvője után három héttel a férjét frontra vitték, ahol meghalt. Dr. Hecker Frigyes 
közlése alapján. (2010. november 11.) 
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(december 11-én ) Nyíregyházáról egyszerre öten indultak a diakonisszanevelő 

intézetbe: Haszits Júlia, Keczkó Erzsébet, Vitovszki Júlia, Babicz Ilona és Turcsán 

Erzsébet, majd ugyaninnen követte őket Adámi Mária.430 1923 közepéig összesen 13-an 

indultak el hazánkból a diakonissza-képzésbe. A nagy létszám nyomán rövidesen 

korlátozni igyekeztek a magyarokat: Frankfurtból 1923-ban jelezték, hogy nyelvi 

okokból nem tudnak több jelentkezőt fogadni. Az akadályok végül mégis elgördültek, 

Németországban továbbra is tárt kapukkal várták a magyarországi metodistákat.431 A 

frankfurti metodista Bethánia Diakonissza Intézetnek a magyar fővárosban a Margit 

körúton volt állomása, Fanny nővér vezetésével.432 Az állomás az 1929/1930-as 

missziói évben a Zugligetbe költözött, ahol Buden Eufra, majd 1930 júliusától 

Kretschmer Ottilia volt a vezetője. (Az állomáson 1926-ben tíz, 1929-ben hét 

diakonissza szolgált.)433  

 

Az 1922. január 6-án, négy gyermekkel elindított budakeszi árvaházat Kretschmer 

Ottilia frankfurti diakonissza és segédje, Forberger Margit vezette. Az árvaháznak egy 

év múlva már tizennégy lakója volt (a nagyobb létszámot az anyagiak akadályozták 

meg).434 Kretschmer öt évi magyarországi szolgálat után, 1926 végén tért haza 

Németországba Forbergerrel együtt, aki ekkor kapcsolódott be a diakonissza képzésbe. 

Az árvaház vezetését Andraskó Anna vette át.435 Az 1925-ös év közepén Frankfurtban 

öten tanultak: Keczkó Erzsébet, Vitovszki Erzsébet, Babicz Ilona, Hecker Katalin és 

Schall Zsuzsanna. Az 1921-es jelentkezők közül Nagy Zsófia hazatéréséről tudunk 

először, aki 1923. december 29-től lett a nyíregyházi gyülekezet diakonisszája, ahol 

osztályvezetői megbízatást kapott, valamint az éhező gyerekek és a betegek szolgálatát 

bízták rá.436  Egy 1925-ös hír szerint Haszits Júlia a balatonfüredi Erzsébet 

szanatóriumban teljesített szolgálatot.437  

 

1928-ban a Bácskából három nővér érkezett a budakeszi metodista intézmények 

                                                 
430 Békeharang. 1922/1., 1922/16. 
431 Jk. 1923. 51. p. 
432 Békeharang. 1922/21., 1922/23., Jk. 1930. 19. p. 
433 Békeharang. 1930/8., Jk. 1926. 28. p., 1929. 18. p. Buden Eufra korábban a budapesti református 
árvaházban dolgozott. 1929-ben a hétből hatan voltak magyarok. 
434 Der Evangelist für die Donauländer. 1. März 1922, 22. April 1923. 
435 Békeharang. 1924/2., 1927/1. 
436 Békeharang. 1923/3. 
437 Békeharang. 1925/10. 
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szolgálataiban való segítségnyújtásra.438 1929-re a Budakeszin a Tábor üdülő (ekkor 

már 35 szobás) mellett, párhuzamosan működött az árvaház és az öregotthon, a 

következő cél egy saját diakonissza otthon kialakítása volt (ez az igény már 1926-ban 

megfogalmazódik az Évi Konferencián).439 Az otthont végül 1929 végén a Felsőerdősor 

utcai egyházközpont harmadik emeletén nyitották meg, majd egy Lónyai utcai lakást 

béreltek a magyar diakonisszáknak. Ezt az évet tekinthetjük a metodista diakonissza 

szolgálat megalapításának Magyarországon.440 Az intézmény a Tábitha nevet kapta, 

külön intézetvezető 1930-tól lett, Wallrabenstein Jakab személyében.441 A Tábitha 

Diakonissza Otthon szerény intézményként három betegápoló nővérrel kezdte meg 

működését, de három év múlva már kétszer ennyien állnak e nemes hivatásba.442 A 

magyar diakonissza otthon megszervezése mellett az szólt, hogy a Frankfurtban végző 

magyar diakonisszákat külföldön kezdték el alkalmazni.443 Az 1931-es Évi Konferencia 

fontos döntést hozott: Budapestről a diakonisszákat kihelyezik Budakeszire, ahol az 

egész Tábor intézmény komplexum vezetését rájuk bízzák.444 (A diakonissza otthon 

Budakeszire költöztetését már az 1930-as konferencia Diakonissza-ügyi Bizottsága 

javasolta.)445 Mindezen ismert tények ellenére azt kell mondanunk, hogy a fővárosi 

metodista diakonisszák története még mindig homályos előttünk. Az egészen bizonyos, 

hogy az 1929-es lépéssel a magyar Tábitha a frankfurti Bethánia intézettől függetlenül 

kezdte meg működését. Eddig a magyarországi diakonisszák a frankfurti otthon 

felügyelete alá tartoztak, aminek legfontosabb gyakorlati következménye a külföldi 

fennhatóság alatti működés volt: a felavatás (és az elhelyezés) a németországi 

intézményvezető hatáskörébe tartozott. Így például, amikor Budapesten Elizabeth 

Gruner betegápoló testvérnő felavatására sor került (1921. augusztus 7-én), akkor a 

frankfurti felügyelő, Viktor Döbereiner érkezett az ünnepélyes avatásra. Grunerrel 

együtt ekkor összesen hat német diakonissza szolgált a fővárosban. Magyarországról 

ekkor hárman már próbaidőn tartózkodtak Frankfurtban (ld. fentebb), további négyen 

várakoztak a belépésre.446 1929-től a magyar diakonisszák saját otthonnal, szolgálati 

                                                 
438 Békeharang. 1931/8. 
439 Békeharang. 1929/5., 1929/7., Jk. 1926. 11. 
440 Véleményem szerint nem az 1934-es diakonisszaavatás az alapítás, mint azt Szuhánszky T. Gábor 
megállapítja. Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 
20. században. In: Lakatos. 276. p. 
441 Jk. 1930. 15., 33. p. 
442 Békeharang. 1930/1., 1931/8. 
443 Békeharang. 1931/8. 
444 Békeharang. 1931/8. 
445 Jk. 1930. 33. p. 
446 Der Evangelist für die Donaulaender. 15. September 1921., Békeharang. 1921/16. 
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hellyel rendelkeztek, ami feltehetően biztosította azt, hogy a szükséges tanulmányok 

elvégzése után Magyarországon szolgáljanak. Ezt garantálta az is, hogy 1930-tól a 

Tábitha Diakonissza Otthonnak, mint már említettük, magyar intézetvezetője lett.    

 

Az 1920-as évek legfontosabb diakóniai eseménye, hogy Budakeszin az egyház 

intézményes keretek között szervezett szeretetszolgálatot, melynek eredményeként az 

évtized végére létrejött a már említett Tábor intézmény komplexum. Funk régi álma a 

több generációs szeretetszolgálatról 1921-ben egy budakeszi telek megvásárlásával 

teljesedett be: az egyházközpontban befogadott fiatalok és öregek mellett most 

lehetőség nyílt a gyermekek gondozására is. Az egyház az ország feldarabolásával 

elvesztett bácskai árvaházi szolgálat folytatására törekedett, melynek megszervezésében 

– ekkor még csak egyetlen villa állt a budakeszi telken – a község elöljárósága jelentős 

segítséget nyújtott.447 Az épületet az egyház ekkor még csak bérleményként használta, 

de 1921 ősze és 1922 tavasza között egyszerre három épületet is megvásárolt, a három 

ingatlanban összesen 60 ággyal. Ezek után további három épület megvásárlásával 

bővítették a lehetőségeket, mígnem az 1923-as missziói ülésen – május 17-én – 

Budakeszin lerakták a hetedik, legnagyobb épület alapkövét. (A hat épülethez kb. 9000 

négyszögöl telek tartozott.) A központi (konyhával, mellékhelyiségekkel ellátott) épület 

nagy termét 120 fő befogadására tervezték.448 Az ingatlan vásárlások amerikai, svéd és 

svájci támogatással valósulhattak meg, amire egyes épületek neve is utalt (Svéd-villa, 

Helvetia-villa, és az Amerikában gyűjtő püspök után: Nuelsen-lak).449 A központi 

épület ünnepélyes felavatására – az amerikai követ, a svéd, dán, norvég konzulok, a 

Népjóléti Minisztérium tanácsosa, Pest vármegye főszolgabírája és egyéb hatósági 

személyek jelenlétében – az első Missziói Konferencia előtti napokban 1924. július 13-

án került sor.450  

 

Az ingatlanok sokoldalú hasznosítása már 1924 előtt megindult. Az árvaházat 1922. 

január 6-án nyitották meg Kretschmer Ottilia diakonissza vezetésével, összesen öt 

                                                 
447 Békeharang. 1921/18. 
448 Békeharang. 1923/12., 1923/13. A vásárlások sorrendben a következők voltak: az ún. Uszoda (4 
szobás épület 1400 négyszögölnyi kerttel, gyümölcsfákkal) 350 ezer koronáért, a Rákóczi utca 2., 4., 6. 
számú villák 1 millió 100 ezer koronáért, a 18. számú villa (Freissler-villa) 200 ezer koronáért, a Fő utca 
5. számú villa (Mocsnik-villa) 540 ezer koronáért. A 6 épület értéke összesen 2 millió 190 ezer koronáért. 
Békeharang. 1923/13., Jk. 1921. 31. p.     
449 Békeharang. 1922/17., 1922/21. 
450 Békeharang. 1924/8. A magyar Missziói Konferencia első ülését 1924. július 17-20. között tartották. 
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árvával.451 1923 elején már 14 árva gyermeket gondoztak itt.452 Az árvaház 

berendezésének feladatát a budapesti központi gyülekezet háború után újjászerveződő 

nőegyesülete vállalta magára.453 A hatalmas budakeszi területen azonban már 1921 

nyarától igyekeztek nagyobb programokat megvalósítani: az egyház egész nyáron több 

turnusos gyermeknyaraltatási akciót szervezett, augusztus 15-16-án pedig nyári 

bibliatanulmányozási konferenciát (több mint 200 fő részvételével), és ifjúsági napot 

rendezett.454 A június 25-től szeptember 8-ig tartott gyermeknyaraltatási akció 

ünnepélyes megnyitására július 4-én, a népjóléti államtitkár, valamint Budakeszi község 

főjegyzőjének és főorvosának jelenlétében került sor. Az akcióba összesen 149 gyermek 

kapcsolódhatott be, akik a négy hét alatt 1-4 kg-ot gyarapodtak a gondosan vezetett 

nyilvántartás szerint. A gyerekek egészségét a község főorvosa felügyelte.455 (Amikor 

1922. június 29-én ünnepélyesen megnyitották a második gyermeknyaraltatási 

programot, ugyancsak előkelő vendégei voltak a tábornak: dr. Ruffy Pál államtitkár, dr. 

Lieber Endre fővárosi jegyző, valamint a budafoki rendőrfőkapitány egy szakasz 

díszruhás rendőrrel. Ebben az évben 171 gyermek vett részt a nyaraltatásban június 15. 

és szeptember 30. között.456 1923-ban közel három hónapon át összesen 200 gyermeket 

nyaraltattak.457)  

 

Az egyházvezetés nagy figyelmességének jele volt, hogy 1923-tól rendszeresen 1934-ig 

a gyermeknyaraltatási akciót követően csendesnapokat szerveztek a „házimunkában 

kifáradt” nők számára is. A szervező-előadó rendszeresen Szalós Artúr svájci 

származású felesége volt.458 A folyamatosan bővített budakeszi komplexum célja – a 

legkülönfélébb egyházi programok kiszolgálása mellett – kezdetben elsősorban a nyári 

gyermeküdültetés és az árvaházi szolgálat, majd – már az 1930-as években – az 

öregotthon lett. Mint az a korábbiakból kiderül, öregotthonról már a Budakeszi központ 

kiépítése előtt is beszéltek a források. Ennek magyarázata az, hogy az egyházközpont 

épületében egy-egy szobát erre a szükségletre rendeztek be.459 Az 1925 májusi híradás 

már a budakeszi aggok otthonáról tett említést, de ez az otthon Budakeszin is csak 

                                                 
451 Jk. 1922. 24. p. 
452 Békeharang. 1923/8., 1923/12., 1923/23-24. Képpel! 
453 Békeharang. 1921/15. 
454 Békeharang. 1921/12., 1921./13., 1921./17. 
455 Békeharang. 1921/14., 1921./18. 
456 Békeharang. 1922/14., 1922/21. 
457 Békeharang. 1923/12. 
458 Békeharang. 1924/9., 1925/9. 
459 Pl. Jk. 1922. 24. p. alapján. 
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néhány főt fogadott be.460 „Van tehát egy otthonunk az ifjúság, egy az öregek és egy a 

gyerekek számára. Ezzel megvetettük az eredményes gyülekezeti munkának anyagi 

alapjait.”  – fogalmazta meg Funk szuperintendens 1921-ben elképzelését,461 egyházi 

stratégiáját, amely szerint az egyház diakóniai munkáját csak úgy látja teljesnek, ha 

valamennyi generáció felé szolgál. Az 1920-as évek második felében a budakeszi 

komplexum szerkezete kissé megváltozott. 1927 közepén egy 20 szobából álló 

„üdülőtelep” kialakításába fogtak – kényszerűségből. A gyermeknyaraltatási program 

folytatása, az adományok elapadása folytán ugyanis nem vált lehetségessé.462 A „Tábor 

keresztyén üdülő” felekezeti hovatartozástól függetlenül már az év végétől várta 

vendégeit „kies, ideális fekvésű üdülőhelyén”, amelynek levegője „szakértők véleménye 

szerint azonos Reichenhall ózondús levegőjével”.463 További jelentős változást hozott, 

hogy 1928 novemberétől átmenetileg bérbe adták a főépületet és a felső villákat a 

Magyar Iskolaszanatóriumnak. Bár a 27 gyermek és az ellátó személyzet (két ápoló és 

egy orvos) ellátási díja nemcsak önfenntartóvá, hanem jövedelmezővé is tette a Tábort, 

a szerződés nem került meghosszabbításra, mivel a vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium nem járult hozzá az áhítatok tartásához, a gyermekek lelki neveléséhez.464 

A kérdésre megoldást jelentett, hogy 1929-ben Wallrabenstein Ferenc felajánlotta 

szolgálatait, hajlandó volt orvosként átvenni az otthon vezetését, és a „lábadozó betegek 

kezelése által az otthon bevételeit növelni”. Az egyház élt a lehetőséggel: 

Wallrabenstein „jó praxisát” hátrahagyva Jugoszláviából Magyarországra költözött. 

Budakeszin a Tábor vezetése mellett segédlelkészként egyúttal egy helyi gyülekezet 

kiépítésével is meg lett bízva.465  

 

Budakeszi mellett az intézményes diakónia másik fontos területe a főváros volt, ahol az 

1910-es évekre vezethetők vissza a metodista szeretetszolgálat gyökerei. Az egyház-

központban 1911 óta működött az ifjúsági otthon (kezdetben férfiaknak, majd 

leányoknak is), amely 1926. január 31-én ünnepelte 15 éves működését. Ekkor 31 

férfinek és 8 nőnek adtak szállást a Felsőerdősor utcában.466 A ’20-as években 

                                                 
460 Jk. 1925. 29. p. és Békeharang. 1925/4. alapján. 
461 Lakatos. 272. p. 
462 Jk. 1927. 32. p. 
463 Békeharang. 1927/5., 1927/10. Az idézet helye: Békeharang. 1927/11. 
464 Jk. 1929. 34. p. 
465 Jk. 1929. 45., 1930. 17. p. 
466 Békeharang. 1926/3. 
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mindvégig hasonló számban és arányban folyamatosan működött az otthon szolgálat.467 

 

Újszerű kezdeményezésnek számított az alkoholmentes vendéglő és kávéház, amelynek 

ötlete 1921 szeptemberében lmerült fel,468 megnyitására pedig november 10-én kerül 

sor (Dob és Hársfa utca sarkán).469 A missziós intézmény vezetője a Kispesti 

Gyülekezet lelkésze, Csopják Gábor volt, akinek ezzel egy tíz esztendős álma vált 

valóra.470 A nagy feltűnést keltő étterem, ahol egy külön szobában éjjelenként 

istentiszteletek tartását tervezték, egyszerű, tiszta helyiségekkel, irodával, külön 

olvasóval, akciós árakkal, olcsó és ízletes ételekkel kezdte meg működését. A metodista 

vendéglátóhelyet egy korábbi kocsma helyén indították el, nem véletlenül: 

célcsoportjának a társadalom kivetettjeit, az „eltévedt nőket és férfiakat” tekintették. A 

betérőknek mind az erkölcsi, mind az anyagi támogatást fel kívánták ajánlani, sőt 

azoknak a nőknek, akik új életet akartak kezdeni, hosszú távú megoldást kívántak 

nyújtani azzal, hogy kiemelve őket környezetükből az egyház otthonában kaphattak 

szállást, sőt akár egy-egy külföldi egyház védelmében is elhelyezhették őket.471 Az 

étteremnek kezdetben 150-200 vendége volt naponta, később 60-100-as napi létszámról 

tudunk.472 Csopják csak 1922-ig vezette az éttermet, ekkor egy kialakult nézetkülönbség 

következtében az egyház nem tudta tovább alkalmazni.473 Csopják után e sajátos 

szeretetintézmény önfenntartóvá vált, a vendégek sorban álltak az üres helyekért. A 

jelentős előrelépésben kétségtelenül komoly szerepet játszott a népjóléti minisztérium, 

amely az étterem számára olcsó élelmiszert biztosított.474 Az egyház a Magyar 

Abstinensek Ligájával is szorosan együttműködött (a liga és az egyház két absztinens 

találkozót is szervezett a régi parlament épületében a ’20-as évek első felében): a liga 

titkára Kiss Károly lelkész az étterem vezetője lett, itt működtette irodáját is. Az 

étteremben több alkoholellenes szervezet is összejöveteleket tarthatott.475 Egy 1926-os 

szuperintendensi megjegyzés szerint a metodista egyház volt az egyetlen felekezet az 

                                                 
467 A Szuhánszky T. Gábor által metodista otthon-missziónak nevezett pesterzsébeti munka (1930-ban 
indult), véleményem szerint valójában köthető nem az egyházhoz. Szuhánszky T. Gábor: A 
Magyarországi Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 20. században. In: Lakatos. 276. p. 
468 Békeharang. 1921/18. 
469 Békeharang. 1921/22. 
470 Békeharang. 1922/4. 
471 Békeharang. 1921/22. 
472 Jk. 1922. 25. p., Békeharang. 1922/14. 
473 Jk. 1922. 16. p. Az 1922-es Évi Konferencia kérelme ellenére sem tudta vele folytatni a munkát. 
474 Jk. 1923. 52., 45. p. Csopják Gábor után Zavaros Ferenc „hűtlensége folytán” az étterem deficitessé 
vált, utódja Kiss Károly hozta helyre a működést. 
475 Jk. 1924. 27. p. 
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országban, amely szervezett antialkoholista munkát folytatott. (A ’20-as évek első 

felében ez a terület rendszeres támogatást kapott a nemzetközi metodista egyház Board 

for Prohibiton and Public Moral nevű testületétől.)476 Az alkoholmentes étterem vezetője 

1926-tól Mihalko Ferenc volt.477 Az étterem 1928 februárjáig üzemelt a Dob utcában, ekkor 

a magas bérleti költségek miatt az egyház a bezárására kényszerült, terv szerint átmenetileg. 

Új helyszínként a Felsőerdősor utcai egyházközpontot vették tervbe, az újbóli megnyitásról 

azonban nincs tudomásunk.478 Minden bizonnyal a gazdasági válság is megnehezítette a 

folytatást. 

 

A diakónia új formáját jelentették a már említett kézimunka egyesületek, melyeket 

Angyalföldön és Kispesten 1921-ben Andraskó Anna kezdeményezett. Az egyesületi 

munkából Kispesten néhány év alatt egy kisebb intézmény alakult. 1923. október 12-én 

ünnepélyes istentisztelet keretében az egyház Rémai Mária vezetésével kézimunka 

iskolát (csipkeverővel) nyitott a gyülekezet helyiségében azzal a céllal, hogy a nehéz 

körülmények között élők számára megélhetési lehetőséget nyújtsanak.479 A gyülekezet 

imatermében működő „iskola” indítását – amelyben naponta tíz fölötti létszámban 

„tanultak” fiatal lányok – a püspök támogatása tette lehetővé.480 1924/1925-ben a 

szolgálati lista Rémai Máriát Kispesten, Nagy Zsófiát Nyíregyházán nevezte meg 

gyülekezeti diakonisszaként. A kézimunka iskola egy éves évfordulójának ünnepén, 

1924. október 15-én 25-en voltak együtt Kispesten.481 Rémait 1927 elején 

Nyíregyházára helyezték át, hogy az Amerikába költöző Nagy Zsófia szolgálatait 

folytassa.482 

 

Az 1920-as fordulatnak fontos része, hogy újraindult a Népiroda. Az újraindításra már 

1919-ben kísérletet tettek, de ez akkor még kudarcba fulladt.483 Az újrakezdéskor az 

intézmény még mindig ritkaságnak számított az országban. A korabeli beszámoló 

szerint a Kisgazda Párt, az evangélikus egyház, a városi hatóság, a Bethesda Kórház 

mind-mind a metodista Népiroda példáját követve hozták létre jogvédő irodájukat. A 

különbség azonban jelentős: a metodisták felekezeti vagy pártpolitikai hovatartozástól 
                                                 
476 Jk. 1926. 27., 43. p. 
477 Békeharang. 1924/7-8., 1924/9., Jk. 1926. 8. p. 
478 Jk. 1927. 41. p., 1928. 22. p. Már 1927 szeptemberében tervezték a bezárást. 
479 Békeharang. 1923/21-22. 
480 Jk. 1924. 29. p. 
481 Békeharang. 1924/7-8., 1924/12. 
482 Békeharang. 1927/4. 
483 Jk. 1921. 49. p. 
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függetlenül kínálták fel segítségüket. (A kisgazdák a párttagoknak, az evangélikusok a 

Deák téren működő irodájukban az evangélikusoknak nyújtottak segítséget. A metodista 

Népiroda ügyfeleinek legnagyobb része katolikus volt.)484 A dr. Fleischer Gyula ügyvéd 

által vezetett irodában (munkatársa: dr. Barta Bernát volt) az 1920/1921-es konferenciai 

esztendőben 345 ügyben jártak el (a heti egyetlen órányi fogadónap – csütörtök 17.00 és 

18.00 óra között – ellenére). Az iroda ügyeinek száma 1924/1925-ben érte el a csúcsot, 

csaknem 500 esettel. Ezt követően a „köznyomor enyhülése” folytán fokozatosan egyre 

kevesebb ügyfél kereste fel a Népirodát. (1928-tól az irodát dr. Földes Dezső 

vezette.)485 1920-ben tehát a következő intézményekkel rendelkezett az egyház: ifjúsági 

otthon, öregotthon és Népiroda. A fordulat során végbement pozitív változások 

eredményeként egy év múlva már árvaházzal, gyermeknyaralóval, étteremmel és 

könyvkereskedéssel gazdagodott a kis egyházi intézményrendszer.486 

 

Bár a ’20-as éveket követően kezdődött, mégis Funk szuperintendens idejéhez kötődik, 

ezért külön ki kell emelnünk az 1930 májusában Budakeszin megnyitott, öt szobás kerti 

villában kiépített epilepsziás és értelmi fogyatékos otthont. Az intézmény, amely 

megnyitásakor 12-16 fő befogadására volt képes, minden bizonnyal az 1929-ben 

Nyíregyházára tervezett intézmény helyett valósult meg.487 Az epilepsziásokkal való 

munka elkötelezett kezdeményezője és vezetője – úgy Nyíregyházán, mint Budakeszin – 

Wallrabenstein Jakab lelkész volt, aki indíttatását majd negyedszázaddal korábbról kapta: 

Wallrabenstein 1906-ban a németországi Bielefeld mellett Friedrich von Bodelschwing 

(1831-1920) világhírű Bethel intézetében diakónusként dolgozott. Amikor 1930-ban 

megnyílt a budakeszi epilepsziás és értelmi fogyatékos otthon, Magyarországon 10 ezer 

szellemi fogyatékost tartottak számon, akiknek csak töredékéről, mindössze 360 

személyről gondoskodtak intézményes keretek között. Funk már 1927-ben arról számolt 

be, hogy maga a kormány is felvetette ennek a munkának egyházi felvállalását.488 Az 

intézet felállításához különösen négy diakonissza járult hozzá – Haszits Júlia, Jesonig 

Gizella, Niedan Erzsébet, Schall Judit –, akik több hónapnyi keresetüket ajánlották fel a 

                                                 
484 Jk. 1921. 29., 50-51. p. 
485 Jk. 1921. 29. p., 1927. 45. p., 1928. 14. p.1921/1922-ben 432, 1922/1923. évben 475, 1923/1924. 
évben 484, 1924/1925. évben 496, 1925/1926. évben 431 esete volt az irodának. Jk. 1922. 33. p., Jk. 
1923. 57. p., Jk. 1924. 49. p., Jk. 1925. 49. p., Jk. 1926. 41. p.  
486 Jk. 1922. 20. p. 
487 Békeharang. 1930/5., 1930/7. 
488 Jk. 1927. 28. p. 
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célra.489 Az intézet vezetőjének szolgálati területeit meglehetősen széles körűnek 

tekinthetjük: Wallrabenstein egyúttal a Budapest II. Körzetet is pásztorolta, ő 

szerkesztette az egyház lapját, de ő volt a felelős a diakonissza ügyért és a kékkeresztes 

misszióért is. Bár 1932 szeptemberében az epilepsziások és értelmi fogyatékosok közötti 

teljes idejű munka érdekében felhagyott egyházi szolgálataival,490 Budakeszin a metodista 

diakonisszák a ’30-as években tovább folytatták az általa kezdeményezett rehabilitációs 

szolgálatot. 

 

Végül itt kell kiemelnünk a Miskolc melletti Zsolca nevét, amely a magyarországi 

kisegyház cigánymissziós munkájának első és mindmáig legkiemelkedőbb állomása. A 

beszámoló szerint 1927 októberében látogattak ide először a miskolci metodisták. Az 

1950-es évektől rendszeresen végzett cigánymisszió előzménye az ekkor Miskolcra 

látogató Benjamin Niederhauser zsolcai útja. Niederhauser október 15-16-án afrikai 

missziójáról tartott beszámolót a városban, majd – mint a svájci Cigánymissziói 

Egyesület titkára – felkereste a zsolcai cigány putrikat, fényképeket készített, 

ismerkedett a helyiekkel. Itt tett ígéretet arra, hogy Svájcban ruhagyűjtést kezd 

számukra.491 Niederhauser buzdítására Liebstöckl Jenő miskolci lelkész a cigányok 

közötti munkát felvállalta, amiről az 1928-as Évi Konferencián is beszámoltak.492 E 

munkának további részletei a háború előtti időszakból nem ismeretesek. Cigánymissziós 

aktivitásról a Horthy-korszakban a dunántúli Döbröközön tudunk még, bár a munka 

hátterét teljes homály fedi. A misszióról egyetlen fénykép tudósít, amely Schmidt János 

dombóvári lelkészt ábrázolja a döbröközi cigányok közt az 1930-as években. (Ld. a 

fénykép mellékletek között.) 

 

 

3.4. FUNK MÁRTON MUNKATÁRSAI 

 

Ahogy már megjegyeztük az 1919/1920-as konferenciai évet Funk Márton egyedüli 

munkatársként kezdte el a magyarországi metodisták vezetését, az 1921-ben tartott 

missziói ülésen azonban már nyolc „segédről” tudunk. A munkatársak számának 

lendületes fejlődése az 1920-as években a nagy irammal bővülő egyházi munkaterület 

                                                 
489 Békeharang. 1930/7.  
490 Jk. 1933. 13. p. 
491 Békeharang. 1927/11. 
492 Jk. 1928. p. 
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igényeihez kapcsolódott. A hirtelen igényeket a rendelkezésre álló jelentkezők gyors 

felvételével lehetett kielégíteni. A kialakult helyzetben nem volt lehetőség az alapos 

válogatásra és képzésre, úgy tűnik, hogy az egyházvezetés megelőlegezett bizalommal 

azonnal felelősséggel bízott meg egyházon kívülről érkező, a metodista egyházi 

szolgálatban addig ki nem próbált személyeket. Minden bizonnyal ezzel magyarázható, 

hogy a ’20-as években néhány munkatárs esetében az egyházban töltött idő csak néhány 

éves szolgálatot jelentett.   

 

Az új lelkészi közösségben ebben a vonatkozásban kivételnek számított az elsőként 

belépő dr. Szalós Artúr (született: Temesvár, 1884) jogász, törvényszéki jegyző, aki a 

svájci Remismühle keresztény üdülőtelepén történt megtérését követően 1920 januárjában 

csatlakozott az egyházhoz.493 1921. április 24-én dr. Szalós Artúrt Nuelsen püspök 

diakónussá, 1923. január 21-én vénné szentelte. Történelmi dátum ez: Szalós volt az első 

magyar munkatárs, akit a püspök felszentelt. Szolgálati helye Angyalföld, illetve 1921-től 

a felsőerdősori magyar gyülekezet, majd 1922-ben Kispest is megjelent a 

felsorolásban.494 Az egyházi szervezetbe történő bekapcsolódásban komoly szerepet 

töltött be a teológiai képzés. A nehézséget ezen a ponton az okozta, hogy a lelkészi 

szolgálatra jelentkezők a három éves képzést a frankfurti metodista Lelkészképző 

Szemináriumban kapták. 1921-ben összesen négy fő kezdte meg külföldi tanulmányait. 

Schmidt János, Viktor Róbert és Márkus József 1921 augusztusában, Szalós Artúr 1921 

novemberében utaztak el Frankfurtba.495 1923-ban az egyháznak hét teológus hallgatója 

járt a frankfurti szemináriumba: Schmidt János, Löbel János, Hecker Henrik, Viktor 

Róbert, Márkus József, Anka György és Dékány Elemér. (Utóbbi kettő 1923 

augusztusában kezdte meg tanulmányait.)496 A körzetek és gyülekezetek missziós 

szolgálatában az egyházi alkalmazottakon kívül mindenütt fontos szerepet töltötte be az 

aktív laikus (nemlelkészi) tagok. A fennmaradt források nagy hiányossága, hogy az ő 

nevüket alig ismerjük. Az laikusok meghatározó jelentőségére utalva emeljük ki Fleps 

János (ld. fentebb Johannes Fleps) nevét, aki a fővárosban 1922-től a kibővült szociális 

és gazdasági ügyek kapcsán került alkalmazásba.497 

 

                                                 
493 Jk. 1921. 25. p. 
494 Békeharang. 1921/9. Kép Szalós Artúrról!, 1921/23., 1922/14., 1923/3. 
495 Békeharang. 1921/16., 1921./17., 1921./23. 
496 Békeharang. 1923/8. Képpel!, Békeharang. 1923/13. 
497 Békeharang. 1922/9., 1922/14. 
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Reichert Gyula (1886-1939), egykori evangélikus lelkész, a Dombóvári Körzetben állt a 

metodisták szolgálatába. Reichertet 1909-ben szentelték fel lelkésznek, de – feltehetően 

az egyházában tapasztalt visszás körülmények láttán – lelkészi állásától később megvált 

(egyházi tagságától azonban nem).498 1912-től 1916-ig Kaposszekcsőn, első szolgálati 

helyén, még evangélikus lelkészként szolgált (ebben az időszakban Dombóvárt is ő látta 

el, amely ekkor nem volt önálló anyagyülekezet), 1917-1918-ben pedig a györkönyi 

evangélikus egyházközségben helyettes lelkészként dolgozott. A visszaemlékezés 

szerint kaposszekcsői évei alatt házi áhítatok, bibliaórák, imaórák tartásába kezdett. 

Györkönyi szolgálata idején kritikusai szerint ő volt az, aki megvetette az alapját a 

„methodizmusnak, amely szektának megszervezésében, miután maga is elhagyta 

egyházát, ő maga is közreműködött”, mivel „szektás irányban kezdett prédikálni”.499 

1921 tavaszán csatlakozott a metodista egyházhoz, ahol evangélikus lelkészi avatását 

elismerték.500 Még ebben az évben lefordította Otto Kriege könyvét A methodizmus 

története címmel.501 Reichert mindössze két évet töltött a metodista egyház szolgálatában 

Dombóváron. A körzeti munka végzése mellett másfél évig szerkesztette az 1921 

szeptemberétől kéthetente 8 oldalon megjelenő Békeharangot is. (Az újságot tőle átvevő 

új szerkesztő, Wallrabenstein Jakab, még 1923-ban átállt a havi egyszeri 16 oldalas 

megjelenésre.) 1923-ra a megerőltetett munkában megfáradt, és váratlan döntést hozott: 

„több szükségem van az Úr előtt való elcsendesedésre, mint amennyire a lázas munka 

mellett ez lehetséges” – írta. 1923. május 16-án a Magyarországi Misszió éves 

közgyűlésén jelentette be kilépését.502 Ekkor még úgy gondolta nem lesz egyháztag 

másutt sem, mondván, hogy nem tartozhat sehova. Funk szerint az egyik legtevékenyebb 

                                                 
498 Békeharang. 1921/12. Fábián Imre evangélikus főesperes visszatekintése szerint a fiatal Reichert azok 
közé tartozott, akik egyházuk biblikus megújulásán fáradoztak, s ezzel „új levegőt árasztottak”. 
Kilépésével „a bajt, a zavart s tájékozódási nehézséget növelte”. Fábián szerint Reichert két 
gyülekezetébe szolgálata közben plántálta bele a szektákat. Fábián Imre: A Tolna Baranya Somogyi 
evangélikus egyházmegye vázlatos története 1900-1950-ig. 3. p. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi 
Egyházmegye iratai. 60. doboz Reichertről ld. még: 
 http://www.baptista.hu/rakosszentmihaly/magunkrol/reichert_gyula.htm 
499 Reichert 1912-ig csikostöttösön segédlelkész. A kaposszekcsői gyülekezet éppen 1912-ben lett anya-
gyülekezetté. Dombóvár 1915. október 31-én kapta meg Horváth Lajos helyettes lelkészt. 1900-1915 
között „közös protestáns fiókegyházközség” Dombóvár státusza. Schmidt János: A györkönyi ág. hitv. 
evang. egyházközség rövid története 1718-1931-ig. 10., 24. p. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi 
Egyházmegye. 60. doboz., Havasi Dezső: A kaposszekcsői evangélikus egyházközség története 1900-
1950. 2. p. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye. 60. doboz., Cséry Lajos: Dombóvár 
evangélikus egyházközség története 1900-1949. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye. 
60. doboz.    
500 Jk. 1921. 13. p. 
501 Békeharang. 1921/23. 
502 Békeharang. 1923/11.Reichert dombóvári beilleszkedését jelentősen nehezített az a körülmény, hogy 
1912-ben Dombóváron evangélikus lelkészként kezdett szolgálatot. Jk. 1921. 12. p. 
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tagját veszítette el az egyház.503 Reichert neve 1930-ban a szabad keresztény testvérek 

képviselőjeként bukkant fel, az 1930-as évek második felében pedig a Baptista 

Teológiai Szeminárium óraadó tanárjai között szerepelt.504 Egy 1923-as levele szerint 

döntése hátterében teológiai okok is húzódtak: arra a meggyőződésre jutott, hogy csak a 

hívők, azaz a felnőttek keresztsége a helyes gyakorlat. 1923 nyarán ő maga is 

megkeresztelkedett. Döntése rövidesen a kaposszekcsői közösség életére is rányomta 

bélyegét: a gyülekezetben elterjedt a „Taufgeist” (a keresztség szelleme), amelynek 

követői a „nagykeresztséget” tartották biblikus keresztségnek.505 

 

Az erdélyi származású Csopják Gábor (született: 1886), aki 1921-ben a Kispesti Körzet 

vezetésére kapott megbízatást, szintén az egyházon kívülről érkezett. A ferences 

kolostor elhagyása után (ahová előzőleg baptista háttérből, „békességet keresve” lépett 

be) újságírással foglalkozott. 1910-ben a Temesvári Hírlapban, majd a 

Délmagyarországi Közlönyben írt az alkoholisták és a prostituáltak megmentésének 

szükségességéről. Saját bevallása szerint a metodista egyházban az elszánt szolgálat 

vonzotta: „Engem a benső tűz hajtott a közösségbe, mert úgy véltem a methodisták 

tűzzel és Szentlélekkel dolgoznak.”506 A kispesti metodista közösségben 1918. január 

13-án vették fel metodista tagnak. 1922 februárjában azonban kilépett az egyházból, az 

Üdvhadsereg magyarországi megalapításának céljával (a beszámolóból az derül ki, 

hogy ezzel a szervezettel már az alkoholellenes vendéglő megnyitása óta szoros 

kapcsolatokat ápolt). Kilépésének évében megalapította az Üdvhadsereg fővárosi 

gyülekezetét. A közösség az Üdvhadsereg szabályai és módszerei szerint kezdte el 

működtetni, megjelentette a Csatakiáltás című újságot, amelyből tíz hónap alatt 50 ezer 

példányt adtak el. Sajátos módon a budapesti gyülekezet az Üdvhadsereg londoni 

központjának megbízása nélkül alakult meg, hivatalos támogatottságot sem az 

Üdvhadsereg Nemzetközi Főhadiszállásától, sem a magyar államtól nem kapott. Az 

Üdvhadsereg hivatalos magyarországi megalapítására 1924-ben került sor.507 

                                                 
503 Békeharang. 1923/12. 
504 Békeharang. 1930/7. Reichert 1939. december 4-én halt meg Rákosszentmihályon. 1939/10. (I/1939/1. 
jelzés alatt!), Szebeni. (1981) 21., 210. 
505 Reichert Gyula levele. Idézi Hecker Ádám. Kaposszekcső, 1923. október 6. És Hecker Ádám iratai. 
Kaposszekcső, 1923. augusztus 12., Kaposszekcső, 1923. augusztus 31. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 
3. doboz. 
506 Békeharang. 1922/4., Jk. 1921. 14. p. Vér Emőke: Az Üdvhadsereg története Magyaroszágon 1922-
1949 között. Pünkösdi Teológai Főiskola, Budapest, 2009. 20-21. p. Szakdolgozat. Konzulens: Dr. Rajki 
Zoltán.  
507 Békeharang. 1922/4., 1922/5. 
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Harmann József, ahogy fentebb említettük, 1921-ben az újonnan megalakított 

Nyíregyházi Körzetben laikus lelkészként kapott megbízatást a gyülekezet gondozására. 

1922-től őt váltotta fel Wallrabenstein Jakab lelkész. Harmann azonban a gyülekezet 

kötelékében maradt, különösen neki volt köszönhető, hogy Miskolcon 1923-ban 

metodista gyülekezetalapítás kezdődhetett. Harmannt 1925-ben Viktor Róbert váltotta 

Miskolcon, majd 1926-ban „külmisszióba” került: a bolgár Vojvodovoban kezdett 

szolgálatot, ahol bolgárok, csehek, tótok és magyarok tartoztak egy közösséghez.508 

Nyíregyházánál emeljük ki Szabó Ede nevét, akit bibliaárusként és iratterjesztőként 

említ a szolgálati beosztás 1921-ben. Szabó 1925-ben hagyta el az országot, a 

nagyszombati metodisták között folytatta szolgálatait. (Ld. lentebb.)509  

 

Wallrabenstein Jakab, aki Reichert Gyulához hasonlóan korábban ugyancsak evangélikus 

lelkész volt – a Temes megyei Homokoson –, 1922 márciusában bukkant fel a munkatársak 

között. A bánáti lelkipásztor „jó lelkészi állását” adta fel azért, hogy „misszionárius” legyen 

Magyarországon. Funk Mártonnal mellesleg már évek óta ismerték egymást, s a magyar 

kékkeresztes munkában együtt is dolgoztak. Az 1922-es éves közgyűlésen az evangélikus 

„avatási okmányait” elfogadva – Reichert Gyulához hasonlóan – az egyház felszentelt vénei 

közé került.510 A Békeharang első közlése szerint az újonnan szolgálatba állt 

Wallrabenstein az egyház „alkohol és nemi kicsapongás elleni küzdelmét” vezeti majd,511 

március 19-től azonban a Nyíregyházi Körzet pásztorlására is megbízatást kapott.512 

Wallrabenstein Kékkereszt Egyesületeket alapított először Nyíregyházán, majd 

Kaposszekcsőn. Célkitűzése nem kicsi: törvénybe iktatni Magyarországon – az Amerikai 

Egyesült Államokhoz és Norvégiához hasonlóan – az alkoholtilalmat.513 Tapasztalata 

bizonyosan van a területen, hiszen a háború kitörése előtt ő szervezte meg az absztinens 

protestáns lelkészek szövetségét Magyarországon, s ő volt a szerkesztője a kékkereszt 

mozgalom lapjának, Ne csüggedj! címmel.514 Saját bevallása szerint a metodisták között 

„elérte bibliai vágyainak beteljesülését”.515 Wallrabenstein a metodista egyház lapját 1923-

1931 között szerkesztette. Amikor 1929-ben a Budapest II. Körzet szétválasztásra került (a 

központi magyar gyülekezetre és Kispestre), hét éves nyíregyházi szolgálat után 
                                                 
508 Békeharang. 1924/7-8., 1926/8. 
509 Márkus. 58-59. p., Békeharang. 1921/10., 1921/11. 
510 Jk. 1922. 11. p. 
511 Békeharang. 1922/6., 1922/16. 
512 Békeharang. 1922/8. 
513 Békeharang. 1922/11., 1922/12. 
514 Der Evangelist für die Donauländer.15. April 1922, Békeharang. 1922/24. 
515 Békeharang. 1923/2. 
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Wallrabenstein Jakabot a fővárosba helyezték a Budapest II. Körzet vezetésére. A 

nyíregyházi utódja Dékány Elemér lett, aki mellé Márkus József került segédnek. Az 1929-

es nagy „mozgatás” keretében Haszits Jánost Pécs-Borjádra, Hecker Henriket Szegedre 

(gyülekezetalapítási megbízatással), Hecker Ádámot Györkönybe, Szalós Artúrt 

Kaposvárra, Löbel Jánost pedig Miskolcra helyezték. (1929-től Schmidt János segédje 

Dombóváron Márföldi András volt.)516 Nuelsen püspök Dékány Elemért már két év után, 

1931-ben Kaposszekcsőre helyezte, utódja Márkus József lett, akit rövid ideig Vida Sándor 

„próbalelkész” segített. (Vida 1932 februárjában kilépett a szolgálatból.)517 Az 1929-ben 

újra önállósított Kispesti Körzetet a jugoszláv metodista egyházból áttelepült Jakob János 

kapta meg, akinek munkásságát a dolgozat második felében részletesen ismertetjük. Jakob 

két év múlva, 1931-től szuperintendensként lépett Funk Márton örökébe. 

 

Az egyház 1921-ben megnyitott fővárosi könyvesboltját, a Keresztyén Könyvesházat (a 

Felsőerdősor utcai épület utcafrontján) Löbel János (született: Tófű, 1886) vezette, aki 

korábban evangélikus tanító volt, de munkálkodott a baptista egyházban is. Löbel 1922-

ben lefordította John Bunyan Zarándok útja című könyvét, melyet a Keresztyén 

Könyvesház ki is adott. 518 (A könyvesboltot 1922-től Hecker Henrikre bízták, aki már 

1921 végén Budapesten tartózkodott, mint a teológiai tanulmányok előtt álló 

segédlelkész.519) Löbel János az 1924-es Évi Konferencián lett vénné szentelve, s ettől a 

missziói évtől vezette a Budapest III. Körzetet (az angyalföldi gyülekezetet).520  

 

Schmidt János (1893-1963) szintén evangélikus háttérből érkezett a metodista egyházba. 

Ahogy már megjegyeztük 1918-tól, 25 évesen ő volt a vezetője annak a kaposszekcsői hívő 

sváb csoportnak, amely 1920 elején csatlakozott az egyházhoz. Schmidt a következő évben 

már azok között a lelkészjelöltek közé tartozott, akik teológiai tanulmányokat kezdtek 

Frankfurtban. Kivételes esetként egyszerre avatták diakónussá és vénné, 1924. július 21-én 

a fővárosban ülésező éves közgyűlésen, az Évi Konferencián.521 Reichert Gyula utódjaként 

1923-tól ő vezette a Dombóvári Körzetet, egészen 1941-ig.  

 

                                                 
516 Békeharang. 1929/5. A forrásban: Márfödi A. 
517 Verhandlungen. (A továbbiakban: Vh.) 1932. 20-21. p., Békeharang. 1931/6-7. 
518 Jk. 1922. 10. p. 
519 Der Evangelist für die Donaulaender. 23. Dezember 1921, Békeharang. 1921/19., 1922/14. A fordítás 
és kiadás oka, hogy a korábbi kiadás elfogyott. Békeharang. 1922/20. 
520 Békeharang. 1924/7-8. 
521 Jk. 1924. 16. p. 
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A lelkészek közül külön meg kell emlékeznünk azokról a németajkú külföldi 

lelkipásztorokról, akik a 20. század harmadik évtizedében segítették a magyarországi 

metodista misszió építését. Emil Baumann, aki a baseli református missziós iskolában 

végezte teológiai tanulmányait, 1921 októberének elején érkezett a Györkönyi Körzet 

vezetésére. Baumann eredetileg a német gyarmatokra készült pogánymisszióba – adta hírül 

az 1922-es éves közgyűlés. „Szívesen ment volna Afrikába”, ám a világháborúban 

Németország elvesztette gyarmati területeit, s így nem volt lehetősége a tengerentúli 

misszióra.522 A dél-dunántúli német nyelvű metodista körzetet tehát egy Európában 

„ragadt” misszionárius vette át, aki Györkönyben és Nagyszékelyen „épp úgy érezte 

magát, mintha Afrikában lenne”.523 Baumann négy évig szolgált a Györkönyi Körzetben, 

1925-ben hazájából, Svájcból kapott meghívást, amit elfogadott.524 Az 1925/1926-os 

konferenciai évtől Györkönyt Márkus József vezette, Hecker Henrik Kaposvárt, Viktor 

Róbert Miskolcot pásztorolta.525 A Dél-Dunántúl másik németajkú lelkipásztoraként 

már említettük Eduard Marquardot. Marquard, aki ugyancsak a baseli missziós 

iskolában végezte teológiai tanulmányait, 1922 karácsonyán érkezett a magyar 

fővárosba, ahol a német ifjúsággal foglalkozott.526 Segítségét a fővárosi német gyüleke-

zetben különösen az tette sürgetővé, hogy a metodista misszió országos felügyeletével 

megbízott szuperintendensnek már nem jutott elegendő ideje a lelkigondozásra.527 

Marquard itt az 1922/1923-as konferenciai évben Újpesten létesített állomást.528 Ahogy 

arra fentebb már utaltunk, a következő missziói évben a Dombóvári Körzet német nyelvű 

szolgálatát végezte, ahonnan kapcsolatot létesített a baranyai Borjádon és Pogányban, 

valamint megpróbált Pécsre is elindulni. 1924-ben költözött Borjádra, ő kezdte el az átai 

metodista missziót. 1926-ig szolgált Magyarországon. 

 

Az 1922 és 1932 között tíz esztendőben az egyházközponti német gyülekezetben a 

szuperintendens munkáját folyamatosan segítették németajkú lelkipásztorok. Marquardot 

1923-ban új munkatársként Werner Hafner követte, Funk segédjeként a német 

gyülekezetben, 1924 februárjáig, amikor Karl Kreutzer váltotta őt.529 Kreutzert 1927 

                                                 
522 Jk. 1922. 10. p. 
523 Békeharang. 1921/21., Jk. 1922. 10. p. 
524 Békeharang. 1925/10. 
525 Jk. 1926. 17. p. 
526 Jk. 1922. 10., 20. p. 
527 Der Evangelist für die Donauländer. 1. März 1922, Jk. 1923. 25. p. 
528 Der Evangelist für die Donauländer. 1. März 1922, Jk. 1923. 25. p. 
529 Békeharang. 1925/3. 
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augusztusától visszahelyezik Németországba, helyére Friedrich Meyer érkezett.530 Meyert 

az 1929-es konferencia helyezte vissza Németországba.531 1931-től a német gyülekezetben 

Karl Dahn ugyancsak rövid időt töltött el: 1932 nyarán hazahelyezték, s vele lezárult a 

svájci, illetve németországi metodista lelkészek „kihelyezett” állomásoztatása. Helyébe az 

addigi györkönyi lelkész, Hecker Ádám került. (Heckert Györkönyben Löbel János váltotta 

fel.)532 Az 1924-ben megalakult Magyar Missziói Konferencia első éves közgyűlése fontos 

dátum volt több németajkú lelkipásztornak is. A püspök ekkor avatta diakónussá avatta 

Werner Hafnert, és ekkor szentelte vénné Emil Baumannt, Eduard Marquardot.533 

 

A kaposszekcsői Hecker családra utalva már megjegyeztük, hogy a hat gyermekből 

négyen álltak egyházi szolgálatba, ketten lelkészként, ketten pedig diakonisszaként. 

Hecker Henrik és Márkus József 1925-ben fejezték be szemináriumi tanulmányaikat, 

így az 1926-os Évi Konferencián elnöklő Ernset Lynn Waldorf püspök felavatta őket 

diakónussá.534 Vénné szentelésükre egy év múlva került sor.535 Az 1927-es konferencia 

Hecker Henriket a fővárosi magyar gyülekezet vezetésével bízta meg (ugyanekkor Szalós 

Artúr a budakeszi építkezés felügyeletének feladatát kapta).536 Öccse, Ádám 1926-ban 

még szemináriumi tanulmányokat folytatott Frankfurtban.537 A szemináriumot a 

következő évben egyszerre hárman fejezték be: Hecker Ádám Pécs-Borjádra került, 

Dékány Elemér Kaposvárra, Haszits János pedig Nyíregyházára.538 A három fiatalembert 

Nuelsen püspök 1928-ban diakónussá, egy év múlva pedig vénné szentelte az Évi 

Konferencián.539 

 

A frankfurti Lelkészképző Szeminárium 1921-es hallgatói között említettük Viktor 

Róbert nevét, aki 1924-től a Nyíregyházi Körzet segédlelkésze,540 majd 1925-ben a 

nyíregyházi lelkész felügyelete alatt a miskolci gyülekezetben folytatott szolgálatot. 

(Nem tudunk arról, hogy a szemináriumi tanulmányait mikor fejezte be.) Viktor 

életében meglehetősen sűrűn alakult az 1925-ös esztendő: október 10-én feleségül vette 

                                                 
530 Békeharang. 1927/9. 
531 Békeharang. 1929/5. 
532 Békeharang. 1931/10., 1932/9. 
533 Békeharang. 1924/7-8. 
534 Jk. 1926. 17. p. 
535 Békeharang. 1926/9. 
536 Békeharang. 1927/10. 
537 Békeharang. 1927/1. 
538 Békeharang. 1927/10. 
539 Békeharang. 1928/4., 1929/5. 
540 Békeharang. 1924/7-8. 
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a Nyíregyházi Körzet diakonisszáját, Nagy Zsófiát, s az év végétől már a detroiti 

magyar gyülekezet szolgálatára készült. (Márkus József ugyancsak ebben az évben 

nősült Nyíregyházán, egy nappal Viktor után. Felesége István Ilona.)541 Viktor végül 

csak az 1926-os konferencián került áthelyezésre, de nem Detroitba, hanem az Indiana 

állambeli South-Bandbe, ahol 10 ezer magyar élt. Megbízatása a gyülekezet lelkésze, F. 

H. Koehnemann mellett a kivándorolt magyarok lelkigondozására, pásztorlására szólt. 

Viktor az év végén öthetes út után érkezett meg a Jézus Szent Szíve templomba. 1926 

karácsonyán már egy magyarországi célra gyűjtöttek South Bandban a mintegy 100 fős 

gyülekezetben: 10 dollárt utaltak át a Nyíregyházán tervezett szeretetintézmény 

javára.542 A South-Band-i Metodista Gyülekezetet 1928-ban Funk Márton 

szuperintendens személyesen kereste fel: két hetet töltött ott, evangélizációs sorozatot 

tartva, esténként 200 ember előtt.543 

 

Liebstöckl Jenő (született: Szügy, 1892), akit Kispesten 1923. október 14-én vettek fel 

metodista tagnak, a Békeharang oldalain 1924 márciusában bukkant fel először. A 

budapesti magyar gyülekezetben március 3-7. között Schmidt Jánossal együtt ketten 

tartottak áldásos evangélizációt. Liebstöcklt – aki korábban a Ganz gyárban volt tisztviselő, 

de dolgozott a rendőrségnél is – az 1926-os Évi Konferencia nevezte ki 

segédprédikátornak,544 majd 1927-ben szentelték diakónussá.545 1928-ban Liebstöcklt a 

püspök a németországi Friedrich Meyerrel együtt szentelte vénné.546 1926-1928 között 

szolgált az oda helyezésekor önállósított Miskolci Körzetben. 

 

1922-ben 18 kinevezett munkatársa volt az egyháznak, kétszer annyi, mint 1921-ben. A 

munkatársak közül lelkész melletti „kisegítőkként” tartották számon: Pénzes Károlyt 

(Kispest), Anka Györgyöt (Dombóvár), Harmann Józsefet (Nyíregyháza). A budakeszi 

gyermeknyaraló vezetője dr. Poyewitz Tivadarné, az árvaház vezetője Kretschmer Ottilia 

diakonissza volt. „Női munkásként” Andraskó Annát (Budapest és Angyalföld), valamint 

                                                 
541 Békeharang. 1925/10., 1925/11. 
542 Békeharang. 1926/9., 1927/3., 1927/4. Ismert nevek még: Goetz L. Adena diakonissza nővér, Mester 
Ádám Lajos helyi prédikátor, Hodzsa Márton intő. In: Békeharang. 1927/3. 
543 Békeharang. 1927/4., 1928/5. A templom története különösen érdekes. Az eredetileg római katolikus 
templom egy gyülekezeti „belvillongás” miatt eladásra került, az épület vásárlója – 9000 dollárért – a 
metodista egyház. Az eredetileg 500 ülőhelyes épületben Viktor érkezésekor még benn álltak a stációk, a 
szentek szobrai és a szenteltvíz tartó.  
544 Békeharang. 1924/5., 1935/6. 
545 Békeharang. 1927/10. 
546 Békeharang. 1928/4. 
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Rémay Máriát (Kispest, Cinkota, Pestszentlőrinc) soroltál fel.547 1923-ra az egyház 27 

személyt tartott szolgálatban, amelyből heten voltak lelkészek. A források hiányában 

lehetetlen valamennyi munkatársról megemlékezni., egy idő után a konferenciai 

jegyzőkönyvek is szűkszavúbbak lettek ezen a téren, főleg a lelkészekre fókuszáltak. A 

gyülekezetekben azonban több csoport is működött, melyekben valószínűleg kivétel nélkül 

laikus gyülekezeti munkatársak is közreműködtek. Egy ilyen tipikus területként említhetjük 

meg a vasárnapi iskolai (gyermek) munkát, amely a gyülekezetek egyik leghangsúlyosabb 

tevékenységének számított. A híradásokból kiderül, hogy ez a szolgálati terület már a 

háború után megkülönböztetett helyen állt: 1921. szeptember első vasárnapján a nemzetközi 

metodista egyházhoz kapcsolódva a magyarországi metodisták a vasárnapi iskolák javára 

gyűjtöttek, a gyerekek számára ünnepélyeket tartottak.548 Október 16-án Budapest vendége 

volt Hargraves, a Püspöki Metodista Egyház Vasárnapi Iskolai Szövetségének nemzetközi 

titkára, illetve Mills, az európai titkár, akik a Műegyetemen csaknem 1400 gyermek 

számára tartottak vidám délutánt, majd a szülők és vasárnapi iskolai tanítók számára 

előadást.549 

 

A munkatársak tárgyalása kapcsán érdemes megjegyeznünk, hogy az ’20-as évek 

közepétől ún. kerületi konferenciákat szerveztek a lelkészi közösség számára. A több 

napos találkozók célja az egymás közti közösség ápolása, illetve a tudományos tovább-

képzés volt. Az évente akár két alkalommal is megrendezett lelkésztalálkozók a lelkész-

vizsgák lebonyolítását is segítették, de szóba kerültek az egyházi adminisztráció ügyei, és 

a téli evangélizációs tervek is. (1928-ban például Borjádon, majd Nyíregyházán került 

megrendezésre.)550 A téli evangélizációk országos gyakorlattá válnak, 1930 telén 

például 6 körzetben kerültek megtartásra (Dombóvár, Kaposvár, Györköny, Szeged, 

Borjád, Kispest).551 

 

Szolgálatba állók az 1920-as években a vénné (lelkésszé) szentelés időpontjával (12 fő): 
 
1921. Reichert Gyula (átvétel) 
1922. Wallrabenstein Jakab (átvétel) 
1923. Szalós Artúr 

                                                 
547 Békeharang. 1922/14. Az 1922-es Évi Konferencia szerint Cinkotán, Újpesten és Tripoliszban Pénzes 
Károly „baráti köröket keresett fel, tagokat szerzett és néhány vasárnapi iskolát alapított”. Jk. 1922. 23. p. 
548 Békeharang. 1921/19. 
549 Békeharang. 1921/21. 
550 Békeharang. 1928/10., 1930/12. 
551 Békeharang. 1931/1. 
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1924. Schmidt János, Löbel János 
1925. Hecker Henrik, Márkus J. András 
1926. Liebstöckl Jenő 
1927. Dékány Elemér, Haszits János, Hecker Ádám 
1929. Jakob János (átvétel) 
 
Az egyház németországi lelkipásztorai 1920-1931 között (7 fő): 
 
1920-1931. Funk Márton (Martin Funk, 1908 óta Magyarországon) 
1921-1925. Emil Baumann 
1922-1926. Eduard Marquard 
1923-1924. Werner Hafner  
1924-1927. Karl Kreutzer 
1927-1929. Friedrich Meyer 
1931-1932. Karl Dahn  
 
 
 
3.5. FUNK MÁRTON ÉS A MAGYAROK 

 

Ezen a ponton kell felhívnunk a figyelmet arra az összefüggésre, hogy az 1920-as évek 

első felében tapasztalható metodista megújulás jelentős részben német és szlovák 

nemzetiségi alapokon állt. Mindkét esetben evangélikus hátterű közösségekről van szó. 

