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Előszó 
 

Értekezésemben a fővárosban alakult, országos hatáskörű, egészségvédelemre (kórház 

fenntartása, ápolónőképzés), illetve gyermekvédelemre (egészséges, nem büntetett, árva-

félárva gyermekek nevelése) szakosodott református és közös protestáns kötődésű 

egyesületek munkáját követem nyomon az alapítástól az államosításig, vagyis a 19. század 

közepétől a 20. század közepéig. A téma kiterjedtsége miatt csak a legjelentősebb 

egyesületeket vontam részletesebb vizsgálat alá (ha elegendő forrásanyag állt rendelkezésre), 

a kicsiny, kevésbé látványos tevékenységet kifejtő, hagyományos jótékony alakulatokra 

csupán érintőlegesen térek ki, ha szükséges. A fővárosban két protestáns kórház működött a 

20. században, a Németajkú Református Leányegyház, majd a Filadelfia Diakonissza Egylet 

kezelésében a Bethesda Kórház, illetve a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület szanatóriuma. Árva-

félárva gyermekek felnevelését az Országos Protestáns Árvaegylet, a Filadelfia Diakonissza 

Egylet, a Nagypénteki Református Társaság, a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület, valamint 

vidéken az Országos Református Szeretetszövetség vállalta. 

Eddig egyik jótékony egyesületről sem készült modern értelemben vett történeti 

szemléletű, teljes feldolgozás. A magyarországi protestantizmus történetét összefoglaló — ma 

már klasszikusnak tekintett1 — munkák szerzői elsősorban a hivatalos egyház és az állam 

viszonyának alakulását kísérték figyelemmel, a jótékony tevékenység jelentős hányadával 

kapcsolatos belmisszió témakörére csupán érintőlegesen tértek ki. Részint, mert a hivatalos 

egyházhoz laza szálakkal kötődő egyesületi kereszténység történetét nem tekintették a 

szorosabb értelemben vett egyháztörténet részének. Így megelégedtek a legfontosabb 

egyesületek említésével, a nevesebb alapító tagok felsorolásával, az alapítás évének 

megjelölésével, illetve utaltak a tevékenységi körre. Az alapítás körülményeinek és az első 

néhány év-évtized munkájának ismertetésénél azonban nem mentek tovább, az egyesületek 

későbbi működéséről csak esetlegesen adnak tájékoztatást (pl. gondozásba vett gyermekek 

létszáma, egyesület elnökének neve stb.). Részint azért, mert a 19. század második felében az 

új irányzat képviselőivel szemben táplált, időnként fel-felbukkanó előítéletek emléke még 

nem múlt el nyomtalanul. Az egyesületek tagjai, ha anyagi helyzetük megengedte, jubileumuk 

alkalmából készítettek ugyan összefoglalásokat, de ezek részletessége, adataik 

megbízhatósága változó, elsősorban az ünnepélyes megemlékezésen elmondott beszédek 

anyagát tartalmazzák. Ma is gyakran hivatkoznak a Vikár Kálmán szerkesztésében megjelent 
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(1941) Brocskó Lajos árvaatya emlékezete című kötetre. Alább jelzett elhallgatásai mellett, 

főleg a 19. századi évtizedekről, árnyalt képet rajzolt a Bethesda Kórházról Zsindely Sándor A 

Bethesda Diakonissza Közkórház 75 éve címet viselő kötetben (1941). A következő évben 

jelent meg Bodoky Richárd Anyaházi diakónia az egyházban című munkája, melyben a 

szerző teológiai értelmezésre alapozva átfogó képet adott a női diakónia történetéről, 

legfontosabb kérdéseiről, a függelékben pedig kitért a Filadelfia Diakonissza Egylet és a 

Lorántffy Zsuzsanna Egylet történetének főbb mozzanataira. A 20. század első felében 

Forgács Gyula munkája az egyetlen, amelynek kifejezetten az a célja, hogy a magyarországi 

belmissziós egyesületekről áttekintést adjon, gyakorlati információkat közöljön. A református 

teológiák tananyagába az 1910-es évtized elején vették fel a belmissziót (elmélet és gyakorlat) 

Tisza István tekintélyének köszönhetően. A tanári kar többsége teljesen felkészületlen volt a 

témában, az oktatáshoz semmiféle segédanyag nem állt rendelkezésükre. Forgács Gyula, a 

Skót Misszió lelkésze ezt a hiányt igyekezett pótolni A belmisszió és a cura pastoralis című 

könyvével. Forgács könyve 1915-re készült el, de a háború és az azt követő bizonytalan 

helyzet miatt egy évtized múlva jelenhetett meg. A szerző a magyarországi egyesületek 

történetét feldolgozó részben a tagok által beküldött adatokat dolgozta fel, ebből, valamint az 

egy évtizeddel későbbi átdolgozásból, aktualizálásból, adódik a változó színvonal.2 A későbbi 

kiegészítés során bekerült adatok pontatlanságuk miatt feltétlenül ellenőrzésre szorulnak. 