Mint az az eddigiekből egyértelműen kiolvasható: a német evangélikusság körében 

Baranya-Tolna-Somogy vármegyék területen, a szlovák lutheránusok körében 

Nyíregyházán és környékén bontakozott ki a metodista misszió. Az új metodista 

gyülekezetek alakulásának sajátos módja, az evangélikus hátterű kisebb-nagyobb 

csoportos csatlakozások természetesen nem minden feszültség nélkül zajlottak le. Egy 

jellemzőnek nevezhető evangélikus lelkészi értékelés a következőképpen számolt be 

1931-ben a metodistákról, amely a kritikus hangok mellett nem titkolta el a pozitív 

hatásokat sem: 

 

„[A metodizmus] agresszív természetű szekta, nagyban zavarja a gyülekezetben a 
vallási békességet. A gyülekezet vallás-erkölcsi életére a [nazarénus, baptista, 
metodista] szekták annyiban hatottak károsan amennyiben hatásuk alatt kifejlődött 
erősen a törvényszerű, pharizeisticus, képmutató erkölcsiség. De másrészt élénkséget és 
mozgást teremtettek a vallásos élet terén s sokakban váltották ki az evangéliumszerű 
vallásossághoz és erkölcsiséghez való kemény ragaszkodást s kiváltottak a 
gyülekezetben egy megbízható, hű evangélikus magot.”552 
 

                                                 
552 Schmidt János: A györkönyi ág. hitv. evang. egyházközség rövid története 1718-1931-ig. Kézirat.  24-
25. p. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye. 60. doboz    
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Érdemes alaposabban is megvizsgálnunk a metodista egyház két vidéki régiójának 

történetét. A Dél-Dunántúlon az evangélikus egyház 1715-ben alapította meg a Tolna-

Somogy-Baranyai Egyházmegyét, amely ekkor hét gyülekezetből állt. Két évszázaddal 

később a trianoni határváltozások előtt az egyházmegyéhez harmincöt anyagyülekezet 

tartozott, melyekből 1920 után egy került Jugoszláviához.553 Az evangélikus egyház 

oldaláról a metodisták megjelenése, növekedése tulajdonképpen nem számított 

jelentősnek az 1920-as évek első felében. A dél-dunántúli evangélikus esperes az 1922-

ben a lutheránus vallásgyakorlatot, hitéletet a következőképpen értékelte jelentésében: 

„Általában nincsen súlyosabb panasz, sőt sok helyen a hitbuzgóság igen nagy. A háború 

befolyása már örvendetesen gyengül az egész egyházmegyében.”554 A svábság aránya a 

régióban jelentősnek számított. 1927-ben a hidasi esperességhez 52 ezer evangélikus 

hívő tartozott, amelyből 40 ezer volt németajkú.555 Az egyházi szolgálat struktúráját a 

vizsgált évtizedben – Schöll Lajos főesperesre hivatkozva – az alábbi séma alapján 

jellemezhetjük: az anyagyülekezetek pásztorolása a lelkészek felelőssége, a fíliák 

gondozása pedig az evangélikus tanítók hatásköre volt.556 Lényeges problémát érint ez a 

kérdés, melyet évtizedekkel később, a század közepén Schöll utódja világosan kifejtett. 

Az evangélikus egyházszervezet működési hibáiról – a személyes lelkigondozás 

ellehetetlenüléséről – 1950-ben Fábián Imre főesperes a következőképpen írt: 

 

„A gyülekezetek külső alkata szinte eszményi volt. Átlag 1000 lélek jutott egy lelkészre. 
Hogy ez alól a szabály alól kivételek is voltak, az csak az önérzetet növelte. Voltak az 
egyházmegyében területre is, lélekszámra is mamut gyülekezetek. Magyarbóly délkelet 
Baranyában, Ecseny Somogy északnyugati felében, Csikóstöttös Tolna délnyugati 
felében s Baranya szélén egész vármegye nagyságú területen 5-6 filiában 5-6000 lelket 
gondoztak. (…) Külsőleg az egyházmegyében tehát mindenek ékesen és jórendben 
voltak. Ha az egyházmegye nem lelkimunkára rendelt alakulat, hanem valami szervezet 
lett volna, a látszat fedte volna a valóságot. Mivel azonban az egyházmegye elsősorban 
nem külső világi szervezet, hanem a lelkek üdvösségre vezetésére rendelt szervezet 
életének s létének értékét az idevonatkozólag végzett munkája méri le. Ez a 
megmérettetés pedig siralmas. A gyülekezetek lelkimunkáját a személynélküli 
tömegmunka végezte legfőképpen. Ez a tömegvonzás megtöltötte a templomokat, 

                                                 
553 Evangélikus Országos Levéltár, 4. doboz Egyházmegyék jegyzéke. Tolna-Baranya-Somogyi Egyház-
megye. 1964-es rendezési feljegyzés. Az egyházmegye 1952-ben szűnt meg. 
554 Esperesi jelentés a Tolna-Baranya-Somogyi Ág. Hitv. Evang. Egyházmegye vallás-erkölcsi életéről és 
anyagi viszonyairól az 1922. évben beérkezett egyházközségi jelentések alapján. EOL Tolna-Baranya-
Somogyi Egyházmegye iratai. 3. doboz 
555 Schöll Lajos főesperes körlevele. Hidas, 1927. február 1. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye 
iratai. 4. doboz 
556 Schöll Lajos főesperes körlevele. Hidas, 1927. február 1. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye 
iratai. 4. doboz 
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benépesítette még az úrvacsorai asztalokat is. Így a statisztika csak jót mutatott.”557 
 

Az „egyház híveit tömegszerűleg kezelte”, illetve az „egyesekkel nem törődött” – 

fogalmazott tömören Fábián. A problémát tetézte szerinte a korabeli racionális teológia, 

amelyben a világháború „rémségeiben megrázott lelkek” megnyugvást nem találtak, 

mert az „ujjongó evangélium lezárt kincs” maradt a hívek számára.558 Véleménye 

szerint ezek a körülmények kedveztek a „szekták” kibontakozásának. Fábián külön is 

kiemelte a német nyelvű gyülekezeteket, melyek „legnagyobb részében 50-60-100 s 

még több lélek vetette magát a szekták karjaiba”.559 Figyelemreméltó, ahogy az 1920-as 

években a „szekták” fellépése nyomán, az evangélikus egyházvezetés a személyes 

megtérésre, a személyes bibliaolvasás gyakorlására, bibliaórákra, konferenciákra, 

vallásos estélyekre, az ifjúsági és nőegyleti munkára buzdította a dél-dunántúli 

egyházmegye lelkészeit.560  

 

A nyíregyházi szlovák evangélikusság ősei 1753 őszén Békésből – Szarvasról, Csabáról 

és Mezőberényről – érkeztek. A 300 családot számláló csoportot gróf Károlyi Ferenc 

telepítette le birtokán. Két évszázaddal később Szabolcs vármegye három egyház-

községének evangélikus lélekszáma mintegy 23 ezer főt számlált (Nyíregyháza, 

Kisvárda és Dél-Szabolcs egyházközségeiben).561 Nyíregyháza 1911-től lett evangélikus 

püspöki székhely. Az evangélikus templomban 1913-től kezdtek el magyar nyelvű 

istentiszteleteket is tartani az addigi szlovák mellett a „gazdaifjúság határozott 

kívánságára”. Rőzse István összefoglalása szerint az erősen elmagyarosodott új 

nemzedék kérése volt ez a változtatás.562 Rőzse történeti áttekintésében a Szekták 

címszó alatt emlékezett meg a nyíregyházi baptisták, nazarénusok, metodisták, 

adventisták és jehovisták gyülekezeteiről, csoportjairól. Érdekes megállapítása, hogy 

ezek nem a lélekszám és az anyagiak tekintetében okoztak veszteséget, mivel a 

csatlakozók megtartották evangélikus tagságukat és egyházi adójukat is megfizették. 

Káros voltukat a lelki egység megbontásában látta. A forrásokat ismerve ugyanakkor 

                                                 
557 Fábián Imre: A Tolna Baranya Somogyi evangélikus egyházmegye vázlatos története 1900-1950-ig. 3. 
p. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 60. doboz  
558 Fábián. 4. p. Külön megemlíti a tanítók és a papok közötti békétlenség, veszekedés káros hatásait is.  
559 Uo. 
560 Fábián.  5. p. 
561 Rőzse István: Az evangélikus egyház Szabolcs vármegyében. In: Dienes István (Szerk.): Szabolcs 
vármegye. Budapest, 1939. 146. p. 
562 Uo. 149. p. A nyíregyházi egyházközség 1904-es évkönyve szerint már 1903-ben voltak rendszeres 
magyar nyelvű istentiszteletek. Paulik János (Szerk.): A Nyíregyházi Ág. Hitv. Ev. Egyház Évkönyve az 
1903-ik esztendőről. Tóth és Társa, Nyíregyháza, 1904. 3-4. p. 



 121 

nem egészen megalapozott az a véleménye, amely szerint az 1908-1910-ben indult 

nyíregyházi nazarénus mozgalomból alakult előbb a metodista, majd az adventista és 

jehovista csoport is. Kritikája szerint az új felekezetek megalakulásának hátterében a 

„lelki csavargás” hiú törekvése volt megfigyelhető, olyan embereké, „akik sehol sem 

tudnak megállapodni”. Példájában – melynek általánosító megfogalmazását a források 

nem támasztják alá – éppen a metodistákat hozta elő: „Azok a családok, amelyek a 

methodista gyülekezet megalakulásánál, mint vezető emberek, tartó oszlopok szere-

peltek, ugyanezek lesznek a jehovista szekta első hívei”.563 Rőzse ugyanakkor 

megalkuvás nélkül beismerte, hogy az evangélikusoktól történt elszakadások 

leggyakrabban hangoztatott oka az egyháztagok, illetve a lelkészek világias 

magatartása, a kegyesek kigúnyolása és az egyház világi bölcsessége volt.564     

 

A metodista egyház nemzetiségi összetételének vizsgálata kapcsán meg kell 

jegyeznünk, hogy Funk Márton szuperintendens kezdettől kiemelt kérdésként kezelte a 

metodista munka magyar nyelvű megindítását.565 Az 1920-tól új lendülettel 

kibontakozó metodista missziónak kimondott célja volt, hogy a magyarországi egyház 

„hazai talajból nőjjön ki”.566 Már az 1921-es éves közgyűlésen ennek fontossága került 

hangsúlyozásra. Szalós Artúr a konferencia megnyitásakor üdvözlő szavaiban kiemelte, 

hogy a magyarok körében tapasztalható gyors növekedés „Az evangéliumot a 

magyarnak, a magyarok által!” jelige megvalósításának köszönhető.567 Funk Márton 

több kísérletet is tett arra, hogy ez a jelmondat valósággá váljék. 1921-ben a közgyűlés 

előtt hangsúlyozta, hogy „különösen magyar nyelvű evangéliomi és methodista 

irodalomra van szükségünk”.568 Ennél is fontosabb talán az a javaslata, hogy 

Magyarországon ki kell alakítani egy lelkész „képezdét”, ugyanis az egyház – mint 

fogalmaz – „nagyon is külföldi jelleget nyer”.569 1921-ben azért, hogy a „magyar 

misszió ügye biztosabban és gyorsabban haladjon előre, és az evangéliom a magyar 

népet is megragadhassa” a prédikátorképzés ügyét tárgyaló bizottság fontosnak tartotta 

kitűzni a célt: Magyarországon magyar prédikátorokat képző külön iskolára van 

                                                 
563 Uo. 149-150. p. A nyíregyházi egyházközség 1908-as évkönyvében még nem jelent meg a nazarénus 
probléma. Paulik János (Szerk.): A Nyíregyházi Ág. Hitv. Ev. Egyház Évkönyve az 1908-ik esztendőről. 
Jóba Elek Könyvnyomdája, Nyíregyháza, 1909     
564 Uo. 150. p. 
565 Békeharang. 1921/9. 
566 Békeharang. 1922/14. 
567 Jk. 1921. 6. p. 
568 Jk. 1921. 39. p. 
569 Jk. 1921. 39. p. 
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szükség. A bizottság javaslata egy „hazai theologiai iskola” megvalósítására irányult, 

amelyben a frankfurti szemináriummal megegyező módon kell képezni a 

lelkészjelölteket. Bizakodó hozzáállásról tanúskodott, hogy hosszú távon már a saját 

szeminárium gondolata is felmerül. Az elképzelések szerint, amíg a magyar egyház nem 

rendelkezik saját szemináriummal, a tanulókat Frankfurtba küldenék, ám felkészítő 

tanfolyam formájában a magyar lelkészképzés megkezdését javasolták. Ha nyelvi vagy 

politikai okokból kifolyólag a külföldi képzés nem válik lehetségessé, a szükséges 

képzésről az egyház Magyarországon gondoskodna – írta a bizottság.570 Az előkészítő 

iskola beindítását az 1921-es éves közgyűlés támogatta, az indulás azonban csúszott. 

1922 közepén a szuperintendens ismét megerősítette: „csak a pillanatnyi szükségnek 

felel meg, hogy az ilyen nevelés külföldön történjék”.571 Az őszre tervezett elinduláskor 

az előképző feladatait végül abban határozták meg, hogy a frankfurti szemináriumba 

jelentkezők számára még Magyarországon bevezető képzést nyújtson az általános és 

teológiai ismeretekről (biblikum, magyar irodalom, történelem, nyelvek). Emellett 

külön kiemelt feladata a gyülekezeti munkatársak képzése is, akik egy néhány hetes 

kurzus során osztályvezetői, intői és vasárnapi iskolai tanítói felkészítést kaphatnak. Az 

előzetes terv szerint az iskolának télen a budakeszi gyermeknyaraltatásra szolgáló házak 

adnának helyet. Igazgatóként Funk szuperintendenst, vezető tanárként dr. Barta 

Bernátot jelölték ki.572 Az első évfolyam indulása előtt a jelentkezési határidőt 

szeptember 15-re írta ki az igazgató-szuperintendens, aki az egyház lapjában felhívást 

tett közzé, a magyar munkatársak igényével: két évtizede a munka német nyelven 

kezdődött Magyarországon, de most „sürgős szükségünk van magyar evangélistákra, 

lelkipásztorokra, vezetőkre” – fogalmazott.573 Funk az egyház lelkészeit közvetlenül is 

megszólította: 

 
„Felkérem az összes prédikátorainkat és gyülekezeteinket, hogy imádkozva szemeljenek 
ki olyan ifjakat, kik a prédikátori hivatásra alkalmasak volnának és bátorítsák fel őket, 
hogy lépjenek be Isten országának szolgálatába és iratkozzanak be iskolánkba. 
Lelkesítsük ifjainkat...”574 
 

Az iskola végül csak 1923. január 21-én nyitotta meg kapuit, helyszínéül az év végéig 

                                                 
570 Jk. 1921. 45-46. p. 
571 Jk. 1922. 32. p. 
572 Békeharang. 1922/14. Az 1924/10. számban le lett közölve a 3. tanévnyitó szövege Barta Bernáttól. 
573 Békeharang. 1922/17., 1923/3. 
574 Békeharang. 1922/17. Az iskola lelkészi és gyülekezeti ajánlást, az utolsó iskolai bizonyítványt, orvosi 
igazlosát, valamint önéletrajzot várt a jelentkezőktől. 
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nem Budakeszi, hanem a fővárosi egyházközpont újonnan épült 3. emelete szolgált. 

1923 nyarán az előképzés rövid ideig külföldön folytatódott: a diákok a német nyelv 

elsajátítása érdekében Türnitz-ben tartózkodtak, ami jelzi, hogy a német orientáció 

továbbra is meghatározó maradt az egyházban.575 Érdekes fejlemény, hogy az 1924-es 

konferencia javaslatot tett a Jugoszláv Missziói Konferencia számára az ottani magyar 

lelkészjelöltek magyarországi előképzésére.576 Sajnos az intézmény anyagi okokból már 

az 1925/1926-os konferenciai évben sem működött, későbbi sorsa nem ismert.577 

Összehasonlításképpen megemlítjük, hogy az 1906-ban megindított baptista teológiai 

képzésben viszont az 1925-ös esztendő hozott fordulatot: a Déli Baptista Szövetség 

közvetítésével Varina Brown asszony 22 ezer dolláros adományából a budai rakparton 

ekkor vásároltak önálló ingatlant a lelkészképzés számára. Az intézet igazgatójának és 

tanárainak fizetéséről az amerikai egyház missziós hatósága gondoskodott (ahogy az 

1937-ben ugyanitt megnyitott Bibliai Leányiskola költségeiről is).578 A baptista 

felekezet magyarországi missziója, kisegyházi alternatívaként ugyancsak erősen függött 

a külföldi egyházak támogatásától.  

 

Hogy a magyar náció irányában történő kibontakozást mennyire fontosnak tartotta a 

metodista szuperintendens, arról a szervezeti elképzelései is tanúskodtak. Funk 1923-

ban egy indítványt nyújtott be az éves közgyűlésen arról, hogy kérvényezzék a 

magyarországi misszió missziói konferenciaként való önállósítását. Az indítványt 1924-

ben a generálkonferencia támogatta. (Ld. bővebben lentebb.)  

 

A német származású metodista egyházvezető személyesen is törekedett az 

inkulturációra, a magyarsághoz való kapcsolódásra. A ’20-as évek elejére már jól 

beszélt magyarul. 1922-ben, tizennégy évnyi itt tartózkodás után a magyar metodisták 

véleménye szerint Funk a nyelvet „jól érti s szívesen is beszéli; a magyar népet pedig 

szereti és becsüli”.579 A Magyarországi Misszió második évi ülésén, 1922. június 27-én 

Funk a nyitó istentiszteleten a 34. Zsoltárt német és magyar nyelven is felolvasta. 

Egyébként a konferencián kifejezett cél volt, hogy ami németül elhangzik, azt magyarra 

                                                 
575 Békeharang. 1923/13., 1923/21-22. 
576 Jk. 1924. 15. p. 
577 Jk. 1925. 36. p. 
578 Szebeni. (1981) 19., 21. p. 
579 Békeharang. 1922/7. 
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is fordítsák.580 1924-ben ugyancsak Funk Márton ajánlotta, hogy a konferencia 

hivatalos nyelve legyen a magyar (más nyelv használatának engedélye mellett).581  

 

Funk áldozatkész és elkötelezett módon szolgálta a magyarországi metodizmus kibon-

takozását, amiről a külföldi gyűjtő körútjai is tanúskodtak. 1922. január 8-tól kilenc 

héten át svájci gyülekezeteket látogatott, útja során a nyíregyházi kápolna javára 

gyűjtve: 60 helyen mintegy 65 előadást tartott.582 1924-ben, az év második felében négy 

hónapot töltött az Egyesült Államokban, ahol előadások és prédikációk útján igyekezett 

anyagi segítséget szerezni, valamint, több mint 50 helyen, az országgal „történt 

igazságtalanságokat ismertette az amerikai közvélemény széles rétegében”.583 1928-ban 

fél évig tartott amerikai útja, melynek során részt vett az egyház generálkonferenciáján is. 

(Ekkor 70 helyszínen tartott vetített képes előadást Magyarországról.584 Ebben az évben 

egyébként összesen 36 ezer kilométert tett meg – négy hetet töltött Németországban és 

Svájcban is –, s mindössze három hónapot tartózkodott Magyarországon. A tengerentúli 

útja során a szuperintendens 5174 dollárt gyűjtött, ami kiegészülve a később küldött 

átutalásokkal 8254 dollárra nőtt.585 Funk elkötelezett pásztora volt egy soknemzetiségű 

kisegyházi alternativitásnak Magyarországon.  

 

Izgalmas területe a nemzetiségi kérdésnek a határontúliakkal való kapcsolattartás. Funk 

az 1920-as évek első felében évente egy-két alkalommal ellátogatott a Bácskába, ahol 

minden bizonnyal az ottani magyar metodistákkal is találkozott. A Magyarországon 

megjelenő Békeharangnak bácskai olvasói is voltak ebben az időben.586 Ennél is 

izgalmasabb, hogy az újságnak az Egyesült Államokból és Ausztráliából is akadtak 

előfizetői.587 1924 márciusában az Amerikába küldött újságok nyomán derült ki, hogy 

Detroitban (Michigan) magyar metodista gyülekezet működött, amely a híradások 

szerint elsőként alakult meg az USA-ban. A detroiti magyar gyülekezet története 1921 

közepén kezdődött, amikor a dr. Theodore Sommers Henderson (1868-1929) püspök 

által a Centenary Metodista Gyülekezet (8475 Detroit, Michigan, Dearbon Ave.) élére 

kinevezett Eugen D. Beynon elkezdett magyarul tanulni. A korábban angol nyelvű 
                                                 
580 Békeharang. 1922/14. 
581 Jk. 1924. 10. p. 
582 Békeharang. 1922/7. 
583 Jk. 1925. 17., 28. p. 
584 Jk. 1929. 21. p. 
585 Jk. 1929. 33. p. 
586 Pl. Békeharang. 1924/4. 
587 Békeharang. 1923/3., 1924/4. 
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metodista közösség létszáma az elköltözések révén jócskán megfogyatkozott, a 

hátramaradók a templom bezárását és a telek eladását vették fontolóra. A közösség 

életének azonban új irányt adott a kerületben az elköltözöttek helyén megjelenő mintegy 

10 ezer magyar. A lelkész nyelvtanulásának köszönhetően már 1922-ben voltak magyar 

látogatói a Centenary Templomnak. 1923 karácsonya előtt több mint 30 főre duzzadt 

létszámuk. A kitelepült magyarok eredetileg Szabolcs, Szatmár, Borsod és Heves 

területein éltek. Beynon a magyar nyelvben való nagyobb jártasság elérése érdekében 

fél éves magyarországi kiküldetésre vállalkozott, amelyre 1925 áprilisában került sor. 

Beynon Ödön – ahogy magyarosan átírták nevét – 1925. szeptember 1-ig tartózkodott 

az országban. Érkezésekor már jól beszélte a nyelvet, tartózkodásának központja a 

Nyíregyházi Körzet volt. Ittléte alatt az egész országot bejárta, sikeresen elmélyítette 

magyar nyelvtudását, ismerkedett a magyarokkal, a helyi szokásokkal, a kultúrával.588 

Wallrabenstein Jakab még 1924 nyarán a detroiti magyar gyülekezet meglátogatását 

tervezte a kapcsolatfelvétel és az ottani misszió elmélyítése érdekében. A kerület 

újonnan kinevezett püspöke, dr. Thomas Nicholson (született: 1862) a Centenary 

gyülekezet meglátogatásakor, július 31-én örömmel fogadta a hírt. A tervezett találkozó 

megvalósulásáról azonban nincs információnk. Az amerikai-magyar kapcsolatfelvétel 

érdekes epizódként emelhetjük ki, hogy a miskolci metodista imaház építésének 

támogatására a Békeharang 1924 szeptemberi számában Magyarországról üzentek az 

amerikai magyar metodistáknak.589 A történet folytatása sajnos itt sem dokumentálható. 

Az amerikai magyar metodisták múltja további alapkutatásokat igényel.  

 

Végül érdemes megjegyeznünk, hogy Funk magyarbarát hozzáállásának már 1908-as 

Magyarországra érkezésekor, az első szolgálati helyén is jelét adta. A Szenttamási 

Körzetben különös sajnálkozással figyelte néhány német testvér ellenszenvét a 

magyarokkal való közös munkával szemben, ezért a helyzet orvoslására 1908 végén, vagy 

1909 legelején rendkívüli ötlettel állt elő: bevezette a havonta egyszeri egyesült 

istentiszteleti alkalmakat.590 1921-ben a szuperintendens meggyőződését közvetítette a 

Békeharang, amikor a magyarok és a németek közötti kapcsolatot a bibliai testvériség 

szellemében így határozta meg: 

 

                                                 
588 Békeharang. 1925/6. 
589 Békeharang. 1924/4., 1924/9. 
590 Protokollbuch. 1909. február 5. 
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„»Jöjjetek hozzám mindnyájan akik megfáradtatok és megterheltettek és én 
megnyugosztlak titeket.« Az Úr ezekkel a szavakkal – ugymond – nem csak a 
magyarokat, vagy csak a németeket hívja magához, hanem mindenkit, aki bűnösnek érzi 
magát és szivén könnyíteni akar.”591 
 

A német származású egyházvezető Magyarország és a magyar munka iránti komoly 

elköteleződését azzal is bizonyította, hogy 1931-es elmenetele után is közbenjárt az 

országért: az USA-ban az 1932-es nemzetközi generálkonferencián beszélt az ország 

történelméről, az „igazságtalan békeszerződésről”, és szót emelt a magyar misszió 

pénzügyi támogatásáért is.592 (Érdekes momentum, hogy a német lelkész hazánkban 

született fia, Teophil Funk 1935-ben a sárospataki református teológián tanult, annak 

ellenére, hogy apja ekkor már évek óta Németországban szolgált.593) 

 

 

3.6. EGYHÁZSZERVEZET 

 

Az első metodista nemzedék (1898-1919) történetét áttekintve már jeleztük, hogy a 

háború végére komoly szervezeti változások következtek be az egyház életében. 

Nuelsen püspöknek az Osztrák-Magyar Missziói Konferencia „szétdarabolásáról” szóló 

1919-es döntését hivatalosan a Des Moines-ben (Iowa, USA) tartott 

generálkonfererencia hagyta jóvá 1920 augusztusában. Ausztria és Jugoszlávia önálló 

missziói konferenciákként, Magyarország az előbbi missziójaként működött tovább, 

amit az újonnan kialakult méretbeli különbségek, illetve a korábbi szuperintendencia 

bécsi székhelye indokolhatott. A magyar metodista egyházrész hivatalos megnevezése 

így 1920-1923 között így hangzott: „Püspöki Methodista Egyház Magyarországi 

Misszió”. Az elnevezés magyarázata, hogy Magyarországon a metodista misszió az 

Amerikai Egyesült Államokban megalapított Püspöki Metodista Egyházon (Methodist 

Episcopal Church) keresztül indult, ezért annak a részeként, egyházjogilag ugyanazon 

néven működött.594 A „Püspöki” megnevezés hivatalosan 1939-ig volt használatban: 

ekkor három egyesült államokbeli metodista felekezet egyesülésével alakult meg a 

Metodista Egyház (Methodist Church).595 A „Magyarországi Metodista Egyház” név 

                                                 
591 Békeharang. 1921/10. 
592 Békeharang. 1932/1. 
593 Békeharang. 1935/5. 
594 A Püspöki Metodista Egyházat 1784-ban alapították meg Baltimore-ban. Streiff. 33. p. 
595 A három egyesülő ág: a (Északi) Püspöki Metodista Egyház, a Déli Püspöki Metodista Egyház 
(melyek a rabszolgakérdésben távolodtak el egymástól), és a Protestáns Metodista Egyház (amely a 
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később keletkezett. A misszió lendületes kibontakozása 1924-re a magyar missziói 

konferencia megalapítását eredményezte. Az 1924-es springfieldi (Massachusetts, USA) 

generálkonferenciának címzett hivatalos indítvány szerint a magyar munka önállósítását 

a tagok és munkatársak megnövekedett száma és állandó növekedése indokolta, illetve 

az a tény, hogy „a magyar nép (…) sajátossága és különösen a magyar nyelv sajátsága 

más missziói konferenciákkal való kapcsolatot különösen nehézzé teszi”.596 Érdekes 

módon, miután a Magyarországi Missziói Konferencia megalapítása 

generálkonferenciai támogatásban részesült az 1924. július 17-20. között összeült 

magyar éves közgyűlés „Magyarországi Püspöki Methodista Egyház” elnevezés alatt 

tartotta első ülését. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a magyarországi metodisták 

állami elismerésben ebben az évtizedben sem részesültek, a metodista egyházi 

ingatlanok hivatalos tulajdonosa az 1910-ben alapított Keresztyén Könyvesház maradt 

„korlátolt felelősségű szövetkezetként”. 

 

A függetlenített magyar szuperintendensi kerület vezetője Funk Márton maradt, 

budapesti székhellyel. Az Osztrák Missziói Konferenciától heten kerültek „átutalásra”: 

Funk Márton, Wallrabenstein Jakab, Szalós Artúr, Schmidt János, Löbel János, Emil 

Baumann, Eduard Marquard.597 A Magyarországi Misszói Konferencia már saját évi 

konferenciákat tarthatott, amely évi egyszeri nyilvános ülésével, a püspök elnöklete alatt, 

az egyház legfontosabb döntéshozó szerveként működik mind a mai napig. A lelkészek 

beosztási jegyzékének ismertetésére rendszerint az évi konferenciák utolsó napján került 

sor, a püspök felolvasásában. Ausztria és Magyarország továbbra is Nuelsen püspök 

fennhatósága alá tartozott, Jugoszláviát ellenben az ekkor megválasztott dél-európai 

püspök, Edgar Blake (1920–1928) püspöki kerületébe sorolták.598 Blake-kel a magyar 

egyháznak is volt kapcsolata: 1925-ben ő elnökölt a Nyíregyházán megrendezett Évi 

Konferencián. (Ugyanennek az évnek a végén pedig ő alapította meg az egyház 

könyvtárát, az évi 50 dolláros könyvtár adományának első utalásával).599  

 

Az egyházszervezet kapcsán kell kitérnünk az egyház tagsági rendszerére, amely az 
                                                                                                                                               
püspöki hivatal elutasítása miatt járt eddig külön úton). Karl Heinz Voigt: Die Methodistenkirche in 
Deutschland. In: Karl Steckel – C. Ernst Sommer (Hg.): Geschichte der Evangelisch-methodistischen 
Kirche. Christlichen Verlagshaus GmbH, Stuttgart, 1982. 139. p. 
596 Jk. 1923. 87. p. 
597 Jk. 1924. 8. p. 
598 Békeharang. 1920/20., Streiff. 332. p. 
599 Jk. 1925. 16. p., Békeharang. 1925/9., 1925/12. Blake a rendszeres utalások feltételéül azt szabta, hogy 
a lelkészek egy-egy könyvet adományozzanak a könyvtár javára. 
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1920 előtti időszakhoz hasonlóan működött. A „gyülekezetbe történő felvétel 

kívánsága” a metodista gyakorlat szerint automatikusan nem eredményez tagnévsori 

bejegyzést az egyházi nyilvántartásba. Az egyház gyülekezeti struktúrájában a „rendes 

tagnak” (vagyis teljes jogú tagnak) történő felvételt egy próba időszak, úgynevezett 

„próbatagság” előz meg. Az általában egy teljes évet kitevő próbaidőszak során a 

közösség „megpróbálja”, megvizsgálja a felvételt kérő életét, s meggyőződik a 

jelentkező életváltozásának, Istenhez történő „megtérésének” valódiságáról. A 

„visszaesés”, vagyis a hiteltelen gyülekezeti élet rendszerint a tagságból való kizárást, a 

tagnévsorból történő kihúzást idézte elő.600 Az 1920 előtti időszakban megfigyelhető 

gyülekezetépítési gyakorlat – amelyben a tagfelvételi kérelmek az úgynevezett 

„evangélizációk”, és az annak kapcsán hozott „megtérések” után hangoztak el 601 – az 

1920-as évekre is komoly hatást gyakoroltak.  Ennek legnyilvánvalóbb jele a többnapos 

evangélizációs sorozatok országos megrendezése. Az országos egyház körzetekből épült 

fel, amelyek a körzeteken belül egy központi gyülekezetre és ahhoz kapcsolódó 

állomásokra (fíliákra) tagolódtak. A gyülekezeti körzetek életének szervezésében a 

negyedévi konferenciának volt meghatározó szerepe. A negyedévi konferenciákon – a 

szuperintendens elnöklete alatt – lelkészi és laikus munkatársi beszámolók hangoztak el, 

amelyek a körzeti munka értékelését segítették. Funk Márton igyekezett komolyan 

venni a negyedévi konferenciák rendszeres megtartását, ami a misszió kiterjedésével 

természetesen egyre nagyobb áldozatot kívánt tőle. Egy-egy körút alkalmával a 

szuperintendens lényegében Északkelet-Magyarországtól a Dél-Dunántúlig bejárta az 

országot. Esetenként előfordult, hogy a körzetek ezen szuperintendensi látogatásokra 

időzítették az esedékes tagfelvételi ünnepeiket.602   

  

Országos döntéshozó testületként az éves közgyűlések működtek, amelyeket 

hagyományosan évente egy alkalommal rendeztek meg, az egyházi szóhasználatban ezek az 

évi konferenciák. Az évi konferenciák munkája bizottságokra, illetve azok jelentéseire 

épültek fel Az 1921-es Évi Konferencia 6 bizottsággal kezdte el működését (ezek: 

Építészeti és ingatlanvételi, Irodalmi, Lelkészképzés-ügyi, Pénzügyi, Vasárnapi iskola és 

Köszönetnyilvánító bizottságok), melyekben csaknem kivétel nélkül jelen voltak a laikusok 

                                                 
600 Például: Protokollbuch. 1903. március 27., 1903. október 10., 1904. február 1.   
601 Például: Protokollbuch. 1901. március 4., 1902. „május vége”, 1903. március 27., 1903. május 23., 
1904. június 5.   
602 Pl. Der Evangelist für die Donaulaender. 22. April 1923 
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is.603 A következő évben a szociális szolgálatok kiterjedésével összhangban négy új 

bizottság jelenik meg: az Alkoholellenes, az Otthonügyi, az Árvaházi és a 

Gyermeksegélyező Bizottság.604 1923-ban tizenegyedik bizottságként a Diakonissza-ügyi 

Bizottság alakult meg, egy év múlva pedig egyszerre 10 új bizottságról tudunk 

(Konferenciai vonatkozások, Vasárnap-megszentelési, Költözködési költségek, 

Konferenciai gondnokok, Pénztári könyvvizsgálat, Jelölő, Kézimunka iskolai, Panasz és 

hatóságok előtti képviselet, Vizsgáztató valamint a Jubileum előkészítő bizottságok).605 

1924-re tehát 21 különböző bizottságban került megszervezésre, meghatározásra az egyház 

munkája. Egy-egy bizottság azonban csak alkalmi jelleggel jött létre. 1924-ben ilyennek 

számított a Jubileum előkészítő Bizottság, amely a 75 éves dél-német, és a 25 éves magyar 

egyház jubileumának alkalmából működött. 1925-ben alakult meg a Könyvtár-létesítési 

Bizottság. Ugyanekkor új bizottságként kezdte meg működését a Nyugdíjügyi Bizottság.606 

1926-ban tulajdonképpen több megszűnő bizottság (Otthonügyi, Árvaházi, 

Gyermeksegélyző, Kézimunka iskolai) munkáját egyesítette a Népjólétügyi Bizottság, így 

ekkor összesen 20 testülete volt az Évi Konferenciának.607 1928-ban jelent meg a 

Házbizottság (az egyházközponti épület ügyeit gondozó testület), 1929-ben a 

Centrálkonferencia ügyeit tárgyaló Bizottság.608 A bizottságok számának növekedése 

ugyancsak az egyházi munka szélesedését tükrözte.  

 

Az egyház szervezeti áttekintésekor ki kell emelnünk az ifjúsági misszió területét. Egy 

önálló metodista ifjúsági szervezet gondolata 1924 elején vetődött fel először. Az 

egyház szerette volna az ifjúságot „alaposabban szervezni”, és a baptista ifjúsági 

szövetséghez hasonló szervezetben összefogni.609 Az ifjúsági „egyletek” első 

konferenciájáról 1928-ból van tudomásunk: május 27-28-án Györkönybe hívták meg a 

fiatalokat bibliatanulmányozásra, illetve „játékos és kedélyes együttlétre”.610 Az ország 

egyik legerősebb ifjúsági csoportját a főváros adta. 1931-ben ők kezdeményezték, hogy 

az anyagi okokból megszüntetésre ítélt Szent Harc javára az ország ifjúsági közösségei 

                                                 
603 Jk. 1921. 3-4. p. 
604 Jk. 1922. 3-4. p. 
605 Jk. 1923. 2. p., Jk. 1924. 5. p. 
606 Jk. 1925. 4. p. Előfordult, hogy egy-egy bizottság kimaradt az évi konferencián, pl. 1925-ben a 
Diakonissza-ügyi, 1928-ban az Építésügyi. 
607 Jk. 1926. 4. p. 
608 A Centrálkonferencia neve ekkor Központi konferencia. 
609 Békeharang. 1924/4. 
610 Békeharang. 1928/5. 
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fogjanak gyűjtésbe.611 A budapesti német ifjúság (Budapest I. Körzet) rendszeresen 

tartott éves közgyűlést és ünnepélyt, amelyre 1931-ben a németországi metodisták 

országos ifjúsági titkárát, Wunderlich-et hívták meg előadónak. A nagyszabású alkalom 

nyelvi határokon átívelő módon valósult meg: a főváros magyar fiataljai (Budapest II. 

Körzet) mellett az angyalföldi és a kispesti körzetek magyar ifjúsági csoportjai is 

bekapcsolódtak.612 Ugyanebben az évben a magyar fiatalok kezdeményezték egy 

rendszeres kocsmamissziót, ahol röpiratokat, meghívókat osztottak, és bizonyságot 

tettek.613 A fővárosi német ifjúságának erősségét jelezték az évente megszervezett több 

mint egy hetes ifjúsági táborok is, amelyeknek Budakeszi volt a befogadó helyszíne 

(1931-ben ötödik alkalommal).614 Ez a csoport 1930-ban végül – Dr. Melle Ottó Ifjúsági 

Egyesülete névvel – önállóan megalapította saját ifjúsági szervezetét.615  

 

Az 1920-as évek missziós lendületét, optimizmusát fejezte ki az országos egyház kisebb 

kerületi tagolásának kísérlete. A regionális felosztással az 1928-as Évi Konferencián 

találkozunk először, ahol a Központi Kerületbe tartozott a fővárosi német gyülekezet 

(Budapest I.), a fővárosi magyar gyülekezet és Kispest (Budapest II.), Angyalföld 

(Budapest III.), valamint Györköny. Az Északi Kerületbe sorolták Miskolcot és 

Nyíregyházát (kiemelt állomásokként Kisvárdával és Nagykállóval). A Déli Kerületet a 

dombóvári, kaposvári és pécs-borjádi körzetek alkották. Ebben az évben találkozunk 

első alkalommal az egyházmegyei (vagy kerületi) szuperintendensek státuszával is. 

Északot ekkor Wallrabenstein Jakab, a Déli Kerületet Szalós Artúr vezette (a Központi 

Kerület Funk szuperintendens felügyelete alatt állt).616  

 

 

3.7. ÖKUMENIKUS KAPCSOLATOK 

 

Nehéz nem észrevenni a metodista egyház felekezeti nyitottságát, amely az 1920-as 

években is jellemezte ezt a kisegyházi alternativitást. Funk 1921-es megfogalmazása 

szerint a metodista egyház már „évek óta” tudatosan kezet nyújtott az egyházak közötti 

                                                 
611 Békeharang. 1931/2. 
612 Békeharang. 1931/3., 1931/4. 
613 Békeharang. 1931/3. 
614 Békeharang. 1931/10. 
615 A szervezetről annak fennmaradt pecsétje tanúskodik napjainkban. MMEL Pecsétgyűjtemény  
616 Békeharang. 1928/4. 
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evangéliumi közeledésre.617 1921-ben, a Magyarországi Misszió első éves 

konferenciáján például a vendégek között jelen volt Udvarnoki András baptista 

lelkipásztor, Csia Sándor (református), a Bethánia Egyesület titkára, és id. Victor János 

(református), a Vasárnapi iskola Szövetség elnöke.618 Az evangélikus egyházzal vezetői 

szinten ugyancsak jó kapcsolatokat ápoltak a metodisták. Az evangélikus egyház 

nagyfokú nyitottságáról árulkodott, hogy miután a Rákóczi úti evangélikus templom 

presbitériuma, Raffay Sándor püspök és Kaczián János esperes hozzájárult, 1920 

októberétől a metodista egyházközpont imatermét kinőtt fővárosi német gyülekezet 

vasárnap délutánonként a Luher-udvari templomban tarthatta istentiszteleteit, ingyen.619 

1921 elején a híradás szerint párhuzamosan két helyszínen tartott a metodista egyház 

német nyelvű istentiszteleteket a Felsőerdősor utcában (délelőtt 10-kor és délután 17 

órakor) és a Luther-udvar templomában (délután 17 órakor).620 Amikor 1921 áprilisában 

Nuelsen püspök az amerikai és az európai protestantizmus helyzetéről tartott itt 

előadást, az alkalomra ökumenikus körből érkeztek vendégek: jelen volt Kaczián János 

evangélikus esperes, dr. Kovács István a református teológia tanára, valamint Takaró 

Géza református lelkész is.621 Az evangélikusok ökumenikus nyitottságára szép példa 

Kemény Lajos fasori evangélikus lelkésznek a beiktatási ünnepélye 1923 

decemberében: Funk szuperintendens az evangélikus és református püspökök mellett 

ugyancsak üdvözölhette az új lelkészt.622 A budapesti Aliansz imahéten már 1921-ben 

együtt imádkoztak a baptisták, a reformátusok, az evangélikusok és metodisták. A 

tudósítás Magyarország első igazán „allianz-szellemben” folyó imahetének nevezte a 

sorozatot, amelynek első napján a német baptisták imaházában Podmaniczky Pál 

evangélikus lelkész és Funk Márton metodista szuperintendens szolgáltak.623 1921-ben 

az említett egyházak már negyedéves rendszerességgel Aliansz összejöveteleket is 

tartottak.624 A negyedéves találkozók előzményeként a négy felekezet hívei a Bethánia 

Egyesület kezdeményezésére már egy évvel korábban felekezetközi összejövetelt 

tartottak (1920 júliusában és októberében).625 A Bethánia és az Aliansz híreit a 

metodisták hivatalosan is felvállalták, azok rendszeresen közlésre kerültek a 

                                                 
617 Jk. 1921. 40. p. 
618 Jk. 1921. 16-17. p. 
619 Jk. 1921. 32. p.  
620 Békeharang. 1921/1. 
621 Békeharang. 1921/11. 
622 Békeharang. 1924/2. 
623 Békeharang. 1920/24. 
624 Jk. 1921. 40. p. 
625 Békehírnök. 1921. március 31. 
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Békeharangban.626 Az egyházak közeledésének különleges pillanataként az 1922. 

januári Aliansz találkozóról szóló híradást kell kiemelnünk, amikor a metodista 

egyházközpont „Aliansz úrvacsorának” adott otthont, amelyen meglepő módon a két 

nagy protestáns egyház és a két kisebb felekezet mellett katolikusok is jelen voltak.627 

Az 1920-as években a januári Aliansz imaheteken való részvétel folyamatos volt, ahogy a 

különböző „alliánzjellegű” konferenciák is. Ez utóbbiak résztvevői rendszerint – a 

metodisták mellett – a baptisták, az ún. szabad testvérek, a bethánisták és az Üdvhadsereg 

tagjai.628 (1930 márciusában például az egyház által szervezett kétnapos Aliansz 

konferencián Budakeszin a baptisták és szabad keresztyének voltak jelen  vendégként.629)  

 

Ezek a törekvések nem csak egyházvezetői szinten számítottak fontosnak, az 

ökumenikus nyitottság a metodista lelkiség hangsúlyos részét képezte. Erről 

mindenekelőtt a Békeharang tanúskodott, amely számos példával bizonyította, hogy az 

egyház a tanúságtételt és a missziót felekezeti határokon átnyúló módon, egyetemesen 

értelmezte. A lap folyamatosan beszámolt más egyházak missziós eseményeiről, és 

nyitott volt a nem metodista teológusok gondolataira is.630 Egy 1924-es újsághír 

lényegében népszerűsítő módon számolt be a Kürt című, kéthavonta megjelenő baptista 

ifjúsági lap indulásáról: „Csak elismerőleg nyilatkozhatunk a baptista testvérek ezen újabb 

vállalkozásáról.” – olvassuk.631 Az is előfordult, hogy a metodisták baptista kiadványok 

írásait közölték le,632 de az olvasók katolikus könyvajánlóval is találkozhattak.633 Más 

helyen Funk Márton szuperintendens az egyház lapjában a baptista bibliaterjesztőket 

méltatta.634 Az ökumenikus gondolkodás egyik legszebb megfogalmazása talán az 1925 

májusában – az Üdvhadsereg felekezetközi látogatásai alkalmával – leírt megjegyzés, 

amely szerint: „Láttuk, hogy Krisztusban egyek lehetünk a különböző nevek dacára. 

Odafenn csak egy nevünk lesz: Isten gyermekei.”635 Az egyház ökumenikus beállítódását 

                                                 
626 Pl. a Bethániáról: Békeharang. 1922/5., 1922/6., 1922/8. 
627 Jk. 1922. 27. p. 
628 Pl. Békeharang. 1927/4. 
629 Békeharang. 1930/2., 1930/4. 
630 Pl. rendszeres idézetek Luther Mártontól (pl. Békeharang. 1925/9.), különböző missziós beszámolók 
(pl. Békeharang. 1924/6.). 
631 Békeharang. 1924/5. 
632 Pl. Békeharang. 1926/2. 
633 Pl. Békeharang. 1927/11., 1927/12. Írások Szent Ágostontól, Prohászka Ottokártól. 
634 Békeharang. 1927/8. 
635 Békeharang. 1925/4. 
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célkitűzésként egy 1927-es jelmondat fejezte ki legtisztábban: „Hazánk hívő népe, fogj 

össze s tanuld követni Mesteredet: Jézus Krisztust!”636 

 

Az „allianz-szellem” nem csak a fővárosban volt jelent, hanem a vidéki 

gyülekezetekben is. 1924 elején Nyíregyházán a baptisták és a metodisták tartottak hat 

napos közös Aliansz imahetet: három napig a metodistáknál ünnepelt együtt a két 

gyülekezet, ahol a baptista lelkipásztor szolgált, majd a következő három napban fordult 

a felállás.637 1921. február 18-20. között Bikalon és Ráckozáron (Baranya megye) 

rendeztek felekezetközi konferenciát, melyen a metodisták mellett szabad 

evangélikusok és baptisták vettek részt. (A vendégek Budapestről, Kaposszekcsőről, 

Sásdról, Szárazdról, Nagyszékelyről és Pozsonyból érkeztek.)638 Az egyházak közötti 

viszony legérzékenyebb pontját az új missziós kezdeményezések jelentették. Egy 1921-

es, Nógrád megyéből származó híradás szerint az együttműködés készsége ezen a 

területen is megnyilvánult. Kósd község lakói felerészben katolikusok és reformátusok 

voltak, de éltek köztük baptisták is, s már evangélizált a Bethánia, a metodisták mégis 

missziós útra indultak a településre. A híradás szerint ezt nyugodt lelkiismerettel, a 

testvérfelekezetek munkájának tiszteletben tartásával végezték: „anélkül, hogy ezzel 

konkurenciát óhajtana csinálni a mások munkálkodásának, ellenkezőleg ezekkel 

karöltve és parallel szeretne dolgozni Isten országa terjesztésén”.639 Az eddigiekből 

azonban arra is fény derült már, hogy a felekezetközi kapcsolatok nem mindig 

működtek problémamentesen. További ellenpéldaként éppen egy 1921-ben keletkezett 

újságcikk szolgál. A Dombóvári Hírlap pünkösdi számában, Gaál József helyi 

evangélikus lelkész a metodista egyházat szektának, a „keresztyénség egyik 

szélsőséges, túlzó alakjának, beteges kinövésének” nevezte. A Békeharang által is 

leközölt rövidke írás szerint a „józaneszű magyar népünknél semmiféle idegenből 

áthozott, rajongó iránynak tere és hivatása nem lehet, így az ellene való védekezés 

nemcsak egyházi, vallásos erkölcsi, de hazafias kötelességünk is” – olvassuk. A cikkre 

aztán az egykori evangélikus lelkész, Reichert Gyula írt alapos választ, melyet azonban 

a dombóvári lap nem volt hajlandó leközölni.640 A fővárosban a metodista-evangélikus 

kapcsolatok kiegyensúlyozottságára már utaltunk. Befejező példaként azt az 1922-es 

                                                 
636 Békeharang. 1927/4. 
637 Békeharang. 1924/2. 
638 Békeharang. 1921/3., 1921/5. 
639 Békeharang. 1921/5. 
640 Békeharang. 1921/12. 
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esetet idézzük, amikor a metodisták nyújtottak segítséget az evangélikusoknak: a 

metodista egyház ebben az évben úgy döntött, hogy a Felsőerdősor utcai központban 

Gisle Johnson norvég evangélikus zsidómisszionárius számára rendszeresen 

rendelkezésre bocsát egy termet.641  

 

Ez a speciális missziós ág a metodista egyházban kiemelt figyelmet kapott. Az évtized 

végére az egyházközpontban egy rendszeresen összegyűlő krisztushívő zsidó 

közösségről tudunk, mely feltehetően a norvég evangélikus misszióból nőhetett ki. Az 

1929. decemberi beszámoló szerint a közösség, amely dr. Földes Dezső jogász 

vezetésével az első emeleten minden szombat este összejöveteleket tartott, karácsony 

előtt a metodista gyülekezet tagjaival szervezett közös karácsonyi teaestélyt.642 A 

krisztushívő zsidó közösség a következő esztendőben is itt tartotta karácsonyi 

ünnepségét, ezúttal együtt a Krisztushívő Zsidók Szövetségével. Dr. Barta Bernát 

köszöntőjének szövegéből tudható, hogy a közösség ekkor már több éve használta a 

metodista egyházközpontot. Az alkalmaikon mintegy 60 fő vett részt.643 E keresztény-

zsidó viszony különösen annak fényében számít sajátosnak, hogy a vizsgált korszakban 

éppen a városi középréteget jellemezte a legkomolyabb mértékben a keresztény-zsidó 

ellentét.644 A zsidómisszióval a metodista egyház – amelynek tagsága a fővárosban 

többek között a középosztályból került ki – ezeket az elválasztó falakat bontogatta.   

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a korabeli metodista lelkiségnek az ökumené 

szerves része volt. Egyértelműen ezt tükrözik az 1920-as évek figyelemre méltó idézetei 

az „igaz methodista munkáról”. 1922 novemberében metodista meghívásra 

Nyíregyházára érkezett Marie Durdis-Schaarschmidt, a hamburgi éjféli misszió tagja, 

akinek útjáról így számolt be a Békeharang: „igazi methodista munkát végzett, mert 

nemcsak felekezetének, hanem másoknak is szolgált; sőt többet szolgált más köröknek, 

mint saját felekezetének”. (Az előadó több gyülekezet előtt is beszélt, majd a Korona 

szálloda nagytermében tartott előadást „A nő és hivatása címmel”.)645 1925-ben 

                                                 
641 Békeharang. 1922/7. Gisle Johnson minden szombat este tartott itt bibliaórákat. Jk. 1922. 27. p., 1924. 
31. p. 
642 Békeharang. 1930/1. 
643 Békeharang. 1931/2. A szövetségben 1931 szombatján is Barta mond beszédet. Békeharang. 1931/5., 
Karl Zehrer: Osmar Martin Funk – a kezdetek lelkiségének meghatározó személyisége. In: Lakatos. 154. p. 
644 Romsics. (2001) 528. p. 
645 Békeharang. 1922/22. Durdis 1923 végén a magyarországi metodisták szolgálatába kívánt állni, ám 
terve megvalósítása előtt hírtelen elhunyt. Jk. 1924. 28., Der Evangelist für die Donaulaender. 24. 
Februar 1924 
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ugyancsak Nyíregyházán, az Évi Konferencia megnyitásának alkalmával hasonló 

szellemben hangzott el Blake püspök köszöntése, amikor arról szólt, hogy „Isten nem 

methodista, nem katholikus, nem református, nem evangélikus vagy baptista, hanem 

mindenkinek szerető atyja akar lenni. A szeretet és türelem kell, hogy összekössön 

bennünket egymás között.”646 Végül Funk szuperintendens 1927-ben tett prófétai 

megállapítását idézzük: „Ahol mi evangélisálunk, ott nemsokára jobban látogatják a 

templomokat is. (…) Eljön az az idő, amikor Magyarországon is elismerik azt, hogy a 

methodismus egyéb egyházaknak is nyereség.”647  

 

Itt jegyezzük meg, hogy a metodista egyház nyitottsága nem csak a nagyobb felekezetek 

felé irányult, hanem a független, kisebb keresztyén gyülekezetek irányában is 

megmutatkozott. Az 1920-as évek elején így említhetjük meg Bikal és Ráczkozár nevét, 

amelynek szabad gyülekezeti a metodista közgyűlések ülésein vendégként vehettek 

részt, illetve bekapcsolódhattak az egyház „biblia-konferenciájába” is.648 A független 

gyülekezetekkel ápolt jó kapcsolatok esetenként egész közösségek csatlakozásával 

metodista gyülekezetalapításokhoz vezettek, ami gyakorlati módon is igazolta, hogy a 

nyitottság gyümölcsöző, építő az egyház életére nézve. Az ilyen csatlakozók voltak 

1920-ban a nyíregyházi és a kaposszekcsői gyülekezetek, illetve 1923-ban a borjádi és a 

miskolci közösségek (bővebben ld. fentebb).  

 

 

3.8. EGYHÁZI ÉS ÁLLAMI KAPCSOLATOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN 

 

A dolgozat egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a Horthy-korszakban milyen 

társadalmi, állami megítélés alá esett a metodista vallási alternatíva. Utalásokat már 

eddig is tettünk az állam és az egyház közötti kapcsolatrendszer ellentmondásaira. 