Korszerűbb hiányában az egyháztörténet mai művelői is gyakran Forgács Gyulára 

hivatkoznak a belmissziós egyesületek tárgyalásánál, így örökítve tovább a bizonytalan 

adatokat. Így tett Dobos László Gábor is, aki 1987-ben megjelent tanulmányában sorra vette a 

legfontosabb belmissziós egyleteket, a rendelkezésre álló nyomtatott forrásokból hosszabb-

rövidebb áttekintést adott róluk.3 Kisebb hiányosságai ellenére máig ez a munka tekinthető a 

legrészletesebb összefoglalásnak, bár elsősorban az ifjúsági egyesületekkel foglalkozik, az 

általam vizsgált egyesületek esetében nem sokkal mond többet Forgács Gyulánál.   

 Az egyházakhoz kötődő karitatív egyletek munkája iránt az 1989-es rendszerváltás 

után nőtt meg az érdeklődés, mivel a korábbi időszak nem kedvezett az ilyen jellegű 

kutatásoknak. A Református Egyház 1950 után sokáig az újonnan felállított 

Szeretetszolgálatot tekintette az egyházi karitatív munka első művelőjének, elődjének egyedül 

az Országos Református Szeretetszövetséget ismerte el, a korábbi alakulatokról igyekeztek 

                                                                                                                                                         
1 Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Bp., 1925. Magyar Történelmi Társulat., Bucsay 
Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1941. Bp., 1985. Gondolat. 
2 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. Előszó.  
3 Dobos L. G.: Belmissziói és szociális irányzatok a protestáns egyházakban és vallásos szervezetekben. In: A 
magyar protestantizmus 1918-1948. Szerk.: Lendvai L. Ferenc. Bp., 1987. Kossuth Könyvkiadó. 



 8

megfeledkezni. A magyarok többsége Szabó Magda megfilmesített regényéből ismeri a 

diakonisszákat, ennél közelebbit nem tud róluk. Bodoky Richárd és leánya, Csanády 

Andrásné Bodoky Ágnes előadásaikkal, cikkeikkel ezt a torz képet próbálták módosítani. A 

Bethesda Kórház egyházi kezelésbe adása idején ismét a figyelem középpontjába került, 

történetéről több kisebb tanulmány jelent meg Horváth Erzsébet, Kovács Bálint, Bodoky 

Richárd és Csanády Andrásné Bodoky Ágnes tollából. A legterjedelmesebb munka (5 kötet) a 

volt lelkész, Bodoky Richárd nevéhez fűződik, aki családtörténeti művében a kezdetektől az 

1930-as évek elejéig követi nyomon a Bethesda és a diakonisszák útját. A szépirodalmi 

igényességgel készült mű első részében a szerző olyan dokumentumokat is felhasznált, 

amelyek ma már elvesztek, vagy egyetlen példányuk a család tulajdona. Sajnos, a kötetek kis 

példányszámban jelentek meg, nehezen hozzáférhetők. Újabban Kovács Ábrahám írt a kórház 

alapításáról és az első évtizedről, de szemlélete túlságosan Skót Misszió-központú. Bakody 

Tivadar szerepét az alapításban nem tudja tisztázni, mivel nem ismeri a magyarországi 

homeopatikus orvoslásban betöltött szerepét, sem a korszak egészségügyét, olyan szerzők 

műveit használja fel (pl. Zsindely Sándor), akiknek a homeopátia fénykorának letűnése után 

nem állt érdekében utalni a Bethesda homeopatikus múltjára. A Bethesda Kórház és a 

Filadelfia Diakonissza Egylet kutatásához a Magyarországi Református Egyház Zsinati 

Levéltárában (MREZSLT) bőséges iratanyag áll rendelkezésre (17 ifm, 51,25 ifm).4 Emellett 

a fent említett okokból igen jelentős a család tulajdonát képező Biberauer-Bodoky 

Gyűjtemény (BBGY) nagy mennyiségű anyaga.   

A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület tevékenységéről 1918-ban jelent meg legutóbb 

összefoglalás megalakulása huszonötödik évfordulója alkalmából, az utolsó évkönyvet 1938-

ban adták ki. Feldolgozás azóta Budapest talán legnagyobb protestáns nőegyesületéről nem 

készült, a szakirodalomban néhány rövid mondatnál többet soha nem írtak róla annak 

ellenére, hogy a Zsinati Levéltárban nagy terjedelmű anyaga található (21 ifm, 72 d.),5 melyet 

a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárának (RL) töredékanyaga egészít 

ki.6 

 A legújabb egyháztörténeti tanulmányok szerzői (Fabiny Tibor, Kertész Botond)7 az 

Országos Protestáns Árvaegylet alakulásának körülményeit érintik ugyan, de a későbbi 

                                                 
4 MREZSLT. 2. e. Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai. 100. d. Diakonisszaképzők ügyei. 1932-
1948., 19. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. 1891-1961., 20. Bethesda Kórház iratai. 1880-1956. 
5 MREZSLT. 2. e. Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai. 100. d. Diakonisszaképzők ügyei. 1932-
1948., 18. Lorántffy Zsuzsanna Egyesület (Alapítvány) iratai. 1906-1950., 89. Draskóczy László hagyatéka. 4. d. 
6 RL. C/192. Lorántffy Zsuzsanna Diakonissza Intézet töredékanyaga. 1916-1947.  
7 Fabiny T.: Kincs a cserépedényben. Bauhofer György élete. Kertész B.: Református-evangélikus 
együttműködés Pest-Budán, majd Budapesten 1791-1950. Protestáns Szemle. LXVI. 2004/2. 85-86. o. 
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évekkel ritkán foglalkoznak. A Brocskó Lajos igazgatóságát követő időkkel azonban még 

érintőlegesen sem foglalkozott egyetlen kutató sem az anyag feltáratlansága miatt. Az egylet 

iratanyagát (9,35 ifm) az Evangélikus Országos Levéltárban (EOL) őrzik.8 

A Nagypénteki Református Társaság iránt sem a múltban, sem a jelenben nem 

érdeklődtek kutatók, iratanyaga szétszóródott, a Budai Egyházközség (BE) birtokában egy 

kötet és néhány szálas irat maradt meg. Története 1918-ig, az utolsó évkönyv megjelenéséig 

ezekből, illetve különböző folyóiratokban közölt cikkekből követhető. Az első világháború 

utáni évek eseményeit tükröződő iratok segítségével lehet vázolni, elsősorban a Ráday 

Levéltár anyagaiból.9 Az utolsó évekre vonatkozó iratok közül néhányat Budapest Főváros 

Levéltára (BFL) őrzött meg.10 Munkámhoz egy volt növendék hagyatékában találtam néhány 

kiegészítő anyagot,11 illetve az utolsó igazgató-tanító egykori kollégája adott fontos 

információkat. 

A Szeretetszolgálat elődjének tartott Országos Református Szeretetszövetségről sem 

készült összefoglalás (a 25év-50intézmény elsősorban fényképes album). Iratait a Zsinati 

Levéltárban őrzik (11 ifm).12 

A jótékony egyesületek múltjának feltáratlansága miatt az intézményenként haladó 

feldolgozás mellett döntöttem. Ez a megoldás a jobb áttekinthetőséget szolgálja, s jobban 

érvényre juttatja az egyesületek speciális történetét, de ezt indokolta az előzmények hiánya, 

valamint az elkerülhetetlen, gyakori párhuzamok. A másik lehetőséget, a korszakonkénti 

feldolgozást, a belső határok elmosódottsága miatt elvetettem. Választhattam volna 

politikatörténeti határokat is, vagyis a trianoni döntést és a második világháború utáni 

baloldali fordulatot, de a specifikumok ábrázolására a mesterkélt külső határok nem 

alkalmasak.          

Megkíséreltem az egyesületek fejlődéstörténetét a korszak gazdasági-társadalmi 

kontextusába beágyazva, a lehető legrészletesebben nyomon követni. Kutatásaim során nagy 

súlyt fektettem az egyesületi tisztikarok, a munkában tevékenyen résztvevő tagok, 

adományozók, támogatók felkutatására, társadalmi helyzetük bemutatására. Remélem, később 

elkészülhet majd egy olyan elemzés, melyből a protestáns kötődésű jótékony egyesületek, 

valamint a valláshoz nem kötődő, hasonló tevékenységi körben mozgó egyesületek (pl. Fehér 

                                                 
8 EOL. 68. Országos Protestáns Árvaegylet. 
9 RL. A/1.b. Püspöki iratok., A/1.c. Elnöki iratok., A/3. Budapesti Egyházmegye iratai. 2. d. Ügyészi Iratok. 
Nagypénteki Társaság. 
10 BFL. IV. 1409. k. Egyesületi nyilvántartások 1945-1949., IV. 1507. a. Általános iratok/Budapest Főváros 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Hivatalának iratai. 7. d., XXI. 519. Polgármesteri Ügyosztály Központi Irattára.   
11 Vizaknai Tamás hagyatéka (VT). 
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Kereszt, Országos Gyermekvédő Liga) tagsága közti összefüggésekre fény derül. Az 

egyháztársadalmi alakulatok kebelében végzett munka eredményesebb értékelését szolgálja a 

szokásosnál bővebb két bevezető fejezet, melyek a kórházügy fejlődését az ápolónőképzéssel, 

valamint a magyarországi állami gyermekvédelem kibontakozását követeik nyomon a tárgyalt 

időszakban. Egyik témában sem áll rendelkezésre áttekintő jellegű, történészi igénnyel 

készített munka, ezért ebben az esetben sem támaszkodhattam másra, mint a korabeli 

évkönyvekre, kézikönyvekre, egyéb forrásokra. Terjedelmi okokból a hivatalos egyház 

történéseire csak a szükséges esetekben térek ki, hiszen a korszakról több feldolgozás is 

megjelent.13 

Az anyag feldolgozásában nyújtott segítségéért, figyelméért elsőként témavezetőmet, 

Kósa László professzort illeti köszönet. Különösen hálás vagyok Csanády Andrásné dr. 