Miközben az 1920-as esztendőben legmagasabb állami szintű, miniszterelnöki 

találkozóra került sor, a Dél-Dunántúlon a helyi hivatalok részéről komoly atrocitások 

érték a metodistákat. Amikor a kaposszekcsői Schmidt János és Hecker Henrik 

meghívás nyomán Sásdra érkeztek házi istentisztelet tartására, a főszolgabíró Schmidtet 

letartóztatta, és egy éjszakára fogdában tartotta, másnap pedig 150 korona fő- és 150 

                                                 
646 Jk. 1925. 8. p. 
647 Jk. 1927. 25. p. 
648 Békeharang. 1923/5. 
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korona mellékbüntetésre ítélték, mert hatósági engedély nélkül tartott vallási 

összejövetelt. Az egyház a belügyminisztériumhoz, valamint a vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumhoz tett bejelentést.649 Schmidt összesen két alkalommal szenvedett 

fogságot, amelyekről az egyház lapja sajátos hangvétellel tudósított: a lezárások „úgy 

őt, mint a gyülekezetet nagy örömmel tölti el”, ellenkező hatást váltanak ki, élethez és 

ébredéshez vezetnek – olvassuk a Békeharangban.650 Az üldözések ellenkező hatásáról 

a későbbiekben is figyelemreméltó megjegyzésekkel találkozunk. Az ellenfelek, akik 

istentiszteleteken, újságokban, vagy erre a célra szervezett gyűléseken agitáltak az 

egyház ellen „nagy szolgálatot tesznek”, mert „sokan, kik nem is tudnak rólunk, 

figyelmesek lesznek reánk, ellátogatnak istentiszteleteinkre és személyes érintkezés 

útján akarnak megismerni bennünket”.651 Hasonlóan számolnak be 1925-ben az egyik 

szószékről elhangzó támadásról: 

 

„Egész természetes, hogy ilyen beszéd és reklám után nagyon sokan lettek kíváncsiak a 
»hitcsavarókra« s meg akarták hallgatni, mit is hirdetnek hát azok a hívők. Annyian 
jöttek be, hogy alig fértek amúgy is szűk helyiségünkbe. A legtöbbje azóta is szorgalmas 
látogatója istentiszteleteinknek. Íme, így azok, akik zaklatnak s üldöznek minket, 
eszközök arra, hogy a vaksággal sújtott szerencsétlen lelkek szeme kinyíljék.”652 
 

1925-ben Funk hasonlóan értékelte szuperintendensi szolgálatának első fél évtizedét: a 

„különleges nehézségek arra szolgáltak munkánkban, hogy gyülekezeteink 

kiépüljenek”.653 Vagy 1928-ban hasonlóképpen: „Az ilyen zavarok csak elősegítik a 

lelki élet fejlődését.”654 Az üldözések egyik oka rendszerint az a félelem, hogy a 

metodisták más egyházak tagjait kívánják elcsábítani.655 A vallási alternativitások elleni 

védekezésnek azonban nem az üldözés volt az általános gyakorlata. Az erőszakos 

fellépések inkább kivételesnek számítottak, jelenlétük éppen ezért szúr szemet a 

forrásokban. A saját hívek buzgóbb szolgálatát, az odaadóbb, lelkibb hozzáállást többen 

tekintették a megoldás útjának. Ennek egyik legszebb megfogalmazását Kórossy Lajos 

evangélikus falusi tanító leveléből ismerjük, aki a gadácsi baptistákkal való találkozása 

után 1920 novemberében írta a következő sorokat: 

 

                                                 
649 Békeharang. 1921/5. 
650 Békeharang. 1921/10. 
651 Békeharang. 1921/14. 
652 Békeharang. 1925/3. 
653 Jk. 1925. 21. p. 
654 Jk. 1928. 20. p. 
655 Békeharang. 1921/14., Jk. 1929. 16. p. 
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„Én pedig úgy óvom meg híveimet, hogy iparkodom jobbat-szebbet adni híveimnek, 
mint ők s nem durváskodom, mi csak ellenszenvet ébreszt az emberekben. (…) S ezt a 
módszert – ti. jobbat s szebbet adni a híveknek s nem a durváskodással s öklözéssel az 
őrtállói méltóságot nevetségessé tenni – ezt a módszert ajánlom minden őrtállónak, 
mert ha az evangélikus egyház papjai és tanítói e szellemi tornán a baptisták fölé 
kerekednek, akkor egyházunk ősi pilléreit hiába döngetik, hívei ezen erős pilléreket el 
nem hagyják.”656  
 

A magyarországi metodisták pozitív megítélését esetenként az egyház közösségének 

nemzetiségi összetétele nehezítette. Funk 1924-ben arról panaszkodott, hogy a 

kisebbségek között munkálkodó metodistákat hol pángermánnak, hol pánszlávnak 

titulálják. Később, az évtizedet értékelve azt állította, mindenütt erős nacionalizmussal 

lehet találkozni, amit a történelmi egyházak kiaknáztak: „azt hangsúlyozzák, hogy 

általuk őriztetik meg legjobban a népnek sajátossága s így biztosíttatik legjobban általuk 

a nemzet fennállása”.657 Támadások olykor dogmatikai okokból is előfordultak: 

Miskolcon egy katolikus egyháztag feljelentésére a metodista lelkésznek azért kellett 

bíróság előtt védekeznie, mert azt állította, hogy Máriának több fia is volt.658 A 

magyarországi kereszténység helyzetének ellentmondásos voltát ugyanakkor jól 

megvilágította az 1921-es újpesti evangélizációról szóló beszámoló: Újpesten 

munkások tízezrei éltek, közülük hivatalosan 50 ezernél többen katolikusak, miközben a 

városban csak egyetlen katolikus templom állt. A terület az egyházak részéről 

elhagyatottnak számított, lelkileg nem gondozták, amit a metodisták világosan 

felismertek. A Csopják Gábor vezette missziós „bevetés” alkalmával egyébként egy 

metodista énekes csoport kereste fel Újpestet és Budapest egyik városrészét.659 

 

„Újpestről testvéreink a főváros Tripolisz városrészébe mentek át és az úgynevezett 
Babér-telepen zendítettek rá az énekre. Ezen a telepen még az újpesti állapotoknál is 
siralmasabb viszonyokra találtunk. Ennek dacára testvéreink ujjongó lélekkel fogtak 
hozzá az énekléshez, és iratok terjesztéséhez. Énekeseinket nem sokára egész sokadalom 
fogta körül és egy egész gyermek-hadsereg.”660 
 

                                                 
656 Kórossy Lajos levele. Gadács, 1920. november 3. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 
3. doboz 
657 Jk. 1924. 17. p. 
658 Jk. 1929. 25. p. A pert Löbel János nyerte meg. 
659 Békeharang. 1921/17. Az utcai énekes evangélizációnak különleges típusa a nyíregyházi és miskolci 
gyülekezet által végzett halottak napi szolgálat: a gyülekezetek énekkarai a város temetőit járják, ahol 
ezrével röpiratokat osztogatnak, illetve istentiszteletet tartanak. Az 1923-as Évi Konferencián az Irodalmi 
Bizottság kifejezett feladatként ajánlja a halottak napi temetői „akciókat”. Jk. 1923. 62-62. p. és pl. 
Békeharang. 1924/12., 1926/11., 1926/12. 
660 Békeharang. 1921/17. 
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(Énekes missziót végeztek a Nyíregyházi Körzetben is, például Hejőcsabán, Miskolc-

Tapolcán, Nagykállón és Tokajon. Utóbbi helyen 1925-ben négyes sorokban, mintegy 

120-an vonultak át énekelve a községen egy gyülekezeti kirándulás alkalmával.661)  

 

Az egyház vezetője az üldözéseket az „egyház Urának” kezéből vette el, s úgy fogadta, 

mint amire annak bizonyára szüksége volt. Egyértelmű a meggyőződése afelől, hogy a 

világot az nem zavarná, ha egyház világi lenne, ellenkezőleg éppen azt nem szereti 

benne, ami nem világi, ami jézusi.662 Ugyanakkor kétségtelenül nem volt egyszerű az 

áldozat szerepével azonosulni. A hatóság részéről átélt zaklatások, illetve az egyházak 

kiegyensúlyozatlan állami megítélésének tapasztalata nyomán az egyház lapjának 

hírszerkesztője éles kérdést fogalmazott meg: „Mi köze a kormánynak a kath. hívek 

lelki gondozásához?”663 A lapból az is kiderül, hogy a békés elfogadás, a helyzetbe való 

bele törődés helyett a határozott fellépésnek, tiltakozásnak is helyet adtak az egyházban. 

Egy nyíregyházi metodista iratterjesztő elleni feljelentés nyomán a gyülekezetet a 

Békeharang oldalain például hatósági eljárás megindítására buzdították. Az eset 

hátterében egy bordélyházellenes röpirat terjesztése állt, amelyért a metodistákat a 

rendőrkapitányság, a belügyminisztérium és a népjóléti miniszter megkeresésével 

fenyegették meg.664  

 

Az üldöztetések szomorú fejezete a metodista vasárnapi iskolákat látogató gyermekek 

hátrányos iskolai megkülönböztetése. Ilyen esetek helyszíneként említettük eddig a Dél-

Dunántúlon Kaposszekcsőt és Döbröközt a Dombóvári Körzetben. 1924-ben iskolai 

konfliktusokról számoltak be Dombóvárról is, illetve Györkönyből és Angyalföldről.665 

Ezek közül a kaposszekcsői helyzet a legjobban dokumentált, és kétségtelenül a 

legszélsőségesebb is egyúttal. Kaposszekcsőn az is megesett – idézte a történteket 1923-

ban a szuperintendens –, hogy a gyerekeket a tanítók, vagy a lelkészek fizikai 

fenyítésben részesítették vallási hovatartozásuk miatt (az iskolai bántalmazás 

Döbröközön is megtörtént). Az osztályozásban előfordult a megérdemeltnél rosszabb 

érdemjeggyel büntetés, illetve súlyosabb eljárásként az indokolatlan buktatás is. (Az 
                                                 
661 Hejőcsaba, Miskolc-Tapolca: Békeharang. 1924/11., Nagykálló: Békeharang. 1924/5., Tokaj: 
Békeharang. 1925/7. 
662 Békeharang. 1921/21. 
663 Békeharang. 1921/21.  
664 Békeharang. 1922/12. 
665 Békeharang. 1923/12. Békeharang. 1924/10. Az 1924-es Évi Konferencián a szuperintendens egy 
olyan kormányrendeletet említ, amely a gyermekek számára kötelezővé tette hétfőnként annak igazolását, 
hogy vasárnap istentiszteleten voltak. Jk. 1924. 20.  
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egyház 1923-ban 20 vasárnapi iskolában összesen 700 gyermekkel foglalkozott.) A 

„metodista-kérdés” itt túlnyúlt az iskolai falain, 1924-re a község részéről tapasztalható 

ellenséges hozzáállás egészen a végletekig elfajult. Még 1923 tavaszáról ismerünk egy 

metodista beszámolót, amely szerint „a község evangélikusai gyűlést tartanak, hogy 

hogy lehetne kizárni bennünket a temetőből”. Érdemes idéznünk a híradás sajnálkozó 

meglátását: 

 

„Szegények azt hiszik, hogy majd így vissza tudnak riasztani, ha esetleg nem 
temethetjük el oda halottainkat a beszentelt temetőbe. Igazán nevetséges valami. Bár 
üldöznének bennünket mindig erősebben, mert ez úgy hasznunkra van. ”666 
 

Az üldözés pedig erősödött. Amikor a metodisták 1924 februárjában a 63 éves korában 

elhunyt Fluck Éva temetésére készültek, az evangélikusok nem engedélyezték a községi 

temető használatát, „hanem az árokpart mellett, a »gonosztevők« számára fenntartott 

helyre akarták temettetni.” A helyzet megoldásaként végül – a szuperintendens és a 

kaposszekcsői főjegyző egyeztetését követően – a metodisták számára a községi 

temetőből egy külön darabot választottak le.667 1925-ben aztán arra is sor került, hogy 

az evangélikus egyházból kizártak valakit, mert az a metodisták között lett tag. 

Ugyanerre az emberre a községtanács négyszer akkora iskolaadót rótt ki, mint 

másokra.668  

 

Természetesen fontos lenne a „másik oldal”, az iskola motivációinak alaposabb megis-

merése. Az evangélikus népiskolák tekintetében az egyik forrásban határozott utasítást 

fedezünk fel a diákok fokozottabb „ellenőrzésére”. A Tolna-Baranya-Somogyi Evan-

gélikus Egyházmegye 1923 nyarán tartott éves közgyűlésén a Népiskolai Bizottság 

előadója azt kérte a tanítóktól, hogy „kísérjék figyelemmel a gyermekek valláserkölcsi 

magatartását az iskolán kívül a mindennapi életben is”.669 A metodista közösségekkel 

való kapcsolat ilyen módon az oktatók részéről hivatalosan sem számított semleges 

területnek. A dél-dunántúli evangélikus hátterű metodista iskolások nehézségei abból 

fakadhattak, hogy történetesen éppen ennek az evangélikus egyházmegyének a területén 

éltek, és az egyházmegye iskoláiban tanultak. 1931-ben még mindig megemlítésre 

                                                 
666 Hecker Ádám levele. Kaposszekcső, 1923. március 28. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
667 Békeharang. 1924/3. 
668 Békeharang. 1925/3. 
669 Jegyzőkönyv a Tolna-Baranya-Somogyi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegyének 1923. évi július hó 4. napján 
Bonyhádon tartott rendes évi közgyűléséről. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 3. doboz  
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került, hogy Kaposszekcsőn és Györkönyben iskolai inzultusok érték a metodistákat 

látogató gyerekeket.670   

 

Az evangélikus példák ismertetése után érdemes megjegyeznünk, hogy a metodisták 

katolikus fogadtatásáról jóval kevesebbet tudunk. Ez összefüggésben áll azzal a ténnyel 

is, hogy a magyarországi metodizmus első fél évszázadának történetében a tagság 

egyházi háttere jellemzően protestáns. Ebben a tekintetben a budapesti és a főváros 

környéki tagság képez kivételt, ahol az egyházhoz csatlakozók első hullámában akár a 

70%-ot is elérte a római katolikus hátterűek aránya (ld. ehhez bővebben az 5. 

fejezetet).671 Az 1920-as évek katolikus recepciójának ugyanakkor kiváló dokumentuma 

dr. Nyisztor Zoltán (1893-1979) A szekták Magyarországon című 80 oldalas 

összefoglalása, amely 1926-ban a Szent István Társulat kiadásában jelent meg. A 

Rómában végzett katolikus teológus-pap öt új vallási alternatívával – vagy amiként ő 

fogalmazott: szektával – foglalkozott könyvében, szisztematikusan feldolgozva 

történetüket, tanításukat, majd tételesen kidolgozva „cáfolatukat” is. A „methodistákról” 

írt 13 oldalas áttekintés után a nazarénusokkal, az „Üdv hadseregével”, a 

„millenistákkal” (vagyis a Jehova tanúival), és a mormonokkal foglalkozott az 

apologéta szerző, aki a címben foglalt értékítéletet előszavában így erősítette meg: az új 

vallási csoportok „nem az isteni erő fuvalmát” hordozzák, hanem „az emberi erőlködés, 

izzadság szaga csap ki belőlük”, „naiv elgondolásokat”, és „holdkóros eszméket” 

képviselnek.672 Megjelenésük magyarázatéként a háborút, a nyomort, a munkanél-

küliséget, a természeti katasztrófákat sorolta fel, melyek – meglátása szerint – lelki 

megrázkódtatásként sokakban fogékonyságot támasztanak a vallási mozgalmak 

irányában. Nyisztor további motivációként az „érdekesség, újság ingerét” és a „dollár 

varázsát” is megnevezte.673 A katolikus hitvédő fő szempontja az „igazi, alapos 

felvilágosítás”, melyben megengedhető az egyes „szekták” hasznának felvetése is, 

mivel azok „megteszik a maguk szolgálatát a gondviselő Isten tervei szerint”.674 Az 

újkori szektákról szólva Nyisztor megállapítása szerint azok mindannyian a vallási 

szubjektivizmusban gyökereznek, s így „osztoznak Luther és Kálvin bűnében, 
                                                 
670 Békeharang. 1931/6-7. 
671 Az első 50 tagot vizsgálva azt látjuk, hogy a fővárosi gyülekezet 40%-a, a kispesti gyülekezet 72%-a 
érkezett római katolikus háttérből. Budapest adatai az 1898-as Kirchenbuch-ban találhatók, Kispest adatai 
a Püspöki Methodista Egyház Kispesti Kerületének törzskönyvében szerepelnek. MMEL Gyülekezeti 
törzskönyvek, nyilvántartások. 
672 Nyisztor Zoltán: A szekták Magyarországon. Szent István Társulat, Budapest, 1926. 5. p.  
673 Nyisztor. 5-6. p.  
674 Nyisztor. 6., 25. p. 
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amennyiben elvetik a csalhatatlan tanítói hivatalt, a Szentírást a hit egyedüli forrásának 

proklamálják s minden ember számára a Szentírás szabad értelmezésének jogát 

követelik”.675 Ez utóbbi megállapításokat kétségtelenül igaznak tekinthetjük a metodista 

közösségekre is. A katolikus értékelésben a metodista mozgalom alapítója, „Wesley 

János” nem vallásalapító, hanem erkölcsi reformátor volt, melynek egyenes 

következménye, hogy „gyenge a tanrendszere, sőt bátran elmondható, hogy szellemileg 

a leggyöngébb szekták közé tartozik”.676 A metodista tanítás súlypontja a megtérés, az 

üdvbizonyosság, a tökéletes szeretet és a keresztény tökéletesség – olvasható a rövid 

áttekintésben. 677 A metodisták megítélésében – bár a tant egyértelműen eretnekségnek 

tekintette Nyisztor – a buzgó és önfeláldozó keresztényi életgyakorlat terjesztése miatt a 

„legnagyobb tiszteletet” javasolta. Kritikájában emellett méltatta a „methodisták” 

egyházszervezetét, és sajnálkozott afelett, hogy Wesley egykor nem a katolikus egyház 

talaján állt, s emberfeletti munkája nem ott bontakozott ki. A „methodizmus eredendő 

bűne” a katolikus teológus szerint az, hogy az üdvbizonyosságot és a tökéletes szeretet 

tanítását „az érzések világára építi fel”, amelyre vallási kérdésekben lehetetlen alapozni. 

„A vallás felépítése és kiélése az emberi észnek és akaratnak a feladata” – fogalmazott a 

metodisták „megítéléséről” szólva befejező mondatában.678   

 

A metodisták hatósági kapcsolatait vizsgálva érzékeny pontként kell kiemelnünk az 

iratterjesztés területét. 1923 őszére – két éves kérelmezés után – az illetékes 

minisztérium megadta az engedélyt a nyíregyházi Szabó Ede részére, hogy az egész 

ország területén akadálytalanul terjeszthesse az egyház iratait. Szabó azonban 1925 

közepén elhagyta az országot, Nagyszombatra költözött, ahol az ottani metodisták 

között folytatta szolgálatát.679 1926-ban Wallrabenstein Jakab, az Irodalmi Bizottság 

vezetője, ismételten az iratterjesztői engedélyt hiányolta. Wallrabenstein ugyanakkor 

arról is beszámolt, hogy a nyíregyházi gyülekezet tagja, Bajusz János, alispáni 

engedéllyel egész Szabolcsot bejárta, és jó eredménnyel terjesztette A hosszú és boldog 

élet titka című könyvet.680 (Ugyanebben az évben a budapesti ifjúság tagjai november 1-

                                                 
675 Nyisztor. 11. p. 
676 Nyisztor. 35., 43. p. 
677 Nyisztor. 36-39. p. 
678 Nyisztor. 39., 42-44. p. 
679 Jk. 1923. 54. p., Békeharang. 1923/21-22., 1925/6. 
680 Jk. 1926. 32. p. 
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én 4000 traktátust osztottak szét.)681 A missziónak és a kapcsolatteremtésnek ez az útja 

azonban nem működött problémamentesen. 1928-ban a szuperintendensnek arról kellett 

beszámolnia, hogy traktátus osztogatásáért pénzbüntetést róttak ki az egyházra.682  

 

Ennél kritikusabb területnek számított a nyilvános evangélizációk szervezése. Metodista 

prédikátorok letartóztatására ilyen okokból 1925-ben Baranyában is sor került. Az év 

februárjában Löbel János angyalföldi és Eduard Marquard borjádi lelkészek a Pécs 

melletti Pogány községbe mentek evangélizálni, ám – ahogy Löbel írja – az út „furcsán 

sikerült”. A csendőrség a prédikátorokat letartóztatta, egy éjszakára bezárta, majd 

feltűzött szuronnyal Pécsre kísérte. A „béke” csak a közoktatásügyi minisztériumban és 

a belügyminisztériumban folytatott hosszas tárgyalások eredményeként született meg. 

Ennek ellenére 1928-ban Baranyában ismét megtiltották a metodista istentiszteletek 

tartását, amit a hatóság nyilvánosan ki is doboltatott.683 Ugyancsak 1928-ban került sor 

arra az addig példátlan esetre, hogy Haszits János személyében egy metodista 

segédlelkészt két napra is elzárással büntettek azért, mert egy metodista lakásában, 

összesen négy fő számára bibliaórát tartott (Szabolcs községben). Wallrabenstein Jakab 

az eset kapcsán közvetlenül a belügyminiszterhez fordult levelével.684 Szórványos 

jelleggel az évtized végéig eltartott a metodisták üldözött helyzete: 1930-ban az Évi 

Konferencián különösen súlyos eseményként számoltak arról a döbröközi esetről, 

amikor két újonnan megtért hívő házában tűz ütött ki.685 Az üldözésekkel kapcsolatban 

az egyház felfedezte és alkalmazta magára a protestáns egyháztörténeti párhuzamot, s 

jövőbe mutatva értékelte az eseményeket, a nehézségek közepette rámutatva Istentől 

kapott feladatára, küldetésére: 

 

„Valamikor a kereszténységet, meg a protestáns vallást sem ismerte hazánk s mégis 
javára vált, bármennyire ellenszegülésre is talált s sok előítéletet kellett leküzdenie. Így 
a methodista egyház is. Most sok ellensége van, de egykoron, ha mi hűségesen 
szolgáljuk Jézust a mi egyházi szervezetünkben, akkor áldani fogják majdan azokat, akik 
engedtek Isten eme tervének, mert végeredményben nem emberek akaratán mullott, 
hogy a methodista egyház Magyarországon munkát kezdett, hanem Isten akaratán. Így 
Isten által rendelt hivatása s feladata van, hazánkban a methodismusnak, mely abban 
                                                 
681 A csoportból két fiatalt letartóztattak, de szabadon is engedték őket. Der Evangelist für die 
Donaulaender. 4. April 1926  
682 Jk. 1928. 20. p. 
683 Jk. 1925. 23-24. p., Békeharang. 1925/3., Jk. 1928. 20. p. 1925-ben Marquard szétosztott traktátusait 
az egyik településen a helyi pap tanácsára összegyűjtötték és elégették. Jk. 1925. 24. p. 
684 Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Teljes Evangéliumi Diák és 
Ifjúsági Szövetség – Szent Pál Akadémia, Budapest, 1996. 37., 39. p. 
685 Jk. 1930. 19. p. 
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áll, hogy a mostani vallásilag közömbös, alvó korban a megtérés és ujjászületés 
segítségével Krisztus országának sok alattvalót szerezzünk.”686  
 

Sokat számított az üldözések kérdésében Funk meggyőződése, amely szerint a 

metodista egyház egyik feladata külső mozgalomként lökést adni a hazai keresztény 

egyházaknak, különben „elerőtlenednek lelkileg”. A szuperintendens szívesen 

hivatkozott a németországi példára, ahol kezdetben ugyancsak ellenségesen 

viszonyultak a metodistákhoz, ám a későbbiekben megértéssel és megbecsüléssel 

figyelték szolgálatukat.687 A metodista egyház ökumenikus nyitottsága alátámasztotta a 

történelmi egyházak támogatására való készséget, s a metodisták örömmel látták, ha „a 

történeti egyházak is megmozdulnak a merevségből, s a szószéket közelebb viszik a 

néphez”.688 Funktól származott az a felvilágosító üzenet is, amely szerint a metodisták 

Európa számos országában megbecsülésnek örvendhettek. A sokat látott, tájékozott 

szuperintendens 1931 májusában az Evangélikusok Lapjának támadó cikkére reagálva 

elmondta, hogy ő nem egy esetben prédikált már Svájcban evangélikus szószékről, s 

hogy Poroszországban maga a kultuszminiszter méltatta a metodisták munkásságát.689 

Kétségtelen, hogy protestáns körben elgondolkoztatóan hathattak szavai, s hosszútávon 

egy szélesebb körű együttműködés lehetőségét vetítette előre. 

 

Itt kell szót ejtenünk az egyház állami elismerésének kérdéséről is, amely először az 

1926-os Évi Konferencián került szóba. A konferencia ekkor egy bizottságot (Panasz és 

hatóság előtti képviselet Bizottsága) bízott meg az ügy tanulmányozásával, és 1927-re 

várta annak javaslatait. Érdekes módon az állami elismertetés indítványa a Nyíregyházi 

Körzettől érkezett az augusztusban ülésező Évi Konferenciára.690 1927-ben a bizottság 

arról számolt be, hogy bár Funk Márton, Szalós Artúr majd Nuelsen püspök is 

találkozott a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkárával, illetve a 

szuperintendens és a püspök Jalsoviczky miniszteri tanácsosnál is közbenjárt, az 

elismertetés ügye elakadt. Annak ellenére, hogy az egyházi vezetőket mindenütt a kérés 

jóindulatú tárgyalásáról biztosították.691 1927 augusztusának végén aztán a 

minisztériumtól írásban is kérvényezésre került az elismerési folyamat megindítása. 

                                                 
686 Békeharang. 1924/2. Párhuzamos szemléletmód még: Békeharang. 1929/12. 
687 Békeharang. 1925/4. 
688 Békeharang. 1925/6. 
689 Békeharang. 1931/5. 
690 Békeharang. 1926/9., Jk. 1926. 32., 42. p. A jegyzőkönyvben nem szerepelt az önálló bizottság 
felállítása. 
691 Jk. 1927. 34. p. 
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Előre lépésként a következő év elején a hatóságok felkérték az egyházat, hogy 

bizonyítsa megfelel-e az elismert egyházakkal szemben támasztott törvényi 

előírásoknak. Ezzel összefüggésben az 1928 februárjában tartott Évi Konferencia 

felkérte a szuperintendenst, hogy kérvényezze a generálkonferencián az egyházrend 

módosítási lehetőségét. A módosításra, amely terv szerint megőrizte volna a nemzetközi 

egyházszervezettel való „összhangot”, az elismerés érdekében volt szükség.692 

 

Ezt követően a minisztérium számára el is készült egy előzetes tárgyalási anyag, ami ott 

„igen jó fogadtatásban” részesült. Széljegyzetekkel ellátva, további kidolgozásra az 

egyház az anyagot visszakapta, ekkor kapcsolódtak be a munkálatokba dr. Barta Bernát 

és dr. Földes Dezső ügyvédek. Az 1929-es konferenciának a bizottság „tárgyalási és 

hozzászólási anyagként” mutatta be tervezetét, vagyis ekkorra a végleges anyag még 

nem készült el.693 A kibővített bizottság, amely a beérkezett észrevételek alapján 

kívánta elkészíteni a végleges tervezetet azt hangsúlyozza, hogy „végtelen nagy 

horderejű kérdésről” van szó, mely az egyház „jövője szempontjából sokkal fontosabb, 

mint talán az első pillanatra látszik”.694 Ennek ellenére 1930 márciusában arról kellett 

beszámolniuk, hogy az „elismertetésünk egyetlen akadálya, hogy még nem nyújtottuk 

be szervezetünk véglegesen megfogalmazott szövegét”. A bizottság nyomatékosan kérte 

a lelkészeket, hogy a tervezet áttanulmányozása után négy héten belül küldjék el 

észrevételeiket. Az ügyben optimista hozzáállást fejezett ki, hogy az évi konferenciai 

felhívás szerint a kormányban a „legnagyobb jóakarattal” viseltettek az egyház iránt.695     

 

Ha a ’20-as években megpróbáljuk állami oldalról, a kormányzat felől elemezni az 

eseményeket, azt látjuk, hogy egy meglehetősen komplex kérdéssel állunk szemben. Az 

elismerés ügyét, illetve a kisegyházak közjogi helyzetét az 1895-ös törvény passzusai 

határozták meg a Horthy-korszakban. Az állam az új felekezetek elismerését a következő 

esetekben tagadhatta meg:  

 

„»ha a megalakulni kívánó vallásfelekezet állam- vagy nemzetellenes irányzattal kelet-
keznék«, 
 ha valamely hitelve és istentisztelete »a fennálló törvényekkel vagy közerkölcsiséggel 
ellentétben állana«, 

                                                 
692 Jk. 1928. 37., 44. p. 
693 Jk. 1929. 37. p. 
694 Jk. 1929. 38. p. 
695 Jk. 1930. 36. p. 
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 ha már »létező és törvényesen bevett vagy elismert vallásfelekezetek valamelyikével 
azonosak, vagy attól csupán az isteni tisztelet és az egyházi kormányzat nyelvét illetőleg 
különböznek«, 
 ha a megalakulni kívánó vallásfelekezet neve faji vagy nemzetiségi jellegű, vagy bevett, 
illetve törvényesen elismert vallásfelekezeteket sértene.”696 
 

A Horthy-korszak vallásügyi szabályozásában további elvi útmutatást tartalmazott a 

trianoni békét becikkelyező 1921. évi XXXIII. tc., amely a kisebbségvédelemről szólva 

garantálta a vallásszabadságot:  

 

„Magyarország minden lakosát megilleti az a jog, hogy bármily hitet, vallást vagy 
hitvallást nyilvánosan vagy otthonában szabadon gyakorolhasson, amennyiben azok 
gyakorlata a közrenddel és a jó erkölcsökkel nem ellenkezik. Ezekkel a rendelkezésekkel 
szemben semmiféle rendelet vagy hivatalos intézkedés nem lesz hatályos.”697 
 

Ennek ellenére az államigazgatás a kisegyházakkal szemben következetesen nem 

érvényesítette ezt a jogot, a nyilvános vallásgyakorlás jogát tőlük megvonta, a 

rendezvényeiket zártkörűnek minősítette, amelyen kizárólag családtagjaik vehettek 

részt. Ezt a törvénnyel gyökeresen ellenkező gyakorlatot az államigazgatás titkos 

rendeletek útján vezette be, hátterében a hatalom állandó veszélyérzete, 

kommunistaellenes irányvonala és nemzetvédelmi törekvései álltak.698 Ebben a 

helyzetben a kisegyházak részéről tapasztalható nemzetközi kapcsolatrendszer, s az 

esetenkénti fegyverfogással kapcsolatos tilalom (nazarénusok, jehovisták) okozott 

problémát.699 Különösen ez utóbbi vezetett az ’20-as évek első felében a honvédelmi, az 

igazságügyi és a belügyminisztériumi tárcák részéről a kisegyház-ellenes titkos 

rendeletek létrejöttéhez. Lényeges momentum, hogy már ekkor fennállt az a sajátos 

helyzet, mely szerint a minisztériumi rendeletek a helyi hatóságok mérlegelésére bízták, 

mit ítélnek államellenes, vagy a bevett felekezetek elleni izgatásnak.700 Érdekes, a 

belügyi tárca megkülönböztetés nélküli szigorával szembeni álláspontot képviselt 1923-

ban Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki felvetette egyes 

kisegyházak (adventisták és metodisták) egyesületi legalizálását. 1924-ben ezt a 

lehetőséget a belügyminisztérium elutasította, sőt az el nem ismert felekezetek éber 

rendőri felügyeletére és ellenőrzésére intett, bár a metodistákkal kapcsolatban 

                                                 
696 Az idézeten belüli idézőjelben a törvény szövege olvasható. Rajki Zoltán: A kisegyházak és az 1947. 
évi XXXIII. törvény. In: Köbel. 84. p.  
697 Idézi: Fazekas. 18. p. 
698 Fazekas. 18-19. p. 
699 Fazekas. 20., 22. p. 
700 Fazekas. 20-22. p. 
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lehetőséget biztosított az összejövetelek rendszeres engedélyeztetésére (tehát nem volt 

szükséges minden alkalmukat külön engedélyeztetni).701 E kivételezés oka a metodisták 

kiterjedt külföldi kapcsolata, amely az ország külpolitikai érdekeltségének 

szempontjából nem volt mellékes. Kétségtelen, hogy e kapcsolatrendszer az 1920-as 

Huszár-akcióban került igazán megismerésre és értékelésre. Ez a pragmatikus 

gondolkodás jellemezte egyébként Klebelsberget is: Magyarországon szerinte azért nem 

lett volna kívánatos a kisegyházak üldözése, mert az országnak jó képet kell kialakítania 

magáról. A későbbi kisegyházi állásfoglalásokban mindenesetre ez az érv ritkábban 

fordult elő, sőt inkább a burkolt Nyugat- és Amerika-ellenesség kapott hangot.702  

 

A ’20-as évek második felében az elismertetésre törekvő metodisták továbbra is 

megkülönböztetett helyzetben álltak. Ebben a tekintetben a fent említett 1927-es minisz-

tériumi látogatások nem voltak eredménytelenek. Egy 1928-as titkos 

belügyminisztériumi rendelet arról számolt be, hogy a rövidesen sorra kerülő 

belügyminisztériumi elismerés folytán a kötelező hatósági bejelentés és ellenőrzés a 

metodisták esetében felfüggeszthetővé vált. Mindazonáltal az éveken át húzódó 

procedúra már-már a hitegetés „műfaját” idézi. Az elismerés ügye kapcsán arra a nem 

mellékes körülményre is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy az 1905-ben elismerést 

kapott baptisták általában éppolyan kezelés alá estek, mint a többi kisegyház.703 Ilyen 

értelemben e „végtelen nagy horderejű kérdésnek” a megoldása a metodisták számára 

sem orvosolt volna minden bajt. 

 

 

3.9. ÖSSZEGZÉS  

 

Az 1920-as években Funk Márton szolgálatának idején a metodista egyház újjászületé-

sének lehetünk tanúi hazánkban. Várakozáson felül betöltött szolgálat idő volt ez, egy 

olyan vezetőtől, akinek mozgékonysága és nagy teherbírása mellett a nyitottsága volt az 

’20-as évek egyházi megújulásában a legmeghatározóbb tulajdonsága. Funk nyíltszívű, 

áldozatkész vezetőként állt hozzá az egyházi szolgálathoz, ami már életének első 

magyarországi állomáshelyén, a bácskai Szenttamáson (1908-1911) megmutatkozott. 

                                                 
701 Fazekas. 22., 27. p. 
702 Fazekas. 27., 73.  p. 
703 Fazekas. 16. p. 
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Mint említettük Funk 1911-től szolgált a fővárosban, ahol befogadó készsége révén –

Szenttamáshoz hasonlóan – ugyancsak kiszélesedett a körzet szolgálata. Budapesti 

megjelenésekor fiatalemberek kérték meg egy ifjúsági otthon támogatására, egy év 

múlva, 1912-ben egy ügyvéd kezdeményezte nála a korát megelőző jogi-orvosi-lelki 

segélyszolgálat, a Népiroda beindítását. 1913-ban meghívást kapott az első dunántúli 

metodista állomás megindítására Nagyszékelyen,704 a világháború kitörésének évében 

pedig a Leányotthont nyitották meg. A kibontakozás fontos jelei voltak ezek, ám 

összességében megállapítható, hogy nem emberi iparkodás műveiként kezdődtek. Funk 

egyszerűen „adományokként” fogta fel ezeket, amelyek – egyházi szóhasználattal élve – 

Isten kegyelméből adattak, és amelyekre ő kész volt ajtót nyitni.  

 

Mint fentebb kifejtettük 1921-ben a meglévő Budapesti Körzet mellé Funk további öt 

körzetet vett fel egyszerre, ami a mai napig példátlan eseménynek számít az egyház 

történetében. Meglepő módon a dél-dunántúli területet már 1921-ben is a vajdasági 

veszteségek „isteni kárpótlásaként” értékelte a szuperintendens: „Isten tulajdonképpen 

az elveszített Bácskát adta itt vissza nekünk.”705 (Ebben a vonatkozásban különösen 

érdekes megfigyelés, hogy a magyarországi sváb településeken, így például 

Györkönyben, éppen olyan szokásokkal, ruházattal, nyelvvel találkozni, mint a 

vajdasági németek között.)706 Az 1920-as évek a gyülekezetalapítások látványos 

időszakát jelentették: 1925-ben Borjádon, 1926-ban Kaposváron és Miskolcon, 1929-

ben Szegeden és Budakeszin alakultak önálló gyülekezeti körzetek. A gyülekezetépítés 

mellett, Funk kiemelt területként kezelte az egyház diakóniai szolgálatát is, amelynek 

eredményeként itt is látványos volt a kibontakozás. 1920-ban újraindult a Népiroda, 

1921-ben megnyitották az Alkoholellenes vendéglőt, illetve mindezzel párhuzamosan 

fejlődött a budakeszi egyházi komplexum, ahol az évtized végére képzett szakemberek, 

orvosok és diakonisszák vezetésével, sokoldalú diakóniai munka folyt (az 1920-as 

években gyermeknyaraltatási akciókat tartottak, árvaház, idősek otthona, értelmi 

fogyatékosok otthona és szanatórium működött, illetve konferenciákat szerveztek a 

helyszínen).  

 

                                                 
704 Békeharang. 1923/1. 
705 Jk. 1921. 38. p. 
706 Vh. 1932. 15. p. 
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Ugyancsak egy megújuló egyház képét mutatta az oktatási és a kiadói tevékenység 

fejlődése. 1922-ben elindult az ún. Prédikátorelőképző iskola (amire nagy szükség volt, 

hiszen a ’20-as években összesen kilenc fő indult el Magyarországról a frankfurti meto-

dista Lelkészképző Szemináriumba). Az egyház méreteihez képest – amely a páratlan 

növekedés ellenére sem volt nagynak tekinthető – az évtizedben a metodista sajtó 

tevékenységet komolynak nevezhetjük. A Békeharang 1921-ben még csak 250 

példányban készült,707 de rövidesen 1000-re emelték a példányszámot.708 1923-tól egy 

előzetes terv szerint már ennek duplájában gondolkodtak, ám a terv nem vált valóra. 

Ráadásul az előfizetői rendszer sem működött kifogástalanul: 1928-ban nagyon sokan 

már 2-3 éve hátralékosak voltak az előfizetéssel.709 1922-re – felismerve a sajtó 

megnövekedett jelentőségét – az egyház jelentősen bővítette irodalmi tevékenységét. Az 

egyházközpont egyik utcai helyiségének felhasználásával ebben az évben megnyílt a 

Keresztyén Könyvesház – 1935-ig tartó folyamatos működéssel –, ahol azonnal 11 

különböző traktátust,710 valamint egy tagfelvételi füzetet adtak ki. Fontos felismerése 

volt az egyháznak, hogy a legegyszerűbb traktátustól kezdve az énekeskönyvekig a 

legalapvetőbb szükségleteket kell pótolni a magyar nyelvű munkához.711 1921-ben így 

került kiadásra a metodista Bibliai káté a Szentírás fő tanairól (Jakob János 

fordításában), amely nyolc témakörben 100 kérdésre adott válasz formájában fejti ki az 

egyház alapvető tanításait.712 Valószínűleg Reichert Gyula fordításában még 1922-ben 

megjelent Otto Kriege könyve A methodizmus története címmel, valamint a Stanley 

Montague élete című kiadvány (ismeretlen szerzőtől).713 1923-tól Wallrabenstein Jakab 

szerkesztésében került kiadásra a Békeharang négy oldalas melléklete Szent harc 

címmel (teljes címe: Szent harc az alkohol és az erkölcstelenség ellen).714 Ebben az 

esztendőben egyébként négy kisebb könyvkiadása volt az egyháznak. Löbel János 

lefordította John Bunyan A zarándok útja című írását, Wallrabenstein Sadhu Sundar 

Singh életrajzát, valamint kiadásra kerültek A hosszú és boldog élet titka715, valamint a 

Vesszőszálakból jegenyefák716 című rövid kiadványok. Ugyancsak ebben az évben az 

                                                 
707 Jk. 1921. 39. p.A statisztika szerint csak 230 példány. 
708 Jk. 1923. 54. p. 
709 Békeharang. 1928/3.  
710 Jk. 1922. 35. p., Vh. 1935. 26-30. p. 
711 Jk. 1922. 26. p. 
712 A kiadvány függelékében felsorolja a Biblia könyveit, közli az 1. és a 23. zsoltárt, a 
boldogmondásokat (Mt 5,3-10), Pál apostol szeretet-himnuszát (1Kor 13), és „tíz magvas ének” szövegét. 
713 Jk. 1923. 53. p. 
714 Békeharang. 1923/1., 1923/21-22. 
715 Békeharang. 1923/12. 
716 Békeharang. 1927/12. 



 149 

egyház nagy anyagi áldozatok árán vállalta, hogy 3000 példányban 1924-re elkészíti az 

első magyar nyelvű keresztény szakítós naptárat. (Mivel azonban későn került piacra, 

csak 1000 darab fogyott belőle.)717 A Békeharang 1924. május 1-i számából megtudjuk, 

hogy a kiadási keretből esetenként még pályázatkiírásokra is jutott. Az egyház a „józan 

és erkölcsös élet pártolói” számára egyszerre írt ki irodalmi és plakát pályázatot 50-50 

ezer koronás jutalmazással (az újság egy számának ára ekkor 1500 korona).718 Az 1925-

re tervezett John Wesley életrajz pénzügyi okokból nem készült el (Wallrabenstein írta 

volna meg), ellenben Wallrabenstein két röpirata kiadásra került (Emlékezzünk és Mi a 

methodismus? címekkel).719 A következő évben adták ki Modersohn Ernő Arany 

deszkák, Húsz érv a megtérés ellen, Menjetek be a szoros kapun című írásait, Stretton 

Egyedül a nagy világban, valamint Vollmar Karácsonyi meglepetés című rövid 

könyvecskéket. Amíg ezek 1000-2000 példányban kerültek kiadásra, addig a 

Feltámadunk röpiratból 25 ezer, az Olvasd el. Add tovább röpiratból pedig 15 ezer 

készült (1927-1928-ban).720 1927-ben az egyház kiadója, a Keresztyén Könyvesház H. 

Freimuth Egy kékkeresztes naplója című könyvét adta közre, egy év múlva pedig 

Wallrabenstein néhány oldalas színdarabjait, A tékozló fiú és a Hívő házasság 

címekkel.721 Mindezek ellenére az Irodalmi Bizottság 1930-ban mégis így fakadt ki 

jelentésében: „irodalmi téren a teljes stagnáció képét mutatjuk”. A kijelentés hátterében 

az állhatott, hogy az 1929/1930-as konferenciai évben egyetlen új kiadványa sem volt 

az egyháznak, ráadásul pénzügyi okokból a Békeharang oldalszáma 12-ről 8-ra 

csökkent.722 

 

Funk nagy „fordulatszámon” dolgozott, egyházvezetőként óriási teljesítmények voltak 

háta mögött, amelyek komolyan igénybe vették szervezetét. Az 1926-os év végén 

néhány hetes kényszerpihenésre kényszerült, Svájcba utazott. Az „erős munkában 

megrongált egészségéről” a Békeharang is beszámolt. A kényszerszünetre 1929 nyarán 

is el kellett mennie a szuperintendensnek.723 Állapota 1930-ra olyan súlyossá vált, hogy 

a márciusban tartott Évi Konferencián egyáltalán nem vehetett részt. A résztvevőket 

                                                 
717 Jk. 1924. 41. p., Békeharang. 1923/22-23. 
718 Békeharang. 1924/5. 
719 Jk. 1925. 40. p.  
720 Jk. 1927. 41. p., 1928. 33. p. 
721 Wallrabenstein Jakabtól dátum nélkül még a Jákób kútjánál című kiadvány ismert. 
722 Jk. 1930. 28. p. A jelentés elpanaszolta, hogy amíg az adventisták 80 iratterjesztővel dolgoztak, akik 
munkájukból el tudták tartani magukat, addig az egyháznak egy kolportőre sem volt. 
723 Békeharang. 1926/10., 1929/7. 
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„szomorú meglepetésként” érte a hír.724 Az egyház vezetőjét influenza és 

„mellhártyaingerek” gyötörték, újabb megbetegedésében „Isten mementóját” látta: 

„Más tempóban kell munkálkodnom. Isten majd vezet, én követni fogom.”725 

 

Nem sok szót ejtettünk eddig az 1929-től kibontakozó nagy gazdasági világválság 

hatásaira. A világválság nyomán az anyagi nehézségek első nyomai – a külföldi 

támogatásokra erősen építő egyházban – már az 1929-es esztendő végére megjelentek, 

bár egyelőre csak apró mozzanatokban: az egyház lapját ettől az időszaktól kezdődően 

nem tudták hitelezni az olvasók számára, s az eddig nyolc oldalas terjedelem négyre 

esett vissza.726 A Tábitha Diakonissza Otthon megnyitására azonban még volt fedezet 

1929-ben, ahogy a következő évben a budakeszi epilepsziás otthon indítására is. Utóbbi 

helyen félárú és ingyenes helyekről is tudomásunk van.727 A délkelet-európai metodista 

munka nehéz helyzetéről 1930 közepén ejtett szót a Békeharang. A rövid hír szerint a 

probléma hátterét egyrészt a világegyház helyzete (amely meghatározó részben az 

Amerikai Egyesült Államok területén működött), másrészt az egyes országok belső 

viszonyai jelentették.728  Az első vészjósló, megrázó tartalmú híradásra csak 1931 

decemberében került sor, bár utóbb a hír hitelét a lap megkérdőjelezte:  

 

„Egyházunk a bevételek csökkenése folytán elhatározta, hogy kiadásait 1.200.000 
márkával csökkenti. Délkínában Fukien tartományban a munkát leépítik, Burmában a 
munkát a baptista testvéreknek adják át, Costa Ricában a munkát a mexikói methodista 
egyház veszi át. Németországban az egyház önmagát kell, hogy eltartsa, 
Franciaországban a tagokat felhívják, hogy csatlakozzanak más protestáns egyházhoz, 
hasonlóan tervezik Olaszországban is. Schweiz a jugoslaviai methodismust fogja 
segíteni. (…) Hogy Magyarországgal mi lesz arról nem szól a krónika.”729  
 

1930-ban a nehézségek jelei még a felszínen sem voltak láthatók az egyház életében. 

Ebben az évben – a korábbi intézménynyitások mellett – két gyülekezeti építkezés is 

lezárult, Borjádon és Döbröközön, illetve Szegeden imaterem és prédikátor lakás 

vásárlása történt. Érdekes módon a gazdasági krízis említésével egészen az 1931-es év 

végéig nem találkozunk az egyház lapjában. Meglepetésszerűen, a világválság 

                                                 
724 Békeharang. 1930/4. 
725 Jk. 1930. 7. p. 
726 Békeharang. 1930/1. 1929-ben öt alkalommal már csak négy oldalas volt a lap. A több évnyi 
hitelezésnek 1929 októberében lett vége. Akkortól már csak az kapta a lapot, aki legalább az 1929. évre 
előfizetett. Békeharang. 1929/9. 
727 Békeharang. 1930/6. 
728 Békeharang. 1930/6. 
729 Békeharang. 1931/12., 1932/1. 



 151 

legsúlyosabb egyházi hatásaként következett be Funk szuperintendens Németországba 

helyezése 1931-ben, melyet a püspök a gazdasági nehézségekkel hozott összefüggésbe. 

Még el sem kezdődött az 1931-es Évi Konferencia, amikor az egyház lapja már hírül 

adta, hogy a magyarországi metodizmus „folyton dolgozó, egyháza javáért imádkozó és 

fáradozó vezetője” húsz évnyi budapesti szolgálat után a németországi Lipcsébe került 

áthelyezésre, a Sátormisszó (Zeltmission) igazgatói posztjának betöltésére. Az 

áthelyezés nem került megindokolásra, a tömör beszámoló egyszerűen Nuelsen püspök 

kinevezését említette. A magyar munka váratlan fejleményéhez egyfelől a nehéz 

pénzügyi helyzet vezetett el. Nuelsen püspök, 1931 februárjában személyes levelében 

arról írt Funknak, hogy Németországba történő áthelyezése takarékossági szempontból 

is szükségessé vált.730 Nem egészen világos, hogy ez a takarékosság a németországi, 

vagy a magyar egyház szempontjából lett fontossá, feltehetően mindkét ország 

megszorításokra kényszerült. Magyarországon mindenesetre csak az év nyarára mélyült 

el különösen a válság: ekkor érte el az országot a nemzetközi pénzügyi és hitelrendszer 

összeomlása.731    

 

A német származású szuperintendens elhelyezése a német-magyar kapcsolatok átalaku-

lása jelezte, 1931-1932-ben a második metodista nemzedék életében lezárult a svájci, és 

németországi lelkészek korszaka. Amíg 1920 és 1932 között összesen hét német 

anyanyelvű lelkész segítette a magyar munkát, ettől kezdve kizárólag magyarok 

végezték az egyházi szolgálatokat. E váltási folyamatban ugyanakkor úgy tűnik, hogy 

Funk esetében egy másik ok is felmerülhetett, amely Karl Zehrer értékelése szerint az 

áthelyezés valódi alapja volt. Nuelsen és Funk 1931 elején folytatott levelezéséből fény 

derül arra, hogy a budakeszi Tábor intézmény hasznosításával kapcsolatban a magyar 

egyházban véleménykülönbség bontakozott ki. Wallrabenstein Ferenc – aki 1929-től 

vezette az intézetet (ld. 3.3. fejezet) –, és az általa vezetett csoport ugyanis nem értett 

egyet az egyházi centrumnak azzal a működési koncepciójával, amelyet a 

szuperintendens képviselt.732 Az intézet történetének áttekintése alapján világossá válik, 

hogy a nézeteltérés az intézet felmondott szerződése körül bontakozhatott ki az 

egyházban, éppen 1931 elején. Feltűnő módon Funk utódja éppen ebben a 

                                                 
730 Idézi: Zehrer. (2004) 197. p. 
731 Romsics. (2001) 516. p. 
732 Zehrer. (2004) 197. p. 
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vonatkozásban hozott változást: a Tábor 1932-ben ismét egészségügyi szerződést kötött 

az állammal. 

 

Összegezve a második metodista nemzedék életének első évtizedét, azt kell mondanunk, 

nehéz lenne túlértékelni a szuperintendens szerepét. 1920-ban az ország egyetlen prédi-

kátora volt, 1931-ben 11 lelkésztől, valamint a budakeszi intézmény komplexumtól, és 

az alig néhány év alatt megsokasodott egyházi ingatlanoktól (kápolnák, imaházak, 

lelkészlakások) búcsúzott.733 Funk a magyarországi metodizmus történetének 

gyülekezetplántáló szuperintendense, szolgálata idején 11 új körzet kezdte meg 

működését. Méltán nevezhetjük az egyház második megalapítójának. Nehéz nem 

észrevenni azt az egyértelmű párhuzamot, amely a Bethlen István miniszterelnök által 

megteremtett évtizedes politikai és gazdasági konszolidáció, illetve Funk Márton 

egyházvezetői szolgálata között mutatkozik. Ahogy Bethlen képes volt a „sokkolt 

állapotba” került országban nyugalmi helyzetet teremteni, úgy Funk számára is 

megadatott az a kegyelmi idő, hogy egy elbizonytalanodott közösség életét szilárd, 

biztos alapokra állítsa és a fejlődés felé indítsa el. 

 

Funk munkásságának értékelésére egyébként különleges összehasonlítási lehetőséget 

kínál a csehszlovák metodizmus története. Északi szomszédainknál – Habsburg-ellenes 

indulatoktól fűtve – közvetlenül az 1. világháború után 1,7 millió ember lépett ki a római 

katolikus egyházból, s ennek a tömegnek több mint a fele – 900 ezer fő – felekezeten 

kívüli maradt.734 A katolicizmus erős kritikája ilyen módon tulajdonképpen kedvezett az 

új vallási alternativitások megjelenésének, így a Déli Püspöki Metodista Egyház 1920-ban 

megindult missziójának is. A csehszlovák metodizmusnak azonban ekkor már ugyancsak 

több évtizedes előzményei voltak. Vilem D. Schneeberger értékelése szerint az 1879-1892 

közötti időszak a csehszlovák munka „előhangja” (1879-ben került sor az első cseh 

metodista tagfelvételre),735 az 1907-1920 közötti periódus pedig „előkészület” éveit 

jelentették. Az „előkészület” sajátos módon azonban az USA-ban kezdődött, ahol a 

metodista egyház a Texas államba kitelepült csehek között fogott missziós munkába. 

Ebből a szolgálatból nőttek ki azok a munkatársak, akik hazatelepülve 1920-tól a 

                                                 
733 Békeharang. 1931/5. 
734 Vilem Schneeberger: Der Methodismus in der Tschechoslowakei. In: Methodismus in Osteuropa. 
Freiburg,  2004. 41. p. 
735 Schneeberger. 32-36. p. 
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csehszlovák metodista misszió vezetőivé váltak.736 Magyarországon ezzel az időszakkal 

helyezhetjük párhuzamba a bácskai előzményeket, a vajdasági „előkészületet”, ahol az 

1890-es években ugyancsak afféle közvetítő szerepet töltöttek be az Egyesült Államok 

metodistái, a Közép-Európában is terjesztett kiadványaikon keresztül. 

 

Az 1920-as csehszlovák kibontakozásban az évszámegyezésen kívül újabb párhuzamok 

mutatkoznak, bár jelentős eltérések is megfigyelhetők. A csehszlovák munka ugyanis 

még a magyarországinál is nagyobb lendülettel fejlődött. Ahogy már említettük, ennek 

hátterében az állt, hogy a Habsburg monarchiától való elszakadás eufóriájában tömeges 

egyházi kilépések történtek a katolikus egyházból. A kilépések valóságos „átlépési 

mozgalmat” eredményeztek.737 A csehszlovák metodista misszió ebből jócskán kivette 

részét. Két esztendő leforgása alatt – 1922-re – az országszerte gyakorolt szabadtéri, 

sátoros evangélizációk nyomán 22 gyülekezet jött létre csaknem 4000 taggal – 

lényegében a semmiből.738 Öt év elteltével 10 ezer metodista tagról (3000 a rendes tagok 

száma) és 15 kápolnáról számoltak be a források. Ekkor országszerte 10 sátorral folytak 

az evangélizációk, igencsak bátorító tapasztalatokkal: 1924-ben például Pilsen 

városában a sátormisszió révén 900-an csatlakoztak az egyházhoz.739 Ekkora létszámú 

csatlakozásra Magyarországon nem volt példa, bár itt megemlíthetjük, hogy Funk a ’20-

as évek elején a magyarországi metodista tagságról így nyilatkozott: „tagjaink száma 

négyszerte nagyobb is lehetne, ha hónapokon keresztül nem utasítottunk volna vissza 

minden jelentkezést”. Az óvatosságot a szeretetadományokért való csatlakozás 

elkerülése indokolta: „nem akartunk szeretetadomány keresztyéneket gyártani” – 

fogalmazott  a szuperintendens 1923-ban.740 A csehszlovák sátormissziós evangélizációk 

befejezésének évére – 1927-re – az egyházi statisztika szerint a taglétszám 10 ezer fő fölé 

emelkedett 31 gyülekezeti körzetben. Magyarországon ugyanebben az évben 9 körzetben 

összesen 803 tagról tudunk. A két ország metodista missziójának az 1920-as években 

alapvető hasonlósága az ún. jubileumi alapok támogatásaiban való komoly részesedés. 

Magyarországhoz hasonlóan Csehszlovákia is bekapcsolódhatott egy jubileumi alap 

programjába. A két ország között az jelentett különbséget, hogy míg hazánkat a (Északi) 

Püspöki Metodista Egyház támogatta a háború utáni évek idején a talpra állásban és 

                                                 
736 Schneeberger. 40. p. 
737 Schneeberger. 71. p. 
738 Schneeberger. 57. p. 
739 Békeharang. 1925/11., 1926/11. 
740 Jk. 1921. 33-34. p., Jk. 1923. 22. p. 
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megerősödésben, addig Csehszlovákiában a Déli Püspöki Metodista Egyház saját 

Jubileumi Alapjából látott neki a misszió elindításának. (A két egyház közeledésének 

jeleként az addig Európában munkát nem folytató déliek olyan országokban indítottak 

1919-től missziót, amelyekben az északiak még nem jelentek meg, így Belgiumban, 

Csehországban és Lengyelországban. Ekkorra egyébként az északiak által már 17 

országban működött a Püspöki Metodista Egyház.)741  

 

További csehszlovák-magyar hasonlóság, hogy a születés (és újjászületés) éveit a próbák 

esztendei követték. Az 1932-re begyűrűző gazdasági világválság eredményeként Csehszlo-

vákiában az amerikai anyagi támogatás 60%-kal esett vissza. A veszteségek jelentős 

visszaeséshez vezettek: lelkészek és egyháztagok hagyták el a közösséget, melynek eredmé-

nyeként 10 ezer főről 7000-re csökkent a taglétszám.742 Figyelemreméltó és a magyar egyház 

anyagi stabilitására utaló tény, hogy bár Magyarországon a különböző szolgálati ágak 

kényszerű megszüntetése által ugyancsak jelentős károkat okozott a támogatások radikális 

csökkenése, a tagság az 1930-as évek első felében nem csökkent. Az ekkor megfigyelhető 

lassuló növekedést legfeljebb enyhe stagnálásként értékelhetjük (1929: 873 tag, 1930: 922 

tag, 1931: 924 tag, 1932: 959 tag, 1933: 931 tag, 1934: 1014 tag, 1935: 1054 tag).  