Bodoky Ágnesnek, aki a családi dokumentumok, kiadványok rendelkezésemre bocsátásán túl 

számos hasznos információval látott el, s munkám lektorálásában is részt vett. Levéltári 

kutatásaim támogatásáért, megkönnyítéséért köszönettel tartozom Horváth Erzsébetnek és 

Kánási Szabolcsnak (MREZSLT), Szatmári Juditnak (RL), Czenthe Miklósnak és Tóth 

Krisztinának (EOL).      

                                                                                                                                                         
12 MREZSLT. 2. e. 104. d. Országos Református Szeretetszövetség., 33. Országos Szeretetszövetség iratai. 
1930-1950., 47. Kiss Ferenc iratai. 3-4. d. 
13 Összefoglaló munkák a korszakról: Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből. 1867-
1978. Főszerk.: dr. Bartha Tibor-dr. Makkai László. Bp., 1983. Magyarországi Református Egyház Zsinati 
Irodájának Sajtóosztálya. (Studia et Acta Ecclesiastica V.), Bolyki János-Ladányi Sándor: A Magyarországi 
Református Egyház 1918-1948 között. In: A Magyarországi Református Egyház története 1918-1990. Szerk.: 
Barcza József-Dienes Dénes. Sárospatak, 1990. Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája., 
Bucsay M.: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1941., A magyar protestantizmus 1918-1948. 
Szerk.: Lendvai L. Ferenc. Bp., 1987. Kossuth Könyvkiadó.   
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Bevezetés 
 

Az újkori egyesületek 

 

Az abszolutizmus az arisztokrácia ellenében megerősítette az értelmiségi és a 

hivatalnok rétegeket, akik közül a későbbi egyesületek törzstagsága kikerült. A 19. század 

elejére a viszonylag gyors gazdasági-társadalmi változások hatására megjelentek a 

városfejlődés árnyoldalai, az eddig életkorokhoz kötött, átmeneti elszegényedés helyébe az 

önerőből leküzdhetetlen, abszolút szegénység lépett.14 A rendi társadalomra jellemző sajátos 

közösségi védőháló (család, rokonság, szomszédság, földesúr) fokozatosan fellazult. Az 

újkori társadalom a szegénységet a korábbi évszázadoktól eltérően egyéni állapotnak, a 

morális süllyedés következtében fellépő szégyenletes dolognak ítélte. Az abszolutista 

államok, bár tettek lépéseket a legégetőbb problémák orvoslására (többsége adminisztratív, 

rendészeti intézkedés) nem állítottak fel olyan intézményeket, amelyek valódi eredményt 

hozhattak volna. Így a társadalmi modernizációs folyamatok nyomán fellépő szociális 

kihívásokra a válasz csaknem kizárólag egyesületi formában jelentkezett. A rossz 

életkörülmények, az időről időre visszatérő járványok, éhínségek okozta nyomor enyhítésére 

számos jótékony egylet szerveződött. A társadalom tehetősebb tagjait a humanizmus mellett a 

fennálló társadalmi rend megőrzése is segítségnyújtásra indította.   

A társadalomtörténeti irodalomban az egyesületek keletkezéséről két eltérő álláspont 

körvonalazódott. Az egyik nézet képviselői a középkori korporatív társulásokból eredeztetik 

az újkori egyesületeket. A másik felfogás az egyesületeket kifejezetten újkori képződménynek 

tartja, amelyek a rendi társadalom alakulataival ellentétben önkéntes elhatározáson alapulnak, 

működésüket írásba foglalt alapszabály szabályozza.15 A társadalomtudósok többsége 

elfogadja azt az állítást, hogy a modern értelemben vett egyesületeket bizonyos fokú 

demokratizmus jellemezte, ezért lett a polgárok és a hivatalnokok körében annyira népszerű. 

Az egyesületeken belül a társadalmi különbségek tompultak, minden tag egyetlen, azonos 

értékű szavazattal rendelkezett, a választott tisztviselők a tagság egyetemének akaratával nem 

szállhattak szembe.16 A társadalmi érdekegyesítést szorgalmazó liberalizmus kedvező 

táptalajra talált az egyesületekben. Az egyesületek belélete, az alapszabály, a választások, a 

                                                 
14 Gyáni G.: A szociálpolitika múltja Magyarországon. 5. o. 
15 Papházi T.: A német egyesületi modell és kialakulása. 102. o. 
16 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. 292. o., Pajkossy G.: Polgári átalakulás. 16-17. o. 
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közgyűlések, a tisztségviselők állandó beszámoltatása az egyleteket a nem nemesek számára a 

közélet iskoláivá tette.17 Az egyesületek többsége munkája hitelességének bizonyítására, 

illetve praktikus okból olyan tekintélyes személyeket igyekezett elnöknek vagy védnöknek 

megnyerni, akik a kormányzat jóindulatát élvezték. 

 

A belmisszió és a diakónia kialakulása külföldön 

 

A kereszténység első évszázadaiban az apostolokat, majd a püspököket és a 

lelkipásztorokat diakónusok segítették mindennapi munkájukban. A hívők számának 

növekedésével egyre inkább a diakónusokra hárult a karitatív tevékenység. Nem csak az 

istentiszteleteken segédkeztek, hanem ételt és ruhát osztottak a szegényeknek, gondozásba 

vették az árvákat, a betegeket és az öregeket, segítették az utazókat. A rászoruló nők ápolását 

és a gyermekek nevelését köztiszteletben álló nőkre, a diakonisszákra bízták, akik hamarosan 

a nők hitoktatásában is segédkeztek.18 A középkorban a vallási alapokon nyugvó jótékony 

munkát a kolostorok szerzetesei és apácái végezték, bár a németalföldi beginák a hivatalos 

egyház diakóniai tevékenysége mellett rövid ideig az őskeresztény hagyományokhoz hasonló 

női közösségekben éltek. 

Kálvin („a jócselekedet a hit mértéke”) és a reformáció ismét a gyülekezet 

legfontosabb feladatává tette az elesett egyháztagok felkarolását, a diakóniát. A következő 

évszázadban Jacob Philip Spener (1635-1705) a keresztény felekezeteket arra szólítja fel, 

hogy a dogmatikai viták helyett inkább a karitatív tevékenységben versengjenek egymással. 

Kortársa, a német August Herman Francke (1663-1727) a szegényeknek iskolát alapított, 

majd árvaházat, gimnáziumot, fiú- és leánykollégiumot, tanítóképzőt, nyomdát, 

bibliaintézetet, könyvkereskedést és gyógyszertárat állított fel.19 A felvilágosodás és a 

racionalizmus térhódítása megváltoztatta az emberek valláshoz, egyházhoz fűződő 

kapcsolatát. A korszak teológiai irányzata inkább az elméleti, a laikusok számára átláthatatlan 

dogmatikai vitáknak kedvezett. A gazdasági-társadalmi változások következtében a 

városokban egyre nagyobb tömegben gyűltek össze az ellátatlan szerencsétlenek, akik egyre 

jobban elszakadtak a vallástól. Az egyházak és az állam számára nagy kihívást jelentett 

ezeknek az egyéneknek az „újra térítése,” és „fegyelmezése” a Biblia segítségével. A vallástól 

elszakadt tömegek megmentését tűzte ki céljául a német és angolszász gyökerekből 

                                                 
17 Pajkossy G.: Polgári átalakulás. 18. o. 
18 Horváth J.: A belmisszió lényege. 19-20. o. 
19 Hennig, M. P.: J. H. Wichern als Herold der Inneren Mission. 142. o. 
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kibontakozó pietizmus, mely a protestantizmus legjelentősebb vallási mozgalmává nőtte ki 

magát a reformáció óta.20 A 19. század elején a napoleoni háborúk, a nagy járványok és az 

éhínségek megrendítették a felvilágosodás által hirdetett józan ész mindenhatóságát. Később a  

szabadelvűség térhódítása, illetve az ennek tulajdonított gazdasági következmények adtak 

újabb lendületet az egyház belső megújulását sürgető mozgalmaknak. Először a neopietizmus, 

majd a belmisszió irányzata bontakozott ki. A hivatalos egyház liberális gondolkodású 

képviselői munkájuk bírálatának érezték, s egyházuk elleni támadásként értelmezték a belső 

megújulást sürgető mozgalmakat. Így az alapokat igen gyakran egyesületi keretek közt tették 

le. Az új irányzatnak a hagyomány szerint Wichern adta egyik 1836-ban írt művében a 

belmisszió nevet (Innere Mission), de a nagyközönség előtt csak 1843-ban, tanárával, 

Lückével egy időben, használta.21 Az új mozgalom német területen Theodor Fliedner (1800-

1864), Johann Hinrich Wichern (1808-1881) és Friedrich von Bodelschwing (1813-1910) 

munkássága nyomán teljesedett ki, akik széles körű eszmei-intézményi háttér 

megteremtésével hozzájárultak a belmisszió térhódításához. Eredményeiket a hivatalos 

egyház és az állam is elismerte, így az eredeti elképzelések értelmében a belmisszió 

lassanként a protestáns egyházak programjává lett. 

Wichern Hamburgban, Európa egyik legnagyobb kikötő- és iparvárosában 

nevelkedett. A munkásként dolgozó szülők gyermekeiket egyszerű körülmények között, de 

szeretetteljes légkörben nevelték. A család sorsa 1813-ban, Hamburg orosz körülzárása 

idején, fordult rosszabbra, amikor több ezer városlakóval együtt lakóhelyük elhagyására 

kényszerültek. Édesapja halála után a tizenöt éves Johann Hinrich iskolai tanulmányait 

félbehagyta, hogy családja megélhetéséről gondoskodhasson. A tehetséges ifjú végül egy elit 

nevelőintézetben talált munkát, ahol az igazgató pártfogásába vette. Támogatóinak 

köszönhetően Berlinben elvégezte a teológiát, majd visszatért szülővárosába, hogy az egyik 

előváros vasárnapi iskolájában a szegény munkások gyermekeit tanítsa. Az ifjú lelkész 

néhány évvel ifjabb kortársához hasonlóan a csavargó, züllés veszélyének kitett, nincstelen 

gyermekeket karolta fel. Mivel úgy vélte, hogy kizárólag vasárnapi iskolai oktatással, vagy 

javítóintézetekkel a kilátástalan helyzetbe jutott kiskorúakat nem lehet megmenteni, egy új 

intézménytípus felállítására szánta el magát.22 A Rauhes Haus elnevezésű menedékhely 

(Rettungshaus) 1833-ban nyitotta meg kapuit, s rövid idő alatt kisebb faluvá növekedett. 