 

A csehszlovák-magyar egyház- és vallástörténeti eltérések ellenére a tendenciákat 

tekintve tehát jelentős hasonlóságokat is megfigyelhetünk. Bár hazánkban nem volt 

jellemző a tömeges kilépések és áttérések gyakorlata, s a katolikus-ellenes magatartás 

helyett inkább az államhoz hű keresztény kurzusról, erős katolikus, református és 

evangélikus egyházakról beszélhetünk, a magyar társadalom lelki megújulásra, új, 

elmélyültebb vallásosságra való igényéről számos jel tanúskodott. A 20. század első 

felében ezen jelek közé sorolhatjuk a négy 19. századi újprotestáns felekezet tagságának 

folyamatos növekedését, az 1945-ig érkező tucatnyi új szabadegyházi vallási 

alternativitás érkezését, vagy éppen az olyan tényeket is, mint a magyarországi 

bibliaterjesztés Európában egyedülálló mértékű kibontakozását. A Brit és Külföldi 

Bibliatársulat tájékoztatása szerint 1923-ban 12.600 Bibliát, 1926-ban pedig több mint 

kétszer ennyi, összesen 26.885 Szentírást terjesztettek hazánkban (mindössze négy 

könyvterjesztővel!), ami az egész kontinensen a legkedvezőbb szám a Biblia terjedésére 

                                                 
741 Schneeberger. 41. p. 
742 Schneeberger. 86. p., Streiff. 169. p. 
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nézve.743 (A budapesti német metodista gyülekezet gondnoka, Thomasko Frigyes 

egyébként ennek a bibliatársulatnak volt az ügyvivője egy 1921-es hír szerint.)744 

 

A magyarországi metodizmus újjászületésének évtizedét vizsgálva ugyanakkor azt is 

jeleznünk kell, hogy a „pezsgés” ellenére egy kihívásokkal teli korszaka ez az 

egyháznak. A tisztázatlan közjogi helyzet, a sikertelen elismertetés folytán az üldözések 

folyamatosan előfordultak az évtized során. Bár a szuperintendens kiemelt célként 

kezelte az egyház „külföldi jellegének” megváltoztatását, azt kell mondanunk, hogy 

ebben a vonatkozásban csak apró előrelépések történtek. Ebből a szempontból a 

németországi és svájci lelkészek magyarországi szolgálatának befejezése szükségszerű 

volt, vagyis Funk ebben az értelemben „maga ellen” dolgozott. Az erős külföldi 

kapcsolódás negatív irányban befolyásolhatta a metodisták elfogadottságát, és 

munkájuk terjedését, amely önmagában is újnak, ismeretlennek számított az országban. 

De mindezeken túlmenően az általános légkör sem bizonyult kedvezőnek az évtized 

során. Funk ezen tényezőket 1923-ban így összesítette: „Figyelembe kell venni, hogy 

munkánk az embereknek teljesen új, előbb meg akarnak bennünket ismerni. 

Nemzedékünket annyi csalódás érte már, hogy bizalmatlan minden újjal szemben. 

Sokan félnek is a gúny tárgyává lenni.”745 A második metodista nemzedék életének 

alapérzéséről van itt szó. Sok csalódással, és megrázó veszteségekkel induló generáció 

ez, amely az egyházban mégis páratlan virágzást, növekedést, kibontakozást élhetett át 

Funk Márton szuperintendens korában. 

 

 

4. VÁLSÁGTÓL VÁLSÁGIG –  

TESSÉNYI (JAKOB) JÁNOS SZUPERINTENDENS SZOLGÁLATA (1931-1948) 

 

Tessényi János (született: Jakob János) sok szempontból páratlan alakja a magyarországi 

metodizmus történetének. Az első nemzedék históriáját áttekintve már fény derült arra, 

hogy Jakob János apja, Philipp Jakob volt az, aki az 1890-es évek végén, társaival 

összefogva metodista lelkészt hívott az országba. Jakob János, aki 1884. április 6-án 

született Szenttamáson, a századforduló elején rövid ideig patikusként dolgozott. 1903 telén 

                                                 
743 Békeharang. 1926/11. 
744 Jk. 1921. 11. p. 
745 Jk. 1923. 24. p. 
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– az egyházi nyilvántartás szerint – már próbatagja volt az egyháznak, rendes tagnak 1904. 

június 5-én vették fel.746 Ebben az esztendőben ő volt az, aki Szenttamáson magyar ifjúsági 

csoportot alapított. Nem tudjuk hogyan és mikor hozta meg döntését a lelkészi hivatás 

mellett, de 1903 októberére, úgy látszik, már mindenki tisztában volt szándékával. Az 1903. 

október 10-én tartott szenttamási negyedévi konferencián ugyanis már a „Magyarország 

Körzetben állomásoztatott prédikátorként” tekintettek személyére – nyilván lelkészjelölti 

minőségben.747 A tizenkilenc éves fiatalember, aki a harmincas évek közepétől Tessényi-

Jakobként, később csak Tessényiként használta nevét hatalmas egyházi pályafutás előtt állt: 

1904-ben kezdte teológiai tanulmányait Frankfurtban, 1907-től ő lett az első magyar 

metodista lelkész, 1919-től 1929-ig a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban (1929-től 

Jugoszláv Királyság) folyó metodista munka szuperintendense,748 1929-től a Kispesti 

Körzet lelkésze, 1931-től tizenhét éven keresztül magyarországi szuperintendens. A 

század elején, 1903-ban mindebből persze még semmi sem volt látható: különleges 

szolgálatát ekkor egy kis magyar gyülekezet megalakítása képezte.  

 

Jakob 1920 előtti szolgálatairól már szót ejtettünk, mint ahogy arról is, hogy az 

elszakadó bácskai területek metodista missziójának vezetését – szuperintendensi 

minőségben – ő folytatta. Az előállt új helyzetben egy évtizeden keresztül titkár, segéd 

és pénztáros nélkül vezette a jugoszláv munkát. A pénztárosi feladatokat egyébként 

magyarországi „kollégája”, Funk Márton is maga végezte az egész évtizedben. 

Egyházvezetői feladatai mellett Jakob pásztorolta a jugoszláv egyház központi 

gyülekezetét Újvidéken. Munkakörei „három ember számára is elég tennivalót 

adnának” – hangzott a tudósítás.749 A háború utáni években a jugoszláv munka is 

nagyot fejlődött: 1922. május 25-én Újverbászon felszentelték a Kárpát-medence első 

tornyos metodista templomát, Belgrádban pedig gyermekkórházat nyitottak.750 A 

jugoszláv egyház szuperintendense Sándor királytól a valláserkölcsi nevelés terén 

szerzett érdemeinek elismeréseként ugyanebben az évben megkapta a Szent Sava 

                                                 
746 Protokollbuch. 1904. június 5., Kirchenbuch. 1898. 16. p. MMEL 
747 Közvetett következtetés a negyedévi konferencián jelenlevők listája és a lelkészi jelentés alapján. 
Protokollbuch. 1903. október 10. Jakob Jánost az egyház legkorábbi, 1904-ből származó fotóarchívuma is 
– „Die ersten methodisten-prediger in Ungarn”-felirattal – prédikátorként tartja számon. Természetesen 
mindkét hely pontatlanul fogalmaz: az 1903 őszétől tartó egyéves időszakban Jakob valójában csak 
segédprédikátori státuszban van, s teológiai tanulmányai megkezdése előtt áll. 
748 Protokollbuch. 1919. június 18., 1919. augusztus 10. 
749 Békeharang. 1926/3. 
750 Békeharang. 1922/8. 
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rendjelet.751 1926-ban a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban 1440 tagja volt az 

egyháznak. A háború alatt (1916-ban) alapított szenttamási árvaház folyamatosan 

működött, de árvákat Újvidéken is befogadtak, ahol az 1927-ben nyitott jó hírű 

leányintézetnek 50-nél több tanulója volt. Az újvidéki egyházközpontban az 1920-as 

évek közepén nyitották meg – kezdetben csak néhány fő részére – az egyház 

öregotthonát. 1926-ban a jugoszláv konferenciában vetődött fel a gondolat, hogy 

összefogva a szomszédos konferenciákkal egy közös diakonissza képző intézetet 

hozzanak létre.752 A terv 1928 nyarán vált valóra, amikor Simon Lujza diakonissza 

főnővér vezetése alatt öt diakonissza költözött be az Újvidéken létrehozott otthonba. A 

diakonissza ügy fő mozgatója Jakob szuperintendens volt.753 Jakob János 

szuperintendensi (és leányintézet igazgatói) munkáját három kerületi (vagy 

„egyházmegyei”) szuperintendens segítette 1928-ban: Bácskában Ferdinand Mayr, 

Bánátban Sebele György, Macedoniában P. Temkovic lelkészek.754 Mint láttuk a 

kerületi szuperintendencia intézményét az évtized végére a magyar egyház is 

bevezetette.  

 

E bevezetőben érdemes megemlítenünk, hogy az 1920-as évek közepétől 

Magyarországon egyre nagyobb terjedelemben számoltak be a jugoszláv metodista 

misszió állásáról. Először csak az évi konferenciák szintjén, később a különböző 

gyülekezeti evangélizációk, sőt akár ifjúsági programok is megemlítésre kerültek.755 A 

két ország metodizmusának érdekes összefonódása a Wallrabenstein testvérek esete. 

Jakab, aki a bácskai Homokoson volt evangélikus lelkész, a magyarországi metodisták 

között állt szolgálatba, orvos öccse, Ferenc a bácskai Szeghegyen (Sekic) volt a 

metodista gyülekezet tagja. A két testvér kapcsolata akkor is szoros maradt, amikor 

Jakab a magyarországi metodisták között állt szolgálatba. A Békeharang 

szerkesztőjeként az is előfordult, hogy – írást kérve – az újságon keresztül üzent 

öccsének. A két egyház közötti sajátos kapcsolatra világított rá az 1927 novemberében 

történő bácskai tagfelvétel Kishegyesen. A római katolikus községben, ahová 

Wallrabenstein Ferenc járt rendszeres bibliaórákat tartani, a metodista munka 1927. 

november 27-én nagyot lépett előre, amikor egyszerre 12 embert vettek fel próbatagnak. 

                                                 
751 Békeharang. 1922/8. 
752 Der Evangelist für die Donaulaender. 20. Oktober 1927, Békeharang. 1926/7. 
753 Békeharang. 1928/9. 
754 Békeharang. 1928/4. A Bánátban 1921-ben indul metodista munka. Békeharang. 1928/8. 
755 Pl. Békeharang. 1928/11. 
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Az esemény különlegessége, hogy felvételt a gyülekezetben evangélizáló Jakab, illetve 

Ferenc végezte – vagyis a magyar egyház is közreműködött e fontos egyházjogi 

aktusban.756 A meghívásra fordítva is találunk példát: 1928 novemberében 

Wallrabenstein Ferencet Schmidt János látta vendégül Dombóvárra öt napos 

evangélizációra.757 Ugyanebben az évben először fordult elő, hogy az egyház lapjában 

egymás mellett számoltak be a két ország konferenciáinak beosztási listáiról.758 

 

Mint arról már ugyancsak szó volt, 1929-ben az összefonódás új stádiumba lépett: dr. 

Wallrabenstein Ferencet a budakeszi intézmény vezetésével, Jakob Jánost pedig a 

Budapest II. Körzetből leválasztott Kispesti Körzet pásztorolásával bízták meg, amit 

1931-ig végzett. Az 1929-es Évi Konferencia jegyzőkönyve szerint Jakobot a püspök 

helyezte át Magyarországra, amiért a jugoszláv szuperintendens „köszönetet 

mondott”.759 Az átköltözés pontos oka nem ismert, úgy tűnik, hogy nem 

szuperintendens váltás előkészítése kezdődött, hanem Jakob „saját kívánságára 

helyeztette magát a magyarországi konferenciába”.760 Az osztrák-magyar monarchiabeli 

kapcsolatokat idézte az is, hogy 1931-ben (az Osztrák-Magyar Missziói Konferencia 

megalakulása után 20 évvel) Kárpát-medencei metodista lelkésztalálkozóra került sor: 

szeptember 22-24. között 7 osztrák, 4 jugoszláv és 13 magyar lelkész tartott találkozót 

Budakeszin.761 

 

Érdekes módon az 1931-es magyar Évi Konferencia májusi ülésének összegzésekor 

nem került kiemelésre, hogy Funk utódja Jakob lenne. Megkülönböztetett helyét csupán 

a beosztási jegyzék tüntette fel, amely szerint Jakob János a „Központi-kerület” 

szuperintendense, a diakonissza munka vezetője, egyúttal az egyház pénztárosa.762 

(Sajnos az 1931-es konferencia jegyzőkönyve elveszett.) Úgy tűnik, nem véletlen 

kimaradásról van szó: a püspöki kabinet csak 1931 augusztusára döntött úgy, hogy 

megbízatást ad Jakobnak az egyház „kifelé való képviseletével”, s egyúttal 

felhatalmazza arra, hogy az egyházközpontba költözzön.763 1931-ben az egyház kerületi 

rendszere tehát továbbra is működött, Jakob mellett Wallrabenstein vezette az Északi 
                                                 
756 Békeharang. 1928/3. 
757 Békeharang. 1929/1. 
758 Békeharang. 1928/4. 
759 Jk. 1929. 11-12. p., Békeharang. 1929/5. 
760 Békeharang. 1930/10. 
761 Békeharang. 1931/11. 
762 Békeharang. 1931/6-7. 
763 Békeharang. 1931/8. 
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kerületet, Szalós pedig a Délit. Az 1932-es konferencián Jakob már egyértelműen 

szuperintendens tisztségben vezette a konferenciát, emellett a Tábor intézmény 

igazgatói posztját is ő viselte, gyülekezet a neve mellett nem került feltüntetésre. (Ez 

utóbbi 1926-ban és 1928-ban Funk Mártonnal is előfordult.)764 1935-től azonban két 

éven keresztül Jakob az egyházvezetés mellett a Kispesti Körzet lelkésze is volt. 

 

 

4.1. AZ 1930-AS ÉVEK VÁLSÁGA 

 

Az egyház pénzügyi válságának tetőpontja úgy tűnik az 1932-es évre datálható. Ahogy 

Jakob szuperintendens fogalmazott az Évi Konferencián: „Missziónk tartozása 

tetőpontra jutott, szép központi épületünket Budapesten egy szörnyen nagy adótartozás 

terheli.”765 A veszély elhárítására Ferdinand Sigg püspöki titkár érkezett hazánkba, aki 

az egész májusi hónapot a magyar egyház helyzetének tanulmányozásával töltötte.766 A 

látogatásról beszámoló Jakob optimistán tekintett előre: ha a munkában „külső” 

változtatásokra is kényszerülnek majd, azt valamennyi „missziói munkatárs az Úr 

kezéből fogja fogadni”.767 Változásra rövidesen sor is került: Wallrabenstein Jakab, 

akinek 25 éves lelkészi szolgálatáról az 1932-es Évi Konferencia még megemlékezett, 

ez év szeptemberben lemondott minden egyházi tisztségéről, s kilépett az egyházból 

(ekkor éppen 50 éves). A lépés indoklásaként azonban nem az anyagiakkal találkozunk. 

Az egyház egyik legaktívabb és legnagyobb teherbírású lelkipásztora, aki ekkor már két 

éve vezette az epilepsziás otthont, úgy döntött, hogy minden idejét ennek a szolgálatnak 

szenteli.768 (Különös, hogy az 1932-es Évi Konferencián Wallrabenstein kerületi 

szuperintendensként még arról számolt be, hogy 1931. november 1-gyel át tudta adni a 

Tábor diakonisszáinak az epilepsziás munkát, annak 30 ápoltjával, hogy minden idejét 

és erejét a gyülekezeti munkának szánja.)769 1932-ben viszont pénzügyi okokból került 

sor a budapesti német gyülekezet lelkészének, Karl Dahn-nak a hazautazására.770 A 

munkatársak számának csökkenése vezethetett ahhoz, hogy az 1933/1934-es 

                                                 
764 Vh. 1932. 2. p. 
765 Vh. 1933. 13-14. p. 
766 Vh. 1933. 14. p. 
767 Vh. 1932. 6. Békeharang. 1932/6. 
768 Békeharang. 1932/10. 
769 Vh. 1932. 22., 1933. 15. p. Mélyebb egyházi problémákra, esetleg belső konfliktusokra utalhat, hogy a 
szuperintendens szerint Wallrabenstein a későbbiek során majd az evangélikus egyházban szolgálna 
lelkészként. 
770 Vh. 1933. 14. p. 
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konferenciai évben körzet összevonásra került sor, Kispest és Angyalföld körzeteket 

Liebstöckl Jenő személyében egy lelkész látta el, Kispest-Angyalföldi Körzet néven. 

Liebstöckl ráadásul a központi magyar gyülekezet (Budapest II.) vezetésére is 

megbízást kapott!771 Az egyház lapja szerint gazdasági indoklású megszorítás először 

1932 októberében következett be. A helyzet egyelőre nem tűnt komolynak: a 

takarékosság jegyében a központi magyar gyülekezet emeleti imatermét lakásnak 

alakították át, és kiadták. A magyar istentiszteletek ettől fogva délelőtt 11-től a 

földszinti német teremben kerültek megtartásra. (A német alkalmakat fél 10-től tar-

tották.)772 

 

Figyelemreméltó azonban, hogy a gazdasági válság éveiben ingatlanfejlesztési tervekről 

is tudunk: a kaposvári gyülekezet építési célból éppen 1932-ben kezdett gyűjtésbe. Az 

év júniusában a körzet lelkésze, Szalós Artúr, a svájci Évi Konferencia látogatójaként 

engedélyt kapott arra, hogy Kaposvár javára gyűjtést végezzen. (Szalós Artúr Wallra-

benstein utódjaként folytatta a Békeharang szerkesztését 1931-1935 között.) A válságos 

időszakban meglepő módon a kaposvári imaterem felújításához és megnagyobbításához 

hamar összegyűlt a szükséges pénz, november 6-án Jakob János szuperintendens 

felavathatta a megújult helyiséget.773 Az új vezető ezzel szuperintendensi szolgálatának 

első ingatlanát adta át. A pénzügyi helyzet ugyanakkor kétségtelenül számos nehézséget 

is okozott, ennek egyik jele volt, hogy 1935-re az egyház fővárosi könyvesboltját be 

kellett zárni.774 A konkrét számokat nem ismerjük, inkább csak arányaiban tudjuk 

felbecsülni a válság súlyát: a válságot megelőzően Magyarország és Jugoszlávia 

metodista egyházai együttesen évi 20 ezer dolláros támogatásban részesültek, ami az 

1930-as évekre alig tizedére, évi 1600 dollárra süllyedt.775 Feltehetően erre a drasztikus 

változásra utalt a magyar egyház Pénzügyi Bizottságának értékelése, amely szerint a 

gyülekezeti körzetek költségvetési egyensúlyát az 1933-ban bekövetkező 40%-os 

levonás „billentette félre”.776 Nem csoda, hogy a ’30-as évek első felében sokan 

                                                 
771 Vh. 1933. 15. p. 
772 Békeharang. 1932/11. Az avató ünnepélyről tudjuk, hogy a dombóváriak gitár zenekarral vesznek 
részt. 
773 Békeharang. 1932/8. Az előadásain a Pesti Hírlap Igazságot Magyarországnak című revíziós térképet 
is használta Szalós. 
774 Vh. 1935. 22. p. 
775 Jaehrlichen Konferenz der Bischoeflichen Methodistenkirche in der Schweiz. Kommission für 
General- und Zentral-Konferenz-Angelegenheiten. Dátum nélkül. MMEL. I./7. 1. Évi Konferencia. 1. 
doboz. („Évi konferenciák iratai ’30-as évek dosszié.”) 
776 Pénzügyi bizottsági ülés, 1938. október 7. MMEL. I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. („Évi 
konferenciák iratai ’30-as évek dosszié.”) 
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gondolták: a külföldi források elapadása folytán a metodista egyház meg fog szűnni 

Magyarországon. 1935-ben a szuperintendens tapasztalva a megmaradást és a 

növekedést, az evangélium erejére hívta fel a figyelmet, és hálát adott Istennek a 

megtért lelkekért.777 Az egyház tagságában valóban erősödés mutatkozott: míg 1930-

ban összesen 935 tagról tudósított a statisztika, 1935-re, átlépve az 1000-es határt már 

1064 tagról tudunk. 

 

A megcsappanó segélyek mindezzel együtt továbbra is fontos szerepet töltöttek be. Erre 

utalt az 1933-as szerkesztői felhívás, amely szerint, ha csak minden második 

gyülekezeti tag előfizetne, akkor a lapot segély nélkül is fenn lehetne tartani.778 Tehát a 

lap nem volt önfenntartó, támogatásból működött. A következő évben az előfizetők száma 

annyira alacsonnyá vált, hogy fennállt a „lap beszüntetésének veszélye”.779 Az 1930-as 

éveken az egyház egy jelentősebb adósságot „cipelt a hátán”, amelynek kifizetése „nehéz 

krízisbe” sodorhatta volna a metodista munkát. Az 1938 májusában tartott Évi 

Konferencián Ferdinand Sigg, a püspök titkára örömhírt jelenthet be: az adósság egy 

összegű kifizetését – részben átvállalással, részben kamatmentes kölcsönnel – a svájci 

egyház és a magyar munka svájci barátai tették lehetővé.780 Egy 1940-es híradás szerint 

azonban a helyzet korántsem vált problémamentessé. A budakeszi Tábor épületének 

állapota súlyosan leromlott, az élelmiszert hitelre szerezték be több ezer pengős 

adósságállományt halmozva fel.781 Mindenesetre az évtized végére mégis a megerősödés 

jelei mutatkoztak: 1938-ban a Szegedi Körzetben már imatermet építettek, 1939 elején 

pedig újra megnyílt a fővárosban az egyház könyvesboltja, a Keresztyén Könyvesház.782 

Ugyanebben az évben egy kisebb ifjúsági üdülő építésére is országos gyűjtés indult.783 

1940-ben a miskolci gyülekezet már elég erős financiálisan ahhoz, hogy megnagyobbítsa 

imatermét.784 Az ország állapotait tekintve azt látjuk, hogy a nemzetközi gazdaság 

javulásának, illetve a magyar kormány intézkedéseinek hatására a magyar gazdaságban az 

1930-as évek közepétől fellendülés volt tapasztalható.785   

 

                                                 
777 Vh.  1935. 11. p. 
778 Békeharang. 1933/1. 
779 Békeharang. 1934/1. 
780 Vh. 1938. 13. p. 
781 Márkus József levele. Nyíregyháza, 1940. május 30. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
782 Békeharang. 1939/2. 
783 Békeharang. 1939/4. 
784 Békeharang. 1940/7. 
785 Romsics. (2001) 517. p. 
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1940-ben fontos szavakat fogalmazott meg a magyar szuperintendens. Tessényi úgy 

látta, hogy lassan a kisebb gyülekezetek is hozzá szoktak a gyülekezeti munka anyagi 

terheinek felvállalására. Hálát adott azért, hogy a tétlenkedők száma „nagyon kicsire 

zsugorodott”, egyúttal felhívta a figyelmet: „Egyházrendünknek magától értetődő 

rendelkezése, hogy mindent mi magunk vállalunk.”786 Másutt, A gyülekezet háztartása 

cím alatt írt cikkében kifejtette, hogy „az igazán helyesen alapított és jól nevelt 

gyülekezetek mind maguk tartják fenn magukat”, ami a prédikátorról való gondoskodást 

és a gyülekezeti ház karbantartását jelentené. Tessényi az önvizsgálatra, az önfenntartás 

elérésére bíztatta a körzeteket.787 Az egyház vezetője más helyen is a megtervezett, 

tudatosabb gyülekezetvezetésre bátorított. 1941-ben, év eleji köszöntőjében a munka 

kiterjesztésére buzdította az egyház munkatársait, gyülekezeteit: „Ha mindegyikünk egy 

lelket vezet az Úrhoz az új évben és minden kerületünk egy új helyet vesz fel 

munkakörébe, úgy valóban áldott és boldog lesz ez az új esztendő.” – olvassuk.788 

Ugyanitt fogalmazta meg azt a kérését is, hogy a körzetek az év végén (vagy az év 

elején) tartsanak olyan alkalmat, amelyen a lelkész és a közösség együttesen áttekintheti 

a gyülekezet lelki és anyagi helyzetét, s „amelyen megbeszélhető lenne az, ami az 

elmúlt esztendőben történt, vagy megtörténhetett volna és a jövőbe is lehetne egy 

pillantást vetni”.789 A pénzügyi tudatosság szükséges fordulatára már az 1937-es évi 

konferenciai jelentésében utalt, amikor azt hangsúlyozta, hogy az egyes körzeteknek 

átgondoltabb gazdálkodással nagyobb anyagi felelősséget kell felvállalniuk. 

Kétségtelenül a ’20-as évek pénzügyi gondolkodására utalt szavaival: 

 

„Nem tűnik lehetségesnek az, hogy ha valahol szükség mutatkozik, akkor egyszerűen 
elvárjuk a központi pénztárostól a szükségről való automatikus gondoskodást. Ez valaha 
lehetséges volt, de ma, amikor a központi pénztáros majdhogynem megdolgozik a 
pénzért, jobban mondva Istentől kérheti azt, ez már nem megengedhető.” 790 
 

Egy év múlva ennél is világosabban fogalmazva kimondta, hogy „elmúltak azok az 

idők, amikor (…) Amerikából érkezett pénz”.791 (1939-ben aztán a Pénzügyi Bizottság 

jelentése is leszögezte, hogy az egyháznak minden területen önfenntartásra kell 

                                                 
786 Békeharang. 1940/7. 
787 Békeharang. 1940/7. 
788 Békeharang. 1941/1. 
789 Békeharang. 1940/1. 
790 Vh. 1937. 18. p. 
791 Vh. 1938. 18. p. 



 163 

törekednie.)792 Ez a megjegyzés világossá teszi, hogy Funk külföldi támogatással 

megerősített (újra)alapozó munkája után, Tessényi szuperintendens nehéz feladata a 

létrejött egyház „nagykorúsítása”, nagyobb károk nélkül történő önállóságra nevelése 

volt. Bár Funk 1930-ban úgy vélte, hogy valószínűleg a magyar misszió „szenvedett a 

legtöbbet a Centenáriumi Mozgalom bukása következményeitől”, 793 véleményéhez 

hozzá fűzhetjük: talán a legtöbbet nyerők között is ott voltak a magyarországi 

metodisták. A Jubileumi Alap legfontosabb eredménye kétségtelenül az egyház 

feltámasztása, életben tartása volt, s ezzel nemhogy elbukott volna, hanem éppen 

ellenkezőleg az egyik legfényesebb győzelmét arathatta. Kétségtelen tény, hogy 

bizonyos munkaágak (pl. étterem, kézimunka iskola, könyvesbolt, irodalmi 

tevékenység) a gazdasági válság következményeként jelentős kárt szenvedtek, ám a 

nyilvánvalóan ugyancsak jelentős anyagi támogatásokban részesülő körzeti rendszer, és 

a kiépült budakeszi komplexum a legnehezebb éveket átvészelték, folyamatosan 

működtek, ráadásul a növekedésnek is jelét mutatták (pl. építkezések, a könyvesbolt 

újranyitása).  

 

 

4.2. AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ KAPCSOLATA (1931-1944) 

 

A ’20-as évek második felének metodista optimizmusa, mely biztosan számolt az 

egyház állami elismerésével, nem várt eseményekbe ütközött. A gazdasági világválság, 

illetve a Bethlen-kormány bukása a kormány jobbratolódását eredményezte, ami nem 

kedvezett a kisegyházi kérdésnek, s ezzel együtt természetesen a metodisták ügyének sem. 

A gazdasági nehézségek a társadalom belső ellentmondásait hozták felszínre, mélyítették a 

szociális feszültségeket, végeredményben pedig növelték a veszélyeztetettség érzését, és 

radikalizálták a politikát: az alkotmányos parlamentáris rendszerben diktatórikus jegyek 

bukkantak fel, autoriter jellegűvé torzult a hatalomgyakorlás.794 Az 1932-es Évi 

Konferencián az elismertetés ügyével megbízott bizottság arról számolt be, hogy a papírok 

a minisztérium előtt vannak, s várják azok elfogadását.795 Hiába, ugyanis a hatóságok az 

enyhülés helyett a szigorítás irányába mozdultak el. 1933 karácsonya előtt Keresztes-

Fischer Ferenc belügyminiszter titkos rendeletében a helyi csendőr- és rendőrhatóságokat 

                                                 
792 Vh. 1939. 31. p. 
793 Karl Zehrer: Osmar Martin Funk – a kezdetek lelkiségének meghatározó személyisége. In: Lakatos. 153. p. 
794 Gergely. (2004) 74. p.  
795 Vh. 1932. 30. p. 
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felhatalmazva a politikai pártalakulatokkal és a sajtóval együtt a „szektákat” is a 

folyamatos és részletes megfigyelés hatálya alá helyezte. A következő esztendőben a 

minisztérium a ’20-as években kiadott rendeletek szigorúbb betartására figyelmeztetett. 

Az ekkor kiadott összefoglaló kiadványban az Egyesült Államok a „szekták hazájaként” 

került megemlítésre.796 1936-ban Kozma Miklós belügyminiszter minden eddiginél 

részletesebb és szigorúbb módon fejtette ki a szektakérdés kezelésére adott szabályokat: 

amíg ez 1923-ban mindössze néhány sornyi terjedelmű volt, 1936-ban már 14 oldalnyi 

szöveget jelentett. Az anyag érvelésének középpontjában a bevett felekezetek védelme 

állt: a kisegyházak a történelmi felekezetek „hitelveinek létjogosultságát kétségbe 

vonják”, ami már önmagában is a közrend veszélyeztetése.797  

 

Az 1936-os szakályhőgyészi eset (Dombóvári Körzet) megkérdőjelezhetetlenül bizonyí-

totta, hogy a metodista egyház elismertetésének ügye elakadt. A Tolna megyei faluban a 

helyi csendőrök tettek feljelentést a metodisták ellen, mert Patkó József szakályi lakos 

Gyula nevű, fiatalkorú gyermekét is magával vitte egy istentiszteletre. A járási 

főszolgabíró a metodista alkalmakat ezután egy időre betiltotta. A történet érdekessége, 

hogy annak részleteiről rövidesen a washingtoni magyar nagykövetség adott 

tájékoztatást Kánya Kálmán külügyminiszternek. A követség arra figyelmeztetett, hogy 

az ügy már az Egyesült Államokban is ismert, s a magyarországi metodisták 

kapcsolataira utalva kérte a közösség zaklatásának megszüntetését.798 A 

jelentéktelennek tűnő eset azért is érdemel különös figyelmet, mivel jól példázza azt a 

magyar külpolitikai törekvést, amely az 1930-as évek második felében az egyoldalú 

német elköteleződés, a teljes alárendelés helyett, „a tartós revízió érdekében”, egy 

rugalmas magyar külpolitikára törekedett.799 A „metodista-kérdésben” voltaképpen a 

nyugati, angolszász irányban való tájékozódás, illetve pozíciófoglalás testesülhetett 

meg.800   

                                                 
796 Fazekas. 84-85. p. 
797 Fazekas. 85. p.  
798 Fazekas. 99. p.  
799 Gergely. (2004) 87. p. A „rugalmasságnak” 1938-1939-ben több jele is volt: a magyar kormányzat sem 
Szlovákia megtámadásához, sem a magyar vasútvonalak lengyelek elleni német használatához nem járult 
hozzá. Romsics. (2001) 541, 543. p. 
800 A magyar külpolitika angolszász irányaihoz ld. Gergely. (2004) 91. p. (Teleki Pál), 102. p. (Kállay 
Miklós), Romsics. (2001) 541., 547. p. Pritz Pál: Gratz Gusztáv Bethlen Istvánról. In: Ormos Mária 
(Szerk.): Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003. 256. p. Az 1920-as években ez a külpolitikai szempont még nem merülhetett fel, ekkor a 
magyar törekvések mindenekelőtt a regionális elszigeteltségből való kitörés irányába mutattak. Romsics. 
(2001) 510. p. 
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A nemzetközi kapcsolatok tehát esetenként még ezekben az években is befolyással bírtak 

a kisegyházak magyarországi megítélésére. A ’30-as években azonban a kisegyházi 

kérdés már korántsem csupán vallási-egyházi probléma. A széles körben elterjedt 

vélemény szerint sokkal inkább „az általános társadalmi-politikai válsághelyzet része”.801 

Erre utal az az apró megjegyzés is, amelyet az egyház 1935-ös Évi Konferencia 

jegyzőkönyvében olvasunk. Az elismerés ügyével megbízott bizottság tömör jelentésében 

kimondta, hogy „az anyaegyháztól való elszakadás árán az elismerés nem kívánatos”, s 

így javaslatot tett egyrészt az elismertetés ügyének szüneteltetésére, másrészt felkérte a 

püspököt a washingtoni magyar nagykövetségen keresztüli közbenjárásra.802 A 

mondatból az is kitűnik, hogy a magyar egyház már az 1936-os szakályhőgyészi atrocitás 

előtt is számításba vette nemzetközi kapcsolatait. Az elismerés kérdésével a ’30-as 

években valamennyi évi konferencia foglalkozott. Ritkán hangoztatott érv, hogy az 

elismerés az egyházban anyagi szempontból is kiemelt kérdésnek számított. Az 1910-ben 

alapított Keresztyén Könyvesház – az egyházi ingatlanok hivatalos tulajdonosa – korlátolt 

felelősségű szövetkezetként a gazdasági szervezetek működését szabályozó törvények 

hatálya alá esett, így komoly adóterhek sújtották, ami kritikus helyzetekben egyház 

működését is veszélyeztethette. Erre a veszélyre maga a szuperintendens hívta fel a 

figyelmet 1939-ben.803    

 

Az 1930-as évek üldözésének egyik legkülönösebb fejezete az 1932. november-

december hónapjaiban Kaposváron megtörtént eset, melynek során a kaposvári honvéd 

katonai parancsnokság eltiltotta a honvédség kötelékébe tartozókat, hogy metodista 

istentiszteleteket látogassanak. Miután a Kaposvári Körzet lelkésze – Szalós Artúr – 

1932. december 2-i táviratában a honvédelmi minisztériumhoz fellebbezett az ügyben, a 

következő válasz érkezett:  

 

„Értesítem, hogy a kaposvári illetékes katonai parancsnok szabályszerűen járt el, 
midőn a methodista istentiszteletek látogatásától a honvéd egyéneket eltiltotta, miután 
az érintett felekezet még nem nyerte el az állami elismerést és így reá az idevágó 1868. 
évi IX. t.-c. nem alkalmazható. Amennyiben a felekezet az állami elismerést elnyeri, 
híveinek módjukban lesz – az erre vonatkozó katonai szabályok betartása mellett – az 

                                                 
801 Fazekas. 119. p.  
802 Vh. 1933. 32. p. Az elszakadást különösen a gazdasági önállótlanság akadályozta volna meg. Vh. 
1933. 12. p. Az elszakadás ellenes álláspontot az 1938-as Évi Konferencia is megerősítette. Vh. 
1938. 12. p. 
803 Vh. 1939. 22. p. 
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istentiszteleteket látogatni.” 804 
 

Az 1922/1923-as konferenciai esztendőben egyébként már volt példa a metodisták és a 

kaposvári katonai hatóság közti ütközésre. Akkor az okozott problémát, hogy a 

metodista házi istentiszteleteket egy törzsőrmester meghívására az egyik kaszárnyában 

tartották. A tömeges látogatás azonban tiltott, az alkalmakat megszüntették.805 Az 

egyház lapjának szerkesztője a hír rövid kommentálásában ekkor az 1895-ben biztosított 

szabad vallásgyakorlat érvényelüléséért való imára buzdította az olvasókat. Az 1930-as 

évek második felében Tolna megyében még mindig volt példa arra, hogy az iskolában a 

gyermekeket inzultálták a metodistákkal való kapcsolataik miatt. Egy beszámoló szerint 

egy tanító a gyermekeket nem csak eltiltotta a metodista vasárnapi iskolák látogatásától, 

de akár fizikailag is bántalmazta az oda járókat. Az is előfordult, hogy a gyerekektől 

elvette a bibliai mondatokat tartalmazó papírokat, és azokat előttük összetépte.806 

 

A támadások kulturáltabb formája volt a sajtó használata. 1940-ben Szegeden egy 

keresztény lap tüntette fel sötét színben a metodistákat, munkájukat a betiltott szekták 

közé sorolva. Figyelemre méltó a szuperintendens ökumenikus karakterű válasza, 

amelyben részben arra hívta fel a figyelmet, hogy „a mai időben minden egyes 

keresztyén embert értékelni kell”, tekintet nélkül arra, milyen nevet visel, részben pedig 

a metodisták példamutató magatartására apellált: 

 

„Mi az evangéliumot olvassuk és hirdetjük. Embertársainkat kérjük, hogy Isten vezetése 
alá helyezzék magukat és így szolgálják, rendíthetetlen bizalommal Istenben, hűségesen 
és becsületesen hazánkat. A bevonult methodista katonák mindenütt 
engedelmességükkel és készségességükkel tűnnek ki. A polgári életben, hivatalban és 
műhelyben pontosságukkal és megbízhatóságukkal jó helyet tudnak biztosítani 
maguknak.”807 
 

Az ügy egyébként sajtóperrel zárult, melyet az évtizedes, sorozatos sajtótámadásokat 

megelégelő szegedi lelkész, Hecker Henrik indított, és meg is nyert. A Délmagyarország 

újságírója, Kardos Imre, az augusztus 28-i bírósági tárgyaláson visszavonta állításait és 

bocsánatot kért.808 Az ügy fényében egyértelműen látható, hogy az egyház a ’30-as évek 

második felében is bátran képviselte érdekeit. Hasonló magatartásra utalt az évtizedben a 
                                                 
804 Békeharang. 1933/2. 
805 Jk. 1923. 30. p. 
806 Békeharang. 1936/3. 
807 Békeharang. 1940/7. 
808 Békeharang. 1940/10. 
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metodista kolportőrök aktivitása is. Amíg a ’20-as években rendszerint arról hallhatunk, 

hogy az egyház nem kapott iratterjesztői engedélyt, a ’30-as évek első felében több 

körzetben is tudunk ilyenről. Az iratmisszió azonban engedélyek nélkül is folyt. 1933-ban a 

Miskolci Körzetben ketten osztogattak el több ezer kisebb-nagyobb kiadványt, 1935-ben a 

Dombóvári Körzetben négy fő, a Miskolci Körzetben egy fő négy hét alatt összesen 

csaknem 6000 kis füzetet szórt szét – feltehetően hatósági engedély nélkül.809    

 

A kisegyházakkal való összevetésben azt mondhatjuk, hogy az 1930-as években a 

metodisták kivételezett helyzetben álltak, bár maguk is tisztában vannak e kivételezettség 

korlátozott érvényével. Ahogy Földes Dezső, az egyház ügyvédje fogalmazott 1937-ben: 

„Tény az, hogy úgy a minisztériumban, mint az alsóbb hatóságoknál mutatkozik az a 

hajlam, hogy a methodisták ügyét többi »szekta« ügyétől a methodisták előnyére és 

javára külön válasszák. (...) ez azonban még nem jelenti azt, hogy minden vonalon már 

a legteljesebb megértésre számíthatnánk.”810 Az évtized végétől, különösen az első bécsi 

döntéstől kezdődően, a diszkriminációs politika kibontakozásának a kisegyházak is 

áldozatul estek. A háborús veszélyeztetettség fokozódásával ismét előtérbe kerültek a 

honvédelem érdekeivel való szembenállás és a kommunistagyanús tevékenység fogalmai. 

Az Imrédy-kabinet ennek jegyében látott neki bizonyos egyesületek feloszlatásának, és 

léptetett életbe új, a korábbinál szigorúbb sajtórendészeti szabályokat. A világháború 

kitörésének évében, Keresztes-Fischer belügyminiszter, a honvédelem veszélyeztetésének 

címén az el nem ismert kisegyházak tevékenységének betiltása mellett döntött. A rendelet 

a nazarénus, az adventista811, a Jehova Tanúi felekezeteket és a különböző pünkösdi 

irányzatokat érintette, a metodistákra nem vonatkozott.812 A belügyminiszter ezzel egy 

folyamatot indított be: 1941 januárjában további három kisebb közösség került 

feloszlatásra, júliusban az Üdvhadsereg jutott erre a sorsra. 1942-ben több felekezet 

mellett az Ókatolikus Egyház budapesti közösségét is betiltották. Az el nem ismert 

felekezetek közül egyedül a metodisták kerülték el az évről évre szigorodó feloszlatást.813 

Ez annál is inkább különös ténynek számít, hogy Magyarország – 1941. december 12. óta 

– az Amerikai Egyesült Államokkal is hadban állt. A szuperintendens fő célkitűzése ilyen 

körülmények között elsősorban már nem az elismerés kivívása, hanem a betiltás 

                                                 
809 Vh. 1933. 18., 1935. 30. p. 
810 Földes Dezső levele. Budapest, 1937. július 23. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
811 Az adventisták, jelentős külföldi közbenjárásra, Magyarországi Bibliakövetők Felekezete néven 1941 
januárjában újjáalakulhattak. Fazekas. 173-174. p. 
812 Fazekas. 169. p. 
813 Fazekas. 170-171. p. 
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elkerülése volt. Erről tanúskodik az 1941 januárjában Miskolcra címzett levelének 

tartalma, mely egyúttal rávilágít a metodisták különleges kisegyházi szolgálatára is.   

 

„Most jövök a belügyminisztériumból, ahol tudomásomra hozták, hogy igen sok panasz 
érkezett be munkálkodásunk ellen, nevezetesen, hogy a methodisták leplezik a 
pünkösdisták államellenes munkáját. (...) Ha a jövőben szigorúan nem alkalmazkodunk a 
kormány rendeletének értelméhez, úgy ez egyházunk azonnali betiltását vonja maga után, 
ami az összes prédikátorok anyagi támogatásának megszüntetését is jelenti.”814 
 

 

4.3. AZ ÖKUMENIKUS KAPCSOLATOK KIBONTAKOZÁSA 

 

Az 1920-as évek felekezeti nyitottsága a következő évtizedben is tapasztalható volt, 

aminek kiemelt fóruma maradt az Aliansz mozgalom. Az egyház lapjában továbbra is 

rendszeresen buzdítottak az év eleji Aliansz ima alkalmakon való részvételre. 

Miskolcon 1934-ben az Üdvhadsereg, a Szabad Keresztyén Gyülekezet és a diósgyőri 

baptisták ünnepelték a metodistákkal egy héten keresztül a hívők egységét, mindennap 

más gyülekezet imatermében. A felekezetközi kapcsolatokhoz való metodista 

hozzáállást jól illusztrálják az imahét után feltett kérdések: „Miért nem vettek részt a 

többi gyülekezetek? Ha egy évben egy hétig nem tudnak együtt lenni mi lesz az 

örökkévalóságban?”815 Ezekben az években is jellemzőek maradtak a más egyházi 

eseményekről szóló beszámolók. Így emelhetjük ki például, hogy elismerő hangú, sőt 

adakozásra buzdító módon mutatták be a Református Egyház Külmissziói 

Szövetségének tevékenységét,816 és az 1930-as években, Csia Lajos református lelkész 

által kezdeményezett Bibliai múzeumot is.817 A felekezeti nyitottságról tanúskodott, 

hogy a metodista újságban a baptista gyülekezetek országos értekezletéről is 

megemlékeztek, de még Ravasz László református püspök édesapjának gyászjelentése 

is helyet kapott a hírek között.818 Az egyetemes kereszténység nagy alakjaitól a lapban 

továbbra is rendszeresen előfordultak a rövid idézetek, hivatkozások, pl. Kempis 

Tamástól, Aranyszájú Szt. Jánostól, Szt. Jeromostól, vagy éppen Szt. Ágostontól.819 

 

                                                 
814 Tessényi János levele. Budapest, 1941. január 14. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
815 Békeharang. 1934/2. 
816 Békeharang. 1933/2. 
817 Békeharang. 1934/8. 
818 Békeharang. 1934/9., 1935/6. 
819 Békeharang. 1936/7. Kempis Tamás, 1942/9. Aranyszájú Szt. János, Szt. Jeromos, 1942/10 Boetius, 
1942/11. Szt. Ágoston 
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Az ökumenikus kapcsolatok fejlődésének szép bizonysága volt, hogy 1934-ben 

Dombóváron, vagyis vidéki helyszínen, az április 19-én megkezdett Évi 

Konferenciának a református templom adott otthont. A 400 fő részvételével megtartott 

ünnepi istentiszteleten Nuelsen püspököt és az egybegyűlt konferenciai résztvevőket a 

templom református lelkésze, Eőry Szabó Dezső, a város evangélikus lelkésze, Cséry 

Lajos és a felsőmocsoládi református lelkész, Konrád György is köszöntötte.820 

Világosan érzékelhető, hogy immár a fővároson túl is megkezdődött a nagyobb 

protestáns egyházak ökumenikus gondolkodásának változása. Metodista részről 

természetesen üdvözölték ezeket a fejleményeket, egy évtizeddel korábbi „próféciák” 

teljesedtek be ezzel a nyitással. Az 1930-as évek egyik legtisztább megfogalmazása az 

egyház ökumenikus látását Pál apostol gondolataira alapozta (1. Korinthusi levél): 

 

„A különböző egyházakat, mint a test különböző tagjait kell tekintenünk, amelyeket 
összetart az egy fej. Mindegyiknek megvan a maga különösebb feladata. A mi 
feladatunk a személyes üdvbizonyosság lehetőségének és szükségességének hirdetése és 
evvel a charizmával nem mások ellen, hanem velük karöltve akarunk az egyetemes 
keresztyénségnek szolgálni.”821     
 

Az egyház és a zsidóság különleges kapcsolatát az 1930-as években is a központi 

gyülekezet imatermét használó krisztushívő zsidó közösség jelezte. (Földes Dezső ügyvéd 

ebben az időben is hitvalló tagja maradt a gyülekezetnek és a metodista egyháznak.)822 Az 

ökumenikus kapcsolatok kérdésében izgalmas terület a szekta-kérdés, amellyel 

kapcsolatban pontosan ismert a szuperintendens véleménye. Egy cikkében kifejtette, hogy 

a szekta-kifejezést csak azokra használná, akik tudatosan Jézustól akarnak eltántorítani. 

Véleménye szerint a kereszténység előtti munkaterület olyan nagy, hogy azon „sohasem 

leszünk túlságosan sokan”. Bár Tessényi maga is a „nagyobb egyházak régi elismert 

formáit” támogatná a „kisebb evangéliumi mozgalmak” helyett, úgy látja, hogy 

nyilvánvaló szükség van rájuk, mert „elvégzik azt a munkát, amit magunk nem tudunk 

elvégezni”.823 A szuperintendens 1941-ben kifejtett álláspontja szerint – fent említett 

szempontokon túl – „szektárius” ismertetőjegy az állammal való szembekerülés is.824 

 

                                                 
820 Békeharang. 1934/5. 
821 Békeharang. 1934/5. 
822 Békeharang. 1934/7. 
823 Békeharang. 1937/2. 
824 Békeharang. 1941/3. 
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Az 1920-as évek metodista Aliansz aktivitásának gyümölcse, hogy 1936-ban a 

nemzetközi Aliansz mozgalom 90 éves jubileuma alkalmából hivatalosan megalapított 

Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) a metodista egyházközpontban tartotta 

alakuló közgyűlését. A korábban mozgalmi jellegű laza szerveződés ettől az évtől 

bejegyzett egyesületként működött tovább.825 Az alapítók szándéka szerint a szövetség 

egyik feladata a vallásszabadság védelme lett volna, ugyanis „Magyarországon 

sajátságosan értelmezték az 1895-ben kiadott vallásszabadsági törvényt, és az azt 

megerősítő 1921. XXXIII. tc. 55. cikkelyét”.826 A május 18-19-i „alakuló konferencián” 

metodista részről Liebstöckl Jenő tartott előadást, a megválasztott alelnökök között 

pedig ott szerepelt Tessényi szuperintendens.827 (A szövetség alapszabályát 1937-ben 

fogadták el.828) A Magyar Vasutas Misszió által Dombóváron szervezett első Országos 

Vasutas Konferencián 1936 júniusában Schmidt János személyében ugyancsak szolgált 

metodista lelkész.829 Amikor a következő év szeptemberében a fővárosban Országos 

Ébredési Aliansz Konferenciát tartottak – A megszentelt élet útján címmel – a metodista 

egyház egyszerre három lelkésszel képviseltette magát az előadók között (Liebstöckl 

Jenő, Löbel János, Schmidt János).830 1937-ben egy másik nagyszabású Aliansz 

program is megvalósult. Az év végén, november  27. és december 7. között, az Aliansz 

meghívására a jónevű skót labdarugóból lett evangélista James A. Stewart tartott 

„evangélizáló hadjáratot” Budapesten. A kezdő alkalmakat a fővárosi metodista 

egyházközpont imaterme fogadta be, ám két nap után a nagyszámú hallgatóság számára 

a helyiség kicsinek bizonyult, át kellett költözni a jóval nagyobb német baptista 

gyülekezeti terembe (a Wesselényi utcába). Az igehirdetésekre tömegek mozdultak 

meg, valóságos „ébredési hullám” bontakozott ki az egykori középcsatár 

igehirdetéseinek hatására.831 

 

                                                 
825 Mészáros Kálmán: A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) története. In: Aliansz Hírlevél. 2008. 
december  
826 Lukátsi Vilma: Élő kövek. Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor dokumentum jellegű életrajza. Primo 
Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1990. 146. p. 
827 Békeharang. 1936/4., 1936/5. 
828 Lukátsi. (1990) 147. p. 
829 Békeharang. 1936/5. 
830 Békeharang. 1937/7., 1937/8. 
831 Lukátsi Vilma: Krisztus középcsatára. Sportolóból misszionárius. James A. Stewart élettörténete. 
Evangéliumi Kiadó – MSEJK Bratislava, Budapest, 1999. 109-113., 122. p. Stewart korábban már bejárta 
Európát: Lengyelország, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Belgium, Ausztria, Románia, 
Kárpátalja és Bulgária után érkezett meg 1937-ben Magyarországra. 1938. május 23-án Budapesten vette 
feleségül Ruth Mahant. 108-109., 121. p. 
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Az ökumenikus együttmunkálkodás legfontosabb területe továbbra is az évtizedek óta 

gyakorolt rendszeres közös imádság maradt. Az év első heteiben tartott Aliansz 

Imahetek alkalmain az ország különböző városaiban az egyes gyülekezetek 

tulajdonképpen megelőzték egyházuk hivatalos közeledését. A fővárosban például már 

az 1941-es évben is együtt tartottak „Egyetemes Imahetet” a baptisták (Kuhn János, 

Somogyi Imre), az evangélikusok (Dannhauser László, Sréter Ferenc, Mohr Henrik), a 

metodisták (Tessényi János), a reformátusok (Domján János, N. Nagy Lajos, Victor 

János, Szabó Imre, Csia Lajos), a Keresztyén Testvérgyülekezet (Kiss Ferenc) és az 

Üdvhadsereg (Tebbe Albert).832 Ugyanebben az évben a szegedi imahéten a 

reformátusok, az evangélikusok, a baptisták és a metodisták imádkoztak együtt.833Az 

egyházvezetői szintű hivatalos összefogás csak 1943-tól kezdett kibontakozni, 

református és evangélikus vonalon az Egyetemes Egyháztanács Magyarországi 

Bizottságának megalakításával, kisegyházi vonatkozásban pedig a Szabadegyházak 

Szövetségének előzményeivel. A két szervezet tagegyházainak közeledésére azonban 

még később, csak a világháború után került sor. (Ld. bővebben ehhez a témához a 4.8. 

fejezetet.) 

 

A kibontakozó világháború közepette, 1942 elején, a szuperintendens fontos 

következtetésekre jutott el. Meglátása szerint az egységre vonatkozó jézusi felszólítást a 

keresztényeknek a látható, tényleges egységre való törekvésként kell értelmezniük. 

Tessényi a bizonyságtétel hitelességének fontosságára hívta fel a figyelmet:  

 

„Ma, amikor külsőleg is az egység felé törekszenek az emberek legjobbjai, ugyan nem 
érzünk-e mi is mint hívő keresztyének indíttatást a hívők különböző irányzatainak 
egységesítésére? Igen-igen sok függ attól, hogy mit lát meg rajtam akár a hívő, akár a 
világban élő felebarátom! Valóban mi a világban élünk azért, hogy mutassunk valamit, 
talán elsősorban mutassunk egységet.”834 
 

Hasonlóképpen vélekedett a szuperintendens az 1943-ban tartott év eleji Aliansz imahét 

után. A protestánsok között a hittani és szervezeti egységet is lehetségesnek tartotta, 

mivel „mindnyájan a Bibliát tekintik kizárólagos forrásuknak”. Tessényi úgy vélte, 

hogy a nagy feladatok közös vállalásával „nagyon könnyűvé válna a kicsi, szabad 

                                                 
832 Az Egyetemes Imahét budapesti 1941. évi felekezetközi összejöveteleinek sorrendje. In: MMEL. VI. 
Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
833 Hívogatás c. szegedi nyomtatvány. Dátum nélkül. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz.  
834 Békeharang. 1942/3. 
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mozgalmak bekapcsolása a nagy egyházakkal való közös munkába”. Néhány évtizedes 

protestáns együttmunkálkodás után – „egy hatalmas egységes protestantizmusban” – a 

katolikusokkal való közös feladatok lehetőségét is felvázolta.835 Ezek a felvetések 

mintegy csúcspontjai, legtisztább megfogalmazásai a felekezetközi kapcsolatokról 

alkotott metodista gondolkodásnak. 

 

 

4.4. KÖRZETEK ÉS MUNKATÁRSAK 

 

Budakeszi és Szeged Funk szuperintendens szolgálati idejének utolsó 

gyülekezetalapítási helyszínei voltak az 1929-es esztendőben. Utóbbi körzetben az 

1930-as évtized során szépen fejlődött a metodista misszió. Az első tagfelvételi 

ünnepségre már Tessényi szuperintendens idejében került sor: 1933. január 11-én 

vasárnap az egész napos gyülekezeti alkalom délelőtt 11-kor úrvacsorai közösséggel 

vette kezdetét, melyet délután szeretetvendégséggel egybekötött istentisztelet követett. 

Az ország ezen legfiatalabb gyülekezetében a zenei stílus terén is fiatalos irányt 

képviseltek: Kaposvárhoz hasonlóan Szegeden is helyet kaptak a gitárral kísért énekek. 

A közösségbe Nyíregyházához hasonlóan nagy távolságból, akár 25-30 kilométerről is 

bejártak a tanyákon élő testvérek.836 A szegediek 1935. október 13-án tartották első 

aratási hálaadó ünnepségüket, 1937 áprilisában pedig először adhattak otthont az Évi 

Konferenciának.837 A körzetben folyó munka eredményes voltát jelezte, hogy 1937 

végén, 1938 elején az egyik tanyai állomáson (valószínűleg Mórahalmon) – a helyi 

lakosság ellenállása közepette – saját imaterem építésére került sor.838 Az 1930-as 

években ez volt az egyetlen ingatlan átadás, amelyről tudunk. (1939-ben Szeged 

állomásai Mórahalom és Átokháza voltak.)839 Ugyancsak Szegeden történt a háború 

alatti egyetlen imaterem avatás: 1943. június 14-én Szeged-Alsóközpontban egy 

házaspár arra kapott indíttatást, hogy telkükön imateremnek alkalmas helyiséggel 

építsenek házat. Az avatáskor a 60 személyt befogadó terem kicsinek bizonyult.840 A 

körzet jó ökumenikus kapcsolatokat ápolt: amikor a következő évben – október 29-én – 

a szegedi gyülekezetalapítás tízéves jubileumát ünnepelték, a kisebb felekezetek mellett 

                                                 
835 Békeharang. 1943/1. 
836 Békeharang. 1933/2. 
837 Békeharang. 1937/3. 
838 Békeharang. 1938/1. A cikk nem említette Mórahalom nevét. Talán erről az esetről szól: Fazekas. 99. p. 
839 Vh. 1939. 40. p. 
840 Békeharang. 1943/8. 



 173 

a református és evangélikus egyház is képviselve voltak (utóbbiak az 1943-as imaterem 

avatáson is részt vettek).841 Az évtizedben a Szegedi Körzetet „reményteljes és élénk 

evangéliumi munkaként” jellemezték, csakúgy, mint a Miskolci Körzetet.842 Utóbbi 

helyen az 1942-ben tartott aratási ünnepen kerültek először megemlítésre a kistokaji és 

sajóecsegi testvérek.843 

 

A ’30-as évek első felében lelkészhiány mutatkozott az egyházban. Az 1933-as körzeti 

beosztás szerint egy lelkész vezette Kispestet és Angyalföldet (Liebstöckl Jenő), 

Dombóvárt és Pécs-Borjádot (Schmidt János), Nyíregyházát és Miskolcot (Márkus J. 

András).844 1934-től a Pécs-Borjádi Körzet lelkésze Dékány Elemér lett.845 (A körzetben 

1937-ben bukkant fel a bicsérdi állomás neve.)846 Dékányt 1936-tól Macher Ádám, 

majd 1938-tól Szalós Artúr követte. A baranyai körzet életében 1938 hozott jelentős 

változást: a határ menti Borjádról – ahová sem kőút, sem vasút nem vezetett – a helyi 

munkát ekkor átvevő Szalós Artúr beköltözött Pécsre, ahol az evangélizációs 

alkalmakat átlagosan mintegy 35 fő látogatta.847 Pécsett az Újvilág u. 12. alatt tartották a 

metodista istentiszteleteket (vasárnap délelőtt 10 és délután 16 órakor, csütörtökön este 19 

órakor). 1940. július 7-én a Katalin u. 2. szám alatt új (bérelt) imatermet avattak.848 A kis 

pécsi közösség aktivásának jeleiről tanúskodnak a források: amikor 1941. augusztus 20-án a 

kaposvári gyülekezetben ifjúsági napot tartottak, a györkönyiekkel együtt a pécsiek is jelen 

voltak.849 Kaposvár egyébként az ’30-as évek közepére kezdett lassan kibontakozni: a 

böhönyei állomás mellett az 1936/1937-es konferenciai évben munka kezdődött Hetesen 

is.850  

 

A Dombóvári Körzet érdekes kísérleteként a körzeti munka kiindulópontját, 

Kaposszekcsőt 1931-ben megpróbálták körzetként önállósítani, Csikóstöttös állomással 

együtt. A kísérlet nem bizonyult működőképesnek, egy év múlva ismét a korábbiak 

szerint folyt a munka.851 Ebbe a körzetbe tartozott a böhönyei missziós állomás, ahol 

                                                 
841 Békeharang. 1940/2., 1943/8. 
842 Békeharang. 1938/2. 
843 Békeharang. 1942/11. 
844 Békeharang. 1933/4. 
845 Békeharang. 1934/6. 
846 Vh. 1938. 37. p. 
847 Békeharang. 1938/4., Vh. 1939. 19-20. p. 
848 Békeharang. 1938/1., 1940/8. 
849 Békeharang. 1941/9. 
850 Vh. 1937. 14. p. 
851 Vh. 1932. 18. p. 
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szintén nagy érdeklődés kísérte a metodista missziót. 1935-ben Schmidt János három 

napos evangélizáló előadásait itt napról napra 150 fős gyülekezet hallgatta. Schmidt – két 

évtizedes dombóvári körzetvezetés után – 1941-ben vette át a Budapest II. és a Kispesti 

Körzet szolgálatát. A rendkívül hosszú tartózkodást a szoros helyi kapcsolatok okolták, 

ám „a munka egyetemes érdekeit” és „állandó vérkeringését” szem előtt tartva, az 

elhelyezésre sort kellett keríteni. Schmidt búcsúünnepélyén a dombóvári református és 

evangélikus lelkészek is jelen voltak. Utódja Dobos János lett, akit már 1940-ben 

megbíztak a Dombóvártól függetlenített Szakályi Körzet vezetésével. Ez a körzetalapítás 

sem bizonyult hosszú életűnek: már az 1943-as szolgálati listán sem szerepelt önállóan 

Szakály neve.852  

 

A Döbröközi Gyülekezet fejlődése az 1930-as években tovább folytatódott. Amikor 

1934-ben Dombóváron került sor az Évi Konferencia megrendezésére, a konferencia 

harmadik napján (szombaton) Döbrököz is bekapcsolódott a körzet ünnepébe: délután 

3-kor és este 8 órakor is tartottak itt egy-egy ünnepi istentiszteletet.853 A konferencia 

programjában való megjelenés nem volt véletlen: a falusi gyülekezetnek az 1920-as 

években tapasztalható biztató indulása a következő évtizedben szép kibontakozásba 

fordult. Ugyanebben az évben a Döbröközön tartott novemberi evangélizációs napokon 

– melyeken Bretz Emil „népmisszionárius” szolgált – a kápolnában annyira sokan 

gyűltek egybe, hogy az előtér ajtaját és ablakait leszedve a helységek egybenyitására 

kényszerültek.854 Az ekkor elvetett magok az 1935-ös aratási ünnepre értek be: az 

október 6-án ünneplő gyülekezetben húszan szánták oda életüket Istennek, s jelentették 

ki, hogy „ezentúl az Úrnak akarnak szolgálni”.855  

 

A főváros környéki körzetek felosztása a ’30-as években folyamatosan változott. 1932-

ben a Budapest III. Körzet új neve Újpest-Angyalföld lett, egy év múlva azonban ez a 

formáció összevonásra került az addig független Kispesti Körzettel, így hivatalosan már 

Kispest-Angyalföldről kell beszélnünk. Nem sokáig. 1934-ben Kispest ismét önálló lett, 

Angyalföldet pedig Budapest II. Körzethez sorolták. A folyamatos változtatások oka a 

lelkészhiány: a budapesti magyar körzetek ellátását rendszerint egyetlen lelkésznek kellett 

megoldania. Így fordulhatott elő, hogy egy 1939-es felsorolás szerint a Budapest II. 

                                                 
852 Békeharang. 1940/4., 1940/10., 1941/6., 1941/7., 1942/2., 1942/10., 1943/6., 1944/2.   
853 Békeharang. 1934/5. 
854 Békeharang. 1934/12. Bretz 1934. december 10-16. között Kaposváron evangélizált. 1935/1. 
855 Békeharang. 1935/10. 
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Körzetben három korábbi gyülekezeti körzet is összesítésre került (a központi magyar 

gyülekezet, valamint Kispest és Angyalföld), miközben másutt Kispest függetlenként 

szerepelt. Emellett állomásként ide tartozott Rákosszentmihály és Sashalom is. Ekkor 

Budapest I. Körzetet a központi német gyülekezet és egy kispesti német állomás 

alkotta.856 Az 1929-ben létrehozott Budakeszi Körzetet 1932-ben már nem említik a 

források, de 1939-ben ismét önálló körzetként bukkant fel. A Tábor Bizottság azonban 

éppen 1932-ben kezdte meg működését (ezzel a konferenciai bizottságok száma 21-re 

nőtt).857 A Tábor szanatórium és gyermekotthon igazgatója ekkor Tessényi-Jakob János (ettől 

az évtől már csak Tessényi János) volt.858 Ekkor hallunk először az intézet „házi 

kápolnájáról”.859 Budakeszi 1932 és 1939 között csak „Tábor”-ként került nyilvántartásba, 

gyülekezeti körzetként nem. 1940-től Budakeszit – a Budapest III. Körzettel együtt – 

Tessényi Zoltán, a szuperintendens fia vezette. Ugyanebben az évben jelent meg a központi 

gyülekezet mellett – melyet Hecker Ádám irányított – a pestszenterzsébeti állomás neve.860  

 

Miskolc 1933-ban ünnepelte egy évtizedes fennállását. A jubileumi ünnepségre, az őszi 

aratási hálaadó vasárnapon került sor, október 15-én. A gyülekezet ekkor még mindig 

missziós közösségként határozta meg magát, ahol „minden egyes tagra még sok 

tennivaló vár”.861 1939-ben állomásaiként Kistokajt, Alsózsolcát és Hejőcsabát nevezte 

meg az Évi Konferencia jegyzőkönyve.862 1940-ben az öt éven keresztül itt szolgáló 

Haszits Jánost Ungvárra helyezték, utódja – minden bizonnyal a lelkészhiányból 

kifolyólag – egy évig egy pünkösdi hátterű lelkész, Sárkány Győző (1908-1980) lett, 

akit 1941-ben – ugyancsak egy évre – Löbel János követett.863 Löbel 1942-ben, felesége 

halála után, egészségügyi okokból egy év szabadságra ment. A szabadsága után a 

baranyai Hidasra költözött, ahol a polgári iskola tanára lett. 1944. január 19-én kötött 

újra házasságot. A Miskolci Körzetet 1942-1948 között Koncz Imre laikus lelkész 

vezette. 

 

                                                 
856 Vh. 1939. 12., 39. p. 
857 Vh. 1932. 12. p. 
858 Békeharang. 1939/3. 
859 Békeharang. 1939/10. (I/1939/1. jelzés alatt!) 
860 Békeharang. 1940/4. 
861 Békeharang. 1933/11. 
862 Vh. 1939. 40. p. 
863 Békeharang. 1940/10., http://www.vargamakai.com/sarkanygyozo.html Sárkány Győző 1941-ben 
Pesterzsébetre, 1942-ben Kassára költözött, ahonnan 1945-ben települt vissza családjával Miskolcra. 
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Nyíregyháza a ’30-as években továbbra a legnagyobb közössége maradt az egyháznak: az 

évtized végére az országos tagság egyharmadát adta ez a körzet. A gyülekezet azonban nem 

csak a metodisták között számított kiemelkedő jelentőségűnek. Egy 1935-ös megállapítás 

szerint – az egykori szabad tót gyülekezet 25 éves jubileumának éve volt ez – a gyülekezet a 

város valamennyi vallásos közösségét felülmúlta nagyságában.864 Ugyanebben az évben 

hallunk arról, hogy a körzet egyik állomása, Nagykálló megerősödve immár saját lelkészt 

igényelt volna.865 A kérésnek azonban a gazdasági nehézségek folytán az egyház nem volt 

képes azonnal eleget tenni. Márkus J. András, a gyülekezet lelkésze csak 1937-től kapott 

segítséget, Kovács Elemér (született: Budapest, 1907) személyében. Feltehetően az ő 

feladatköre lehetett Nagykálló gondozása is. Kovács azonban csak 1940 júniusáig állt 

szolgálatban, ekkor egészségügyi okokból felmentették.866 A Nyíregyházi Körzetben bokor 

tanyáin továbbra is élénk lelki munka folyt. Amikor 1935-ben Haszits János a tanyákon 

evangélizált, az egyszerű nádfedeles házakban – a szobák összenyitásával – 120-200 fős 

hallgatóság gyűlt össze meghallgatni a metodista lelkészt. A hóban-fagyban kívül maradók 

gyakran az ajtó, ablak előtt állva csatlakoztak a jelenlevőkhöz. A Nyíregyházi Gyülekezetben 

mellesleg az istentiszteleten résztvevőknek csaknem a fele fiatalokból állt – tudjuk meg 

ugyancsak az 1935-ös évből.867  

 

Az 1935-ös év szolgálati listájának változása – amellett hogy a Miskolci Körzet vezetésével 

Haszits Jánost bízták meg –, hogy Tessényi-Jakob János a szuperintendensei feladatai mellett 

a Kispesti Körzetet is felvállalta. A fővárosi központi német gyülekezetet Hecker Ádám, a 

magyar gyülekezetet, az Angyalföldi Körzettel együtt Liebstöckl Jenő vezette ekkor.868 A 

munkatársak sorában 1936-ban jelent meg Zimre Gyula, a szuperintendens mellett Kispesten, 

segédként. A ’30-as években azonban veszteségek is történtek a munkatársi körben. Pénzügyi 

okokból – mint már megjegyeztük – 1932 volt az utolsó év, amikor németországi lelkész 

szolgált a magyar egyházban: ez év nyarán tért haza Karl Dahn. Ugyanebben az esztendőben 

búcsúzott az egyháztól Wallrabenstein Jakab is. 1936 szomorú változása volt, hogy Szalós 

Artúr kaposvári lelkipásztor is kilépett az egyházból, egy újonnan induló fővárosi református 

                                                 
864 Márkus. 15. p. 
865 Vh. 1935. 20. p. 
866 Vh. 1937. 12., 16. p., Márkus József levele. Nyíregyháza, 1940. május 30. MMEL VI. Hecker Ádám 
iratai. 3. doboz. 
867 Békeharang. 1935/3. 
868 Békeharang. 1935/5. Az Angyalföldi Körzet önálló megnevezésével ettől kezdődően nem találkozunk, 
ám a gyülekezet az 1930-as években folyamatosan működött, amit egy 1943-as újsághír is megerősít. 
1943/7. 



 177 

öregotthon vezetését vállalva magára.869 Ebben az évben nagy meglepetésre közvetlenül az 

Évi Konferenciát követően Dékány Elemér is felhagyott a metodisták közötti szolgálatával, 

átlépett a baptistákhoz. (Dékány egyébként Szalós előtt hozta meg döntését.)870 Mindez azt 

jelentette, hogy 1932-1936 között a felszentelt lelkészek 12 fős közössége egyharmadával 

csökkent. Zimre Gyula jelentkezése tehát ezt a veszteséget enyhítette 1936-ban. 1938-ban 

Szalós Artúr visszatért az egyházba, s a Pécs-Borjádi Körzet vezetésére kapott megbízatást. A 

májusban írott levele szerint a konferencia tagjai közül „meggondolatlanságból” lépett ki, 

döntése „helytelen voltát” belátta, s kéri újbóli felvételét: „Isten segítségével és kegyelmével 

szeretnék visszatérni ismét az isteni útra” – fogalmazott német nyelvű kérelmében.871 Az 

egyház visszafogadta lelkészét, egyelőre azonban csak „próbára” bocsátva.872     

 

Szalós 1936-os kilépését egy komolyabb „átmozgatás” követte: Kaposvárra Liebstöckl Jenő 

került, Kispestet és Angyalföldet Löbel János folytatta (Zimre Gyula segédletével), 

Györkönybe Dobos János utazott.873 1937-ben egyszerre öt segéd munkatárs neve került fel a 

szolgálati listára: Löbel János segédje Hanula Pál volt, Zimre Gyula a Györkönyi Körzet 

vezetését kapta meg. Dombóváron Schmidt János segédjei Tessényi Zoltán és Niedan 

Erzsébet lettek. Nyíregyházán Márkus Józsefet – mint korábban említettük – Kovács Elemér 

segítette (aki az előző évben a Dombóvári Körzetben segédkezett), míg Pécs-Borjádot 

Macher Ádám irányította segédként.874  

 

A tanulmányi ügyek tekintetében az 1930-as évek végétől a forrásokban nagy hiányosságok 

mutatkoznak. 1943-ból arról számolt be az Évi Konferencia jegyzőkönyve, hogy Tessényi 

Zoltán befejezte második évét, Dobos János a harmadik, Zimre Gyula pedig a negyedik 

évének ért a végére (a tanulmányi időszak ekkor négy éves).875 Az egyház az újonnan 

„hivatalba lépők” között Zimre Gyulát (1937), Dobos Jánost (1939) és Tessényi Zoltánt 

(1940) tartotta számon (zárójelben a jelentkezés dátuma valószínűsíthető).  

 

                                                 
869 Békeharang. 1936/6. 
870 Vh. 1937. 12-13. p. 
871 Szalós Artúr levele Budapest, 1938. május 3. dátummal magyarul, valamint dátum nélküli, gépelt 
német levele alapján. MMEL. I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. („Évi konferenciák iratai ’30-as évek 
dosszié.”) 
872 Vh. 1938. 5. p. 
873 Békeharang. 1936/6. 
874 Vh. 1937. 14. p., Békeharang. 1937/4. 
875 Jk. 1943. 8. p. 
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Az egyház körzeteiben folyó munkáknak érdekes mozzanata a jugoszláv egyházzal való 

kapcsolat alakulása. Mint láttuk nem előzmény nélküli ez a kérdés. A magyar-jugoszláv 

egyházi kapcsolatok az 1930-as években tovább folytatódtak, 1936 januárjában például 

Hecker Henrik szegedi lelkész körutat tett a Bácska-Bánátban (járt Zentán, Becsén, 

Szenttamáson, Becskereken), a február végén, március elején tartott magyar Évi 

Konferencia vendége pedig az egyik jugoszláv kerületi szuperintendens, Sebele György.876 

1938-ban a két ország évi konferenciai beszámolói, szolgálati listái egymást követve egy 

oldalon szerepeltek a Békeharang hasábjain. Az együttes közlést persze az is indokolttá 

tette, hogy a két konferenciára közvetlenül egymást követően került sor, Jugoszláviában 

április 27. és május 1. között, Magyarországon május 4-8. között.877 Ebben az évben a 

jugoszláv egyházban megszűnt a kerületi szuperintendencia intézménye, az országnak 

Sebele György személyében egy szuperintendense lett, újvidéki székhellyel.878  A 

Vajdaságban élő metodistákkal a magyar egyház lapjában esetenként olyannyira együtt 

éreztek, hogy sajátjukként említették a jugoszláv egyház gyülekezetét (pl. „nagybecskereki 

gyülekezetünk”).879 

 

A magyar egyház évi konferenciai rendszere az 1920-as évekhez szervesen kapcsolódva 

másfél évtizeden keresztül megszakítás nélkül tovább működött. Az 1930-as években 

ugyancsak rendszeresek maradtak a különböző evangélizációs hetek, amelyeken rendszerint 

„örvendetes élénkség észlelhető”.880 A gyülekezetekben tartott több napos evangélizációs 

előadások alkalmával a lelkészek „országot jártak”, kivétel nélkül más körzetekből érkeztek 

az előadók. A hagyományok folytatása volt az is, hogy alkalmanként vidéki körzetek 

tarthatták az évi konferenciát. 1931-ben Nyíregyházán másodszor, 1935-ben harmadszor, 

1932-ben Budakeszin első alkalommal, 1937-ben Szegeden második alkalommal került 

megtartásra az országos egyházi tanácskozás.881 Az évi konferenciák működösében jelentős 

változás, hogy 1939 volt az utolsó év, amikor kizárólag a lelkészek rendelkeztek 

tanácskozási és szavazati joggal. Az egyházrend változását betartva 1940-től a gyülekezetek 

a lelkészek mellett egy-egy gyülekezeti „kiküldöttet” választottak, akik az évi 

                                                 
876 Békeharang. 1936/3., 1936/3. Sebele a bánáti és a macedón területekért felelt, a bácskai területek 
szuperintendense pedig Ferdinand Mayr volt. 
877 Az évi konferenciákon egyébként Nuelsen betegség miatt nem tudott részt venni, helyettesként a 
szuperintendensek vezették az üléseket, a reggeli bibliaórákon, és az ünnepi istentiszteleten a Püspök Iroda 
igazgatója, Ferdinand Sigg szolgált. 
878 Békeharang. 1938/4. 
879 Békeharang. 1940/8. 
880 Békeharang. 1936/1. 
881 Vh. 1932. 12. p. 
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konferenciákon a döntéshozatalban is részt vehettek.882 (Érdekes momentum, hogy amikor 

1925-ben első alkalommal szavazott az Évi Konferencia a laikusok részvételéről, az 

indítvány 5:2 arányban elutasításra került.883 Az eredmény annál inkább meglepőbb, hogy 

az évi konferenciai bizottságok munkájába már 1921 óta folyamatosan bekapcsolódtak a 

laikusok.) Az egyházi szóhasználatban már 1924-ben is találkozunk a laikus kifejezéssel. 

Ekkor az Évi Konferencia két lelkészi és laikus tagot választott centrálkonferenciai (ekkor 

még „központi konferenciai”) küldöttnek.884 Funk 1929-ben ugyanakkor arra 

figyelmeztetett, hogy a laikus munkának több figyelmet kell szentelni, az egyháznak több 

laikus munkatársra lenne szüksége.885 

 

A válság után a metodista munka beszűkülését jelezte az évi konferenciai bizottságok 

számának csökkenése. Amíg a ’20-as évek végére 22 bizottsággal működött az egyház 

országos közgyűlése, addig 1933-ra csak 17 bizottságot tudunk összeszámlálni. 

Megszűntek az Alkoholellenes, a Népjóléti, a Könyvtár létesítési, a Generál- és 

centrálkonferenciai valamint a Vasárnap megszentelési bizottságok.886 Egyes bizottságok 

működése meglehetősen labilisnak bizonyult. 1935-ben kiesett a Vizsgabizottság, de 

visszatért a Centrálkonferenciai Bizottság. 1936-ban megszűnt a Nyugdíjügyi Bizottság, 

de a következő évben ismét megjelenik a Lelkészkönvvtár Bizottság. 1939-re a 

bizottságok száma 19-re nőtt (megszűntek: a Lelkészképzés-ügyi és a Lelkészkönyvtár-

ügyi bizottságok, újként jelentek meg: a Vizsgabizottság, az Öregotthon Bizottság, a 

Könyvesbolt-ügyi Bizottság és az Elismerési Bizottság). Az ’40-es évek egyetlen 

fennmaradt konferenciai jegyzőkönyve 1943-ból 17 bizottságról számolt be, melyek 

munkájába – az eddigi gyakorlathoz hasonlóan – általában a laikus tagok is 

bekapcsolódtak. Az 1943-as Évi Konferencia bizottságai: Pénzügyi, Vizsgáztató, 

Missziói, Konferenciai vonatkozások, Irodalomügyi, Tábor diakonissza ügyi, 

Építkezésügyi, Vasárnapi iskola és ifjúság ügyi, Költözködés ügyi, Jelölő, Központi ház 

és otthon ügyi, Köszönetügyi, Centrál- és generálkonferencia ügyi, Könyvesbolt ügyi, 

Prédikátorképzés ügyi, Útiköltség ügyi, Prédikátorsegély alap ügyi. A konferenciai 

tagok névjegyzékében érdekes módon a laikusok nem szerepeltek, de a konferencia első 

napján a gyülekezetek laikus képviselői fel voltak sorolva. 

                                                 
882 Békeharang. 1940/3., 1940/4. 
883 Jk. 1925. 17. p. Az évi konferenciáknak az egyházrend szerint világszinten kellett elfogadni az 
egyházrend módosításait, s azok csak azután léphettek általános érvénnyel életbe.  
884 Jk. 1924. 12. p. 
885 Jk. 1929. 18. p. 
886 Vh. 1933. 3-4. p. 
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Az 1930-as évtizedben az egyház konferenciai rendszerének alsóbb szintjei ugyancsak 

változatlanul működtek. Amikor 1939-ben a szuperintendens a legfontosabb konferenciákat 

felsorolta, a következőket említette meg: negyedévi konferencia, évi konferencia, hitmélyítő 

konferencia és vasárnapi iskolai konferencia. Tessényi szerint bár ezek valóban költségesek, 

ám a „methodizmus nagy mozgalmának egyik titka a sok konferencia”, ezek az alkalmak az 

„erőgyűjtés” és a „továbbképzés” alkalmai”.887 További konferenciai alkalmat jelentett a 

lelkészek rendszeres őszi találkozója. 1940-ben ezt két külön helyszínen, egy déli és egy 

északi körzetben tartották meg.888  

 

Szolgálatba állók 1931-1948 között a belépés időpontjával (3 fő): 

 

1937. Zimre Gyula  
1939. Dobos János 
1940. Tessényi Zoltán 
 

A körzetek alakulása 1931-1945 között: 

 

1931. 12 körzet (új: Kaposszekcső, Budapest II. [magyar], megszűnt: Budakeszi)  
1932. 11 körzet (kiesik: Kaposszekcső, új névvel: Budapest III. = Újpest-Angyalföld ) 
1933. 10 körzet (összevonva: Kispest és Újpest-Angyalföld = Kispest-Angyalföld)  
1934. 10 körzet (összevonva: Bp. II. és Angyalföld = Bp. II., önálló: Kispest) 
1935. 10 körzet  
1936. 10 körzet 
1937. 10 körzet 
1938. 10 körzet   
1939. 11 körzet (új: Budakeszi) 
1940. 12+ 1 körzet (új: Szakály + 1= Ungvár)  
1941. 10 + 1 + 7 = 18 körzet (kiesik: Kispest, Szakály + új: 7 vajdasági) 
1942. 10 + 1 + 7 = 18 körzet  
1943. 10 + 1 + 4 = 15 körzet  
1944. 10 + 1 + 4 = 15 körzet (becsült adat) 
1945. 10 + 1 + 4 = 15 körzet (becsült adat) 

 

 

 

 

                                                 
887 Békeharang. 1939/6. 
888 Békeharang. 1940/11., 1940/12. Lehetséges, hogy a hitmélyítő konferencia kifejezés ezekre a 
lelkésztalálkozókra utalt. 



 181 

4.5. IFJÚSÁGI MUNKA 

 

1938-ban érdekes irányt fogalmaztak meg kaposvári lelkésztalálkozójukon a 

gyülekezetek lelkipásztorai. A konferencián az országos ifjúsági munka egységesítését 

tűzték ki ki célul, s ennek érdekében Hecker Henrik szegedi lelkészt, ifjúsági titkárnak, 

Zimre Gyula györkönyi lelkészt pedig helyettes titkárnak nevezték ki.889 (Zimrét 1940-

ben Nuelsen és Melle püspökök avatták diakónussá.890) Egy biztos, amikor a 

Békaharangban 1938 októberében újra megjelent az Ifjúság rovat, régi adósságot 

törlesztett az egyház, amely utoljára a ’20-as években szólt ebben a rovatban 

közvetlenül a fiatalokhoz.891 A beköszönő írást a megválasztott titkár, Hecker Henrik 

írta, aki a rovatot üzenet közvetítési és kapcsolatépítési lehetőségként tartotta fontosnak. 

Hecker programjának lényege így hangzott: „Egy Krisztusban boldog és benne 

örvendeni tudó ifjúság. Minden tevékenykedésünk álljon ennek a célnak a szolgá-

latában.”892 A titkár nem tétlenkedett: az 1939-es Évi Konferencián május első vasár-

napját az ifjúság napjának nevezték ki, így május 7-én az igehirdetések a fiatalok 

megszólítását tartották szem előtt. (Ez megismétlődött 1940-ben is.893) A vasárnap 

perselybevételét ifjúsági célra különítették el, a nagyszabású terv szerint egy ifjúsági 

üdülő építésére szánnák. Az ifjúsági tábort feltehetően Budakeszin tervezték kialakítani, 

első lépcsőben egyetlen barakk építésével. Az építésre 1940-ben is folyt a gyűjtés.894 

Hecker kapcsolatépítés céljából 1939 áprilisában meghirdette az ún. levél esték 

programot is. A levél estet előre meghatározott időpontban egy ifjúsági csoport tartotta – 

elsőként május 21-én Szegeden –, melynek keretében az országból beérkezett valamennyi 

levélre válaszoltak.895   

 

Az 1930-as években az ifjúsági munka egyes körzetekben kiemelkedő szinten folyt. Bár 

az 1920-as évekhez képest kevesebb adat áll rendelkezésünkre, arról tudunk, hogy a 

központi gyülekezet német fiataljai továbbra is rendszeresen megtartották Budakeszin a 

nyárzáró táborozásukat. 1934-ben ennek az alkalomnak Németországból is voltak 

                                                 
889 Békeharang. 1938/7. 
890 Békeharang. 1940/5. 
891 Békeharang. 1938/8. 
892 Békeharang. 1938/8. 
893 Békeharang. 1940/7., 1940/8. 
894 Hecker Henrik levele. Szeged, 1939. július 13. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz., 
Békeharang. 1939/6. 
895 Békeharang. 1939/4. 
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résztvevői.896 A fővárosi német gyülekezet ifjúsági összejövetelein átlagosan 14-15-en 

vettek részt, az alkalmakon németül beszéltek, de valamennyi tag jól tudott magyarul is. 

A kis közösségnek „tisztikara” volt, elnökkel, jegyzővel, pénztárossal és 

könyvtárossal.897 Az ifjúsági munka komolyabb szervezésének jele volt, hogy 1939-ben 

az egyház lapjában a budapesti német gyülekezet ifjúsága számolt be éves munkájáról, 

1940-ben pedig a györkönyiek tették ugyanezt. Györkönyben, ahol a csoport 19 főt 

számlált, ugyancsak rendelkeztek ifjúsági vezetőséggel, pénztárossal. A györkönyi 

ifjúságban 1939-ben az országos ifjúsági üdülő számára tartottak gyűjtést, 1940-ben egy 

új gyülekezeti harmónium céljából kezdtek el adakozni.898 Az ifjúsági csoportok közti 

kapcsolatépítés bíztató eredménye volt, hogy a budapesti német fiatalok 1940 nyarán a 

györkönyi ifjúsági csoportnál tettek látogatást.899 Az ifjúsági munka intenzívebb 

országos kibontakozását jelezte az is, hogy 1940-ben Szegedről és Nyíregyházáról is 

érkezett egy-egy beszámoló a fiatalokról. Utóbbi helyen a gyülekezeti élet legfontosabb 

ágának tekintették a fiatalabb nemzedékek közötti szolgálatot.900  

 

Az ifjúság országos összefogására már 1938-ban kísérletet tett az egyház. Ebben az évben 

került megszervezésre első alkalommal az országos ifjúsági tábor Budakeszin. A 

találkozót augusztus 19-22. között Hecker Henrik és Ádám – mint olvassuk – külföldi 

egyházi mintát követve szervezte meg a fiatalok testi-lelki felüdülésére, mely közvetlen 

elődjének a budapesti német fiatalok budakeszi találkozóit tekinthetjük.901 A fiatalokat a 

nagy kiterjedésű területen felállított, kölcsönzött sátrakban helyezték el.902 Az összesen 

mintegy 50 résztvevő közül 20-an Nyíregyházáról, 16-an a fővárosi német gyülekezetből, 

a többiek Györkönyből, Kispestről, Szegedről és a budapesti magyar gyülekezetből 

érkeznek. A fiatalok első országos találkozóján négy metodista lelkész is részt vett.903 A 

következő évben megrendezett országos ifjúsági találkozón résztvevők érkeztek 

Dombóvárról és Kaposvárról is, a tábort öt lelkész vezette.904  (Az országos ifjúsági 

konferenciára sor került 1940-ben is, 1941-ben azonban a háborús viszonyok miatt 

                                                 
896 Békeharang. 1934/10. 
897 Békeharang. 1939/6. 
898 Békeharang. 1939/6., 1940/3. 
899 Békeharang. 1940/6. 
900 Békeharang. 1940/6. 
901 Békeharang. 1938/8. A szervezők jó példaként említették meg a KIE, a Bethánia és a MEKDSZ 
találkozóit is. 
902 Békeharang. 1938/6. 
903 Békeharang. 1938/8. Hecker Henrik, Hecker Ádám, Márkus József, Zimre Gyula. 
904 Hecker Henrik levele. Szeged, 1939. július 13. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz., 
Békeharang. 1940/2. 
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elmaradt.905) Az évtized figyelemreméltó jellegzetessége a körzetekben folyó munka 

fiatalos stílusa. A Dombóvári Körzetben ezt példázza, hogy itt rendszeresen előfordult az 

énekek gitáros kísérete (pl. 1933 januárjában is, a Böhönyén tartott evangélizáció 

alkalmával906). A körzeti lelkész – Schmidt János – egyébként maga is kísérte gitáron az 

énekeket.907 Ifjúsági gitárkara volt a budapesti magyar gyülekezetnek és a Miskolci 

Körzetnek is.908 Kaposváron „pengetőskar” színesítette a gyülekezeti szolgálatokat, 

amelyet metodista munka iránti „rokonszenvből” a város egyik legkiválóbb zenetanára, 

Csáky Géza vezetett és tanított.909 

 

Az ifjúság témájában említhetjük a lelkész utánpótlás problémáját. Tessényi 1935-ben 

jelezte, hogy hat éve egyetlen fiatal sem került ajánlásra ebben a szolgálati ágban. Az 

utánpótlás tehát a ’30-as évek első felében komoly problémát jelentett. A 

szuperintendens ekkor kifejezetten arra kérte munkatársait, hogy félretéve minden 

kishitűséget, a kérdést ne anyagi szempontból ítéljék meg, hanem imádkozzanak az új 

„szőlőmunkásokért”.910 A jelentkezőkre egy ideig még várni kellett. 1937-ben Tessényi 

Zoltán személyében tudunk az első jelöltről, aki meg is kezdte szemináriumi 

tanulmányait Frankfurtban.911 Ugyanebben az esztendőben az évi konferencia lelkészi 

próbatagjának vették fel Zimre Gyulát.912 1940-ben a szuperintendens egy nyíregyházi 

látogatása alkalmával megjegyezte, hogy az ország legnagyobb gyülekezetének 

ifjúságában nagy esélyt lát új lelkészi munkatársak belépésére: „A jó Atya talál majd 

magának e derék csapat között alkalmas szolgákat az evangélium hirdetésére, ami a 

legszebb gyümölcse lenne e fontos munkának.”913 – fogalmazott. Tessényi meglátásai 

1942 nyarára váltak valóra. A nyíregyházi gyülekezet egyik elöljárójának, Kósa 

Józsefnek a legidősebb, frissen érettségizett fia, Kósa András lelkészi elhívást kapott, 

július elsejével a Nyíregyházi Körzetbe már segédként szolgálatba is állt. 

Jelentkezésével a körzet sokéves munkaerőhiánya kapott megoldást.914 Az 1943-as Évi 

Konferencián azonban a szuperintendens újfent hangsúlyozta a lelkész utánpótlás 

                                                 
905 Békeharang. 1940/7., 1941/8. 
906 Békeharang. 1933/2. 
907 Békeharang. 1933/3. 
908 Békeharang. 1934/2., 1935/9. 
909 Békeharang. 1938/7. 
910 Vh. 1935. 14. p. 
911 Vh. 1937. 10. p. 
912 Vh. 1937. 5. p. 
913 Békeharang. 1940/7. 
914 Békeharang. 1942/8. 
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szükségességét. Különösen figyelemreméltó, hogy Tessényi ekkor kiemelte azokat a 

személyeket, akik a „kicsiny és szegény gyülekezetek élén állanak és más munkát is 

vállalva szolgálnak az Úrnak”.915 E mondat az egyház anyagi problémái közt polgári 

munkát vállaló lelkészekre enged következtetni. 

 

A gyülekezetépítést, a gyülekezetek jövőjéről való gondolkodást befolyásolta az egyház 

tagsági rendszerében 1939-ben bekövetkezett változás. Eddig a metodista tagságra 

jelentkezőket próbatagnak vették fel, a próbatagsági időszak alatt a gyülekezet elöljárói 

meggyőződhettek a jelölt elkötelezettségéről, melyet követően sor kerülhetett a „rendes 

tagnak” történő felvételre. Az egyházrend új előírása szerint a próbatagság gyakorlata 

ekkor megszűnt, helyette a jelentkezőknek egy tagképző tanfolyamon kellett részt 

vennie, melyet lehetőség szerint a lelkész tartott (akadályoztatása esetén egy felkészült 

gyülekezeti vezető). A képzést követő felvétel, a gyülekezet előtt elmondott 

fogadalommal vált véglegessé.916 1941-ből azonban tudomásunk van arról, hogy – a 

németországi gyakorlathoz hasonlóan – néhány gyülekezetben szívesen alkalmazták 

volna továbbra is a próbatagsági intézményt.917 A magyar lelkészi kör véleménye 

szerint az egyházrendi változást egyelőre nem lehetett szigorúan betartani.918 

 

 

4.6. A DIAKÓNIAI SZOLGÁLAT VÁLTOZÁSAI  

 

Az 1930-as években, állami szinten, a szociális törvényhozásban komoly eredmények 

születtek, korszerűbbé vált az állami szociális ellátórendszer. Bevezetésre került a mini-

málbér, a heti 48 órás (tisztviselők esetében a 44 órás) munkaidő, a mezőgazdasági 

munkások öregségi biztosítása, az iparban és a kereskedelemben dolgozók részére a 

családi pótlék, továbbá kiterjesztették különböző biztosítási intézetek 

igényjogosultjainak körét. Ebben az időszakban a metodista egyház szociáldiakóniai 

szolgálatának legfontosabb súlypontja a budakeszi centrum, vagyis a Tábor 

működtetése lett. 1932-ben dr. Hajnal főorvosnak és Jakob szuperintendensnek sikerült 

az állami betegsegélyező intézményekkel szerződést kötni, melynek értelmében azokból 

                                                 
915 Békeharang. 1943/10. 
916 Békeharang. 1939/10. (I/1939/1. jelzés alatt!) 
917 Békeharang. 1941/3. Németországban ez centrálkonferenciai döntés volt. 
918 Hecker Henrik levele. Dátum nélkül, feltehetően 1940-ből, Márkus Józsefnek címezve. MMEL VI. 
Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
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betegeket utaltak az egyház egykori üdülőjébe. A szerződés különösen jó döntésnek 

bizonyult: a szuperintendens 1935-ben úgy fogalmazott, hogy a központi kassza egyik 

legjobb bevételi forrása a Tábor, amely nélkül az egyház az elmúlt években nem maradt 

volna fenn. Ebben az évben a budakeszi intézmény rekordbevétele az egyház 

kiadásainak 40%-át fedezte.919 Az üdülő részén így 1932-től szanatórium működött 

(évente mintegy 110-150 beteggel),920 melyet az epilepsziások és értelmi fogyatékosok 

otthonával együtt a metodista diakonisszák láttak el. Az árvaház 1932-ben, jelentkezők 

hiányában átmenetileg szünetelt.921 (Wallrabenstein 1931-ben adta át ezt a munkát.) Az 

1931-es évet kezdő 6 fős diakonissza csoport a következő évre duplázódott, majd 1933-

ra megháromszorozódott (a diakonissza szolgálatra jelentkezőkkel együtt).922 A 

Budakeszi intézményben ezek mellett egy kisebb öregotthon is működött.923 Az 

epilepsziás otthonban 1934-ben 47, 1939-ben 40 gyermeket gondoztak.924 Az 

öregotthonban az 1920-as évek egy-két fős gondozottja után 1932-ben 5 főről, 1933-ban 

8 főről van tudomásunk.925 A budakeszi komplexumot a szuperintendens igazgatta. 

1934 egyébként fontos dátumként emelkedik ki Budakeszi történetében: Nuelsen 

püspök a dombóvári Évi Konferencián először avathatott Magyarországon 

diakonisszákat, egyszerre négy főt: Babicz Ilonát, Haszits Júliát, Niedan Erzsébetet és 

Pásztás Franciskát. A diakonissza képzés befejezéseként az egykori „előpróbás” (vagy: 

„jelölt”), majd „próba-diakonisszák” most „teljes jogú” diakonisszákká lettek. A 

diakonissza-avatással egy időben az egyháznak több próbadiakonisszája is volt (pontos 

számukat nem ismerjük), ám az előpróbások hiányoztak, melynek okán 1934-1935-ben 

az egyház lapjában többször is jelentkezésre biztatták a fiatal lányokat.926 A Budakeszin 

szolgáló diakonisszák felügyelőjeként 1938-ban Niedan Erzsébet neve szerepelt, aki egy 

évvel korábban a Dombóvári Körzetben szolgált gyülekezeti nővérként 

(Gemeindeschwester).927 Az egyházközpontban működő Otthon intézményt ugyanekkor 

Rémay Mária irányította egészen 1940-ig, ekkor ugyanis Böhönyére költözött, hogy ott 

mint missziós munkatárs tevékenykedjen. Az Otthon vezetője ekkor a német gyülekezet 

                                                 
919 Vh. 1935. 13., 24. p. 
920 Vh. 1936. 24. p. 
921 Vh. 1932. 24. p. 
922 Vh. 1932. 23., 29. p. 1935-ben 10, 1936-ban 11 nővérről tudunk. Vh. 1935. 24. p., 1936. 25. p. 
923 Békeharang. 1942/7., 1942/10. 
924 Békeharang. 1934/5., 1939/6. 
925 Vh. 1932. 21. p., 1933. 20. p. 
926 Békeharang. 1934/5., 1934/6., 1935/1., 1935/9. 
927 MMEL. I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. („Évi konferenciák iratai ’30-as évek dosszié.”) 
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lelkésze, Hecker Ádám lett.928 A diakonisszák száma a ’40-es évekre lecsökkent. 1941-

ben heten tartoztak a Budakeszi diakonisszákhoz: Babicz Ilona, Csomai Júlia, Greksza 

Ilona, Horváth Veronika, Koch Zsuzsanna, Mészáros Mária és Szczuka Éva. Csomai, 

Koch és Szczuka diakonisszákat az 1940-es Évi Konferencián Nuelsen püspök 

egyszerre avatta fel.929 Horváth Veronika 1942-től a szenttamási árvaházban szolgált 

(Pásztás Franciskával együtt), így Budakeszin csak hat nővér maradt. 1943-tól már csak 

négy diakonissza szolgált az intézményben.930 1941-től a Tábor szanatórium és 

gyermekotthon vezetője – a budakeszi gyülekezeti körzettel együtt – Tessényi Zoltán 

lett. 1944-ben márciusától azonban, Tessényi visszalépése után (melynek okát nem 

ismerjük), Szalós Artúr kapott megbízatást az igazgatói vezetésre.931 A ’30-as évek 

második felében az egyház szociális szolgálatait stabilan a Tábor szanatórium, az 

epilepsziás és értelmi fogyatékos gyermekgondozó, a szorosan ezekhez kapcsolódó 

diakonissza otthon, illetve a budapesti egyházközpontban működő ifjúsági Otthon 

jelentette.  

 

Az egyházi szanatórium születésének okai kétségtelenül anyagi természetűek voltak. A 

kényszerű változások a jugoszláv egyház diakóniai munkájának történetével mutattak 

hasonlóságot. Újvidéken a korábban leányintézetként, gyermekotthonként és öreg-

otthonként funkcionáló intézményből előbb diakonissza otthon és leányinternátus lett, 

ám „az itt folyó munkát sürgősen önállóvá, sőt jövedelmezővé kellett tenni, különben 

elveszett volna ezen fontos ingatlan” – olvassuk.932 Bár Magyarországon a 

gyermeknyaraltatásokat és az üdülőt meg kellett szüntetni, az epilepsziás és értelmi 

fogyatékos gyermekeket ápoló intézmény legalább életben maradt.  

 

Az intézmények sorában kell végezetül megemlítenünk az 1935-ben bezárt fővárosi 

egyházi könyvesbolt ügyét, amely 1939-ben kedvező fordulatot vett. Az anyagi 

kihívások közepette Walsleben Ella, a fővárosi német gyülekezet tagja saját költségén 

                                                 
928 Békeharang. 1938/4., 1940/12., 1941/10. 
929 Békeharang. 1940/5., 1941/10. Babicz Ilona és Mészáros Mária az 1929-ban alapított Tábitha 
Diakonissza Otthon kezdő tagjai voltak. A Budakeszi komplexumnak amúgy számos elnevezése ismert. 
Előfordult például a Tábor Diakonissza Szanatórium is. (1944/4.) Ez utóbbi talán azért nem annyira 
szerencsés, mert nem fejezi ki a diakonisszák sokoldalú munkásságát. 
930 Békeharang. 1942/6., 1943/9. A Jk. 1943. 12. p. szerint csak hárman voltak: Babicz Ilna, Koch 
Zsuzsanna, Szczuka Éva. 
931 Békeharang. 1941/10., 1944/4. 
932 Békeharang. 1936/6. 
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újra indította az üzletet.933 A saját lábára álló második metodista generáció apró 

előrelépésének jele volt ez a vállalkozás, bár meg kell jegyeznünk, hogy 1940-ben 

éppen a német metodista gyülekezetből származik az a híradás, amely szerint a 

közösség létszáma az elköltözések által csökkenni kezdett. Az 1940. április 16-án tartott 

Körzeti Konferencia a tagsági változásokat tárgyalva azt a javaslatot fogalmazta meg, 

hogy a következő évben minden tag legalább egy embert „vezessen Krisztushoz”.934 

 

 

4.7. A VILÁGHÁBORÚS ÉVEK 

 

A világháborús évek vizsgálata előtt ki kell térnünk arra a speciális kérdésre, hogy a 

metodista egyház miként kezelte a magyar-német viszonyt, illetve hogyan viszonyult a 

trianoni területvesztéshez. Amikor 1938. november 2-án az első bécsi döntés 

eredményeként a Felvidék egy része visszacsatolásra került, a magyarországi 

metodisták nagy örömmel fogadták az eseményt. Mint olvassuk: „elszakított magyar 

testvéreink visszatérhettek és az ott élő nemzetiségek ismét bekapcsolódhattak az 

anyaország vérkeringésébe, melynek ezer esztendeig tagjai voltak”. A területváltozást, 

melyet a bécsi döntőbírák az etnikai határ menték hagytak jóvá, s aminek következtében 

a visszatért 12 ezer négyzetkilométer több mint egymillió lakosa döntően magyar volt 

(az 1941-es magyar népszámlálás szerint a lakosság 84%-a),935 a metodisták a „helyzet 

tisztázódásaként” értelmezték, melyben „külön öröm”, hogy „a magyarországi munka is 

megnövekedett”. A beszámoló nem számolt azzal a logikus következménnyel, hogy a 

magyar egyházba átkerülő hat új állomás a csehszlovák metodista egyház 

megrövidülését jelentette. A közép-európai egyházszervezet hasonló változására 1938-

ban már volt példa. Akkor – tudósít az egyház lapja – „Ausztria Németországhoz 

csatlakozása folytán az eddigi osztrák missziói konferencia megszűnt és ezentúl osztrák 

testvéreink a délnémet konferenciához tartoznak”. Az 1938 júniusában tartott dél-német 

konferenciának „megindítóan szép pillanata volt”, amikor a német metodista püspök, 

Otto Melle az osztrák lelkészeket a dél-német konferencia tagjaiként üdvözölte – 

olvassuk, ám arról a beszámoló hallgat, hogy mindehhez miként viszonyultak az osztrák 

                                                 
933 Vh. 1939. 22. p. 
934 Eugen Menzler levele. Budapest, 1940. június 13. Magyarországi Metodista Egyház Levéltára. Hecker 
Ádám iratai. 3. doboz.  
935 Romsics. (2001) 543. p. 
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metodisták.936 A Békeharang arról is hírt adott, hogy a változással az osztrák ingatlanok 

a németországi egyház tulajdonába kerültek át.937 

 

A szűklátókörűség annál meglepőbb, hogy amikor 1939. május 19-én Ungváron 

hivatalosan sor került a munka átadására, a két ország szuperintendensei által megláto-

gatott két falusi állomáson nem magyar, hanem szlovák és ruszin nyelvű istentiszteletek 

folytak, vagyis az átkerült metodista közösségek éppen nem magyarok voltak. Joseph 

Dobes csehszlovák szuperintendens ekkor mutatta be Tessényi Jánost az állomások új 

vezetőjeként.938 Északi szomszédaink metodista egyháztörténetéből mellesleg 

tudomásunk van arról, hogy a magyar hadsereg kárpátaljai bevonulásakor Ungvár 

(Uzsgorod) és más városok cseh metodista lakosai életüket mentve hagyták hátra 

otthonukat, és minden tulajdonukat.939 Kissé ellentmondásos – bár jóindulatú – tehát a 

lap köszöntése: „Az Úr Jézus szeretetével köszöntjük testvéreinket és adja az Úr, hogy 

további együtt munkálkodásuk egymás lelkiépítésére és lelkek megmentésére és 

Krisztusban való növekedésre szolgáljon”.940 Az 1939. március közepén történt 

kárpátaljai bevonulás nyomán elfoglalt területen a több mint félmillió ruszin mellett 

csak 40 ezren voltak a magyarok.941 (Csehszlovákia metodistái egyébként éppen 1939 

májusáig voltak függetlenek a Püspöki Methodista Egyháztól. Amint már említettük a 

csehszlovák missziót 1920-ban a Déli Püspöki Methodista Egyház kezdte el. 1939. 

május 1-én a két ág, valamint a Protestáns Methodista Egyház egyesülésével alakult 

meg a Metodista Egyház). Az adott helyzetben a területi és nemzetiségi kérdések akkor 

is érzékeny pontot jelentettek, ha a magyar szuperintendens egy európai metodista 

találkozó kapcsán a következőket fogalmazta meg:  

 

„A Methodizmus egy egész világot egyesít és egy néppé tesz. Mi nem ismerünk 
nemzetiség vagy faji különbségeket. A Krisztusban egyek vagyunk. Ezt a nagy 
gondolatot akarjuk demonstrálni Európában. (…) Krisztus szelleme egyesít és megtart. 
Aki ember és ember közé válaszfalat állít, aki ember és ember ellen izgat, az rombol és 
nem épít és nem ismeri Krisztus szellemét.”942 
 

                                                 
936 Békeharang. 1938/6. 
937 Békeharang. 1938/8. 
938 Békeharang. 1939/5. 
939 Schneeberger. 94. p. 
940 Békeharang. 1939/5. 
941 Gergely. (2004) 92. p. 
942 Békeharang. 1939/6. 
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A kárpátaljai metodistákkal való kapcsolatfelvételnek ugyanakkor szép fejezete volt, 

amikor 1939. augusztus 12-15. között Nyíregyházáról egy ifjúsági kirándulás keretében 

meglátogatták az eddig ismeretlen közösségeket. A találkozó jól sikerült, az Ungvár 

környéki falvakban élő szlovák és ruszin testvérekkel a nyíregyháziak szlovákul tudtak 

beszélni. A magyarországi látogatók Ungváron, Ókemencén és Unghután jártak (utóbbi 

helyen evangélizáló istentiszteletet is tartottak), a csapatot elkísérte a körzet lelkésze is, 

Márkus József. Néhány hónap múlva, 1939 szilveszterén, Ókemencéről és Jenkéről 

kárpátaljai testvérek viszonozták a látogatást Nyíregyházán.943 A visszacsatolás ugyan-

akkor korántsem volt teljesen problémamentes: az ungvári közösség magja a 

prédikátorral együtt cseh származású volt, a közösség a területváltozást követően 

elhagyta a várost. Ungváron így gyakorlatilag üresen maradt a metodista imaház és a 

prédikátorlakás, egy új gyülekezet várt megszervezésre.944 Nem sokáig. Ahogy már 

említettük, 1940 októberére a Miskolci Körzet vezetőjét, Haszits Jánost helyezték 

Ungvárra, feladatát Miskolcon egy évig Sárkány Győző látta el.  

 

Hasonló fejezetet jelentett az egyház életében a Délvidék visszacsatolása is. Az egyház 

Istennek adott dicsőséget, az ő vezetését fedezte fel az eseményekben. Ennek hátterében 

természetesen azt is látnunk kell, hogy a trianoni trauma a lelkészkörben többeket is 

személyesen érintett: Tessényi a bácskai Szenttamásról, a vele egyidős Szalós pedig a 

bánsági Temesvárról származott. A szuperintendens meggyőződése így hangzott: 

Istennek különös célja, megbízatása van azzal, hogy két évtized után ismét egyesülhet 

az egykor elszakított délvidéki metodista munka.945 1941 júniusában a lapban aztán 

mások is hasonlóan nyilatkoztak. Takács Antal, vajdasági metodista lelkész Óbecséről 

elmesélte, hogy kitörő lelkesedéssel várták „Horthy Miklós katonáját”, amely már 

érkezett a „felszabadításra”. Takács a magyar és német kisebbséget féltette, melyeket a 

szerbek azzal fenyegettek, hogy húsvétra vérükkel festik a tojást. Jellemző az 

eseményeknek az a szemlélete, amely szerint „ma a feltámadás vasárnapja van, igen és 

a »magyar feltámadás napja« is”.946 A Horthy-rendszer keresztény kurzusának hangja 

ez, az a „disszonáns hang”, amely a Békeharang nevű egyházi lapban örült a 

„csetnikfészektől való megtisztogatásnak”, a katonai viadalnak: „Mindenki látni, 

csókolni akarja a katonákat. Beszélni akar velük, ha csak egy szót is, hogy így 

                                                 
943 Békeharang. 1940/3. 
944 Békeharang. 1939/1., 1939/10. (I/1939/1. jelzés alatt!)  
945 Békeharang. 1941/5. 
946 Békeharang. 1941/6. 
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meggyőződhessen, hogy itt a »Horthy Miklós katonája« és haza vitt bennünket.” 

Komolyabb fegyveres konfliktusokra a bevonuláskor nem került sor, a jugoszláv 

hadsereg gyorsan felbomlott, csak néhány magyar alakulat keveredett tűzharcba 

visszamaradt szerb fegyveresekkel.947 Különösen érdekes köszöntőt írt a magyar egyház 

ifjúsági titkára, Hecker Henrik szegedi lelkész, aki a magyarországi metodizmus 

második nemzedékének fiatal tagjaként korábban egyáltalán nem állt személyes 

kapcsolatban a bácskai munkával: 

 

„Atyáink még egy nagy család tagjaiként igaz testvéri közösségben éltek. Mi egymástól 
távol, anélkül, hogy egymást is megismerhettük volna, nőttünk fel. Csak tudtunk 
egymásról, de sajnos nem ismertük egymást. Vágyakoztunk egymás után, de mind az 
utolsó hetekig vágyaink nem valósulhattak meg. Isten országa egyik nagy ágának 
voltunk a közös friss hajtásai, anélkül azonban, hogy legalább csak egyszer is 
összeölelkezhettünk volna. Hála legyen a mi Mennyei Atyánknak, hogy leromboltatta 
ezeket a külső válaszfalakat és most már megadta az alkalmat arra, hogy egymással 
megismerkedhessünk.”948 
 

A beszámolók a Bácska visszacsatolását – leegyszerűsítő módon – ismét az egyházi 

munka örvendetes változásaként, gyarapodásaként kommentálták. A tudósítók nem 

számoltak például azzal az egyszerű ténnyel, hogy a Bácska kiszakadásával a jugoszláv 

egyház egysége tört meg, a Macedóniával alkotott testvéri közösség szenvedett sérülést 

(a macedónok között folyó munkát a Bulgár Metodista Egyházhoz kapcsolták). Az első 

bácskai vendégek – Drum Adolf, Sebele György és Takács Antal lelkészek – már 1941 

májusában Budapestre látogattak. Júniusban Szegedre érkezett látogatóba egy bácskai 

ifjúsági csoport.949 Az újabb területi változások eredményeként Magyarországhoz került 

a Cservenkai Körzet, az Óbecse-Zentai Körzet, az Újvidéki Körzet és a Verbászi 

Körzet. A négy körzetet négy lelkész látta el (Drum Adolf Lichtenberger Vilmos, 

Sebele György és Takács Antal), vezetésüket egyelőre az ottani szuperintendens, Sebele 

Györgyre bízták. Ehhez a területhez tartozott továbbá a jugoszláv egyház valamennyi 

intézménye, a szenttamási árvaház (ekkor 12 gyerekkel), az újvidéki diakonissza otthon 

(ekkor 9 nővérrel), a szanatórium és az öregotthon.950 A Bácskába való beutazás csak 

1941 augusztusára vált lehetségessé, Tessényi szuperintendens ekkor találkozott a volt 

jugoszláv egyház lelkészeivel, s részt vett az újvidéki fiatalok által szervezett augusztus 

                                                 
947 Romsics. (2001) 545. p. 
948 Békeharang. 1941/6. 
949 Békeharang. 1941/6., 1941/7. 
950 Békeharang. 1941/6., 1941/10. 
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20-i kiránduláson.951 Az 1941. szeptember 17-21. között megrendezett Évi konferencián 

végül a Bánáttal együtt összesen nyolc lelkész került a magyar egyházba, összesen 7 

körzettel: Cservenka (Lichtenberger Vilmos, Lichtenberger Theodor?), Homokos 

(Grailing Fülöp), Óbecse-Zenta (Takács Antal), Nagybecskerek (Stahl Lőrinc), 

Újverbász-Szeghegy (Drumm Adolf), Újvidék-Mitrovica (Sebele György), Versec 

(Drumm Nándor).952 Az immár teljesen összefonódó munkában ettől kezdve 

rendszeressé váltak a meghívások, evangélizációs vendégszolgálatok (egy példa a sok 

közül: 1944 januárjában Drum Adolf újverbászi lelkész Dombóváron, Szalós Artúr 

pécsi lelkész Újvidéken szolgált953). 