Wichern eredetileg úgy tervezte, hogy a „családokat” kertekkel elválasztott külön házakban 

                                                 
20 „A pietizmus fogalma körülhatárolatlan, és használata a kutatásban vitatott.” Walmann, J.: A pietizmus. 12-
13. o. 
21 Horváth J.: A belmisszió lényege. 8. o. 
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helyezi el, a gyermekfalu közepére pedig a templom kerül. Takarékossági okokból azonban 

terveit módosítani kényszerült, és a külön házakat nem tudta teljes egészében megvalósítani.23 

A keresztényi szereteten alapuló nevelési módszere, melyre főként Falk24 és Pestalozzi 

gyakorolt nagy hatást,25 szakítást jelentett a korábban alkalmazott szigorú, katonai színezetű 

árvaházi pedagógiával. Minden egyes gyermeket külön individuumnak tekintett (Gedanke der 

Individualisierung), ennek megőrzése céljából nevelési módszerét a személyi szabadság és a 

szabad akarat tiszteletben tartása mellett dolgozta ki.26 A sikeres gyermeknevelés négy 

alappillérének a családot, az iskolát, a munkát és az egyházat tartotta.27 Megnyitóbeszédében 

hangsúlyozta, hogy az intézmény nem egy újabb árvaház (Waisenhaus), céljuk a keresztény 

családi élet szellemének átadása. A növendékeket 12 fős családokba osztotta be,28 s mint a 

valódi családokban fiúkat és leányokat is felvettek, bár a különböző nemű gyermekek külön 

épületekben laktak. Az iskolai és a valláserkölcsi oktatás mellett, részben ez utóbbi 

sikerességének elősegítésére, különböző hasznos ismereteket tanítottak, melyek az intézetből 

kikerült fiatalok számára tisztes kereseti lehetőséget biztosítottak. A leányok kötést, varrást, 

hímzést tanultak, s életkoruknak megfelelően kivették a részüket a házimunkából. A fiúk a 

házkörüli munkákat végezték, s különböző mesterségeket tanultak. A gyermekeket a lelkész 

családjának nőtagjai gondozták, de a létszám növekedése miatt elengedhetetlenné vált más 

nevelők bevonása a munkába. Wichern pedagógiában jártas, megfelelő teológiai képzésben 

részesült férfiakra (Brüdern), diakónusokra bízta a nevelés irányítását, s az otthon 

szomszédságában diakónusképzőt állított fel.29 

1848-ban a wittenbergi egyháznapon nagysikerű beszéddel figyelmeztetett a 

rászorulók tervszerű, szervezett támogatásának szükségességére. Az alkalom- és ötletszerű 

segélyezés helyett a lélek gondozására legalább annyi időt kell fordítani, mint a testi 

szenvedés enyhítésére, tartós eredményeket csak e kettő vegyítésével, szívós, kitartó 

munkával lehet elérni. Majd felhívta a figyelmet a városokban összegyűlt egyre nagyobb 

létszámú, magára hagyott nincstelen tömegre, s a társadalmat részükről fenyegető 

                                                                                                                                                         
22 Braun, M.: Johann Hinrich Wichern. 4-8. o. 
23 Wichern, D. J.: Wicherns Erziehungsgrundsätze. 3-5. o. 
24 Wichern, J. H.: Die Rede auf dem Wittenberger Kirchentag. 119. o. Johannes Falk (1768-1826) 1820-ban 
nyitotta meg beuggeni menedékhelyét, ahol utcagyerekeket vett gondozásba. Pestalozzi nagy elismeréssel 
nyilatkozott az intézményről. Horváth J.: A belmisszió lényege. 30. o. 
25 Janssen, K.: Johann Hinrich Wichern. Ausgewälte Schriften. I. köt. Einleitung. 12. o. 
26  Wichern, D. J.: Wicherns Erziehungsgrundsätze. 4. o., 8-11. o. 
27 Die Familie, die Schule, die Arbeit und die Kirche. Wichern, D. J.: Wicherns Erziehungsgrundsätze. 10. o. 
28 A 12 fős árvaházi család alapötletét Wichern egy London melletti árvaháztól vette át, ahol (1788) majdnem 
egy félévszázada sikeresen alkalmazták.  A jótékony egylet által fenntartott intézmény élén egy idősebb házaspár 
állt, akik az irányításon túl jó példával jártak elől. Wichern, D. J.: Wicherns Erziehungsgrundsätze. 6. o. 
29 Braun, M.: Johann Hinrich Wichern. 11-20. o. 
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veszélyekre. Szociális programját a hivatalos egyház és a társadalom együttműködésével 