  

A tagok számát tekintve a vajdaságiak 1941-es csatlakozása után a beszámolók a 

taglétszám megkétszereződéséről beszéltek, de ez a szám nem tűnik megalapozottnak 

(ld. a statisztikát). Az első egyesült konferenciát követően a magyar egyház három 

körzetre tagolódott: az első körzet felügyelője – egyúttal az egyház szuperintendense – 

Tessényi (a fővárosi magyar körzettel és a budakeszi, dombóvári, kaposvári, pécs-

borjádi körzetekkel), a második körzet felügyelője Sebele (a Bácska-Bánát régióhoz 

sorolták Szegedet is), a harmadik körzet felügyelője Hecker Ádám (a budapesti német 

körzettel, valamint a györkönyi, miskolci, nyíregyházi, ungvári körzetekkel).954 A 

bánáti területekről még szeptemberben kiderült, hogy elszigeteltsége okán (német 

ellenőrzés alatt állt) lehetetlen közvetlenül bevonni a magyar munkába, így Homokos, 

Nagybecskerek és Versec, Stahl Lorenc vezetése alatt Magyarországtól független 

körzetként működött tovább.955 1943-tól a Bánáttal való kapcsolat egyáltalán nem volt 

folytatható, így ekkortól csak a négy bácskai körzet sorolható a magyar munkához. A 

körzetek száma így 1941 és 1943 között érte el a két világháború között maximumát, 

összesen 18 gyülekezeti körzettel. 

 

Az egyház – a korabeli magyar társadalom többségéhez hasonlóan – képtelen volt 

objektív módon értékelni az eseményeket, és számolni azok hosszú távú következmé-

nyeivel. A „délvidéki akció” – ahogy Pritz Pál fogalmazott 2008-ban – a „hivatalos 

Magyarország akarata” volt, amely a „nemzeti-nacionalista magyar közvélemény” 

                                                 
951 Békeharang. 1941/9. 
952 Békeharang. 1941/10. 
953 Békeharang. 1944/2., 1944/3. 
954 Békeharang. 1941/10. 
955 Békeharang. 1941/11. 
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támogatását is élvezte.956 A revíziós politika negyedik látványos eredményeként 

Magyarországhoz tizenegy és fél ezer négyzetkilométeren (Bácska, baranyai 

háromszög, Muraköz, Muravidék) 1 millió 25 ezer lakos került vissza – magyar adatok 

szerint 37%-os magyar, 19%-os német, 16%-os szerb aránnyal.957 A figyelmeztető jelek 

gyülekeztek, de nem volt kijózanító hatásuk. Teleki Pál miniszterelnök kétségbeesett 

öngyilkossága (1941. április 3.), a német birodalmi érdekkel való együttműködés, 

illetve a nyilasok növekvő belpolitikai ereje mind-mind olyan lépések voltak, 

melyeknek jelentőségét nem tudták felmérni az egyház hivatalos vezetői sem. A 

történtek utólagos értékelése szerint az események a háborúba sodródás nyitányát 

jelentették, vagyis „a Délvidék elfoglalása végső kihatásaiban hozzájárult az ország 

későbbi tragédiájához”.958 Természetesen az 1941-es év során az egész társadalom 

szembesülhetett az addigi magyar külpolitika irány – ti. a hadviselő magatartás tudatos 

elutasításának – feladásával. A metodisták a háborúba sodródott országban is lojálisak 

maradtak, amiről 1942-ben a Horthy István haláláról szóló gyászjelentés szavai is 

tanúskodott: „Őfőméltósága a bolsevizmus ellen vívott élethalál harcban” halt hősi 

halált. (A gyászhír címlapon, a vezércikk előtt kapott helyet.) Az államhoz hűséges 

egyház egyik különös, jellemző mondata az a „két uras” megfogalmazás, amellyel az 

1942-es rövid gyászjelentés befejeződött: „Egy sokat megpróbált nép fájdalmával 

sóhajtjuk az Úrhoz: Legyen meg a te akaratod – és kérjük, hogy Kormányzó Urunkat és 

családját vigasztalja meg.”959 A kurzusba való bekapcsolódás másik jellemző vonása 

éppen a lap által is képviselt antibolsevista hangvétel volt. A Hírek rovat nemzetközi 

hírei közé főként az 1930-as években időről időre bekerültek a Szovjetunió 

egyházellenes tevékenységeiről szóló híradások.960 A baptista egyház lapjában, a 

Békehírnökben ugyancsak találkozunk a rendszer iránti lojalitás hasonló jellegű, a 

hazafias lelkesedést és törvénytisztelő magatartást hangsúlyozó megnyilvánulásaival.961 

Ezen hangok egyszerre jelezték és erősíthették is az egyes felekezetek társadalmi 

beágyazottságát. Fazekas Csaba értékelése szerint a ’20-as években például a 

                                                 
956 Pritz Pál: Bárdossy László. In: A magyar történelem vitatott személyiségei. Kossuth Kiadó, Budapest, 
2008. 323. p. 
957 Romsics. (2001) 546. p.  
958 Pritz. 324. p. 
959 Békeharang. 1942/9. A kormányzó fiának halálához kapcsolódó érdekes történet, hogy Zimre Gyula 
györkönyi lelkipásztor – egy álomban kapott útmutatást követően (!) – 1942. szeptember 5-én vigasztaló 
levelet fogalmazott a kormányzóhoz. A levél sorsa ismeretlen. In: Zimre Gyula: Jegyzetek. Györköny, 
1942. VIII. 4. – X. 31. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai. (1940-1946) 1. doboz. 
960 Pl. Békeharang. 1933/8., 1938/2., 1938/8., 1939/1., 1939/5.  
961 Fazekas. 94., 152. p. 
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kommunistaellenes megnyilatkozásoknak volt köszönhető, hogy az Üdvhadsereg a 

többi kisegyházzal szemben kedvezőbb elbírálásban részesült: egy 1926-os 

belügyminisztériumi irat Budapesten ezért tartotta tolerálhatónak a mozgalmat.962  

 

A metodisták háborús érintettsége, az ellentmondásos helyzetek kialakulása már 1940-

től megfigyelhető a híradásokban. A Budapesten tartott 1940-es Évi Konferencián – 

Nuelsen püspök utolsó konferenciáján (utódja: William Walter Peele, 1881-1959) – 

Otto Melle, a németországi metodisták püspöke konferenciai vendégként elmondta, 

hogy Németországban a lelkészek 70%-a katonai szolgálatot teljesített, a Szudéták 

területein pedig német lelkészhiány jelentkezett. Melle említést tett egy esetről is, amely 

szerint Varsó német megszállásakor az amerikai metodistáktól táviratot kapott, az ott 

szolgáló amerikai missziós nővérek védelmének kérésével. A metodista püspök egy 

katonai csapathoz csatlakozva utazott az elfoglalt lengyel városba, hogy meggyőződjék 

a misszionáriusok sértetlenségéről.963 A püspök jóindulatú igyekezete ellenére ez az eset 

is jelezte, hogy a politikai szembenállás a metodista testvéri kapcsolatokat is 

megroppantotta. Ehhez kapcsolódtak további súlyos következményként a személyi és 

anyagi veszteségek. A magyar egyházat, az országgal együtt kezdetben elkerülték ezek, 

de Békeharang vészjósló híreket közölt: 1940 közepén az olvasók a finn metodista 

egyház számos gyülekezeti áldozatáról, és komoly ingatlan kárairól olvashattak a 

lapban.964  

 

A háborús helyzet fokozódásának jeleként 1940 közepétől a magyar egyházhoz az 

Egyesült Államokból már nem jutottak el a levelek. Ennél súlyosabb probléma volt, 

hogy megkezdődtek a gyakorlatra történő behívások: 1940 augusztusára Schmidt János, 

Liebstöckl Jenő és Dobos János is bevonulásra kényszerült, helyettesük a Pécs-Borjádi 

Körzet vezetője, Szalós Artúr lett.965 1940 őszére Hecker Ádám, 1941 májusában 

Hecker Henrik is bevonult. 1941 első felében a bevonulók között Schmidt Jánost, 

Hecker Ádámot és Dobos Jánost említették.966 1942-ből elsőként Dobos János lelkész 

bevonulásáról tudunk, akit az egyház lapja a hadseregben is az igaz keresztyén ember 

                                                 
962 Fazekas. 28. p. 
963 Békeharang. 1940/5. 
964 Békeharang. 1940/5. 
965 Békeharang. 1940/8. 
966 Békeharang. 1941/5. 
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hűséges kötelességvállalására buzdított.967 (Az 1943-as évben ugyancsak Dobos 

Jánosról tudjuk, hogy a bevonulók között volt.968) 1942 közepén Hecker Henrikre is sor 

került, aki szovjet területen teljesített irodai szolgálatot.969 A metodisták lojalitása a 

fegyverfogás vállalásában is megnyilvánult, szemben más kisegyházi közösségekkel 

(pl. nazarénusok, adventisták), ahol előfordult, hogy vallási-lelkiismereti okokból azt 

megtagadták. Gyülekezeti áldozatokról elsőként Nyíregyházáról jöttek hírek. Hecker 

Ádám tudósításából 1943 közepén azt is megtudjuk, hogy a nyíregyházi férfiak közül a 

hazatérők szinte kivétel nélkül rendfokozatot kaptak. Ez a gyülekezet már „Kárpátalja 

visszatértekor” is „hős fiainak vérével áldozott”. Hecker bízott abban, hogy „a kiontott 

véráldozat nem lesz hiábavaló”.970  

 

Meglehetősen összetett kérdésnek tűnik a náci Németországhoz fűződő egyházi viszony. 

Az egyház német jellege számos ponton megfigyelhető volt (pl. sváb gyülekezetek, sváb 

gyökerű lelkészek), ami az erős németországi metodista kapcsolatokkal együtt (frankfurti 

teológiai szeminárium, Funk személyében német származású szuperintendens, és német 

anyanyelvű lelkészek, stb.) nagy szerepet játszhatott abban, hogy a magyarországi egyház 

nem volt képes a nemzeti szocializmus objektív kezelésére, kritikus értékelésére. 

 

A zsidó-kérdéssel a metodista egyház lapja nyíltan nem foglalkozott, ám feltűnő, hogy 

1943 februárja és decembere között 10 részes sorozatot közölt Naámán – egy kis 

zsidólány – Elizeus és Géházi címmel, Liebstöckl Jenőtől.971 Ez év májusában a 

budapesti keresztény zsidó gyülekezetből Földes Dezső és Barta Bernát tűntek fel egy-

egy cikkel, A Szentírás szociális tanításai, illetve Az Úr közel! Légy éber! címmel.972 

Ezek az írások különösen annak fényében érdemelnek különös figyelmet, hogy 1939-ig 

elejéig – a háborúra és papírhiányra hivatkozva – az 1938-as úgynevezett első 

zsidótörvény előírásainak következtében 430 lapot a keresztény-nemzeti szempontok, 

illetve a zsidó tulajdon miatt szüntetnek be.973 A zsidósággal való viszony kérdése 

összetett képet mutat a metodista egyházban. E témában tíz évvel korábbról, 1933-ból 

ismeretes egy püspöki nyilatkozat, amelyet Otto Melle (ekkor még szemináriumi 

                                                 
967 Békeharang. 1940/10., 1941/6., 1942/4. 
968 Békeharang. 1943/6. 
969 Békeharang. 1942/9. 
970 Békeharang. 1943/6. 
971 A sorozat első darabjának a címe még más volt: Isten embere. Békeharang. 1943/2. 
972 Békeharang. 1943/5. 
973 Romsics. (2001) 537. p. 
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igazgató), valamint a német szuperintendensek írtak alá. A német „nemzeti mozgalmat” 

védő kiáltványt Angliába és az Amerikai Egyesült Államokba címezték a következő 

tartalommal:  

 

„Alulírottak, mint a methodista egyház németországi vezetői tiltakozunk az angliai és 
amerikai sajtónak azon ténykedései ellen amelyekkel azt hirdeti, hogy Németországban 
zsidóüldözések és hajmeresztő cselekedetek folynak a nemzeti mozgalom részéről. 
 Kísérletét látjuk ebben a háború rettenetes propagandájának felélesztésére, 
amelytől a népek lelkülete még alig szabadult meg; és ami által a törekvés a nemzetek 
közötti megértésre súlyosan veszélyeztetve van. 
 Eltekintve egyes felelőtlen elemek túlkapásaitól, akik ellen az új kormány 
azonnal és a legszigorúbban járt el, a rend és nyugalom veszélyeztetve soha nem volt. 
 Egyházunk mindég vezetett ama törekvésben, hogy a nemzetek közötti valódi 
békét létesítsen. A német methodisták akik Németország minden államában képviselve 
vannak a világ methodistáihoz a valóság és igazságszeretet alapján kiáltványt intézünk, 
hogy eme hazug és Németország romlását célzó propagandát segítsenek leküzdeni.”974 
  

Nem segítette a magyarországi metodisták számára az események objektív értékelését a 

hír után tett rövid megjegyzés, mely szerint „hasonló tényállásról értesített levélben 

Funk Márton volt magyarországi szuperintendensünk is a német viszonyokat illetőleg”. 

A zsidó-kérdéssel szembeni egyházi értetlenséget és tájékozatlanságot egy 1933 

szeptemberében a Basler Volksbote-ból átvett hír leközlése tükrözte leginkább, amely a 

Népszövetségben elhangzó, zsidókat védő beszéd nyomán a Romániában elnyomott 

magyarokra, valamint a Dél-Tirolban és Lengyelországban hátrányos 

megkülönböztetésben részesített németekre hívta fel a figyelmet.975 Ebbe a 

gondolatmenetbe illeszthetők be a Németországi Methodista Egyház Centrálkonferen-

ciájának második üléséről beszámoló – megrázó – mondatok Funk Márton tollából, 

1940 végéről: 

 

„Új, nagy feladataink vannak az Ostmarkban, a szudéta vidéken, a Protektorátusban és 
a keleten visszanyert területeken, ahol már korábban is munkálkodtunk. Melle püspök 
hangsúlyozta, hogy nem politizálunk, hanem az Írás iránti engedelmességben a 
felsőségnek alattvalói vagyunk, és tőle nem várunk el mást, mint szabadságot az 
evangélium hirdetésére. Elvünk a szabad egyház és így az államtól nem várunk 
pénzügyi támogatást, sem evangélizációt, sem azt, hogy tagokat szerezzen nekünk. – A 
Führernek hódoló táviratot küldtünk.”976 
 

                                                 
974 Békeharang. 1933/5. 
975 Békeharang. 1933/9. Hasonló gondolatmenet: 1935/1.-ben. 
976 Békeharang. 1940/12. Hasonló a hozzáállás Mussolinihez. Ld. Békeharang 1935/4. 
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Ez utóbbi megjegyzés világít rá leginkább a németországi metodisták ellentmondásos 

munkájára. Annak ellenére, hogy az egyház nem szándékozott politizálni, a távirattal 

mégis megtette ezt, az elhatárolódás üzenete helyett, „hódoló” álláspontra helyezkedve 

akaratlanul is pártolnak és támogatnak. Hitler neve egyébként 1933-ban fordult elő első 

alkalommal az egyház lapjában. Ekkor a londoni Sunday Express hírét hozták, 

amelyben Lord Lloyd egyiptomi kormányzó a német külpolitika bírálata mellett arra 

hívta fel a figyelmet, hogy „Hitler és emberei sokat tettek Németországért”: „Hitlernek 

sikerült egyesíteni a német nemzetet”, „de nemcsak Németországért tett sokat, hanem 

egész Európáért, mert megakadályozta a kommunizmusnak nyugatra való terjedését”.977 

E néhány sor rávilágít arra a tényre, hogy a korabeli Európában a hitleri Németország 

megítélése korántsem volt egyértelmű. A tisztánlátást kétségtelenül nehezítette az a por-

hintés is, mely magától Hitlertől származott. 1934-ben a következőket olvassuk a Béke-

harangban: Hitler szerint Luther, Nagy Frigyes és Bismarck közül „Luther a 

legnagyobb, mert ő tette lehetővé a német törzsek egyesülését azáltal, hogy a biblia 

német fordításával egységes nyelvet ajándékozott. Mióta hallottam, hogy Bismarck 

minden reggel olvasta a herrnhuti gyülekezet jeligés könyvét én is teszem. És 

biztosíthatom önöket, hogy minden fontos elhatározásnál a testvérgyülekezet vezérigéje 

értékes lett számomra.”978  

 

A Führerhez fűződő bonyolult viszonyulást jelzi egy 1938 áprilisában megjelenő 

újsághír (Hitler ajándéka egy német methodista gyülekezetnek címmel), amely szerint a 

Führer 10 ezer márkát adományozott a Schneidemühle-ben működő metodista közösség 

számára orgonavásárlásra.979 Bár a németországi egyház lapjában (Der Evangelist) 

megjelenő híradáshoz, és a váratlanul érkező támogatáshoz a magyarok hozzáfűzték: 

„Mi sem adományt, sem munkánk értékelését, sem személyünk megbecsülését nem 

kérjük, csupán az a vágyunk, hogy nyugodtan és szabadon hirdethessük Krisztust”, a 

cikkíró Liebstöckl Jenő fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a „Német birodalom 

vezérének” „nemes adománya” a metodista munka megbecsüléséről, értékeléséről 

tanúskodik.980 A „Hitler Kancellár által ajándékozott orgona” ünnepélyes felavatása 

októberben egy mondatos hírként külön megemlítésre került.981 Hasonlóképpen 

                                                 
977 Békeharang. 1933/9. 
978 Békeharang. 1934/4. 
979 Békeharang. 1938/4. 
980 Békeharang. 1938/4. 
981 Békeharang. 1938/8. 
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számoltak be arról a kitüntetésről, melyet Hitler egy bolgár metodista lelkésznek 

adományozott, ugyancsak 1938-ban. Georg Siwriew egy az I. világháború során a 

Fekete-tengerben elsüllyedt német tengeralattjáró hősi halottainak állított emlékmű előtt 

tartott istentiszteletért és megemlékezésért kapta meg a vörös sasrend harmadik osztályú 

szolgálati keresztjét. A magyar hírszerkesztő megjegyzése szerint a metodista lelkész 

„az Úrért és az Ő ügyéért” tette, amit tett, ám „szerepléséről és kitüntetéséről” 

„örömmel emlékezünk meg”, „mert úgy érezzük, hogy ez nemcsak az ő, hanem 

egyházunk munkájának a megbecsülését is jelenti”.982 Talán e két beszámolóból, illetve 

a hozzájuk fűzött kiegészítésekből is kitűnik, hogy a magyarországi egyház milyen 

pozícióból szemlélte az 1930-as évek politikai környezetét. Mindkét esetben 

kulcsfogalomként tűnik ki a „megbecsülés”. Egy olyan egyház lapja hangsúlyozta ezt a 

mozzanatot, amely az 1920-as évek óta éppen a magyarországi megbecsüléséért, 

egészen pontosan az elismeréséért küzdött – egyelőre sikertelenül. Itt kell 

megemlítenünk, hogy a korabeli magyar társadalom ugyancsak sajátosan viszonyult a 

náci Németországhoz. Nagy általánosságban elmondható, hogy a társadalom jelentős 

része kényszerpályán mozgott, az események láttán „a németek, s személy szerint Hitler 

iránt Trianon orvoslásáért” hálát érzett.983 Ez lehet a magyarázata annak a ténynek, hogy 

Magyarországon, más megszállt országokkal ellentétben, nem bontakozott ki földalatti 

ellenállási mozgalom, illetve csak meglehetősen későn történt erre irányuló kísérlet 

(Bajcsy-Zsilinszky Endre vezetésével 1944. november 9-én alakult meg a néhány hét 

alatt árulás folytán felszámolt Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága). 

 

A magyarországi metodisták zsidó mentő tevékenysége szervezett formában nem 

ismert, a téma alaposabb kutatást igényel. Szuhánszky T. Gábor említést tesz arról, 

hogy a fővárosban a gyülekezeti tagok közül többen (pl. Hecker Ádám családja) is 

bújtatták barátaikat, ismerőseiket. Ugyancsak ő említi, hogy a gyülekezet zsidó tagjai 

közül többeket is elhurcoltak.984 Különösen fontos lenne a svájci követség metodista 

alkonzuljának, Carl Lutz (1895-1975) magyarországi egyházi kapcsolódásainak 

megismerése. Lutz, aki 1942-1945 között – az általa kiadott Palesztina-igazolványok, a 

svájci menlevelek és a Svájc által védett konzulátusi és egyéb épületek útján – több 

                                                 
982 Békeharang. 1939/1.  
983 Romsics. (2001) 550. p. 
984 Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 20. 
században. In: Lakatos. 277. p., A zsidók elhurcolásáról ld. még Szécsey János beszámolója 1958. 2. 
oldal MMEL IV. 48. Budapesti Körzet 1. doboz  



 198 

tízezer budapesti zsidót (becslések szerint mintegy 62 ezer embert) mentett meg,985 a 

visszaemlékezés szerint a metodista egyházközpontban működő német gyülekezetbe 

járt, jó barátja és lelkigondozója volt a gyülekezet lelkésze, Hecker Ádám. Szuhánszky 

szerint Lutz-nak a gyülekezettel nem volt kapcsolata, de Hecker Ádám fia, Frigyes úgy 

emlékszik, hogy a gyülekezet rendszeres látogatója volt. A lelkigondozói 

beszélgetéseikre – melyeket Lutz éppen a nagy kockázattal járó zsidómentés miatt 

igényelt – a Gellért-hegyen került sor, mivel a lelkészi irodát nem tartották 

biztonságosnak.986 Lutz nevéről sajnálatos módon rendszeresen megfeledkezik a 

szakirodalom, pedig a 200 ezres fővárosi zsidóság csaknem harmadának megmentése 

köthető személyéhez (összesen mintegy 120 ezren maradtak életben).987 

 

A magyarországi metodista egyházi állapotok súlyosbodásának első világos jelei a 

1941-es esztendőben mutatkoztak. Ebben az évben a püspök már nem tudott beutazni 

Európába, s nem vett részt az évi konferenciákon.988 Az 1941-es magyar Évi 

Konferencián azonban – a végbement területi változások eredményeként – szinte az első 

nemzedék élete elevenedett meg. A Nyíregyházán megrendezett találkozót az egykor 

Bácskában szolgáló Otto Melle püspök vezette, az egyház szuperintendense a bácskai 

születésű Tessényi János, a konferencia lelkészi és laikus küldöttei között pedig ott 

ültek a bácskai, bánáti gyülekezetek vezetői is. Melle, aki négy évtizeddel korábban 

tartotta első prédikációit a Délvidéken, 1941 szeptemberében a konferencián vénné 

avatta fel Tessényi Zoltánt és Zimre Gyulát, valamint a volt jugoszláv területről 

Lichtenberger Theodort és Dobos Jánost (utóbbiakat feltehetően csak diakónussá). Az 

ünnepélyes konferencia páratlan pillanataként a püspök az egyház történetében először 

avatott diakónussá laikus tagot, a nyíregyházi Grexa Mihály személyében. (Az esemény 

szeptember 28-án Újverbászon is megismétlődött, ahol Melle püspök Jakob Gyula 

laikus lelkészt avatta fel diakónusnak. A Bácskában ez ugyancsak az első esetnek 

számított.989) Ugyancsak páratlan pillanata volt a magyarországi metodizmus 

történetének, amikor 1942. április 29-én a visszacsatolt bácskai területen, az újverbászi 

metodista templom adott otthont a következő évi konferencia megnyitó 

                                                 
985 Theo Tschuy: Becsület és bátorság. Carl Lutz és a budapesti zsidók. Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 
2002. 283. p. 
986 Dr. Hecker Frigyes közlése (2010. november 11.) és Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi 
Metodista Egyház szociáldiakóniai munkájáról a 20. században. 277. p. 
987 Tschuy. 282. p. Lutzot például Gergely (2004) sem említi. 105. 
988 Békeharang. 1941/3. 
989 Békeharang. 1940/11. 
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istentiszteletének. A magyarországi metodisták gyakorlatilag „hazatértek”, hiszen 

Újverbász az első metodista nemzedék életének szülővárosa volt. 1898-ban Robert 

Möller bécsi lelkész első bácskai látogatásai alkalmával többek között itt tartotta meg 

első prédikációit, ahogy 1900 karácsonyán az ide költöző Otto Melle is. Az 1942-es 

konferencián ugyancsak Melle püspök elnökölt, aki ugyanannál a családnál szállt meg, 

mint négy évtizeddel korábban (feltehetően a Jakob családnál).990 1943-ban csúszással, 

csak augusztus végén került sor az Évi Konferenciára (a megszokottak szerint négy 

napos, csütörtöktől vasárnapig tartó időtartamban), amelyen a püspök már nem tudott 

részt venni, a gyülekezetek laikus küldöttei azonban jelen voltak. A konferenciának a 

háborús viszonyok okán egyetlen külföldi vendége sem volt.991 A következő évi 

konferencia helyszínéül Hecker Henrik Szegedet ajánlotta fel.992 

 

A német megszállást (1944. március 19.) követően az egyházi források vészesen 

megfogyatkoznak. Az ország helyzete gyorsan radikalizálódott: március 28-án 

feloszlatták a baloldali és a polgári ellenzéki pártokat, 29-étől a zsidókat a hatágú sárga 

csillag viselésére kötelezték, megkezdődött a gettókba gyűjtés, illetve a zsidók 

vagyonának elkobzása. Március-április folyamán a Gestapo 3000 személyt vett 

őrizetbe.993 Május közepén hagyta el az országot az első „halálvonat”, a cinkos magyar 

hatóságok június végére, vagyis másfél hónap alatt, több mint 400 ezer főt deportáltak, 

ami a németek minden korábbi eredményét túlszárnyalta.994 Közben az országban a 

németbarát szélsőjobboldali újságok kivételével betiltották a napilapokat. 1944 

júniusában, a Békeharang utolsó megjelent számában a szuperintendens még hírül adta, 

hogy az egyház vezetősége május elején Budakeszin úgy határozott, a soros évi 

konferenciát kényszerűségből, bizonytalan időre elhalasztja. A Békeharang 35. 

évfolyamában így csak hat szám jelenhetett meg, ezekkel fejeződött be a lap története: 

1945-től – egészen 1983-ig – a metodistáknak nem volt rendszeresen kiadott 

folyóiratuk. (A baptista hetilap, a Békehírnök, 1944. december 16-án jelent meg 

utoljára, bár a Kürt című baptista ifjúsági lapot már az év áprilisában beszüntették.995 A 

baptisták már 1945 szeptemberében elindították új havilapjukat a Lelki életet, amely 

                                                 
990 Békeharang. 1942/5., 1942/6. 
991 Békeharang. 1943/10. 
992 Jk. 1943. 9. p. 
993 Romsics. (2001) 550. p. 
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1951 márciusáig működhetett.996) 1944 júniusában a lelkészek közül csak Dobos János 

teljesített katonai szolgálatot. Az április 3-án kezdődő, majd fokozódó fővárosi 

bombázások egyelőre megkímélték a gyülekezetek tagjait és épületeit. Melle püspök 

ugyanekkor Berlinből arról számolt be, hogy a városban egyetlen metodista templom és 

imaház sem maradt sértetlen, a „terror támadások” következtében két épület teljesen 

elpusztult.997 Magyarország nyolc hónapon keresztül volt hadműveleti terület, amelynek 

során mindenekelőtt a fővárosi, illetve főváros környéki gyülekezetek, egyházi 

ingatlanok szenvedtek kárt: találat érte az VI. kerületi egyházközponti épületet, és 

teljesen elpusztult az angyalföldi metodista imaház Mire október 15-én sor került a 

sikertelenül végrehajtott kiugrási kísérletre, a szovjet csapatok már egy hónapja az 

ország területén tartózkodtak, erdélyi területeken folytak a harcok. Október 11-én 

foglalták el Szegedet, november 1-én Nyíregyházát, december 3-án Miskolcot.998 Ezek 

a metodista gyülekezeti körzetek kezdhették meg leghamarabb a háborús károk 

összesítését, s készülhettek fel az új körülmények között munkájukra. Az ország nyugati 

felében azonban a harcok még hónapokig folytak, a főváros pesti oldala csak a 

következő év januárjában szabadult fel.  

 

 

4.8. AZ 1945-1948 KÖZÖTTI IDŐSZAK 

 

A vizsgált időszak egyházi életének tárgyalásakor jó kiindulópontnak mutatkozik az 

felekezetközi kapcsolatok vizsgálata. Ez az a terület, ahol a világháborús tragédiák és 

nehézségek látványos, s egyúttal tartós előrelépést hoztak. A metodista egyház 1920-as, 

1930-as években tapasztalható ökumenikus nyitottsága az 1940-es évek közepére ért 

célba. 1944-re ellentmondásos helyzet alakult ki: miközben a hatalom a kisegyházak 

zömét üldözte, illegalitásba kényszerítette, azok nem olvadtak fel a bejegyzett, vagy 

elismert felekezetekben. A nehézségek a közösségek „belső kohéziójának” 

növekedéséhez, és a kisegyházak egymásközti összefogásához vezettek.999 Ennek 

jegyében került megalakításra 1944 októberében Kiss Ferenc (1889-1966) anatómus 

                                                 
996 Mészáros Kálmán: A háború és az újjáépítés ideje (1938-1949). In: Bereczki. (1996) 204. p., Kovács 
Géza: Az önkényuralom árnyékában (1949-1989). In: Bereczki. (1996) 229. p. 1957-ben kaptak 
engedélyt a Békehírnök újraindítására. 
997 Békeharang. 1944/5. 
998 Romsics. (2001) 552. 
999 Balogh Margit: A kisegyházak (1920-1944). In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. 
században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 385. p. 
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orvosprofesszor (a Keresztyén Testvérgyülekezet vezetője) és Somogyi Ferenc (a 

Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke) vezetésével négy szabadegyházi 

közösség részvételével (adventisták, baptisták, Testvérgyülekezet, Üdvhadsereg), a 

Szabadegyházak Szövetsége (SZESZ). (Más forrás szerint 1944 októberében már a 

tagok között voltak a metodisták is.1000) A tagegyházak ekkor együttesen felhatalmazták 

dr. Kiss Ferenc orvosprofesszort, hogy a szövetség ügyében eljárjon.1001 A négy 

felekezet vezetői már 1943 októbere óta „baráti kötelékben” álltak, de csak egy év 

elteltével határozták el a szövetség megalakítását.1002 A metodisták és az ókatolikusok 

hivatalosan (a fenn maradt SZESZ jegyzőkönyv szerint) 1945. március 7-én 

csatlakoztak a szervezethez,1003 amelyet az 1945. július 30-án kelt 250 105/1945. VI. 3. 

sz. belügyminiszteri rendelet hivatalosan is engedélyezett. Ekkorra a tagegyházak között 

már hét felekezetet találunk: a baptista, a metodista, az adventista, az ókatolikus 

közösségeket, a Keresztyén Testvér Gyülekezetet, továbbá az Üdvhadsereg és a 

Krisztushívő Zsidók Szövetségének gyülekezeteit. (A tagegyházak összetétele rövidesen 

megváltozott, mivel néhány közösség – így az Üdvhadsereg és a Krisztushívő Zsidók 

Szövetségének gyülekezetei – 1945-re már csak névleg léteztek, tagjaik ugyanis 

kénytelenek voltak más szabadegyházakhoz csatlakozni. 1947-1948-ban hasonló sorsra 

jutott az Ókatolikus Egyház is).1004 Az egymással összefogó és bejegyzett szervezetet 

alakító kisegyházak szép ünnepségének adott otthont 1946. november 2-án a 

Zeneakadémia nagyterme, ahol a reformáció és a vallásszabadság küzdelmeinek 

emlékére gyűltek egybe.1005 A vallásszabadságot méltató alternatív vallási közösségek 

azonban nem sokáig ünnepelhettek. Az 1948-ban bekövetkező politikai fordulat a 

kisegyházi közösségeknek sem kedvezett. A rendszer kivétel nélkül minden autonóm 

közösséget felszámolt, vagy ellenőrzése alá vont. A megszüntetést elkerülő egyesületek, 

szövetségek „rövid pórázon tartva az állami ellenőrzés bázisaivá” lettek. Ez a folyamat 

játszódott le a Szabadegyházak Szövetségében is, amely ugyan elkerülte a felszámolást, 

ám felülről ellenőrzött és irányított testületté alakult át, 1950-től a Szabadegyházak 

Tanácsa névvel.1006  

                                                 
1000 Lukátsi. (1990) 148. p. 
1001 Lukátsi. (1990) 148. p. 
1002 Szabadegyházak Szövetségének jegyzőkönyve. Budapest, 1944. október 5. In: www.kisegyhazkutato.hu 
1003 Szabadegyházak Szövetségének jegyzőkönyve. Budapest, 1945. március 7. In: www.kisegyhazkutato.hu 
1004 Balogh Margit: Kisegyházak, szabadegyházak (1945-1989). In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): 
Magyarország a XX. században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 435. p. 
1005 Mészáros. In: Bereczki. (1996) 209. p. 
1006 Balogh Margit: Kisegyházak, szabadegyházak (1945-1989). In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): 
Magyarország a XX. században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 435. p. 
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A nagyobb magyarországi felekezetek ökumenikus együttműködésének másik ága 

ugyancsak 1943-tól kezdett kibontakozni. A háborús veszteségek és a menekültek 

áradatának láttán a református és az evangélikus egyház 1943. június 26-án Egyetemes 

Egyháztanács Magyarországi Bizottsága néven megalakította az egyházak általi 

segítségnyújtás különbizottságát. A háború után az újjáépítésben és a menekültek 

támogatásában e bizottságra újabb feladatok vártak, amely munkához további öt 

felekezet csatlakozott (a görögkeleti szerb, a baptista, a metodista és az unitárius 

egyházak, valamint az Üdvhadsereg). Így alakult meg 1946. február 4-én a Magyar 

Ökumenikus Újjáépítési Bizottság.1007 Az egyházak háború utáni összefogása teljes 

mértékben indokolt, sőt sürgető volt: a háborúban az ország nemzeti vagyonának mintegy 

40%-át veszítette el. Magyarország teljes embervesztesége a háború során kb. 900 ezer fő 

volt (közülük kb. 450 ezer a zsidó áldozatok száma), 600 ezren szovjet, 300 ezren 

angolszász fogságba estek, közülük 1947-ig mindössze 200 ezren tértek haza. A szovjet 

megszállás során további 200 ezer civilt hurcoltak el.1008 Az újjáépítési bizottságba tehát 

az 1944-ben létrejött Szabadegyházak Szövetségének több felekezete is bekapcsolódott 

(baptista, metodista, Üdvhadsereg). A közeledés fontos előzménye volt a Református 

Szabad Tanács 1946-os ülésén született határozat, amely nyilatkozatban kért bocsánatot a 

magyarországi szabadegyházaktól az elmúlt évtizedek testvérietlen magatartásáért.1009 

1947. június 17-én újabb szervezeti átalakításra került sor, ekkor jött létre a Magyar 

Ökumenikus Bizottság. A következő évtől a bizottság „ugyanúgy kényszerpályára 

került, mint az összes többi be nem tiltott egyházi, társadalmi és politikai szervezet” – 

fogalmaz Balogh Margit, ami a felekezetközi egyházi szervezet állami ellenőrzésére 

utal.1010 

 

Bár az ökumenikus kapcsolatok új kibontakozásában a metodisták aktívan részt vettek, 

a második világháború összességében roppant mély sebeket ejtett az egyház második 

nemzedékén. Az 1945-1956 közötti időszak a magyarországi metodizmus történetében 

– az 1919-1920-as újrakezdés után – a második nagy kihívást hozta. A több mint egy 

évtizedes periódus – annak ellenére, hogy a még élő idősebb generáció „ébredési 

                                                 
1007 Balogh Margit: Ökumené. In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. században. II. 
kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 395. p. A bizottság szolgálata, az élelmiszer-, gyógyszer- és 
ruhaelosztással, pénzsegélyek és kölcsönök juttatásával mindezidáig nem került felmérésre. 
1008 Gergely. (2004) 107. p. 
1009 Lelki élet. 1946. október 
1010 Balogh Margit: Ökumené. In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. században. II. 
kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 395. p. 
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időként”, a magyarországi kereszténység megújulásának koraként emlegeti – egy nehéz 

átmeneti korszaka volt az egyháznak. A bő évtizedes átmenet jellegzetessége, hogy a 

világháború utóhatásaként egy folyamatosan, éveken keresztül bővülő veszteséglista 

terhelte az egyházat. A nehezen számszerűsíthető károk arányát az egyik forrás 60%-

ban határozza meg.1011  

 

A metodista egyház súlyos helyzete leginkább abban fejeződött ki, hogy vezetői szinten 

felmerült az egyház magyarországi missziójának megszüntetése, illetve a hátramaradó 

gyülekezetek más kisegyházba történő becsatlakozásának gondolata.1012 A 

visszaemlékező szerint a tárgyalások a Keresztyén Testvérgyülekezettel folytak, amely 

dogmatikailag viszonylag közel állt a metodistákhoz.1013 (Mint már említettük 1945-

1948 között hasonló döntésre került sor az Üdvhadseregben, a Krisztushívó Zsidók 

Szövetségében és az Ókatolikus Egyházban is.) E váratlan eshetőség kialakulásának 

pontos körülményei nem ismertek, a háttérben a háborús károk, illetve a német és 

szlovák közösségek megszűnésének folyamata állhatott – és minden bizonnyal a 

Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) ténykedése. A Kliment Jefremovics Vorosilov 

altábornagy által vezetett SZEB a pártok alakulása és működése, illetve a 

sajtóorgánumok indítása mellett, az államközi kapcsolattartás módozatait is ellenőrizte. 

A szovjet érdekszférába sorolt Magyarországon a SZEB-nek kétségtelenül sem a svájci 

püspökséggel való kapcsolatartás, sem az Egyesült Államokbeli anyaegyházzal történő 

kapcsolatfelvétel nem állt érdekében. Püspöki látogatásra 1956-ig mindössze egyetlen 

alkalommal volt lehetőség, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az egyház 

vezetésének világháború előtti szisztémája nem folytatódhatott. A külföldi székhelyű 

püspökséggel a magyarországi metodizmus tulajdonképpen kiszolgáltatott helyzetben 

állt, működését viszonylag egyszerű úton, a beutazás korlátozásával is meg lehetett 

nehezíteni. A háború utáni első és egyetlen szabályos konferenciára 1947-ben került sor, 

november elején a pesti egyházközpontban, Paul Neff Garber (1899-1972, szolgálati 

ideje: 1944-1952 és 1965-1966) püspök elnökletével. (Garber püspök William Walter 

Peele [1940-1941] és Arthur James Moore [1941-1944] püspökök utódjaként 1952-ig 

                                                 
1011 Wilhelm Nausner: Beachtenswertes aus dem Leben der Evangelisch-methodistischen Kirche in 
Ungarn von 1945-1983. In: Uő.: Erlebtes, erlesenes, erkanntes. Servitas, Dienst am Nächsten HV, Linz, 
2010. 113. p. 
1012 Hecker Frigyes: A Magyarországi Metodista Egyház története 1945-től napjainkig. In: Lakatos. 191. 
p., Hecker Ádám: 25 év egyházi eseményei. MMEL I/3. Szuperintendensi levelezés. 3. doboz. 
1013 Szigeti Jenő közlése. Budapest, 2011. május 27. Szigeti emlékei szerint dr. Kiss Ferenc anatómus 
professzor levelezésében talált utalásokat a csatlakozási tárgyalásokra. 
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vezette a centrálkonferenciát.) Az országos kapcsolattartást nehezítette, hogy az egyház 

lapja – mint már említettük – sem 1945-ben, sem a későbbiekben nem indult újra.1014 A 

Baptista Hitközség már 1945. március 25-én „hivatalosan” is életjelet adott magáról egy 

körlevél útján, szeptembertől pedig megindult a Békehírnök utóda, a havai 

rendszerességgel megjelenő Lelki Élet.1015 Az 1947. november 7-én kezdődő 

konferencia különleges döntése volt, hogy egy 19 éves fővárosi lelkészjelölt, Iványi 

Tibor (1928-2009), gyülekezetalapítási megbízatást kapott Szolnokon. 1957-es 

visszaemlékezése szerint az egyházat az „országos munka kiterjesztésének” szándéka 

vezérelte. A kapcsolat egy korábbi dombóvári metodistán keresztül jött létre, akinek 

lakásában november 21-én tartották meg az első szolnoki istentiszteletet.1016 Ugyanezen 

év elején az egyház ifjúsági körlevelet indított Harsona címmel. (Mint már 

megjegyeztük a baptista ifjúsági újság a Kürt címet viselte.) A lap a Methodista Ifjúsági 

Szövetség kiadványaként jelent meg, a kiadás pontosabb adatai (első szám megjelenése, 

a kiadás rendszeressége) egyelőre ismeretlenek előttünk, mint ahogy a szövetség 

megalakulásának körülményeit sem ismerjük.1017       

 

A nemzetközi egyháztól a metodisták az 1947-es Évi Konferenciát követően először 

1956-ban, a baptisták 1955-ben találkozhattak hivatalos képviselővel.1018 Ennek 

egyenes következményeként az egyház nyugati támogatásának lehetősége – amely az I. 

világháború után meghatározó mértékben járult hozzá a metodista misszió 

újraalapításához – esélyt sem kaphatott. Természetesen a németországi teológiai képzés 

is megszakadt, aminek hosszú távú, az egész egyház lelkiségét befolyásoló 

következménye lett. Wladár Antónia visszaemlékezésében az ítélkező, törvényeskedő 

magatartás kialakulására utalva a következő szavakkal jellemezte az 1945 utáni 

metodisták kegyességét: 

 

„A háborút követően a pietista kegyesség nagy hatást gyakorolt ránk. Ma már azt kell 
mondanunk: sajnos. Nem voltak jó teológiai alapjaink, és csak nagyon kevés teológiai 

                                                 
1014 Legalábbis 2010-ig. A lapindítás 100 éves jubileumához kapcsolódva az egyház Missziós Bizottsága 
ebben az évben Békeharang címmel indította útjára elektronikus hírlevelét. 
1015 Mészáros Kálmán: A háború és az újjáépítés ideje (1938-1949). In: Bereczki. (1996) 203-204. p. 
1016 Iványi Tibor jelentése az első szolnoki negyedévi konferencián, melyet 1957. július 9-én tart a 
szolnoki gyülekezet, Szolnokon. Magyarországi Metodista Egyház Szolnoki Körzeti Levéltár. Szolnoki 
Gyülekezet történet mappa. Az ismeretlen dombóvári még 1947-ben elhagyta a metodista missziót. 
1017 Magyarországi Metodista Egyház Szegedi Körzeti Levéltár. Harsona a Methodista Ifjúsági Szövetség 
körlevelei 1947 mappa. 
1018 Szebeni. (1981) 30. p. 
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ismerettel rendelkeztünk. Nem volt teológiánk és nem volt egyházrendünk. Ugyanakkor 
nagyon kegyesek voltunk. Ezáltal pedig sok dolog esett Isten ítélete alá.”1019  
 

A külföldi kapcsolatok ápolásának kérdése látványos formában, politika szinten 1947. 

július 10-ével kapott nyilvánvaló, elutasító választ. A szovjet irányelvnek megfelelően 

Magyarország ekkor utasította el a Marshall-tervet, az Egyesült Államok európai 

újjáépítési programját. A nyugati államokkal való szembenállásról tanúskodott az 1948 

szeptemberében „nyilvánosságra hozott” szabotázscselekmény, amely a Magyar-

amerikai Olajipari Részvénytársaságot „leplezte le”. A politikai per célja a nyugati 

tőkeérdekeltségek megszerzése volt.1020  

 

Kommunista ténykedés nyomán, 1946 nyarán feloszlatásra kerültek a társadalmi, 

valláserkölcsi, ifjúsági és kulturális egyesületek. Ezzel a civil társadalom 

szervezeteinek, vagyis a „szabadság kis köreinek” rendszere lett megroppantva. A 

többpárti demokrácia felszámolása felé történő fordulatot 1947 februárjában a 

kormányzó Független Kisgazdapárt főtitkárának, Kovács Béla letartóztatásától és 

vizsgálat nélküli elhurcolásától számíthatjuk. (A kormánytagokat, a pártok vezetői 

politikusait és a parlamenti képviselőket már 1945 óta szoros megfigyelés alatt tartotta a 

kommunista irányítású politikai rendőrség.1021) Az állampárti diktatúra 

megteremtésének kezdetét a Magyar Függetlenségi Párt 49 mandátumának 

megsemmisítése hozta ugyanezen év őszén. 1948 elejére a többpártrendszer már csak 

formálisnak számított. A politikai, hatalmi harccal párhuzamosan zajlottak a gazdasági 

és szellemi élet erőszakos átalakítási törekvései is. Ezek egyházi vonatkozása volt az 

1948 nyarán sorra kerülő iskolaállamosítási program is, melynek keretében a keresztény 

világnézeti alternatívák háttérbe szorítását, s a marxista-leninista „világnézet” 

kizárólagossá tételét igyekeztek megvalósítani.1022 Két nappal a Magyar Dolgozók 

Pártjának (MDP) megalakulását követően, július 16-án törvénybe is iktatták 6500 

felekezeti iskola államosítását. A rendelkezés ellen tiltakozó egyházvezetőket – 

Mindszenty József hercegprímást, Ordass Lajos evangélikus és Ravasz László 

református püspököket – 1948 során egymás után állították félre, vagy börtönözték be. 

                                                 
1019 Idézi: Nausner. 115. p. 
1020 Gyarmati György: Magyarország a II. világháborútól napjainkig (1944/45-2000). In: Tóth István 
György (Szerk.): Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 577. p. 
1021 Gyarmati. (2001) 561. p. 
1022 Gergely. (2004) 114-115. p. 
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Az ellenük történt fellépések egyszerre szolgálták az egyház megtörését és a hívő 

közösségek megfélemlítését.1023 Ugyanez év nyarán (augusztus 3-án) mondott le Tildy 

Zoltán köztársasági elnök is. 1949-től már egyértelműen a „törvénytelenség időszaka”, a 

„törvénytelen szocializmus” kora vette kezdetét, amely 1953-ig egy kiszámíthatatlan és 

totális terroruralmat valósított meg Magyarországon.1024 (Többek között 1949-ben 

hajtották végre a még működő pártok felszámolását, a napilapok, folyóiratok 

megszüntetését, a népi kollégiumok bezárását.) 

 

A korszak jellemző ellentmondása, hogy mindezek ellenére ekkor került sor az egyház 

állami elismerésére. A metodisták, mint azt már kifejtettük, a két világháború között 

folyamatosan ostromolták beadványaikkal az illetékes minisztériumi szerveket az 

elismerés megszerzéséért. Bár a Horthy rendszer idején különleges elbírálás alá estek, 

az elismerést mégsem sikerült megkapniuk. Az önmagát „evangéliumi 

szabadegyházként” 1025 meghatározó metodista vallási alternatíva végül – a 

Magyarországi Baptista Gyülekezetek Szövetségének 1905-ös elismerése után –, 1947. 

október 31-én (a 120000/1947. II. számú vallás és közoktatásügyi minisztériumi 

rendelet alapján) elismerésre került.1026 A helyzet váratlanságát tükrözi Garber püspök 

visszaemlékezése, aki történetesen éppen ezekben a napokban tartózkodott 

Magyarországon, és az Évi Konferencián elnökölt: „1947. november 6-án egy 

kommunista hivatalnok eljött az Évi Konferenciára, és mindenki meglepetésére 

elmondta, hogy a metodizmus (sic!) hivatalosan elismerésre került.”1027 A lépést 

nyilvánvalóan politikai érdek is vezérelte: az országról jó képet mutatott, ugyanakkor 

nem jelentett nagy „rizikót” egy szinte észrevehetetlen, a megszűnés határán álló vallási 

alternativitás. A metodista elismerés előzményének tekinthetjük, hogy az 1946. január 

31-én kikiáltott második köztársaság az 1946/6270. számú kormányrendelet alapján 

feloldotta a korábbi kisegyházi betiltásokat.1028 A háború befejezése, a többpárt-

rendszerű parlamentáris kormányzás átmeneti időszaka tehát feltűnő fordulatot hozott a 

                                                 
1023 Gyarmati. (2001) 576-577. 
1024 Gyarmati. (2001) 575-576. 
1025 Jelenléti ív. 1946. december 3. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
1026 Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. MTA Történettudo-
mányi Intézet, Budapest, 1993. 267. p. A Magyarországi Baptista Gyülekezetek Szövetsége 1947-ben 
megszűnt, szerepét a Baptista Hitközség vette át. 
1027 Roy Hunter Short: History of Methodism in Europe. Based upon the unfinished manuscript of Bishop 
N. Garber. Office of the Secretary of the Council of Bishops of The United Methodist Church, 1980. 120. 
p. Idézi: Zoltán Kovács: Methodism in Hungary. In: Methodist History. 2009. April. 
1028 Balogh Margit: Kisegyházak, szabadegyházak (1945-1989) In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): 
Magyarország a XX. században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 435. p. 
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magyarországi kisegyházak életében. Az 1946-os rendelet hatályon kívül helyezte 

azokat az intézkedéseket, amelyek az 1930-as, 1940-es években „a bevett vagy 

törvényesen elismert vallásfelekezetektől eltérő hitelveket követő vallásos 

gyülekezeteket, mint tilos szervezeteket föloszlatták, működésüket betiltották vagy 

vagyoni tárgyaik felől rendelkeztek”.1029 További fontos előrelépést hozott a nem sokkal 

a metodista egyház elismerése után született 1947. évi XXXIII. tc., mely megszüntette a 

felekezetek közti különbségtételt (az 1895. év XLIII. tc. szerinti bevett, elismert és el 

nem ismert felosztást).1030 A háború utáni egyházpolitikai változásoknak ösztönzést 

adhatott a Szabadegyházak Szövetségének 1945. márciusi nemzetgyűlési beadványa is. 

A korábbi vallásügyi szabályozás kritikáját megfogalmazó Szabad államban – Szabad 

egyház című memorandumban a szövetség elnöki tanácsa egy új, demokratikus 

vallásügyi törvény megalkotását kérte a törvényhozóktól: 

 

„Ha tehát jó munkát akarunk végezni és a magyar vallásszabadsági törvényt végre meg 
akarjuk csinálni, akkor hozzá kell fogni az igazi vallásszabadság érvényesülését gátló 
falak lebontásához: az állam és az egyház viszonyának megváltoztatásához, magyarán 
az állam és az egyház teljes szétválasztásához!”1031 
 

Az 1947-es törvény tehát régen áhított, fontos változásokat ígért a kisebb vallási 

közösségeknek. Az 1905-ben lényegében csak korlátozottan elismert baptista felekezet 

a fenti törvénnyel nyert jogorvoslást sérelmeire. Az új időket jelezte, hogy a kedvező 

törvényi szabályozást követően Somogyi Imre baptista hitközségi elöljáró és Tessényi 

János metodista szuperintendens Akiket az új vallásügyi törvény felszabadított címmel a 

rádióban tartottak beszédet. Mindketten a kedvező törvényalkotást és az új jogi 

helyzetet méltatták.1032 Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az 1947. évi XXXIII. tc. 

érvényben tartotta az 1895-ös törvénynek a felekezetté alakulás feltételeit rögzítő 

paragrafusait, vagyis nem vált minden felekezet azonnal elismertté. A kisegyházak egy 

részét 1948-ban ismerte el a kultuszminisztérium.1033  

 

                                                 
1029 Uo. 
1030 Uo. 
1031 A magyar vallásügyi törvények kritikája a Szabad Egyházak kiáltványában. In: Szabad Egyház – A 
magyarországi Szabadegyházak Szövetségének közleményei. é. n. 25. p. A memorandumról ld. 
bővebben: Rajki Zoltán: A kisegyházak és az 1947. évi XXXIII. törvény. In: Köbel. 85. p.   
1032 Mészáros Kálmán: A háború és az újjáépítés ideje (1938-1949). In: Bereczki. (1996) 205. p. A Magyar 
Rádió Archívumában a műsor nem maradt fenn. A Magyar Rádió a Szabadegyházak vallásos félórája 
címmel 1950-ig sugárzott kisegyházi műsort. Sajnos az adatbázisban egyetlen adás sem maradt fenn. 
1033 Fazekas. 204-205. p. 
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Itt érdemes megemlítenünk azt a körülményt, hogy a kisegyházak pozitívabb állami 

megítélésével egy időben a köztársaság parlamentáris rendszerében a „történelmi” egy-

házak egyes képviselői továbbra is komoly szerepet töltöttek be: Tildy Zoltán 

református lelkész 1945-től miniszterelnök, 1946-tól köztársasági elnök, Varga Béla 

katolikus plébános 1946-ban a nemzetgyűlés házelnöke volt. Az egyházügyi változások 

világos jeleként ugyanakkor az országgyűlésben már kisegyházi képviselő is helyet 

kaphatott. Az 1947. augusztus 31-i „kékcédulás” választásokon a Független 

Kisgazdapárt színeiben Kósa András (1923-2009) metodista képviselő listán parlamenti 

mandátumhoz jutott. (A párt ekkor összesen 68 mandátumot szerzett.)  

 

A nemzetközi kapcsolatok elvesztése mellett a legnagyobb traumát a tagság, illetve a 

gyülekezetek drasztikus csökkenése jelentette. Ezek hátterében a németek kitelepítését 

és a szlovák-magyar lakosságcserét kell látnunk, amelyek hatalmas csapást jelentettek 

az egyházra: a metodista tagoknak a becslések szerint mintegy 2/3-át vesztette el az 

egyház.1034 A németek kitelepítése több helyen nem csak megtépázta, hanem fel is 

számolta a gyülekezeteket. A kitelepítés a körzeteknek csaknem a felét érintette – a 

Pécs-Borjádi Körzet, a Györkönyi Körzet, a Dombóvári Körzetben Kaposszekcsőt, és a 

Budapest I. Körzetben működő német gyülekezetet –, hatásaként kettő szűnt meg (a 

Pécs-Borjádi Körzet és a központi német gyülekezet).1035 Az egyes körzetekben az 

eseményeket részletekbe menően nem ismerjük, kizárólag a györkönyi gyülekezet 

lelkészétől, Zimre Gyulától fennmaradt napló részletek útján kapunk betekintést e 

válságos hónapokba. Az idézett szakaszok a német gyülekezetekben szolgáló lelkészi 

munkatársak legmélyebb érzéseit és nehézségeit világítják meg a háború utáni 

hétköznapokban. A válogatott naplórészletekből kiderül, hogy a kitelepítés-kitelepülés 

fenyegetettsége 1944 végétől egészen 1947-ig fennállt. A felsorolt idézetekből 

egyértelműen kiderül, hogy a sváb gyülekezetek lelkészeinek igen komoly belső 

vívódást jelentett a gyülekezeti közösségektől való elszakadás. 