tervezte véghez vinni. Úgy vélte, belmissziós munkát az egyház nélkül folytatni, a belmisszió 

lényegéből fakadóan nem szabad. Wichern a lehető legkedvezőbb időben mondta el beszédét, 

a megjelent ötszáz résztvevő az év tavaszán zajlott forradalmi események és a tífuszjárvány 

idején gyűjtött tapasztalataik alapján átérezte a helyzet súlyosságát, s cselekvésre szánta el 

magát. A lelkes hallgatóságból az előadó elnöklete alatt központi bizottság (Centralausschuss 

für innere Mission) alakult a belmissziói munkák irányítására, mely később is vezető szerepet 

töltött be. Társai bíztatására a nevezetes beszédében elhangzott gondolatokat a következő 

évben nyomtatásban jelentette meg (Denkschrift an die Deutsche Nation). A fiatal lelkész 

népszerűségét kihasználva számos előadáson, tanulmányban, hírlapi cikkben terjesztette 

eszméit. Nevéhez fűződik az első belmissziós lap, a Fliegende Blätter alapítása. A belmisszió 

terjesztésének elősegítésére a Rauhes Haus mellett nyomdát alapított. Lelkészi, 

egyháztársadalmi tisztségei mellett állami hivatalokat vállalt. IV. Vilmos, a porosz uralkodó, 

aki hitt a „Christlicher Staat” és a „Christliches Priesterkönigtum” megvalósíthatóságában, a 

belügyminisztérium börtön- és szegényügyi előadójává nevezte ki, és a porosz börtönügy 

modernizálásával bízta meg.  Kinevezte Wichernt a parlamentbe és az Oberkirchenratba.30  

Fliedner, a kaiserswerthi gyülekezet lelkésze, kezdte meg szervezett keretek közt a 

német börtönökben a missziói munkát. Tevékenysége azonban nem korlátozódott az elítéltek 

lelkigondozására, hanem szabadulásuk után is segítette visszailleszkedésüket a társadalomba. 

A pietizmus szellemében az erkölcs nemesítését a munkával, hasznos tevékenységek 

végzésével kötötte össze. A kiszabadult nőket átmenetileg menedékházban helyezte el, ahol a 

valláserkölcsi nevelés sikerességét kötés, varrás, s más házimunkák oktatásával segítette elő. 

Fliedner a társadalom szélesebb rétegei elé tárta a börtönviseltek sikeres integrálásának 

fontosságát, s e célból megalakította a Rajna-Westfáliai Börtöntársaságot. Kezdetben az elítélt 

nők gyermekeit karolta fel, majd a kallódó gyermekek nagy száma gyermekmentő program 

kidolgozására késztette. Fliedner nemzetközi hírnévre mégis a diakonissza- és a 

diakónusintézetek felállításával tett szert.31 A teológiai oktatásban részesült, szigorú 

szabályok szerint szervezett közösségben élő diakonisszák szakítva a középkorban gyökerező 

hagyományokkal a lelkész igazi segítőtársaivá léptek elő. Ezzel egy időben, vagy ennek 

következtében lassanként megváltozott a női természet megítélése. Az Újszövetség értékelése 

szerint az Isten és az örökkévalóság szempontjából a férfi és a nő egyenlő értékű, de nem 

egyforma. Jézus embersorba emelte a nőt és lelki vonatkozásban eltörölte a nemeket 

                                                 
30 Braun, M.: Johann Hinrich Wichern. 11-20. o., 23-25. o.,   
31 Bodoky R.: Anyaházi diakónia. 61-65. o., Horváth J.: 48-49. o. 
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elválasztó végső különbségeket, mint evilági dolgokat.32 Elismerték, hogy a megfelelő 

nevelésben részesült, tanult nő bizonyos szerepekben — betegápolás, gyermeknevelés — jobb 

eredményeket érhet el férfi társainál.33 A diakóniai tevékenységet hivatásszerűen folytató 

testvérek magas színvonalú betegápolási-, nevelői képzésük befejezése után a tapasztaltabbak 

irányítása alatt szereztek szakmai gyakorlatot. Teológiai képzettségük, szakmai tudásuk világi 

társaik fölé emelte őket. A kevésbé vagyonos családban született leányok számára biztos 

megélhetést, társadalmi megbecsülést jelentett a diakonissza-hivatás. Élete végére Európában 

és a Közel-Keleten a kaiserswerthi anyaházzal kapcsolatban álló intézetek száma 

megközelítette a harmincat, példájukat számos protestáns diakonissza- és diakónusintézet 

követte. 