 

„[1944.] XI. 29. Fel lettünk szólítva, hogy hagyjuk el az országot! A tanácstalanság elég 
nagy. Sokat a vagyon tart vissza, a sokat a félelem – engem a bensőm, a lelkem! Oda 
adtam az életemet Jézusnak? Tulajdona vagyok? Akkor bízzam magam az Ő vezetésére és 
döntésére.”1036 

                                                 
1034 Short. 119. p. Idézi: Zoltán Kovács: Methodism in Hungary. In: Methodist History. 2009. April.  
1035 Short:. 119. p. Idézi: Zoltán Kovács: Methodism in Hungary. In: Methodist History. 2009. April. 
1036 Zimre Gyula: Jegyzetek. Györköny, 1944. XI. 4. – XII. 11. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai (1940-
1946) 1. doboz. 
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„[1945.] IV. 1. Istennek legyen hála – ezt a napot is megértük. Állítólag vége a 
háborúnak! Bár úgy is lenne – hiszen mindenki igen igen fáradt. Mit művelt néhány 
nagyravágyó ember! Ha mindenki megmaradt volna az Isten beszéde mellett és nem 
akartak volna senkit leigázni, és nem tekintette volna az egyik nép a másikat alacsonyabb 
rendűnek – és nem "érezte volna magát uralkodásra elhívottabbnak" – mindez nem 
történt volna meg. De az Úr ezt eleve megmondotta. Óriási népgyűlölet tölti meg a 
szíveket. Az bizonyos, hogy az emberek keresztyénségük dacára: vadak. Az önzés 
állatiassá teszi az embert.”1037 
 

„[1945.] V. 15. Két utcát kilakoltattak – kölcsön kenyér visszajár! Isten nem ver bottal! 
"Nyomorúság kezdete." – azt mondotta az Úr! Forrnak a nemzetek: ebben az úgynevezett 
élet halál harcban vajon ki veszi észre az idő komolyságát?”1038 
 

„[1945.] XI. 7. Telepeseket hoztak be – verekedés támadt – egy rendőr egy fiút agyonlőtt! 
Milyen nehéz ezeket a dolgokat végig nézni! Nem látunk rendeletet – ártatlan családokat 
is leltároztak.”1039 
 

„[1946.] V. 9. Napok óta gyengélkedem. Pesten voltam 10 napon át. Súlyos megpróbál-
tatások. Vajon mi az Úrnak velem a célja. Látom, hogy a környezet sorsa eldőlt – én mint 
magyar ember nem esem ezen megítélés alá – de az bizonyos, hogy engem is csalónak 
tekintenek. Hogyan ragaszkodtam én ehhez az én szegény hazámhoz és a magyar néphez 
– szívem e pofonok között holtpontra jut.”1040 
 
„[1946.] VI. 5. Binderék és Hädinger Lisi erősen helytelenítik az itt maradásért való 
lépéseket – mert hogy mindenki fut. Isten ismer engem. Ő tudja, hogy én nem tudok 
választást tenni menés és maradás között – és azt is tudja, hogy ha ismerném az ő 
akaratát azt tenném. Mivel világosan nem látok, ezért megteszem mindazt, ami kezem 
ügyébe kerül. Az zavarjon, hogy az egész falu rohan – és én is közéjük sorolom 
magam?”1041 
 
„[1946.] VIII. 30. Ma ismét lázban van az egész falu. A kiszállítás megindul! Az Úr adjon 
kegyelmet, hogy minden hívő csendben lehessen! Milyen nehéz néha az Úr döntéseit 
megérteni.”1042 
 
„[1946.] XI. 11. hétfő. Ma szállítják a németeket. Adja Isten, hogy a mieink nyugodtak és 
csendesek legyenek. Bár az Úr előtt nincsen lehetetlen, még az utolsó percben is 
megszabadulhatnak. Az ébresztőt fújják – vajon hányan aludtak az éjjel? Isten mindent 
tud! Testvéreinknek könnyebb lenne, ha én is német lennék és velük mennék – gondolom. 
De az Úr terve más. Kár, hogy többen indulnak el Jézus nélkül! Pedig milyen jó volna 
ezen az úton "fejedelmi kíséret".”1043 
                                                 
1037 Uo. 
1038 Zimre Gyula: Jegyzetek. Györköny, 1945. IV. 21. – V. 25. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai (1940-
1946) 1. doboz. 
1039 Uo. 
1040 Uo. 
1041 Uo. 
1042 Uo. 
1043 Uo. 
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„[1946.] XI. 15. Tegnap este 5 órakor harangoztak, mert Dorognál elindult a vonat. A 
mi testvéreink nyugodtak, sőt van, aki boldog – mert tudják, hogy Isten kezében van 
életük. Sok fájdalommal ápoltam ezt a népet – sokszor úgy tűnt fel, hogy az eredmény 
igen csekély – de azt látom ma: építeni kell a lelkeket, hogy ilyen megrázkódtatásnál 
azután legyen erő megállni a saját lábán, az Úrra támaszkodva. Így a halál völgyében 
is, amikor senki nem jöhet velük, egyedül kell menni – és egyéni hitünk az alap.”1044  
 

„[1947.] VII. 4. péntek. Ismét telepítés. Vaterékre is sor került újból! Isten legyen 
irgalmas a szülőkhöz – bármilyen nehéz és fájdalmas is, ha ez lelkük üdvének javát 
szolgálja – úgy legyen meg mindenben az Úr szent és tökéletes akarata.”1045 
 

 A németekre a kollektív felelősség elve alapján egész Közép-Kelet-Európában a 

jogfosztás és a kitelepítés várt. A nagyhatalmak potsdami konferenciáján Magyarország 

esetében 1945 közepén 500 ezer német kitelepítését határozták meg, amely eleve 

teljesíthetetlen követelés volt: a trianoni Magyarország területén összesen nem volt 

ennyi német. (A német nemzetiség eltávolítását egyébként a kommunista és a 

parasztpárti vezetők is támogatták.) A kitelepítés eredményeként, a háborút követő 

években mintegy 200 ezerrel csökkent a magyarországi németség száma.1046 

 

A kitelepítés kapcsán kell kitérnünk a Volksbund-kérdés ismertetésére is. A német 

kisebbség fasiszta jellegű szervezetének, a Volksbund-nak legális működését a 

szélsőjobboldal felé forduló Imrédy Béla 1938 novemberének végén tette lehetővé.1047 

Más megközelítés szerint az I. bécsi döntést követően a kormány a további revíziós 

sikerek reményében többek között ezzel a lépésével is németbarátságát igyekezett 

demonstrálni.1048 Hasonló okokból kifolyólag a II. bécsi döntés után (1940. augusztus 

30.) a Volksbund a magyarországi németek egyetlen törvényes szervezetévé vált.1049 

(1942-ben a német külpolitika elérte, hogy a Waffen-SS-be 20 ezer főt toborozhattak a 

magyarországi német nemzetiség önkénteseiből.1050) A Volksbund erőteljes 

problémaként jelent meg a dél-dunántúli egyházi közösségek életében. Evangélikus 

forrásokból tudjuk, hogy a szövetségbe való toborzásokat az ún. Volksbildungverein 

végezte. A visszaemlékezés szerint a toborzás Kaposszekcsőn a „bennszülöttek” között 

                                                 
1044 Uo. 
1045 Zimre Gyula: Jegyzetek. Györköny, 1947. VI. 2. – VII. 18. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai (1947-
1951) 2. doboz. 
1046 Gyarmati. (2001) 569. p. 
1047 Gergely. (2004) 91. p. 
1048 Romsics. (2001) 543. p. 
1049 Romsics. (2001) 544. p. 
1050 Gergely. (2004) 102. p. 
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nem tudott eredményt elérni, a Volksbund csak a környező településekről beköltözöttek 

körében hódított. Bár a toborzó szervezet agresszíven lépett fel, az egyházi életbe itt 

nem avatkozott bele, tagjait nem tiltotta el a templomlátogatástól, illetve az egyház 

életében való részvételtől. A hitélet gyakorlásának lehetősége azonban mindig a helyi 

Volksbund szervezet vezetésétől függött. Az egyházellenes irányt képviselő szerveződés 

tagjai változatos módszereket alkalmaztak a gyülekezetek életének megbénításában. A 

Volksbund vezetők esetenként a gyülekezeti presbitériumon keresztül igyekeztek 

meghiúsítani az egyházi összejöveteleket, megmozdulásokat. A gyülekezet ifjúsági 

egyesületeitől tagjaikat eltiltották. A lelkésszel szemben akár nyilvánosan is 

becsületsértő módon léptek fel, előfordult, hogy meg is fenyegették. A volksbundista 

ifjúság előszeretettel énekelt az utcán fenyegető nemzeti szocialista dalokat a templom 

és lelkészlak közelében. A gyülekezetek életében mindezek erős megosztottságot 

eredményeztek. A helyzetet tovább súlyosbította, ha a lelkész maga is Volksbund tag lett 

(ahogyan például ez a györkönyi evangélikus gyülekezetben történt).1051 A dél-

dunántúli metodista közösségek tekintetében a témával kapcsolatban mindezidáig nem 

készült alapos kutatás. A visszaemlékező szerint a kaposszekcsői metodista németek 

Krisztus-hitükkel ellentétesnek tekintették a Volksbundot, amiért utcai atrocitásokban is 

részesültek.1052   

 

A háború végén, a közeledő orosz csapatok elől menekülve elsőként a volksbundisták és 

családtagjaik hagyták el az országot (Kaposszekcsőn 1944. november 29-én).1053 Őket 

követték azok, akik a szovjet deportálásokat elkerülve „önként” vállalkoztak a 

Németországba településre. (A deportálás a dél-dunántúlon 2000-3000 fővel 

csökkentette a németek számát.1054) Az elhagyott ingatlanok részben a helyiek, részben 

az ide érkező telepesek részére lettek átadva. A telepítések 1946-1948 között több 

hullámban történtek. A hátramaradott németeket a népszámlálási statisztika alapján – 

akik német nemzetiségűeknek vallották magukat – szedték össze. A felső-baranyai 

németeket 1948 májusában gyűjtötték egybe – tudjuk meg evangélikus forrásból. 

Kaposszekcsőn 75 család neve szerepelt a közszemlére kitett listán. Május 9-én este az 

                                                 
1051 Havasi. 2-3. p. Név szerint említett Volksbundok Kaposszekcsőn: Bleyer-Volksbund, Basch Ferenc és 
Mühl Henrik vezette Volksbund. A györkönyi evangélikus lelkészről, Schmidt Jánosról Fábián Imrénél 
olvashatunk. In: Uő.: A Tolna Baranya Somogyi evangélikus egyházmegye vázlatos története 1900-1950-
ig. 6. Kézirat. EOL Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye iratai. 60. doboz  
1052 Dr. Hecker Frigyes közlése alapján (2011. október 3.) 
1053 Havasi. 3. p. 
1054 Fábián. 6. p. 
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evangélikus templomban tartottak búcsú istentiszteletet úrvacsorával. 11-én hajnalban 

több száz fogatolt jármű indult Dombóvárra, ahonnan a vasúti szerelvény két nap múlva 

vágott neki a hosszú németországi útnak. Május 19-én utólag még hat családot vittek el. 

Az itt maradt „magyar nemzetiségű német családokat” sem kímélte a közigazgatás: őket 

házaik elhagyásával olyan épületekbe kényszerítették, amelyek a betelepülők számára 

nem voltak alkalmasak.1055 Az evangélikus egyház összesen mintegy 28 ezer tagját 

veszítette a kitelepítéssel. A Tolna-Baranya-Somogyi evangélikus egyházmegyei 

nyilvántartás szerint a század eleji 36 ezres lélekszám így 8000-9000-re apadt 1948-ra. 

Az egyházmegyében korábban mellesleg éppen a tiszta német gyülekezetek számítottak 

a legerősebb evangélikus közösségeknek.1056 Zimre Gyula leírásában a kitelepítésnek 

ugyanezen fázisait követhetjük nyomon. A végeredmény itt is, ott is ugyanaz lett: a 

gyülekezeteket újjá kellett szervezni. 

 

A metodisták intenzív német kapcsolatai és az egyház német jellege a háború utáni 

igazoltatások időszakában kétségkívül nem számított kedvező körülmények. A 

lelkészek közül többen is német származásúak voltak, de a kitelepítést valamennyien 

elkerülték. A részletek nem ismertek, nem tudjuk mennyire fenyegetett a kiutasítás. 

Egyetlen és egyúttal legkirívóbb esetként Tessényi szuperintendenst kell 

megemlítenünk, akit 1948 elején az Andrássy út 60-ban, a Magyar Államrendőrség 

Államvédelmi Osztálya (ÁVO) hallgatott ki.1057 Tessényi ezt követően márciusban 

disszidált. (Bővebben ld. lentebb.) Októberben a Hecker testvérek esetében történhetett 

valamiféle szembesítés. Utóbbiakra egy homályos feljegyzésből következtethetünk: 

„Henrik és Ádám helyzete bizonytalan lett nálunk. Isten könyörüljön rajtunk. Nincs 

több igazán vezetésre alkalmas emberünk.” – fogalmazott Zimre Gyula lelkész.1058 A 

fenti mondatok háttere nem ismert, talán az 1948-ban zajló kisegyházi igazolási 

eljárások lehetnek a hátterében. Ebben az évben az öt kisegyházi közösségből 

(adventista, baptista, metodista, ókatolikus, Üdvhadsereg) választott héttagú 

választmány összesen 435 személy esetében „jegyzőkönyvet vett fel, döntést hozott, és 

a politikai megbízhatóságról bizonyítványt állított ki”.1059 A választmány, amelyben 

metodista részről szuperintendensként már Szécsey János neve szerepelt, kilenc 

                                                 
1055 Fábián 6. p., Havasi. 5. p. 
1056 Fábián. 6. p. 
1057 Rőzse István: A halál árnyékának völgyében. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 1997. 8., 125. p. 
1058 Zimre Gyula feljegyzése. Kaposvár, 1948. október 21. Zimre Gyula: Jegyzetek. Kaposvár, 1948. X. 8. 
– XII. 12. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai (1947-1951) 2. doboz. 
1059 Szebeni Olivér: Igazolási eljárás. Kézirat. 2011. 2. p. 
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kisegyházi közösség (adventista, baptista, metodista, ókatolikus, pünkösdi felekezetek, 

valamint az Apostoli Keresztyén Felekezet, Isten Gyülekezete, Keresztyén 

Testvérgyülekezet és az Üdvhadsereg) lelkészeit, igehirdetőit és önkéntes felekezeti 

munkásait vonta vizsgálat alá. A nyilatkozattétel írásban történt, a kitöltött kérdőívet két 

személy aláírása hitelesítette. Az eljárás azzal a céllal indult, hogy segítségével 

kiszűrjék „a fasizmus esetleg felekezeti körökhöz tartozó túlélőit”. 1060 A kérdőívben 

felsorolt kérdések a következők voltak:  

 
„A vizsgált személy volt-e nyilas vagy Imrédy-párt tagja?  
Volt-e személyes kapcsolatban pártvezetőkkel?  
Ha nem, bármelyik hozzátartozója állt esetleg kapcsolatban velük?  
Milyen folyóiratokat olvasott?   
Részvétel az 1918-19-es forradalmi cselekményekben 
Törvényesnek tartotta-e a Szálasi-kormányt?  
Vélemény az antiszemitizmusról, a háborús, revizionista célokról, a Horthy-
rendszerről? Voltak-e sárgacsillagosok a gyülekezetében?  
1944. március 19-e után mentett-e üldözötteket, részt vett-e ilyen személyek ingatlanai 
elárverezésében?  
Kívánta-e a németek háborús győzelmét?  
Mint vélekedett a Szentírás ószövetségi része tekintélyével?  
Katonai múltja a második világháborúban  
Lakásváltoztatások a háborús években? 
Részvétel fasiszta szervezetekben (Volksbund, Nyilaskeresztes Párt, stb.) 
Üldözték valamiért, menekült-e az orosz csapatok elől?  
A rendszeresen olvasott folyóiratok felsorolása 
A népszámláláskor magyarnak, vagy milyen nemzetiségűnek vallotta magát?”1061  
 
 
Metodista részről összesen tíz személyt vizsgáltak, ami a lelkészek és laikus igehirdetők 

számával azonosítható. Szebeni Olivér az igazolási jegyzőkönyvekből egyetlen 

metodista vonatkozást emel ki: több lelkész német lapokat olvasott (Pester Lloyd, 

Deutsches Volksblatt, Deutsche Zeitung), illetve egyikük egy politikai lapot is 

feltüntetett a kérdőívén (Politisches Volksblatt).1062 Ezek a tények is alátámasztják az 

egyház német karakterét. A Békeharang 1945 utáni szünetelése mögött talán ezt a 

hátráltató körülményt sejthetjük, bár a lap vizsgálata alapján összességében elmondható, 

hogy az korántsem állt a háborús uszítás szolgálatában. A metodista konferencia-

rendszer folytatásának feltehetően ugyancsak nem kedvezett a korábbi „germán” 

kapcsolódás.   

                                                 
1060 Szebeni. (2011) 1. p. 
1061 Szebeni. (2011) 3. p. 
1062 Szebeni. (2011) 5. p. 
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A szlovákok áttelepülése ugyancsak érzékenyen érintette az egyházat. Az országos 

tagság egynegyedét kitevő Nyíregyházi Körzet, a legerősebb közösségben, az 

átköltözéssel a terület metodista közössége szinte teljesen megszűnt.1063 A magyar 

kormány a SZEB nyomására 1946. február 27-én írta alá azt a lakosságcsere-

egyezményt, melynek értelmében Prága jogosultságot nyert annyi felvidéki magyar 

kitelepítésére, amennyien a magyarországi szlovákok közül vállalkoznak az 

áttelepülésre. A várakozássokkal ellentétben a lakosságcsere során a Csehszlovák 

államnak „csak” 73 ezer főt sikerült eltávolítania.1064 Márkus József nyíregyházi 

metodista lelkész a személyes visszaemlékezés szerint „elhitte és a gyülekezet nagy 

részével el is hitette azt a szlovák propagandát, amely a tejjel-mézzel folyó Kánaánt 

ígérte” a Felvidéken. Márkus a gyülekezet tömegével 1947 nyarára települt át 

Csehszlovákiába, Léva környékére.1065 Döntésének hátterében vélhetően a 

szuperintendenssel – sőt esetenként a püspökkel –szemben tanúsított évtizedes kritikus 

véleménye is meghúzódhatott. Márkus az egyház konferenciai működésével sem tudott 

azonosulni. A nyíregyházi gyülekezet elszakadásának lehetőségével már az 1930-as 

évek végén számoltak néhányan az egyház lelkészi munkatársai közül. Ennek 

hátterében a gyülekezet lelkészének „különutas” magatartása, illetve negatív 

beállítódása került megnevezésre.1066 Nyíregyházi utódját, Hecker Ádámot, már 1947 

legelején Nyíregyházára helyezték, ahol sajátságos helyzetbe került. A metodista 

gyülekezet lelkészlakásában még a kitelepülést szervező Márkus József lakott, a Hecker 

családot az egyik metodista család fogadta be Nyíregyházán (Pacsirta utca), egy szoba-

konyhás döngölt padlós lakásban. Négy gyerekkel élt itt néhány hónapig az új lelkész, 

aki végül az év nyarán költözhetett be a szolgálati lakásba. A több száz fős 

gyülekezetből nyárra alig maradt 20 fő a hatalmas nyíregyházi kápolnában. Csak azok a 

tirpákok nem költöztek, akik a leghűségesebbek voltak a nyíregyházi metodista 

                                                 
1063 Lakatos Judit: „Tót atyafiak” – Szlovákok a metodista egyházban. Metodista XXIV/1. 
1064 Gyarmati. (2001) 568. p. 
1065 Dr. Hecker Walter: Emlékképeim Iványi Istvánné, Varga Ciliről. Metodista XXV/4. Figyelemre 
méltó, hogy 1927-ben Márkus József vénnek történő felvétele előtt Szalós Artúr a „túlságos nemzetiségi 
érzület” miatt vetett fel kifogást. Funk ezt elutasította, „legjobb tudomása szerint Márkus testvérről ezt 
nem lehet mondani”. Jk. 1927. 13. p.  
1066 Hecker Ádám levele. Budapest, 1939. április 24., Hecker Ádám levele. Budapest, 1939. május 5., 
Márkus József levele. Nyíregyháza, 1937. augusztus 24., Márkus József levele. Nyíregyháza, 1938. 
november 2., Márkus József levele. Nyíregyháza, 1939. február 8., Márkus József levele. Nyíregyháza, 
1939. június 1., Márkus József levele. Nyíregyháza, 1940. május 30., Márkus József levele. Nyíregyháza, 
1943. augusztus 12. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
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misszióban.1067 Márkus József az egész gyülekezet távozását remélte, így Hecker Ádám 

jelenléte, illetve a metodista munka folytatása rosszul érintette, annak ellenére, hogy 

korábban barátság alakult ki a két lelkész között.1068 A tíz évvel később visszaemlékező 

Márkus szerint az „Úr minden kétséget kizárva velünk jött Szlovákiába és ott meg is 

áldott bennünket.”1069 

 

Az 1945-1948 közötti három évben a kitelepítés és a lakosságcsere, illetve a 

megszakadó külföldi támogatások következményeként nem kezdődhetett meg a 

metodista munka újjáépítése. Az időszak megrázó jellemzője, hogy az egyházi 

veszteségek, nem várt fejlemények a háború lezárását követően folyamatosan, éveken 

keresztül folytatódtak. Miközben a baptista gyülekezetek ezekben az esztendőkben már 

a háborús károk eltüntetésén fáradoztak, sőt új imaházakat építettek és bővülő 

létszámban tartották meg ifjúsági konferenciáikat,1070 a metodistáknak erre egyelőre 

nem volt esélyük. Kétségkívül ellentmondásos helyzet alakult ki: miközben az egyház 

az elismeréssel hivatalos társadalmi súlyt nyerhetett volna, a tényleges társadalmi bázis 

megroppant. 

 

Amint már említettük a nehézségek az egyházi vezetést is érintették. A püspök 1942 

után csak 1947-ben vehetett részt a magyar Évi Konferencián. Kényszerű távollétén túl 

az egyházvezetést 1948-ban további jelentős csapás érte. A 64 éves Tessényi 

szuperintendenst ebben az évben tartoztatta le fürdőbe menet az ÁVO, hogy bevigyék 

az Andrássy út 60-ba kihallgatásra.1071 Az események folytatása a „fordulatnak”, a 

pártállami éra kezdetének egyik jól ismert epizódját vezette be: a „Tessényi-ügy” 

Ordass Lajos evangélikus püspök letartóztatásának egyik különös láncszemét jelentette. 

A bekísért Tessényit azzal próbálták megbízni, hogy a márciusi svájci útja alkalmával 

figyelje meg az evangélikus püspököt és tegyen pontos jelentést róla. „Választási 

alternatívaként” börtönbüntetéssel fenyegették meg, amiért a háború idején segítséget 

                                                 
1067 Dr. Hecker Frigyes közlése alapján. (2010. november 11.) Hecker pontosan 18 főt említ az 
emlékezetes első istentiszteleten, akik az első két padsorban ültek. Az itt maradó családok közül Hecker 
Frigyes a következőket tudta felidézni: Lakatos, Asztalos, Nádudvari, Ambrusz, illetve Harman bácsi. 
1068 Dr. Hecker Frigyes közlése alapján. (2010. november 11.) 
1069 Márkus József levele. Levice, 1957. december 28. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. Az 
1957-ben Nyíregyházán szolgáló Iványi Tibor az oda látogató Márkusnak ezt a megállapítását személyes 
beszélgetésük során úgy kommentálta, hogy ő azt lelkiismeretének megnyugtatására „bebeszéli” 
magának. Márkus nem bocsátkozott vitába. 
1070 Mészáros. In: Bereczki. (1996) 207. p. 
1071 Rőzse István: A halál árnyékának völgyében. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 1997. 8., 125. p. 
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nyújtott Jugoszláviából kiutasított német metodistáknak.1072 A megbízás végül azonban 

nem került teljesítésre. 1948. március 2-án a svájci légtérbe érve a szuperintendens 

odalépett a püspökhöz, és azt kérte tőle, hogy Zürich-be érve szakítson vele időt egy 

bizalmas beszélgetésre. Erre sor is került. Tessényi ekkor feltárta kapott megbízatását, 

egyúttal átadta azt a fél ív papírost, amelyen a püspök neve állt, s mellette sorban azok a 

kérdések, amelyekre választ kellett volna adnia. Ordass ettől kezdve tudta mi vár rá – 

olvassuk naplójában. (Szeptember 8-án le is tartóztatták Magyarországon.) A 

szuperintendens – akit meglepő módon a feleségével együtt engedtek ki Svájcba –, nem 

tért haza, a beszélgetést azzal zárta: ő a feleségével együtt disszidál. Tessényi Svájcból 

– feltehetően az 1950-es években – az Egyesült Államokba költözött.1073 Tessényi 

esetével az ország politikai vezetőinek sorsa is párhuzamba hozható. A Svájcban 

tartózkodó Nagy Ferenc miniszterelnököt 1947-ben Rákosi Mátyás a „köztársaság-

ellenes összeesküvésben” való részvétellel vádolta meg, mire Nagy május 30-án a berni 

magyar követségen bejelentette lemondását, és emigrációba vonult. Három nappal 

később követte őt a nemzetgyűlés elnöke, Varga Béla is. Ezek után a kommunisták 

illegitim akcióit látva kéttucatnyi magyar diplomata és követ mondott le állásáról. 

Főként ez utóbbi csoportból jött létre a politikai emigráció úgynevezett 1947-es 

csoportja.1074  

 

1948 tavaszán tehát a metodista egyház életében is érzékelhetővé vált a kibontakozó 

politikai irányváltás. Miközben a baptisták ugyanezen esztendőben szervezett 

missziójuk 75 éves jubileumát ünnepelték – ünnepi díszközgyűlésen, 2000 fő 

részvételével a Sportcsarnokban1075 –, a metodisták a félévszázados múlt ünnepi 

összegzése helyett magyarországi történetük második mélypontjára értek.  A metodista 

egyház átmeneti helyzetét mutatta, hogy 1947 után csak 1949 júniusában került sor az 

Évi Konferenciára. Bár Tessényi még 1948-ben disszidált, az új szuperintendens 

                                                 
1072 Short. 120. p. Idézi: Zoltán Kovács: Methodism in Hungary. In: Methodist History. 2009. April. 
1073 Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. 1. kötet. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1985. 
243., 334. p., Tessényi János levele. Pasadena, 1959. november 6., Tessényi János levele. Pasadena, 1965. 
június 4. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 2. doboz. Az USA-ban előbb Indiana államban, majd a 
Kaliforniában, Pasadena-ban telepedtek le. Lelkészi nyugdíját az Egyesült Államokbeli Iowa Évi 
Konferenciától kapott, Európából nem. Tessényi a tengerentúlon is az egyház szolgálatában állt, úgy 
tűnik, hogy az 1950-es évek közepén vonult nyugdíjba. 
1074 Gyarmati. (2001) 571. p. 
1075 Mészáros Kálmán: A háború és az újjáépítés ideje (1938-1949). In: Bereczki. (1996) 204., 209. p. A 
baptista egyház kedvezőbb helyzetét tükrözi az a tény is, hogy az 1948-as évet 1947-ben országos 
közgyűlésen nyilvánították jubileumi esztendővé. Az 1948-as jubileum alkalmából a Nap utcában tartott 
700-1000 fős baptista istentiszteletet a rádió is közvetítette.  



 217 

választására – a püspök távollétében, tehát szabálytalanul – csak ekkor került sor, 

Szécsey János (a korábbi Schmidt János) személyében. Az addig eltelt 15 hónapos 

időszakban már ugyancsak ő lehetett az egyház hivatalos képviselője. (1948-ból erre 

utal a kisegyházi igazolási eljárás döntéshozó választmányában való részvétele.) 

Szécsey személyét az 1949-es konferenciára érkezve „szuperintendens helyettesként” 

említik forrásaink. A kusza helyzetet tükrözte az a tény is, hogy a június 9-12. között 

ülésező konferencia, mintha éppen akkor történt volna az állami elismerés, háláját 

kifejezve címzett üdvözlő táviratot Szakasits Árpád köztársasági elnöknek, illetve 

Ortutay Gyula vallás- és közoktatási miniszternek. A püspök nem tisztázott okból a 

konferencián nem tudott részt venni, Paul Neff Garber levélben üdvözölte a 

megjelenteket. Augusztusra mindenesetre látogatást tervezett, annak kimenetele 

azonban nem ismert. (A beutazási engedélyt előzetesen megkapta.)1076 A táviratok, 

illetve a szuperintendens konferenciai megnyitó beszéde egyaránt az ellentmondásos 

egyházi körülményekről tanúskodnak. A metodista egyház hálás a „magyar köztársasági 

kormánynak”, és biztosítja afelől, hogy a többi protestáns felekezettel együtt a „béke, az 

újjáépítés, a megszilárdulás, a fejlődés, a rend” mellett áll. „Mi nem vagyunk és nem is 

leszünk hálátlanok.”1077 – fogalmazott Szécsey, aki vélhetően sem a nagyobb 

egyházakkal szemben folytatott állami politikával, sem a kisebb felekezetekkel tervezett 

célokkal nem volt tisztában. A kiépülő pártállami diktatúra ugyanis a továbbiakban nem 

ismert kegyelmet, és nem várt köszönetet. A Rákosi-éra ateista ideológiájában a béke, 

az újjáépítés és a rend fogalmai alaposan átértelmeződtek, s az „újradefiniálás” nem az 

egyházak javára történt. A metodista egyházat 1950-ben diakonissza otthona bezárására 

kényszerítették, amit két év múlva a teljes budakeszi Tábor intézmény államosítása 

követett. A szuperintendens már 1949 májusában kérvényt nyújtott be a népjóléti 

miniszterhez a Tábor Diakonissza Szanatórium autonómiájának helyreállításáért.1078 Az 

egyházi szanatóriumot 1952-ben a Kórányi Kórházhoz csatolták. Ezzel egyidejűleg 

került sor az fővárosi metodista Egyházközpont épületének 70,7%-os államosítására is. 

1950 márciusában a szuperintendenst személyes zaklatás is érte: a metodista 

egyházvezető Felsőerdősor utcai otthonában távolléte alatt két órás házkutatást tartott az 

I. kerületi rendőrfőkapitányság bünügyi ügyosztálya. A vád: fizető eszközzel elkövetett 

                                                 
1076 MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 1949. Évi Konferencia dosszié. 
1077 Uo. 
1078 Szécsey János levele. Budapest, 1950. november 21. MMEL I./3. Szuperintendensi levelezés. 3. 
doboz. 
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visszaélés. A Budapesti Államügyészség március 31-én a nyomozást megszüntette.1079 

A metodista lelkészi körben az 1948-as iskola államosítások kapcsán még jelen volt az a 

sajátos kisegyházi vélekedés, hogy ezekben az intézkedésekben Isten kijózanító ítélete 

zajlik: 

 

„Igen, ma az egyház abba a helyzetbe kerül, hogy felelősségre lesz lassan vonva. 
Támadást látnak sokan abban, hogy az állam vonakodik támogatni anyagilag az 
egyházat: ez azonban tévedés, ezáltal – ha be is következne, az igazi egyháznak semmi 
baja nem lesz – ellenben széthull valami, amit eddig egyháznak neveztek. Oh, de 
nagyszerű lenne, ha ez a sok hivatásos pap – akinek soha találkozása Istennel nem volt – 
ezek a kényelmes élettől megfosztva – kényszerülve lennének a teljes életet keresni. Miért 
politizálnak? Miért verik az orrukat más tárgyba? Csupán azért, mert ez az "egyház" nem 
Krisztus egyháza! 
 
Miért akadékoskodik az állam? Azért mert az egyház elmulasztja igazi kötelességét – 
jóllehet az állam ezt nem látja tisztán – de látjuk mi. És ha látjuk – akkor lássuk be! 
Ismerjük be.”1080 
 

Szécseyt az 1953-ban, négy éves csúszással tartott következő Évi Konferencia még újra 

választotta, azonban 1956. szeptember 8-án a szuperintendens egészségügyi okokból 

lemondott tisztségéről.1081 Szécsey egész szolgálati idejére, az 1948-as indulástól 

kezdve, elmondható volt a bizonytalanság feszültsége, ami az egyházi 

ingatlanviszonyok mellett, az egyházi munkatársi közösség veszteségeiben is 

megmutatkozott. 1949-ben elhunyt a miskolci gyülekezet laikus lelkésze Koncz Imre. 

(Utódja Varga Cecília laikus munkatárs lett.) Hecker Henrik csak 1949-ben tért haza 

szovjet hadifogságából, ahova 1944-ben hurcolták el a fővárosból. (A Szovjetunióból 

1947-ig 150 ezren, 1951-ig újabb 250 ezren tértek haza, 200 ezren pedig eltűntek, 

meghaltak.1082) Az ott szerzett májbetegségével azonban a következő év márciusában 

ágynak esett, és április 5-én 47. születésnapja előtt néhány nappal, nyolc gyermeket 

                                                 
1079 Nagy-Budapesti I. kerületi rendőrfőkapitányság bűnügyi ügyosztály 9971/950 sz. jegyzőkönyve., A 
Budapesti  Államügyészség 1950. 40.785/1 sz. értesítője. MMEL I./3. Szuperintendensi levelezés. 3. 
doboz. 
1080 Zimre Gyula feljegyzése. Kaposvár, 1948. július 16. Zimre Gyula: Jegyzetek. Kaposvár, 1947. VI. 2. 
– VII. 18. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai (1947-1951) 2. doboz. 
1081 A Magyarországi Metodista Egyház történetének kronológiája. Lakatos. 309. p. Bár betegségét már 
1955-ben is megemlítették, Szécsey János lemondása mögött egyéb okokat is sejtetnek a források. Az év 
elején a szuperintendens egy az egész egyházat megterhelő – pontosabban nem ismert – ügyben gyakorolt 
bűnbánatot a lelkészi közösség előtt. 1956. május 24-től Szécsey 17 napot töltött a fővárosi MÁV 
Kórházban, betegségét azonban pontosan nem tudták megállapítani. Május elején májgyulladást 
diagnosztizáltak nála. Szécsey János levele. Budapest, 1956. május 8., Szécsey János levele. Budapest, 
1956. június 28. MMEL I./3. Szuperintendensi levelezés. 3. doboz., Hecker Ádám levele. Nyíregyháza, 
1955. szeptember 26., Hecker Ádám levele. Nyíregyháza, 1956. április 17. MMEL VI. Hecker Ádám 
iratai. 3. doboz. 
1082 Gyarmati. (2001) 562. p. 
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maga mögött hagyva meghalt. Liebstöckl Jenő 1948 óta rendelkezési állományban állt, 

gyülekezetben nem szolgált. Az 1953-as Évi Konferencia megjegyzése szerint 

Csehszlovákiába költözött.1083 Szalós Artúr 1956-ban hagyta el az országot, Svájcba 

disszidált. A II. világháború utáni konszolidáció, bő egy évtized elteltével lényegében 

csak az új szuperintendens, Hecker Ádám, 1956-os megválasztásától vehette kezdetét.      

 

Jeleznünk kell azonban azt is, hogy a nehézségek közepette ebben a bő évtizedben az 

egyház megújulása is zajlott. A háború utáni években fiatal munkatársak egész 

„csapata” állt szolgálatba: 1949-ben Iványi Tibor konferenciai tanulmányainak már 

harmadik évében állt, Sinka Magdolna, Szabó Andor, Szuhánszki János, Varga Cecília 

és Wladár Antónia pedig első évesek voltak (utóbbi négy személyt az 1953-as Évi 

Konferencia „elfogadott segédlelkészekként”, illetve másodéves konferenciai 

tanulmányokat folytató munkatársakként nevezte meg).1084 Iványi Tibort és Mérész 

Sándort az 1949-es Évi Konferencián avatta a szuperintendens diakónussá (hivatalosan 

ez püspöki hatáskör lett volna).1085 A budakeszi Tábor intézmény (diakonissza otthon, 

öregotthon) és a nyolc gyülekezeti körzet mellett (Budapest I., Budapest II., Dombóvár, 

Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Györköny, Szeged) az egyház új helyen is képes volt 

missziót indítani, Szolnokon. A szolnoki gyülekezetalapítással megbízott lelkész az 

1947-es Évi Konferencián Iványi Tibor volt.1086 A második világháborút követő néhány 

évben a legtöbb magyarországi felekezetben hitéleti megújulás, úgynevezett „ébredés” 

következett be, amit Rajki Zoltán általános tendenciaként határoz meg. Az egyházi 

missziók ekkori sikeréhez − értékelése szerint − az járult hozzá, hogy a háború okozta 

pusztítás, és a nyomában a kialakult szegénység „negatív életérzést váltott ki”, amelyet 

a kommunista hatalom megjelenése, fenyegető kibontakozása tovább fokozott. Az 

egzisztenciális bizonytalanság szerepet játszott abban, hogy a lakosság nagy számban 

fordult a vallási tanítások felé.1087 

 

 

                                                 
1083 MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 1949. Évi Konferencia., 1953. Évi Konferencia. 
1084 MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 1953. Évi Konferencia. 
1085 MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 1949. Évi Konferencia. 1949-ben további munkatársak 
nevével találkozunk: Mérész Sándor (Budapest I.), Szabó András (Dombóvár), Konc Imre (Miskolc), 
Csontos Jenő (Miskolc), Takáts Antal (Györköny). MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 1949. Évi 
Konferencia dosszié. 
1086 MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 1. doboz. 1949. Évi Konferencia dosszié.  
1087 Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. Advent 
Kiadó, Budapest, 2003. 25. p. 
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Szolgálati beosztás 1949-ben: 
 
Szuperintendens Szécsey János (1949-ben megválasztva)   
Budapest I.   Szécsey János, Mérész Sándor (diakónus/segédlelkész 1949-től) 
Budapest II.  Szalós Artúr 
Dombóvár  Dobos János 
Kaposvár   Zimre Gyula (1947-től) 
Miskolc   Hecker Ádám 
Nyíregyháza  Hecker Ádám (1947-től)  
Györköny  Takács Antal (1947-től?) 
Szeged   Hecker Henrik (1949-ben tért haza hadifogságból, 1950-ben meghalt) 
Szolnok  Iványi Tibor (diakónus/segédlelkész 1949-től) 
 

 

4.9. ÖSSZEGZÉS 

 

A sváb evangélikus családba született Tessényi-Jakob János 1931-ben 47 évesen kezdte 

meg magyarországi egyházvezetői szolgálatát. Vezetői tevékenységét ambivalens 

módon ítéli meg az utókor. E dolgozat eredményei ezt az ellentmondásos, homályos 

képet árnyalják, s remélhetőleg tisztázzák Tessényinek a metodista egyház történetében 

játszott szerepét és jelentőségét.   

 

Kétségtelen tény, hogy Tessényi-Jakob János nagy teherbírású, tapasztalt vezetője volt 

az egyház második nemzedékének. Tessényi az egyház vezetése mellett egy időben a 

Budakeszi centrum igazgatója is, szuperintendensként – Funkhoz hasonlóan – 

gyakorolta a gyülekezetek látogatását, rendszerint egy-egy nagyobb körúton.1088 1935-

től a Kispesti Körzet lelkipásztora volt (ahol korábban 1929-1931 között szolgált), 

valamint az év közepétől az egyház lapjának szerkesztője. Az 1935 végén bevonuló 

Hecker Ádámtól Tessényinek részben a fővárosi német gyülekezet ügyeit is magára 

kellett vállalnia – bár a gyülekezet vezetésébe a Kaposvári Körzet segédje, Dobos János 

is bekapcsolódott.1089 A túlfeszített munkatempón azonban rövidesen változtatásra 

kényszerült. 1937-ben a Kispesti Körzet vezetése mellett Tessényi megvált a 

Békeharang szerkesztésétől is, mert mint írta, „be kellett látnom, hogy a sokoldalú 

munkám mellett nem maradhattam még tovább szerkesztő is”. E funkcióban Liebstöckl 

Jenő követte egészen 1939 végéig, amikor a sajtótörvény módosításai miatt, a hivatalos 

adatok beszerzésének kényszere okán – melyeket nemritkán külföldről kellett 

                                                 
1088 Pl. 1938-ban is. Békeharang. 1938/3. 
1089 Békeharang. 1935/9., 1935/10. 
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megigényelni – a szerkesztést ismét a szuperintendens végezte.1090 Munkáját segítette, 

hogy sokat utazott, személyesen kereste fel a körzeteket, így számolt be róluk. 1943 

elejére az utazási lehetőségek beszűkülésével sajnos a gyülekezeti hírek is megritkultak 

a lapban. A körzeti látogatás feladatával, és a cikkek, beszámolók gyűjtésével Tessényi 

ekkor Hecker Ádámot és Sebele Györgyöt bízta meg.1091 

 

Az egyház irodalmi tevékenységében a folyamatosságot Tessényi idejében is a 

Békeharang jelentette.1092 Emellett egy-egy könyvkiadást, fordítást jegyezhetünk fel 

ezen a területen. Dr. Földes Dezsőtől 1934 nyarán jelent meg a Krisztushívő zsidóság 

című könyv.1093 1936-ban az akkor Kaposváron szolgáló dr. Szalós Artúr lelkész 

fordította le a francia misztikus Jeanne-Marie Guyon A lélek bensőséges imája című 

írását, amelyet valószínűleg saját költségen adott ki.1094 Ugyancsak ebben az évben 

jelent meg a 25 éves jubileumát ünneplő nyíregyházi gyülekezet tartalmas áttekintése az 

Isten műve napjainkban, a gyülekezet kiadásában.1095 Önálló kötetben nem jelent meg, 

ám mégis jelentősnek kell neveznünk a Békaharang oldalain, 1938 februárjától leközölt 

fordításokat, melyek John Wesley naplójának részleteit tartalmazták. Ez volt az első 

alkalom, hogy hazánkban nagyobb összefüggő részeket közöltek le a metodizmus 

atyjának naplójából.1096 A kivonatos kiadásra, sajátos körülmények között, végül 

rövidesen mégis sor került: a vérzivataros 1944-es esztendőben dr. Czakó Jenő 

református lelkész saját fordításban adta közre Wesley naplóját.1097 Nem ismert, hogy 

Czakóval hivatalosan kapcsolatban álltak-e a metodisták a kiadás ügyében. A régóta 

tervezett Wesley életrajz ebben az évtizedben sem valósult meg, az irodalmi lehetőségek 

– legfőképpen anyagi okokból – beszűkültek, a ’30-as évek második felében már a 

missziós traktátusok, kisebb füzetek kiadására sem volt mód.1098  

 

Tessényi szolgálati idejét értékelve azt mondhatjuk, hogy a magyarországi misszió 

ritmusa ebben az időszakban egyértelműen lelassult. Az 1930-as években nem került sor 

                                                 
1090 Békeharang. 1937/4., 1940/1. 
1091 Békeharang. 1943/4. 
1092 1936-ban 600 példányban jelent meg. Vh. 1936. 27. p. 
1093 Békeharang. 1934/7. 
1094 Vh. 1936. 27. p. 
1095 Vh. 1936. 28. p., Békeharang. 1936/2. 
1096 Két részes fordítás: Békeharang. 1938/2., 1938/3.  
1097 Wesley János naplója. Czakó Jenő magánkiadása, Cegléd, 1944. A második kiadás címe és adatai: 
Parókiám az egész világ. Wesley János naplója. Magyarországi Metodista Egyház, Pécs, 1991. 
1098 Pl. Vh. 1938. 24. p. 
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újabb gyülekezetalapításokra, nem születtek újabb körzetek. Nem tudott kiszélesedni, 

újabb területekre lépni az egyház szociális szolgálata sem. A szomszédos országok 

metodista missziójával összehasonlítva azonban rájöhetünk arra, hogy e tendencia nem 

magyarországi sajátosság, az okok nem a szuperintendens személyében keresendők. Az 

1930-as évek közepén Ausztriában például mindössze 5 lelkész szolgált, egy otthont, 

egy gyermeküdülőt tartottak fenn, s egy saját diakonissza intézményt működtettek 

(Bethánia). Diakonisszái Jugoszláviának és Magyarországnak is voltak, további 

hasonlóság, hogy mindkét ország metodista egyháza rendelkezett szanatóriummal 

(előbbi helyen ez volt a Bethánia, hazánkban pedig a Tábor). Jugoszlávia emellett egy 

árvaházat, Magyarország pedig egy gyermekotthont finanszírozott szociális 

szolgálatként. A két ország közötti különbség a lelkészek számában mutatkozott: 

hazánkban 10 lelkész szolgált, déli szomszédunknál 14-en munkálkodtak.1099 

 

Az egyház történeti tudatában a szuperintendens megítélése meglepő módon nem 

kedvező. Tessényi szolgálatában a ’30-as évek megtorpanását, a lendület megtörését 

hangsúlyozzák, amit személyiségének „karrierista” jellegével (tisztségek halmozása), 

hatalomkoncentrációval, és a gyülekezetek elhanyagolásával egészítenek ki. A történeti 

kutatás alapján, véleményem szerint e kép nem tartható fenn, az 1920-ban induló 

nemzedék második vezetőjének munkássága és személye mindenképpen árnyalásra 

szorul. Az eseményeket áttekintve a ’30-as évek megtorpanásában egyfelől fel kell 

hívnunk a figyelmet arra, hogy az egyház a gazdasági válság közepette képes volt a 

folyamatos működésre, ami azért is érdemel különös elismerést, mert a Funk által 

élénken ápolt nyugati kapcsolatok ebben az időben sokkal kevesebb anyagi támogatást 

biztosítottak. Mint láttuk óriási jelentősége volt annak, hogy a szuperintendens 1932-

ben Budakeszit jövedelmezővé tudta tenni: az intézmény az egyház kiadásainak olykor 

több mint az egyharmadát fedezte. Ráadásul úgy, hogy az intézet nem vált külső 

bérleménnyé, megőrizhette egyházi jellegét, s ezzel a diakonissza munka jelentős 

felfejlődését is elősegítette.  

 

Tessényi vezetését tehát a ’30-as évek első felében inkább a válság jó „menedzse-

lésével”, megoldásával, a munka folytatásával kellene jellemeznünk.1100 Az évtized 

                                                 
1099 Békeharang. 1936/3. 
1100 Már a kortársak is ellentmondásosan ítélték meg tevékenységét: Tessényit egyesek nagy pénzügyi 
zseniként mások leépítő szanálást végző vezetőként értékelték. Liebstöckl Jenő levele. Dátum nélkül. 
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második felében – illetve a világháborús évek alatt – pedig arra kell felhívnunk a 

figyelmet, hogy a politikai légkör radikalizálódása közepette képes volt folyamatosan 

fenntartani az egyház pozitív, kivételezett megítélését. Bár az elismerés esélye ebben az 

időszakban minimálisra csökkent, a beszüntetést, az élénk amerikai kapcsolatok ellenére 

sikerült elkerülnie, feltehetően a németországi kapcsolatok felértékelődésével. Minden 

bizonnyal jól jött, hogy a második metodista nemzedék nyugati kapcsolatai több 

irányúak voltak: az amerikai egyházszervezeti háttér mellett az egyház német 

megalapozását éppoly jelentősnek tekinthetjük. Tessényi életben tartotta az egyház 

körzeti és konferenciai működését, örömmel fogadta a munka a kiterjesztésének 

kísérleteit (az újabb igehirdetési állomások megjelenését, az ingatlanfejlesztéseket), s 

várta az újabb munkatársak szolgálatba állását. Elődje munkáját folytatta a körzetek 

rendszeres, évi többszöri felkeresésének gyakorlatával is.1101 Amennyiben ezeken 

területeken visszaesés volt tapasztalható, az a gazdasági nehézségeken túl a politikai 

változásokkal is magyarázható. A jobbra tolódó politikai környezet nem csak az 

elismerés ügyének nem kedvezett: a gyülekezetek alapítása, vagy éppen a munkaágak 

kibővítése nehezen léphetett fejlődési szakaszba egy olyan másfél évtizedben, amelyet 

nem a szabadság fokának emelkedése jellemzett.  

 

A rendelkezésre álló források alapján Tessényi szolgálatát összességében inkább a 

Funk-féle örökség folytatásaként értékelhetjük. A korszak második szuperintendense 

képes volt az elődje által kijelölt úton megtartani a metodisták országos közösségét. Bár 

a lelkészi kör tagjai közt előfordult a személyét illető kritikus hang, annak működésében 

nyílt konfrontációra nem került sor, sőt egyes lelkészi beszámolók a „legjobb 

hangulatú” találkozókról szóltak.1102 A két vezető lelkiségének megegyezése olykor 

egészen meglepő. Az 1939-es Évi Konferencián – éppen tíz évvel azután, hogy Funk az 

örömteli evangélizációt és a megértő lelkigondozást hangsúlyozta a munkatársak előtt – 

Tessényi az egyház legfőbb munkájának a teljes szívvel és szeretettel végzett 

evangélizációt nevezte, amelyet a házi látogatások, vagyis a rendszeres pasztoráció 

                                                                                                                                               
MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. Némelyek a komoly„lelki vezetőt” hiányolták személyében. 
Ld. Márkus József idézett levelei és Zimre Gyula feljegyzése. 1947. július 14. Zimre Gyula: Jegyzetek. 
Györköny, 1947. VI. 2. – VII. 18. MMEL VIII. Zimre Gyula iratai (1947-1951) 2. doboz. 
1101 1935-ben arról panaszkodott, hogy az elmúlt konferenciai évben csak két alkalommal látogathatta 
meg a körzeteket. Vh. 1935. 15. 
1102 Liebstöckl Jenő levele. Kaposvár, 1939. február 15., Liebstöckl Jenő levele. Dátum nélkül., Márkus 
József levele. 1938. november 2., Márkus József levele. Nyíregyháza, 1939. február 8. Márkus József 
levele. Nyíregyháza, 1940. május 30., Hecker Henrik levele. Dátum nélkül, feltehetően 1940-ből, Márkus 
Józsefnek címezve. MMEL VI. Hecker Ádám iratai. 3. doboz. 
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alapozhat meg.1103 Az átvett örökséggel az új szuperintendens az adott lehetőségek 

között jól gazdálkodott. Bár a válság bizonyos szolgálati ágak megszűnéséhez és néhány 

körzet összevonásához vezetett, a pénzügyi kihívások közepette az alapokat képes volt 

megőrizni, s rájött arra, hogy a hosszútávon gondolkodó, az öngondoskodás jegyében 

működő gyülekezetek kinevelésére van szükség. Emellett – ugyancsak a ’20-as évek 

„tradícióját” folytatva – sikeresen védte ki a politikai hatalom támadásait is, valamint 

eredményesen integrálta az egyház ökumenikus elkötelezettségét a megszülető 

felekezetközi szervezetekhez. Az elismerés 1947-es gyors megszületésének hátterében 

kétségtelenül annak jó előkészítését kell megállapítanunk. Ritkán kerül hangsúlyozásra 

– pedig a későbbiekben a kérdés nagy jelentőséget kap az egyház életében –, hogy a 

laikus munkatársak konferenciai döntéshozatalba történő beemelése – ugyancsak 

Tessényi szuperintendenshez köthető. A hatalomkoncentrációs, centralizációs, netán 

diktatórikus kritika tehát nem tartható: a jelenlegi kutatási eredmények alapján nem 

beszélhetünk sem hatalmi centrumról, sem erősen centralizált, hierarchizált szervezetről. 

Az egyházat nem jellemezte nagyobb centralizáció és hierarchia, mint amennyit az 

egyházrend előírt. Nem tudunk arról, hogy Tessényi saját célja, belátása szerint korlátozta 

volna egyének, vagy csoportok egyházi működését, szolgálatát. 

 

Ha kritikát kell megfogalmaznunk szolgálata kapcsán, akkor úgy tűnik, azt csak 

egyetlen jelentős ponton tehetjük: Tessényi, úgy tűnik, nem tudta folytatni azt a tudatos 

„magyar egyház” koncepciót, amelyre elődje törekedett. A forrásokban ennek leglátvá-

nyosabb jele az, hogy a konferenciai jegyzőkönyvek nyelve 1931 után németre váltott. 

Természetesen ez csak egy apró momentum. Ellenben határozott bizonyítéknak 

tekinthetjük arra nézve, hogy az egyház magyar szolgálói határozottan őrizték német 

gyökereiket, s nem voltak képesek áttörő módon megvalósítani a magyarok 

megszólítását. A két világháború közötti magyarországi metodizmus – a kifejezett 

törekvések ellenére – meghatározó módon nemzetiségi jellegű maradt, elsősorban a hazai 

kisebbségek körében tudta eredményesen, vonzó módon felmutatni az alternatív 

vallásosság metodista útját. Itt érdemes kitérnünk a korabeli magyar társadalom 

szerkezetét jellemző alapfolyamatokra. Az egyidejűleg érvényesülő, ellentétes irányú 

mobilizációs és kasztosodási tendenciák közül,1104 a nemzetiségeket – tradicionális 

csoportokként – inkább az utóbbi jellemezte. Az asszimilációs és mobilizációs hatások 

                                                 
1103 Vh. 1939. 21-22. p. 
1104 Gergely. (2004) 95. p. 
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(melyek a metodista egyház gyülekezeteinek életében is megmutatkoztak) mellett, a 

magyar többségi társadalommal szemben közöttük erősebbnek bizonyult a nyelvi, 

mentalitásbeli kultúra őrzése, ápolása. A metodista egyháztörténetben ezt példázza a 

német nyelv kiterjedt közegyházi használata, de ezt bizonyítja a szlovák gyökerű 

gyülekezet háború utáni átköltözése is. A második magyarországi metodista nemzedék 

történetét áttekintve úgy tűnik, hogy egyes nemzetiségek a számukra vonzó – s 

önmagában is kisebbségi vallási alternatívának számító – metodista kegyességben 

egyúttal kisebbségi társadalmuk eredményesebb „fenntartását” is megélhették. Ez a 

pozitív lehetőség azon a ponton válhatott hátrányossá, az egyház magyarok közötti 

misszióját akadályozó tényezővé, amikor a „fenntartás” már inkább a másság akaratlan 

hangsúlyozását, szélsőséges formában pedig bezárkózást, zárkózottságot eredményezett. 

A metodista közösségeket összességében túlzás lenne ebben az időben zárt spirituális 

csoportokként értékelni, ugyanakkor tény, hogy az egyház különösen a nemzetiségi 

területeken mutatott látványos fejlődést.  

 

Ebben a vonatkozásban Funk és Tessényi működése egyaránt szerves folytatását képezte 

a bácskai kezdeteknek: a kisebb kivételektől eltekintve, úgy a dualizmus kori Magyaror-

szágon, mint a Horthy-korszakban a nemzetiségek jelentették az egyház közösségének 

alapját. Amikor Funk évtizedében a németek és a szlovákok közötti misszió 

kibontakozott, a metodisták a két legnagyobb magyarországi nemzetiség felé fordultak. 

1920-ban az ország legjelentősebb nemzetiségi csoportja, félmillió fővel a német maradt, 

az ország népességéhez viszonyított arányuk a korszakban 7-5% körül mozgott. Rajtuk 

kívül csak a szlovákság haladta meg a 100 ezres létszámot.1105 A metodisták éppen ezen 

társadalmi csoportok körében építették ki bázisukat, s végeredményben így egy 

„külföldi jelleget” konzerváló alternatív vallási közösséggé váltak. 1945-1948 között 

ennek a nemzetiség orientált missziónak előre nem látható módon súlyos 

következménye lett. A közép-európai nemzetiségi problematika század közepi tragikus 

megoldásával, a „modern kori népvándorlással” a magyarországi metodista misszió 

lényegében a megszűnés határára jutott. Több évtizedes távlatból elmondhatjuk: a 

magyarországi metodizmus történetében ekkor érkezett el a magyar gyökerű egyház 

kiépítésének szakasza. 

 

                                                 
1105 Romsics. (2001) 525. p. 
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5. A METODISTA TAGSÁG A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 1898 ÉS 1945 KÖZÖTT    

 

A magyarországi metodizmus történetének sajnálatos hiányosságai a statisztikai adatok 

területén is megmutatkoznak. Mindezidáig egyetlen, meglehetősen hiányos, 

táblázatszerű összesítés készült 2005-ben. Szuhánszky T. Gábor 1918-1943 közötti 

időszakról készített táblázatában öt kategória szerint vizsgálta az egyház összetételét: 1. 

Népszámlálási adat, 2. Becsült adatok, 3. Jegyzőkönyv alapján tag és próbatag, 4. 

Összes metodista gyerekkel, 5. Felszentelt lelkészek. A táblázat 130 rubrikájából 

mindösszesen 47 helyre kerültek értékek (ezekből 6 becsült adat), vagyis azok nagyobb 

részben üresen maradtak.1106 Az általam készített összesítés (10.1.1. melléklet) csupán 

három kategóriát tartalmaz: 1. Tagok + próbatagok, 2. Lelkészek, 3. Összesen. (Nem 

került összesítésre a gyerekek száma sem. Ennek oka egyfelől az, hogy a források ezen 

a ponton roppant hiányosak, másfelől pedig a gyerekek mellett külön kellene 

foglalkozni a fiatalok és a látogatók kategóriákkal, amelyekről még hézagosabbak 

adataink.) Így szűkül a vizsgált adatsor a „hitvalló” tagokra. Táblázatomban jelentős 

változás, hogy az 1918 előtti tagságra is kiterjed. Az 1918 előtti adatok 

összegyűjtéséhez mindenekelőtt az egyház Tagkönyvét használtam fel, mely 1900-tól 

tartalmaz bejegyzést. Az évbeosztásban az egyház keresztféléves konferenciai évét 

alkalmaztam, az első év az 1898/1899-es esztendő, amelyben az egy fő Robert Möller 

bécsi lelkészt jelzi. A becsült adatokra nem vezettem be külön oszlopot, azokat 

kiemeléssel jelöltem (1920 előtt két évben: 1908/1909, 1909/1910, valamint 1920 után 

négy esztendőben: 1939/1940, 1940/1941, 1943/1944, 1944/1945) . 

 

A táblázat utáni grafikonon (10.3.2. melléklet) egy egyenletesnek tűnő növekedés 

mellett két jelentősebb esemény tűnik ki: az 1918-1924 közötti drasztikus csökkenés és 

növekedés, illetve az 1940-et követő ugrásszerű emelkedés. Előbbi változásokban a 

bácskai egyházrész elszakadását, majd a rövid időn belül bekövetkező gyülekezeti 

csatlakozásokat figyelhetjük meg, utóbbiak az 1941-es vajdasági visszacsatolások 

eredményei (a kárpátaljai területtel való növekedés 1939-ben nem eredményezett kiugró 

növekedést).1107 Az 1920/1921. és 1921/1922. évi óriási változások (225 és 231 tag 

                                                 
1106 Szuhánszky T. Gábor: A Magyarországi Metodista Egyház története 1920 és 1945 között. In: 
Lakatos. 130. p. 
1107 Az 1939/1940-es, és 1940/1941-es értékek kizárólag a lelkészek száma biztos (10-10 fő). A becsült 
két adat (1168 és 1182 tag) úgy jött ki, hogy a megelőző két év magyarországi tagsági kövekedését (+11 
fő) az Ungvári Körzet tagságában 1941/1942 (24 fő) és 1942/1943 (27 fő) között tapasztalható 
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csatlakozik) a következő években nem voltak jellemzőek. Az 1922/1923-as missziói 

évet lezáró 1923-as missziói ülésen (május 15-19.) Funk úgy értékelte a „lassulást”, 

hogy a növekedés visszaesésének oka (már csak 95 fő csatlakozott) a „prédikátorok, 

gondnokok és osztályvezetők óvatossága”. A csatlakozást keresőkben nem volt hiány, 

„de a felvétellel nem siettünk, nehogy alkalmatlanok kerüljenek a gyülekezetek tagjai 

közzé”.1108 Az 1920-1923 közötti három évben kétségkívül csodálatos ritmusban nyert 

kibontakozást a misszió: amíg 1919-ben egyetlen körzetben 100 taggal számolhatunk, 

addig 1923-ra 6 körzetben már 500 taggal, 7 gyülekezeti épülettel és kápolnával, és egy 

5 épületből álló intézmény komplexumot (árvaház, gyermeküdülő, prédikátor előképző) 

kell feljegyeznünk.1109 

 

Az idézett beszámolóból az is kiderül, hogy a metodista osztályok rendszere ekkoriban 

meglehetősen komolyan működött a gyülekezetekben, vagyis fontosnak tartották a 

gyülekezeti élet kiscsoportos működtetését. Az ősi, 18. századi metodista gyakorlat 

értelmében az egyes gyülekezeti közösségek sejtszerűen kisebb csoportokra oszlottak, 

ahol a tagok lelki és anyagi kérdéseket szem előtt tartva segítették egymást a hitéletben 

való növekedésben, fejlődésben. A hitélet egyes gyakorlati területei kiemelt figyelmet 

kaptak ebben az időben (pl. alkohol-kérdés, a vasárnap megszentelésének kérdése, stb.), 

ami akár bizottsági szinten is kifejeződött. A felelős „lelkiségi” bizottságok arra 

törekedtek, hogy a felvételt nyert metodista tagok hűségesen gyakorolják hitüket. 1925-

ben a Vasárnap-megszentelési Bizottság például így figyelmeztetett: „Az egyházi 

gondnokok tartsák szent kötelességüknek, hogy a gyülekezeti életen belül a vasárnap 

megszentelése fölött szigorúan őrködjenek.”1110 

 

A metodista „szigorúság” ellenére azt mondhatjuk, hogy a létszámgyarapodás – ahogy a 

szuperintendens is megjegyezte – „tekintélyesnek” nevezhető. 1924-ben, a missziói 

konferencia első ülésén, visszatekintésében Funk „csendes haladásról” és „a meglevő 

anyag elmélyítéséről” számolt be (50-en csatlakoztak egy év alatt). A konferencia 

értékelése szerint a munka „stabillá” vált, mindenhol kialakult egy erős központ, s a 

tagokban felébredt az „egyházi öntudat: tudják, hogy a Krisztuson kívül hová tartoznak 

                                                                                                                                               
növekedési ütem arányában visszaszámlálva emeltem (+3 fő). Vagyis 1939/1940-ben: 1139+11+18=1168 
és 1940/1941-ben: 1168+11+3=1182 
1108 Békeharang. 1923/12. 
1109 Der Evangelist für die Donaulaender. 10. Februar 1923  
1110 Jk. 1925. 37. p. 
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és hogy mit akarnak”.1111 1931-ben, Funk búcsúzásakor 935 tagja (tagok, próbatagok, 

lelkészek) volt az egyháznak, ami azt jelentette, hogy 1919-től összesen 825-en 

csatlakoztak a magyarországi metodistákhoz (12 év alatt átlagosan évente kb. 70-en).  

 

Az 1920 utáni adatokat az évi konferenciai jegyzőkönyvek gondos statisztikáiból követ-

hetjük nyomon. Megjegyzendő, hogy az 1941/1942-es és 1942/1943-as konferenciai 

esztendők a statisztikai összesítések arról tanúskodtak, hogy a magyarországi 

egyházrész 9 körzetében a tagság csökkent, az 1100 fölötti létszámról visszaesett az 

1934/1935-ös 1000 körüli szintre (ebben az évben egyébként először lépte át az 1000-es 

határt a létszám). A két adat növekvő tendenciájából arra következtethetnénk, hogy az 

1944/1945-ös évre a magyarországi tagság száma ismét átlépte azt az 1100-as küszöböt, 

ami az 1898-1945 közötti időszak tetőpontját jelenti. (A táblázatban 1939/1940-től a 

visszaper (/) jel után a visszacsatolt területek nélküli magyarországi adatok 

szerepelnek!) A háborús viszonyok között persze jogos kérdésként vetődik fel, hogy 

egyáltalán lehet-e növekedéssel számolni ekkor.  

 

A statisztikai kutatás izgalmas területét jelenthetné a 19. században megjelenő 

szabadegyházak (nazarénus, baptista, adventista) statisztikáival való összehasonlítás, 

amit most az adventista egyházzal teszünk meg. Az adventista felekezettel összevetve – 

melynek első lelkésze ugyancsak 1898-ban érkezett Magyarországra (s ekkor szervezte 

meg az első gyülekezetet Fogarason) – a következő eredményeket látjuk: 1920-ban 

majdnem hatszor annyi adventista tag volt az országban, mint a metodista (611 

adventista és 115 metodista). 1945-re a metodisták javára az arány javult, „csak” kb. 

háromszoros lett a különbség (3608 adventista és 1111 [becsült] metodista).1112 1949-re 

az adventista taglétszám jelentősen növekedett: 6107 tagról tudunk.1113 A metodista 

tagság száma ekkor nem ismert, korábban már említettük, hogy az 1945-1948 közötti 

drasztikus csökkenés aránya akár 2/3-os is lehetett, ami azt jelenti, hogy a tagság 500 fő 

alá süllyedt. A baptista felekezet, amely a legnagyobb magyarországi szabadegyház a 

korszakban, 1920-ban 8400, 1941-ben 17917, 1949-ben pedig 18874 tagot számlált.1114 

                                                 
1111 Békeharang. 1924/10. 
1112 Rajki. (2003) 16-17. p.  
1113 Uo. 25. p.  
1114 1920: Szigeti Jenő: A kisebb magyarországi egyházak. In: Lendvai L. Ferenc (Szerk.): A magyar 
protestantizmus 1918-1948. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 221. p., 1941 és 1949: Balogh Margit: 
Kisegyházak, szabadegyházak (1945-1989) In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. 
században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 436. p. 
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A hitvalló (felnőtt) tagság rendszere miatt a számok természetesen nem tükrözik a 

közösségek valódi létszámát. Nem szerepelnek benne a gyermekek, fiatalok, illetve a 

gyülekezetek látogató, „érdeklődő” tagjai sem. Ezek alapján a tagszámnak legalább a 

négyszerese adhatja ki azoknak létszámát, akik a metodista egyházban gyakorolták 

hitüket. Ez alapján adódna 1920-ban 460, 1945-ben mintegy 4440 fő. Utóbbi érték azt 

jelenti, hogy a korabeli népességnek a metodisták a 0,1%-át sem érték el. 

(Összehasonlításképpen érdekes adat, hogy 1944 legvégén a kommunista pártnak – saját 

becslése szerint – háromezer tagja volt, az 1944. december 21-én megalakult Ideiglenes 

Nemzetgyűlésben mégis 40%-át adta a képviselőknek.1115) Az országos vallási 

viszonyokra, illetve a bevett felekezetekkel való összehasonlításra is érdemes kitérnünk. 

1920-ban a területi változások eredményeként a bizonyos homogenizálódás zajlott le: a 

lakosság 92%-a volt magyar, és 66%-a vallotta magát katolikusnak.1116 A népesség 

további 21%-a számított reformátusnak, 6%-a volt evangélikus, az izraeliták aránya 5%-

ot ért el.1117 

 

Az 1948-as esztendő metodista adatai a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

felkérése nyomán ismertek előttünk. A minisztérium a 1848-1948-as centenáriumi 

közművelődési kiállítás anyagának összeállítására hivatkozva egy részletes kérdőívet 

állított össze, amelyet a metodista egyháznak is ki kellett töltenie. A válaszok nyomán 

pontosabb képet nyerünk a háború utáni egyház állapotáról. Ezek szerint az 1948. júliusi 

állás szerint a metodista egyház 12 gyülekezetben és 24 szórványban összesen 2000 

tagot számlált (amely az ország összlakosságának 0,003%-a). Ez a szám kétségkívül a 

gyermekeket és a látogatókat is tartalmazta. A felnőtt hitvalló tagok száma az 

egynegyedes visszaosztással kb. 500 főre becsülhető. A női munkában és az ifjúsági 

munkában egyaránt 200-200 tagot regisztráltak. Az ingatlanokat illetően 2 kápolna, 10 

imaház, 9 hitközségi ház került felsorolásra. Az intézmények sorban a Tábor 

Diakonissza Szanatórium és az Aggok Otthona szerepelt – „lelkészképző illetve 

tanintézet nincs” megjegyzéssel.1118 

 
                                                 
1115 Gyarmati György: Magyarország a II. világháborútól napjainkig (1944/45-2000). In: Tóth István 
György (Szerk.): Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 559. p. 
1116 Gergely. (2004) 95. p. 
1117 Uo. 98. p., Romsics. (2001) 525. p. 
1118 A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletéből dr. Simon Sándor miniszteri tanácsos. Budapest, 
1948. július 20., Szécsey János levele. Budapest, 1948. július 26. MMEL I./3. Szuperintendensi levelezés. 
3. doboz. 
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Végül itt említjük meg, hogy a hazai metodista egyháztörténet első fél évszázadának 

statisztikai adatai vallásszociológiai összefüggéseket is hordoznak. A körzetenként 

vezetett egyházi nyilvántartások (törzskönyvek) vezetői ugyanis lelkiismeretesen 

feljegyezték a metodista tagságra felvettek egyházi hátterét. Ezek az adatok 

egyértelműen megerősítik, hogy az egyház vidéki körzetei dominánsan evangélikus 

alapokon bontakoztak ki. Az egyes tagsági regiszterek első 50 személyét vizsgálva azt 

lájuk, hogy a fővároson kívüli gyülekezetekben döntő volt az evangélikus hátterűek 

aránya. Újverbászon 74%, Szenttamáson 78%, Nyíregyházán 94%, Borjádon 88%. A 

főváros és környéke jelentős eltérést mutat ebben a vonatkozásban. Budapesten az első 

50 tag 40%-a volt római katolikus, 34%-a pedig evangélikus hátterű. A Kispesti 

Gyülekezetben a katolikus háttérből érkezők aránya még magasabb: 72% a római 

katolikusok és 24% a reformátusok aránya.1119 Természetesen ezek a számok a vallási 

motivációról keveset árulnak el, ezek pontosabb tisztázása további mélyreható 

kutatásokat igényel.1120 

 

 

6. A VALLÁSI ALTERNATIVITÁSOK ESÉLYEI 1918-1948 KÖZÖTT  

 

Szűcs Jenő értékelése szerint a magyar történelemben a társadalmi szabadság tágabb, 

öszszefogottabb koncepciójáról a reformkorig csak kísérletek szintjén lehet beszélni.1121 

A szabadságfok emelkedése egy társadalom fejlődésében olyan lényegi folyamat, amely 

a 17-18. századi Nyugat-Európában például a modern állam és államszervezet 

megalapozását eredményezte.1122 Magyarországon eközben a 19. századra kelet-európai 

jellegű megoldásként, egy sajátosan torzított, „nyugatias” struktúra született (egy 

középkorias rendi szabadság felfogással). Ez a „nyugatias” társadalmi felállás azonban a 

korlátozó törekvések ellenére „sem tudta kiszorítani a jog és a szabadság szervező 

                                                 
1119 A tagsági nyilvántartásokban az első 50 próbatagot összesítettük. Újverbász, Szenttamás, 
Nyíregyháza, Budapest adatai az 1898-as Kirchenbuch-ban találhatók. Borjád adatai a Püspöki 
Methodista Egyház Borjádi Kerületének törzskönyvében, Kispest adatai a Püspöki Methodista Egyház 
Kispesti Kerületének törzskönyvében szerepelnek. MMEL Gyülekezeti törzskönyvek, nyilvántartások. 
1120 A vallási, felekezeti megoszlás szoros összefüggést mutat a nemzetiségi hovatartozással. Amint azt 
már megjegyeztük a magyarországi reformátusok döntő többsége magyar volt. Az evangélikus egyházat 
meghatározó mértékben németek és szlovákok alkották, míg a katolikusok között a nem magyar 
nemzetiségűek (németek, szlovákok, horvátok) kisebbségként voltak jelen a korabeli Magyarországon. 
Enyedi. 224. p. 
1121 Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető Kiadó, Budapest, 1983. 111. p. 
1122 Uo. 115.  p. 
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elveit”: „»a szabadság kis köreinek« középkorból örökölt szerkezetét”.1123 Szűcs 

további figyelemre méltó megállapítása szerint, e körök tagjaiként a társadalom döntő 

hányadát kitevő parasztság megőrizte „személyi és kommunális” jogainak, szokásainak 

és szabadságainak maradékát.1124 Bár Szűcs alapvetően a második jobbágyság koráról 

fejtette ki véleményét, dolgozatunk témájának szempontjából e megállapítások 

korántsem érdektelenek, hiszen a „nyugatias” irányú szerkezetváltozás, a demokratikus 

társadalom-szerveződés gyökereit tárta fel. Az 1920-1940-es évek Magyarországa 

bizonyos értelemben párhuzamos tendenciákat mutatott ezekkel az előzményekkel. E 

dolgozat egyik következtetése, hogy a Horthy-korszak autoritatív karakterű kormányzati 

formája ugyancsak sikertelenül próbálkozott bizonyos személyi és közösségi jogok, 

szokások és szabadságok korlátozásával. Bár a korszak a vallási, vagy lelkiismereti 

szabadság területén – kisebb-nagyobb kilengésekkel – egy szigorú ellenőrzést 

igyekezett megvalósítani, az egyéni és közösségi spiritualitás világában az 

alternativitást, a „másként hitet és gondolkodást” nem lehetett palackba zárni. Ennek 

legékesebb bizonyítéka, hogy a 19. században érkező négy kisegyházi alternatíva 

(nazarénus, baptista, adventista, metodista) mellett, a Horthy-korszakban további 

tucatnyi közösség megjelenéséről van tudomásunk. A következőkben a vallási 

alternativitások szempontjából foglaljuk össze az 1920-1944 és az azt követő átmeneti 

időszak ellentmondásos tendenciáit. 

 

Bár az 1918-1919-es polgári demokratikus kísérletnek lényegében alig jutott ideje az 

„alkotásra”, az egyházi kérdéshez való hozzá állását jól jellemezte az a tény, hogy a 

földosztásról szóló 1919 eleji néptörvény értelmében az állami kisajátításra kerülő 

egyházi birtokokat már 200 kat. hold felett kárpótolni tervezték (a nem egyházi birtokot 

csak 500 kat. hold felett).1125 A Tanácsköztársaság egyházpolitikája a nyílt vallás- és 

egyházellenes propagandával ehhez képest látványos változást hozott. Ellentmondást 

fejeződött ki ugyanakkor abban, hogy a szabadegyházi jelleget a hatalom elfogadta, 

vagyis a vallásszabadság bizonyos mértékét megvalósította. A forradalmi rend 

egyházpolitikai alapelveinek betartásával az egyházak működhettek, bár működésük 

korántsem volt zavartalan, amit a metodista példa is tanúsított.1126 A változások a 

                                                 
1123 Uo. 112., 118. p. 
1124 Uo. 119. p. 
1125 Gergely Jenő: Magyarország a századfordulótól az ezredfordulóig. Új Palatinus-Könyvesház Kft., 
Szekszárd, 2004. 37. p. 
1126 Szebeni. (1981) 17. p. zavartalannak ítélte meg az egyházak működését ebben az időszakban. 
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nagyobb egyházak tekintetében átmenetinek bizonyultak, az „ellenforradalmi” korszak 

kormányai egy keresztény nemzeti Magyarországot igyekeztek kiépíteni. „Az új 

rendező elv a keresztény nemzeti ellenforradalom elfogadása illetve a szocializmus és 

liberalizmus elutasítása lett.” – írja Gergely Jenő.1127 Az „új rendező elv” 

egyházpolitikai gondolkodásának változását jelezte az is, hogy kezdettől teret kaphatott 

az izraelita vallásúak korlátozása. Az 1920-as numerus clausus, amely 6%-ban határozta 

meg az egyetemekre felvehető izraelita vallásúak arányát, nyilvánvaló jele volt annak, 

hogy nem kerül sor a dualista kor polgári jogegyenlőségének restaurációjára. Ez a lépés 

az egyéb vallási alternativitások esélyeinek beszűkülését is előre vetítette. Bár a már 

idézett 1921. évi XXXIII. tc. vallásszabadságot garantált, meghatározóbb jelentőségűnek 

számítottak az állam és a társadalom rendjének hatékonyabb védelméről szóló 1920. évi 

II. tc. és az 1921. III. tc., az úgynevezett rendtörvények. Ezek eredendően a rendszer 

felforgatására és megdöntésére irányuló politikai bűncselekmények ellen irányultak (erre 

hivatkozva tiltották be a kommunista pártot, és akadályozták meg a szélsőjobboldali 

csoportok tevékenységét), ám a kisegyházak vonatkozásában egyházpolitikai jelentőséget 

is kaptak. Az illegális mozgalmak és szervezkedések üldözése folytán a hatóságok 

minduntalan szembekerültek az országban tevékenykedő kisebb felekezetek nehezen 

kontrollálható, országos kiterjedésű ténykedéseivel. „Szervezkedés” képét mutatták a 

házaknál megtartott találkozók, együttlétek, istentiszteletek, az intenzív iratmisszió, a 

nagy számban végzett iratterjesztés. „Zavarkeltésnek” minősülhetett a hivatalos 

egyházaktól eltérő vallásgyakorlat bevezetése is, melynek nyomán az üldöztetéseket a 

legmérsékeltebb irányt képviselő vallási alternatívák (tehát például a metodisták) is 

kénytelenek voltak elszenvedni. Ráadásul a rendtörvény hatályát esetenként az elismert 

státuszt elnyert baptista közösségekre is kiterjesztették. Bár a „közszabadság mértéke” 

kétségtelenül nem volt azonos a korszak különböző periódusaiban,1128 ezek a 

megállapítások a korszak egészére kiterjeszthetők. Így, ha egyet is kell értenünk Borbándi 

Gyula megállapításával, amely szerint a rendszer nem nevezhető diktatórikusnak, vagy – 

a Szálasi-kormányt kivéve – fasisztának, tehát nem rendelkezett sem korlátlan 

hatalommal, sem pedig mindenkire kötelező egységes ideológiával,1129 azt mindenképpen 

leszögezhetjük, hogy a Horthy-korszak kormányai a vallási-ideológiai kérdést nem voltak 

hajlandóak „puhítani”. A „keresztény-nemzeti” jelző ugyanis a kor társadalmi krédójaként 

                                                 
1127 Gergely. (2004) 47. p. 
1128 Borbándi Gyula: A Horthy-rendszer anatómiája. Új Látóhatár, 1981. 2-3. sz. 139-158. Idézi Romsics. 
(2003) 216. p. 
1129 Idézi Romsics. (2003) 216. p. 
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mégiscsak egy egységes, irányadó ideológiaként magyarázható. Ebben az értelemben 

nyerhet megerősítést az Ormos Máriától származó értékelés: a társadalmi viszonyokra 

feltétlenül igaz az autokratikus minősítés.1130 A vallási-ideológiai szféra felügyelete a 

„rend-államiság” fontos jellemzője volt, s bár a rend fogalma bizonyos változásokat 

mutatott a korszakban, e felügyeleti tevékenység a rendszernek mindvégig meghatározó 

jegye maradt. Ahogy a társadalmi berendezkedésben a rend fenntartására irányuló 

törekvés „világosan megfigyelhető”,1131 ugyanúgy a felügyeleti szándék állandó 

érvényesítése is látványos kortünet. A felügyeleti tendenciákban a „rend-államiság” 

alapvető hangsúlyai fejeződtek ki. 

 

Az egyházpolitika – illetve a vallási alternativitások – kapcsán vetődik fel a demokratikus 

állapotok kérdése. Bár a két háború között a korábbinál több párt működöt az országban a 

rendszer korántsem számított demokratikusabbnak. A belügyminiszter az 1919 őszén 

bevezetett általános és titkos választójog korlátozásaként 1922-ben rendeleti úton vezette 

be újra az értelmi-műveltségi és vagyoni cenzust, illetve megemelte a választásra 

jogosultság korhatárát. Példa nélkülinek számított Európában a nyílt szavazás újbóli 

alkalmazása (Budapest, a főváros környékének, valamint a törvényhatósági jogú 

városoknak a kivételével). Az antidemokratikus korlátozások a választásra jogosultak 

számát félmillióval csökkentette, különösen a falusi lakosság és a nők rovására. A 

választásra jogosultak összlakossághoz viszonyított aránya 40%-ról 28%-ra esett 

vissza.1132 Az 1920-as évtizedet értékelve azt mondhatjuk, hogy azt Bethlen István 

konzervatív-liberális politikai gondolkodása határozta meg. Bethlen nagyra értékelte a 

dualista rendszer 19. század polgári liberális eredményeit (többpártrendszer, parlament, 

parlamentnek felelős kormány, bírói szuverenitás, pluralista szellemi élet), annak 

továbbfejlesztésével azonban – a szabadságjogok kiterjesztésével, a demokratizálási 

tendenciák folytatásával – „megingathatatlanul szemben állt”.1133 Kétségtelenül a 

konzervatív-liberális társadalom- és világkép állhatott annak hátterében, hogy a Horthy-

korszak politikai vezetői a kisegyházi kérdést lényegében „befagyasztották”, s bár a 

metodisták elismerésük küszöbön állásáról beszéltek, előre lépés ezen a területen 

                                                 
1130 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 104-105. p. 
1131 Uo. 105. p. 
1132 Gergely. (2004) 64-65. p. Érdekes tény, hogy a jogosultak aránya még így is megfelelt az európai 
átlagnak. Romsics Ignác: A Horthy-rendszer jellegéről. Historiográfiai áttekintés. In: Ormos Mária 
(Szerk.): Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Osiris Kiadó, Budapest, 
2003. 211. p. 
1133 Romsics. (2001) 503. p. 
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egyáltalán nem történt. Pluralista vallási élet, vallási sokszínűség a korszakban legálisan, 

törvényi jóváhagyással nem bontakozhatott ki. Az állam autoriter vonása volt a 

parlamentarizmus kizáró jellege, a nyílt szavazás, a sajtószabadság korlátozása, a vallási, 

majd a faji diszkrimináció, melyek együtt véve az állampolgári egyenlőséget, a 

lelkiismereti és vallásszabadságot sértették.1134 

 

A bethleni konszolidációt követő Gömbös-korszakra nézve az új miniszterelnök sokat 

ígérő kormányfői expozéját kell idéznünk: „Tisztelt Ház! Szeretek nyíltan és világosan 

beszélni. A keresztény felekezetek közötti békét én, mint protestáns ember, mélységesen 

kívánom, de kívánom a zsidókkal szemben is.”1135 Az 1936-ban elhunyt Gömbös egyik 

vonatkozásban sem ért el látványos változást. A hangzatos, hitvalló jellegű mondat 

mögött a nemzeti törekvések hangsúlya húzódott, melynek értelmében a magyarság a 

saját érdekeit szem előtt tartva dönt jó és rossz között. A történeti értékelés szerint a 

miniszterelnök valójában az 1920-as évek közepére kialakult fajvédő programját sem adta 

fel, csupán a „megvalósítás módjában, ütemében és nyilvánosságának mértékében” 

következett be változás.1136 A gömbösi programot kifejtő 95 pontos Nemzeti 

Munkatervben egyértelmű megfogalmazást nyert az egyházpolitika iránya: „Magyar faji 

sajátosságokban gyökerező, keresztény erkölcsön és világnézeten felépülő nemzeti 

kultúrát akarunk.” (Nemzeti Munkaterv 83. pont)1137 A vallás, a spiritualitás tehát csak 

eszköz volt egy nagyobb cél, a magyar nemzeti kultúra védelmében. Tágabb értelemben 

véve, belpolitikailag ez az egyéni és közösségi célok feltétel nélküli alárendeltségét 

jelentette.1138 A „magyar érdek” tehát az egyházpolitikai megfontolásokat is befolyásolta. 

E pragmatikus megfontolás fejeződött ki világosan Gömbös 1932-1933-as külföldi 

látogatásaiban: 1932 novemberében a lutheránus kormányfő Rómában audiencán járt XI. 

Pius pápánál, 1933 júniusában pedig – az európai államférfiak közül elsőként – Berlinben 

tett látogatást Németország új kancellárjánál, Adolf Hitlernél (akit előzőleg táviratban 

biztosított jóindulatáról). Gömbös Németországban látta a magyar revízió legfőbb 

támaszát, a Duna-medencében pedig hosszabb távon német hegemóniával számolt.1139 A 

helyzet a kormányfő halála után sem változott. Az egyház-, illetve „valláspolitika” 

pragmatikus egyoldalúsága látványos formában nyilvánult meg az 1938-as magyarországi 

                                                 
1134 Uo. 509. p. 
1135 Gergely. (2004) 79. p. 
1136 Vonyó. 269. p. 
1137 Idézi: Vonyó. 268. p. 
1138 Gergely. (2004) 81. p. 
1139 Gergely. (2004) 85. p. 
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Eucharisztikus Világkonferencián Budapesten. A magyar országgyűlés a Szent István 

halálának 900. jubileumán rendezett nagyszabású katolikus ünnepségsorozat napjaiban 

fogadta el az első zsidótörvényt (amely az izraelita vallásúak mellett zsidónak 

nyilvánította az 1919 után kikeresztelkedetteket is, bizonyos munkakörökben pedig 

tovább korlátozta a zsidók arányát). A világkonferencia – melyen egyaránt képviseltette 

magát az állami és az egyházi vezetés – „neobarokk”1140 pompája, valamint a más 

vallásúak jogfosztása a magyar nemzeti érdek alapján fért meg egymás mellett. 

 

Összességében elmondható, hogy a Horthy-korszak egyházpolitikája több ellentmondást 

is hordozott. Miközben a 19. századi szekularizációs tendenciák ebben az időben is 

folytatódtak, az egyházak szerepe a dualizmushoz képest nőtt. Ennek legvilágosabb jele a 

hatalommal való összefonódásban mutatkozott meg, de a társadalmi élet szinte minden 

területén egyértelmű volt.1141 A nagy múltú, „történelmi” felekezetek sorában 

kiemelkedett a katolicizmus jelentősége: ekkor bontakozott ki az úgynevezett „katolikus 

reneszánsz”, de meghatározó szerephez jutottak az ország protestáns vallású politikusai is 

(Horthy Miklós, Bethlen István, Darányi Kálmán reformátusok, Gömbös Gyula 

evangélikus volt). Ambivalens módon azonban a rendszer, amely magát keresztény-

nemzetiként határozta meg, a keresztény kisközösségek működését nem tudta respektálni, 

elismerésüket a korszakban kivétel nélkül elutasította. Különös sajátosságként – s ezt a 

metodisták esete is alátámasztja – a hátrányos megkülönböztetés a vallási alternatívákat 

nem tudta visszaszorítani, sőt a pluralitás a korszakban nőtt. A keresztény kurzus a vallási 

pluralizmus terén másfelől azonban egyértelmű visszalépést is hozott, hiszen a korlátozó 

törekvések végül rendeletek és törvények szintjén is kifejeződtek. 1939-től került sor a 

különböző el nem ismert felekezeti  közösségek betiltására (ld. bővebben 4.2. fejezet), 

1942-ben pedig az izraelita vallást minősítették vissza elismert felekezetté (1942. évi VIII. 

tc.). A „védekező” karakterű politikai kurzus kibontakozása a „Trianon-sokk” 

feldolgozási kísérleteként is értelmezhető. „Csökkent az értéksemleges intellektualizmus 

becsülete, s nőtt a világnézeti-politikai nevelés jelentősége” – fogalmaz Romsics 

Ignác.1142 Ennek jegyében bontakozott ki az új kultúrpolitikai koncepció, valamint erre 

épült fel az új állam- és társadalom-szemlélet. 

 

                                                 
1140 Gergely (2004) kifejezése. Pl. 98. p. 
1141 Uo. 97. p. 
1142 Romsics. (201) 521. p. 
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A „második köztársaság” éveiben a kisegyházak tulajdonképpen reményteli időket éltek. 

A változásokat évtizedes vágyaik beteljesedéseként látták a „szabad államban szabad 

egyház” elv megvalósulásával. Ennek bizonyítékai még a fordulat évében is 

felmutathatók. Az 1947-es metodista elismerés politikai háttere nem ismert, 

feltételezhetően az egyházakkal való jó kapcsolatot, a „valódi vallásszabadságot” volt 

hivatott propagálni ez a társadalmi szempontból súlytalan lépés. (Bár feltételezhető az 

adminisztrációs „kényszer” is, amennyiben 1948-ra már egy jól előkészített, jóváhagyás 

előtt álló ügyről volt szó. Hasonló játszódott le a baptista egyházban éppen 1948-1949-

ben: a korábban jóváhagyott engedélyeknek köszönhetően ezekben az években több 

baptista imaház került átadásra (összesen tizenegy), mint a megelőző három 

esztendőben.1143 Rövidesen azonban a kisegyházak számára is egyértelművé vált, hogy az 

ideológiai semlegesség csak átmeneti „ajánlat” volt. A pártállamiság kiépülésének 

részeként erről a „nagyegyházak” intézményeinek, iskoláinak, földjeinek államosítása, 

illetve az egyházi vezetők meghurcolása tanúskodott. Sokáig azonban a kisegyházak sem 

maradtak érintetlenek. A baptisták 1950-ben kénytelenek voltak lemondani fővárosi 

árvaházukról, diakonissza intézetükről és teológiájuk épületéről. (Különös módon ez 

utóbbi épületet 1949-ben még amerikai segítséggel tudták megvásárolni.) Ekkor szűnt 

meg országos lapjuk is.1144 1952-ben a metodisták vesztették el a budakeszi Tábor 

intézményüket, valamint az Egyházközpont épületének több mint kétharmados 

tulajdonjogát.  

 

A 20. század első fele összességében a kisegyházi alternatívák bővülését eredményezte. A 

korlátozó törekvések dacára Trianontól a fordulat évéig körülbelül egy tucat új vallási 

közösség megjelenéséről van tudomásunk, amelyeket legalább az említés szintjén 

érdemes sorba szednünk. A Heted Napi Adventista Felekezet 1912-re hozta létre 

szervezeti egységét, azonban 1925-ben ebből hitelvi okokból kivált a Heted Napi 

Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesülete.1145 A metodista egyház 

tevékenysége mellett a wesleyánus gondolkodást és szeretetszolgálatot – mint már 

említettük – az Üdvhadsereg népszerűsítette hazánkban 1922-től, Csopják Gábor 

munkássága révén. Az Isten Egyháza nevű közösség (más elnevezés szerint Élő Isten 

Gyülekezete, Élő Isten Anyaszentegyháza) szintén az 1920-as évek elején mutatott fel 

                                                 
1143 Mészáros. In: Bereczki. (1996) 211. p. 
1144 Uo. 208., 210-211. p. 
1145 Balogh Margit: A kisegyházak (1920-1944) In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. 
században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 380-381. p. 
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komoly missziós eredményeket. A közösségben személyi ellentétek miatt a Horthy-

korszakban szakadás következett be.1146 Ugyancsak ehhez az időszakhoz köthető a 

pünkösdi mozgalom kibontakozása Magyarországon, amely több ágon indult el 1923 és 

1926 között, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból hazatért magyarok révén. Két 

legjelentősebb szervezete a Magyarországi Istengyülekezetek Szövetsége és a Pünkösdi 

Gyülekezetek Magyarországi Szövetsége volt.1147 Ugyancsak pünkösdi jellegű csoport, de 

nem külföldi misszió eredményeként jött létre, hanem magyarországi gyökerekkel 

rendelkezett a ’20-as években kialakuló Szabadkeresztyén Gyülekezet. (1945 után 

felmerült a közösség becsatlakozása a Keresztyén Testvérgyülekezethez.1148) A 

Keresztyén Testvérgyülekezet megalakulását is az 1920-as évekre datálhatjuk. Ennek a 

gyülekezetnek volt kiemelkedő tagja Kiss Ferenc orvosprofesszor, akinek két alkalommal 

is sikerült (1941-ben és 1944-ben) megakadályoznia, hogy a felekezet működését 

belügyminisztériumi rendelet útján tiltsák meg.1149 Később, az ’40-es években született az 

Őskeresztyén Apostoli Egyház, pünkösdi teológiai gondolkodással. Hasonló nevű, de más 

közösséget takar a Magyarországi Új Apostoli Egyház, amely az 1860-as években jött 

létre Németországban. Képviselői először az 1870-es években, majd az 1930-as 

évtizedben jártak Magyarországon, utóbbi dátumhoz köthető a felekezet fejlődésének 

kezdete.1150 Tradíciójában a kereszténységhez kapcsolódik, de hitvallási, teológiai 

okokból elkülönül a keresztény felekezetektől a Jehova Tanúinak közössége és a 

mormonok közössége. A Jehova Tanúinak csoportja az 1910-es évektől kezdett 

gyarapodni Magyarországon, 1913-től adták ki magyar nyelven az Őrtorony című 

folyóiratot. Központjuk az 1920-as évektől Kolozsvár lett, ekkorra tehető a felekezet első 

kibontakozása.1151 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1909-ben 

küldött egy misszionáriust Magyarországra, amelynek eredményeként lassan növekedett a 

mormon tagok száma. Az első világháború után azonban minden misszionáriust kivontak 

Európából, így csak néhány hívő maradt hazánkban, nem folytatódott a mormon tagság 

bővülése.1152 A keresztény/keresztyén közösségeken kívül tizenkettedik alternativitásként 

említjük meg a szinkretista bahá’i vallást, amelynek követői, amerikai közreműködéssel 

                                                 
1146 Balogh Margit: A kisegyházak (1920-1944) In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. 
században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 383. p. 
1147 Uo. 384. p. 
1148 Török Péter: Magyarországi vallási kalauz 2004. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 193. p. 
1149 Balogh Margit: A kisegyházak (1920-1944) In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. 
században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 384. p. 
1150 Török Péter: Magyarországi vallási kalauz 2004. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 198. p. 
1151 Uo. 168-169. p.  
1152 Uo. 66. p. 
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1933-ben alakították meg budapesti gyülekezetüket.1153 Buddhista kör működéséről már 

az 1890-es évekből van tudomásunk Máramarosszigeten, a fővárosban a Horthy-

korszakban az 1930-as években működött egy csoport.1154  

 

Az 1948-as kisegyházi igazolási eljárás keretében vizsgálat alá vett 435 személy összesen 

kilenc felekezetből került ki: Apostoli Keresztyén Felekezet, Heted Napi Adventista 

Felekezet, baptista felekezet, Isten Gyülekezete, Keresztyén Testvérgyülekezet, 

metodista felekezet, ókatolikusok, pünkösdi felekezet, Üdvhadsereg.1155 A listában – 

tulajdonképpen hiányosan – felsorolt vallási közösségek léte egyértelműen bizonyította: 

Magyarországon a 20. század közepére egy vallásilag összetett, több felekezeti 

alternatívát felmutató társadalom jött létre.  

 

 

7. KITEKINTÉS:            

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1948-TÓL NAPJAINKIG 

 

Különös csoda, hogy a világháborút követő másfél évtizedben az egymást érő 

nehézségek közepette a metodista egyház mégis megújulást, „ébredést” élhetett át. Az 

ébredés legfontosabb bizonyságát egyfelől az a tíz új munkatárs jelentette, akik az 1940-

es, 1950-es években jelentkeztek egyházi szolgálatra. Másfelől meg kell emlékeznünk 

azokról a laikus munkatársakról, laikus igehirdetőkről is, akik ezekben az időkben a 

lelkészekkel együtt voltak a gyülekezetek oszlopai. Ők együtt képezték azt a 

közösséget, amely a metodista misszió magyar megalapozásának láthatott neki. Hosszú 

„alapozás” volt ez, egy elnyúló átmeneti időszakkal: az 1945-1948 között elszenvedett 

veszteségeket, 1949-től 1953-ig a szélsőséges Rákosi-éra követte. A fordulat évétől 

1956-ig tartó átmenet idején az idős és betegeskedő Szécsey János volt az egyház 

szuperintendense. A metodista misszió békés kibontakozása csak a forradalom évében 

szolgálatba álló 51 éves új szuperintendens, Hecker Ádám idejében kezdődhetett meg, 

vagyis a háború befejezése után több mint egy évtizedet kellett várni a közösség 

életének konszolidációjára.       

 

                                                 
1153 Balogh Margit: A magyarországi iszlám és a bahá’i közösség. In: Kollega Tarsoly István (Szerk.): 
Magyarország a XX. században. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 385. p. 
1154 Török Péter: Magyarországi vallási kalauz 2004. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 63. p. 
1155 Szebeni Olivér: Igazolási eljárás. Kézirat. 2011. 5. p. 
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A laikusok egyházi szerepének alapos megírása még várat magára. A metodista 

egyházban hagyományosan, a 18. századi kezdetektől fogva, lényeges szerepet töltöttek 

be a nemlelkészi, laikus munkatársak: tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy az 

anglikán megújulási mozgalom működtetői, motorjai ők voltak. Az igehirdetések 

nyomán szerveződő kiscsoportok irányításával John Wesley laikus munkatársakat bízott 

meg, ami a megújulási mozgalom fennmaradásában, növekedésében döntő lépésnek 

bizonyult. A laikus tagok a gyülekezeti csoportok vezetése után fokozatosan 

valamennyi metodista egyházi csoportosulásban lehetőséget kaptak az egyház döntési 

mechanizmusába való bekapcsolódásra. A püspöki rendszerű metodista egyház 1939-től 

vezette be hivatalosan a lelkészi és laikus vezetésben a paritás elvét, a közös döntés 

rendszerét.1156 Magyarországon a háborúba való belépés előtt, az 1940-ben tartott Évi 

Konferencián már ennek megfelelően került sor a találkozóra. A háború után azonban a 

megváltozott politikai körülmények, egészen 1974-ig nem tették lehetővé az 

egyházvezetés ezen elven való működését. Az évente tartandó vezető testület, az évi 

konferencia találkozásának rendszeressége is megbomlott.1157 Jellemző, hogy az 1956-

os szuperintendens választás sem e konferencián történt: erre a meglehetősen fontos 

eseményre, az utazási körülmények ellehetetlenülése folytán postai úton került sor (a 

választás eredményeként Hecker Ádám lett a szuperintendens 1956-1974 között).1158 Az 

1974-es egyházszakadás hátterében – az egyház történetének harmadik válság volt ez – 

kétségtelenül az egyházrendtől való eltérés, a nem szabályszerű egyházműködés is 

kimutatható. Más kérdés, hogy az egyház szabályos vezetését, a püspöki jelenlétet, az 

évi konferenciák rendszerességét, a laikus részvételt, a laikus kontroll érvényesülését a 

korszakban a politika sem támogatta: az ellenőrzés és az irányítás szerepét sokkal 

inkább igyekezett saját hatáskörben felügyelni. 

 

A szakadás pontos okainak felderítésekor számos magyarázat adódik a kutató előtt. A 

politikai vonalon tovább haladva a témával foglalkozó Szigeti Jenő értékelésében az 

állam részéről való tudatos szakításra kényszerítésről beszél, amelynek az 1970-es 

években nem csak a metodisták, hanem az adventisták is áldozatául estek.1159 Bár a 

                                                 
1156 Streiff. 129. p. 
1157 Ld. ehhez: Lakatos Judit: Az állami egyházügyi politika hullámai a Magyarországi Metodista Egyház 
életében 1945 és 1956 között. In: Uő. 201-222. p. 
1158 Hecker Frigyes: A Magyarországi Metodista Egyház története 1945-től napjainkig. In: Lakatos. 194. p. 
1159 Szigeti Jenő: Az állam és a szabadegyházak kapcsolata 1945 után az állami elismertetések fényében c. 
előadása alapján. Elhangzott 2007. február 23-án Piliscsabán, a Magyarországi Metodista Egyház 
Elöljárók Konferenciáján.  
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válság a felszínen az ateista államhatalom eltérő megítélésben fejeződött ki, az 1974-es 

kihívás legmélyebb értelmében nem politikai jellegű volt. Az alkalmazkodás-

együttműködés, vagy szembenállás-elutasítás tematikáján túl, az események mögött 

lelki összefüggéseket is megfigyelhetünk. Ilyen értelemben az egyház ekkor drámai 

körülmények között egy lelkiségi változáson, fejlődésen ment keresztül. Hecker Frigyes 

megfogalmazása szerint ez egy „régóta esedékes tisztulási folyamatot” jelentett, 

amelyben az egyháznak nem személyekkel, hanem egy lelkülettel kellett 

megküzdenie.1160 A metodistáknak fel kellett hagyniuk az 1950-es, 1960-as évek 

bezárkózásában kialakult törvényeskedő, az egyéni kegyességet túlhajszoló 

magatartással, a felsőbbségtudattal, a paternalista egyházvezetéssel. 1974-től 

lényegében ezek mentén kezdődött meg a metodista gondolkodás, kegyesség 

megújulása, melynek hatása – az 1970-es, 1980-as években szolgálatba lépő és 

napjainkig aktív lelkészeken keresztül – napjainkig érvényesül. A kiszakadt csoport 

1981-ben Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség néven nyert hivatalos 

bejegyzést, 2009-ben bekövetkezett haláláig elnöke Iványi Tibor volt. 

 

A magyarországi metodizmus harmadik nagy válságára adott legfontosabb válasz a 

szabályos, egyházrend szerint működés, a laikusok minden szinten való bevonása, és a 

gyülekezetépítés erősítése volt.1161 Fordulatot jelentett, hogy a törvényeskedő, mások 

megítélését folytató magatartás helyett a lelkigondozás kérdései kerültek előtérbe. Az 

elöljárói (presbiteri) konferenciák rendszeres résztvevői lettek a pszichológusok, a 

pszichiáterek és a családgondozók. A közösségépítésnek egyik legfontosabb területe lett 

az országos csendesnapok rendszerének megerősítése, melynek az 1970-es évek végétől 

a Dombóvári Körzetben kiépülő kaposszekcsői konferencia központ lett a legfontosabb 

bázisa. Csaknem két évtizeden keresztül nyaranta 7-8 turnusban valósultak itt meg 

táborok  gyermekek, serdülők, fiatalok, nők és családosok részére.1162  

 

A rendszerváltás utáni időszak – a szociáldiakóniai szolgálatok intézményes megjele-

nésével, a bővülő építkezésekkel, az új missziós helyszínekkel és törekvésekkel, illetve 

az újonnan alakuló szerveződésekkel – egyértelműen a metodista misszió 

kibontakozását eredményezte. 1991-ben került felszentelésre az egyház Márta Mária 

                                                 
1160 Lakatos Judit: A metodista lelkiség útjai a második világháború után. In: Uő. 252. p. 
1161 Uo. 256. p. 
1162 Uo., Kaposszekcsőre emlékezve. Khaled A. László riportja Szuhánszky T. Gáborral. Kézirat, 2011. 
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Otthona Kaposszekcsőn, 1998-ban pedig ugyanezen név alatt indult újra az államtól 

visszakapott Budakeszi intézmény. A ’90-es években több ingatlanfejlesztés is jelezte a 

változásokat. 1991-ben metodista kápolna épült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Kistokajon, az ország egyetlen Wesley utcájában. Ugyancsak 1991-ben került átadásra a 

Szekszárdi Körzet új épülete Szekszárdon, amely egyúttal a körzet györkönyi 

központjának áthelyezését is eredményezte. 1996-ban szentelték fel a Somogy megyei 

Hetes metodista kápolnáját. 1999-ben adták át az új fővárosi egyházközpont épületét a 

III. kerületben, és ekkorra készült el az újonnan épített szolnoki metodista imaház is. Az 

ezredfordulót követően a metodista egyház kiterjedését jelezte az ország új területein 

való megjelenés, városi misszió kezdődött Debrecenben Pakson, Siklóson és 

Sopronban. 2003-ban újra önállósult a nagy múltú Budakeszi Körzet, 2004-ben pedig 

körzet alakult Óbudán is. A változások fontos jellemzője volt a különböző egyházi 

találkozók, konferenciák választékának bővülése – sor került a fiatal felnőttek 

találkozójára, a házasok és elvált nők hétvégéjére –, amelynek csúcspontját jelentette az 

1997 óta évente megrendezésre kerülő Országos Családi Tábor, rendszeresen mintegy 

300-400 fő részvételével. A rendszerváltás utáni időszak különleges fejleménye, hogy 

egyes gyülekezetek – újra felfedezve a Wesley-féle metodista örökséget – a házi 

közösségek, házi csoportok rendszerét kezdték el gyakorolni. Végül itt kell 

megemlítenünk azokat az új szervezeti formációkat, melyek a közelmúltban a 

magyarországi metodizmus megújítására, megerősítésére jöttek létre. 1998-ban, éppen 

100 esztendővel a metodista misszió hazai elindulása után három wesleyánus felekezet 

(Magyarországi Metodista Egyház, Názáreti Egyház, Üdvhadsereg Szabadegyház) és 

három wesleyánus alapítvány (Élet Kenyere Alapítvány, a Felebarát Keresztyén 

Szövetség Alapítvány és a World Gospel Mission Alapítvány) a Wesley-féle teológiai 

örökség ápolására létrehozta a Wesley Egyházi Szövetséget, illetve a Svájcban 

akkreditált közös iskoláját, a Wesley Oktatási Programot. A szövetségnek nem tagja a 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, amely saját főiskolát tart fenn, illetve 

országszerte komoly oktatási és szociáldiakóniai szolgálatot folytat. 2001-ben, a 

metodista ifjúsági misszió megújítására önkéntes fiatalok alapították meg a Metodista 

Ifjúsági Közösségek Szövetségét, amely több mint fél évszázad után – MIX újság 

címmel – indította újra az ifjúság lapját, és az elmúlt évtizedben számos 

kezdeményezéssel segítette a fiatalok közötti egyházi munkát. Az új évezred 

meghatározó tendenciája egy új lelkészi generáció indulása: csaknem tízen fejezték be, 

vagy folytatják jelenleg is lelkészi-teológiai tanulmányaikat az egyházban. 2007-ben – a 
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több évtizedes cigánymissziós szolgálat gyümölcseként – a Miskolci Körzetben 

Alsózsolcán iktatták be egyházunk első cigánylelkészét, Erdei-Nagy Lászlót. Az új 

nemzedék jelenléte bátorító módon hat, jövőképet nyújt.  

 

Napjaink sokakat érintő aktuális kérdése az új magyarországi egyházügyi törvény, 

amely két évtized után, az 1990. évi IV. törvényt követően új kereteket határoz meg a 

hazai egyházak, vallási közösségek számára. Az újonnan kialakuló szabályozás 

lényegében kategóriákba sorolva különbözteti meg az egyes felekezeteket, ami a 

dualizmus, illetve a Horthy-korszak gyakorlatát idézi. A metodista kisegyházi 

alternatívát Trianontól a fordulat évéig vizsgáló dolgozat – amely egy el nem ismert, s 

esetenként üldözött keresztény kisközösség páratlan megújulásáról és megerősödéséről 

szólt – ilyen módon elgondolkodtató és előremutató tanulságok levonására adhat lehe-

tőséget.  
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Patrick Philipp Streiff  2006- 
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� 1911-1920. Püspöki Methodista Egyház – Osztrák-Magyar Missziói Konferencia 
� 1920-1923. Püspöki Methodista Egyház –Osztrák Missziói Konferencia – Magyarország 
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10.4. STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK  

A TAGSÁG ALAKULÁSA 1898-1945 KÖZÖTT (KIEMELÉSSEL A BECSÜLT ADATOK) 

Konferenciai év Tagok + próbatagok Lelkészek  Össze sen 

1898/1899 0 1 1 

1899/1900 12 1 13 

1900/1901 46 1 47 

1901/1902 75 2 77 

1902/1903 94 2 96 

1903/1904 144 3 147 

1904/1905 179 3 182 

1905/1906 201 3 204 

1906/1907 224 4 228 

1907/1908 245 7 252 

1908/1909 265 6 271 

1909/1910 289 6 295 

1910/1911 313 4 317 

1911/1912 352 4 356 

1912/1913 402 4 406 

1913/1914 477 4 481 

1914/1915 467 2 469 

1915/1916 480 5 485 

1916/1917 518 5 523 

1917/1918 548 5 553 

1918/1919 109 1 110 

1919/1920 115 2 117 

1920/1921 340 2 342 

1921/1922 570 3 573 

1922/1923 662 6 668 

1923/1924 710 8 718 

1924/1925 679 8 677 

1925/1926 712 10 722 

1926/1927 779 10 789 

1927/1928 803 13 816 

1928/1929 858 13 871 

1929/1930 873 13 886 

1930/1931 922 13 935 

1931/1932 924 12 936 

1932/1933 959 12 970 

1933/1934 931 10 941 

1934/1935 1014 10 1024 

1935/1936 1054 10 1064 

1936/1937 1073 9 1082 

1937/1938 1118 9 1127 

1938/1939 1129 10 1139 

1939/1940 1158/1140 10/9 1168/1149 

1940/1941 1172/1151 10/9 1182/1160 

1941/1942 1518/1002 16/11 1534/1113 

1942/1943 1552/1035 16/11 1568/1046 

1943/1944 1582/1068 15/10 1597/1078 

1944/1945 1612/1101 15/10 1627/1111 
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A TAGSÁG ALAKULÁSA 1898-1945 KÖZÖTT (KIEMELÉSSEL A BECSÜLT ADATOK) 
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10.5. TÉRKÉPEK 
  

METODISTA GYÜLEKEZETI 

KÖRZETEK  
MAGYARORSZÁGON 
1919-BEN  
 

 

 

 

 

 

 
METODISTA GYÜLEKEZETI 

KÖRZETEK  
MAGYARORSZÁGON 
1921-BEN  
 

 

 

 

 

 
 

METODISTA GYÜLEKEZETI KÖRZETEK 

MAGYARORSZÁGON 
1930-BAN  
 

 

 

 

 

 
 

 
METODISTA GYÜLEKEZETI KÖRZETEK  
MAGYARORSZÁGON 
1948-BAN  
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10.6. FÉNYKÉPEK, NYOMTATVÁNYOK  

 

    JOHN LOUIS NUELSEN PÜSPÖK (1912-1940) 

Forrás: http://www.umc-europe.org/photos_church_leadership_e.php  

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM WALTER PEELE PÜSPÖK (1940-1941) 

Forrás: http://www.umc-europe.org/photos_church_leadership_e.php 

    

 

 

 

 

 

ARTHUR JAMES MOORE PÜSPÖK (1941-1944 / 1952-1954) 

Forrás: http://www.umc-europe.org/photos_church_leadership_e.php 

 

 

 

 

 
PAUL NEFF GARBER PÜSPÖK (1944-1952) 

Forrás: http://www.umc-europe.org/photos_church_leadership_e.php 
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MELLE OTTÓ SZUPERINTENDENS (1907-1920), PÜSPÖK (1936-1946) 

Forrás: MMEL Fényképarchívum 

 

 

 

 

 

 

FUNK MÁRTON SZUPERINTENDENS (1920-1931) 

Forrás: MMEL Fényképarchívum 

 

 

 

 

 

 

TESSÉNYI JÁNOS SZUPERINTENDENS (1931-1948), 
PAUL NEFF GARBER PÜSPÖK,  
SZALÓS ARTÚR LELKÉSZ AZ 1947-ES ÉVI 

KONFERENCIÁN BUDAPESTEN (BALRÓL JOBBRA) 
 
Forrás: MMEL Fényképarchívum 

 
 

 

 

 

SZÉCSEY JÁNOS SZUPERINTENDENS (1948-1956) 

Forrás: MMEL Fényképarchívum 
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A FRANKFURTI LELKÉSZKÉPZŐ 

SZEMINÁRIUM ÉPÜLETEI AZ 1930-AS 

ÉVEKBEN. 
  
Forrás: MMEL I./7. 1. Évi Konferencia. 
1. doboz. („Évi konferenciák iratai ’30-
as évek dosszié.”) 

 

 

 

 

 

 

 
SCHMIDT JÁNOS DOMBÓVÁRI LELKÉSZ 

A DÖBRÖKÖZI CIGÁNYOK KÖZÖTT AZ 

1930-AS ÉVEKBEN. 
 
Forrás: MMEL Fényképarchívum 
 
 
 

 

 

 

 

 

A DÖBRÖKÖZI METODISTA KÁPOLNA 

FELSZENTELÉSE 1930. NOVEMBER 9-ÉN. 
 
Forrás: MMEL Fényképarchívum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARL LUTZ SVÁJCI ALKONZUL, OTTO MELLE 

PÜSPÖK, HECKER ÁDÁM LELKÉSZ ÉS FELESÉGE, 
TESSÉNYI JÁNOS SZUPERINTENDENS 1942-BEN. 
(JOBBRÓL BALRA) 
 
Forrás: Klaus Schneider (Hg.): „Fuβspuren Gottes 
in meinem Leben”. Lebenserinnerungen 1875-1936 
von F. H. Otto Melle. Hohnholt Buchdruck, 
Bremen, 2005. 161. p. 
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A BUDAKESZI TÁBOR FŐÉPÜLETE  

 
Forrás: MMEL Fényképarchívum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BUDAPESTI EGYHÁZKÖZPONT ÉPÜLETE (VI.  KER. 
FELSŐERDŐSOR U. 5.), AZ 1923-BAN ÁTADOTT 

HARMADIK EMELETTEL . 
 

Forrás: MMEL Fényképarchívum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGÉLIZÁCIÓS KONFERENCIA 

BORJÁDON 1928 MÁJUSÁBAN 
 

Forrás: MMEL Fényképarchívum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AZ 1940-ES BUDAPESTI ÉVI 

KONFERENCIA, AMELYEN ELŐSZÖR 

VETTEK RÉSZT LAIKUSOK  
 

Forrás: MMEL Fényképarchívum 
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A PÜSPÖKI METHODISTA EGYHÁZ BIBLIAI KÁTÉJA A 

SZENTÍRÁS FŐ TANAIRÓL. JÓVÁHAGYTA AZ EGYHÁZ 

GENERÁLKONFERENCIÁJA. FORDÍTOTTA JAKOB JÁNOS.  
 
Keresztyén Könyvesház, Budapest, 1921. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WALLRABENSTEIN JAKAB : A TÉKOZLÓ 

FIÚ. SZÍNDARAB IFJÚSÁGI 

EGYESÜLETEKBEN VALÓ ÜNNEPI 

ELŐADÁSRA. 
 
Keresztyén Könyvesház, Budapest, 1928. 
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KOVÁTS ELEMÉR SEGÉDPRÉDIKÁTOR BELÉPÉSI NYILATKOZATA.  

 
Forrás: MMEL Gyülekezeti törzskönyvek, nyilvántartások. 
 