Friedrich von Bodelschwing elsőként (1882) Wilhelmsdorfban gyűjtötte össze a 

züllésnek indult munkásokat és munkanélkülieket, rövid idő alatt további 14 városban állított 

fel hasonló intézményeket. Az utókornak azonban Bodelschwing nevéről mégsem a 

munkásvédelem jut először eszébe, hanem a Bielefeld mellett létesített gyógyintézet, a Bethel. 

Bodelschwing az egészségügy egyik legelhanyagoltabb területének fejlesztését határozta el és 

az epilepsziás betegek elhelyezésére, szakszerű ápolására a korszakban egyedül álló, 

diakonisszaképzővel egybekötött intézetett állított fel.34 

                  

A belmisszió fogalma Magyarországon 

 

A belmisszió fogalomkörét a szerzők korszaktól és országtól függően 

különbözőképpen definiálták. Többféle ébredés –az egyház belső megújulását szorgalmazó, 

ciklikusan visszatérő mozgalom- hozta létre a belmissziót, ennek köszönheti sokszínűségét. 

Nagy általánosságban megállapítható, hogy a belmisszió városi jelenség, a vallástól elszakadt 

szegények támogatására szerveződött, szociálisan érzékeny, leginkább egyházon kívüli 

mozgalom. Munkájukat egyesületi keretek közt végezték, ezért gyakran egyesületi 

kereszténységnek nevezik, interkonfesszionális jellege (a német unió hatása) miatt pedig 

általános kereszténységnek. Önálló teológiai rendszere gyakorlatilag nincsen, ezért más 

irányzatokkal társulva számos változata keletkezett (liberális-, ortodox-, tradicionális 

kálvinizmus irányzata, interkonfesszionalizmus, később konfesszionalizmus és a szolgálat 

                                                 
32 Bodoky R.: Anyaházi diakónia. 31. o., 35. o. 
33 Wichern Wittenbergben tartott beszédében külön kiemelte a nők szerepének fontosságát a belmisszióban, név 
szerint is megemlített két nagy érdemeket szerzett asszonyt. Egyikük a segítőtársa, Amalie Siveking volt, aki az 
1830-as kolera idején vált szélesebb körben ismertté. A másik pedig Elisabeth Fry, a börtönmisszió egyik 
kezdeményezője. Wichern, J. H.: Die Rede auf dem Wittenberger Kirchentag. 118. o.  
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teológiája).35 A legrövidebb, Wichern emlékiratán alapuló, s egyben a legáltalánosabb 

meghatározás azonban egységes, vagyis a „belmissio az evangyéliomi keresztények élő 

hitéből származó munkák összessége […] az egyháziatlanságot, hidegséget, hitetlenséget, 

bünt, nyomort oszlatni van hívatva.”36 

A 19. század végén a magyar szerzők többsége, köztük Csiky Lajos a következő 

módon írta körül a belmisszió irányzatát: „A protestáns egyház hivatalos szervezetének 

feladataitól különböző, de azért többnyire szervezett s részint hivatalos, részint önálló 

közegektől gyakorolt lelkipásztori munkásság, melyet a hitben élő keresztyének könyörülő 

szeretete, többnyire a hivatalos egyházon kívül, de az egyház szellemében és szolgálatában, a 

keresztyén nép testi, szellemi és erkölcsi nyomorának enyhitésére folytat, amennyiben az a nép 

–bár meg van keresztelve és névleg a keresztyén egyház tagja- külsőleg alásülyedt, szellemi és 

valláserkölcsi tekintetben fogyatkozást szenved, egyházi s keresztyéni életet nem folytat.”37   A 

19. század végi belmisszió magyar képviselői a vallásos érzület elmélyítését és a szociális 

érzékenység felélesztését a nemzet érdekeivel kapcsolták össze.38 Forgács Gyula a 20. század 

elején továbbfejlesztett definíciója a belmisszió végcéljának a külmisszió előkészítését és 

fenntartását jelölte meg.39 

A különböző meghatározásokat összefoglalva, a belmisszió a neopietizmus 

gondolatköréből eredő hiterősítő, hitébresztő, megújulási mozgalom, valamint segítő, ápoló, 

mentő és szervező munka. A felvilágosodás, a pietizmus és a belmisszió kapcsolatát sokan 

próbálták elemezni. A pietizmust egyesek (Mahling, Hennig) a reformáció 

másodvirágzásaként értelmezték, mely túlzásai ellenére az élő egyházban elkerülhetetlenül 

megjelenő belmissziói tevékenységek kialakulásához vezet. Wurster szerint a 

szeretetmunkáknak új lendületet adó pietizmus és a felvilágosodás kettőse vezetett a 

belmisszió kialakulásához. Török István a különböző meghatározásokból azt az általános 

következtetést vonta le, hogy „ha a belmissziónak a reformáció volt a bölcsője, akkor a 

pietizmus dajkálta.”40 Célja a vallástól elidegenedett egyháztagok öntudatra ébresztése 

evangélizálással.  

                                                                                                                                                         
34 Horvát J.: A belmisszió lényege. 49-50. o. 
35 Márkus M.: Teológiai irányzatok. 179-183. o., Bolyki J.-Ladányi S.: A Magyarországi Református Egyház 
1918-1948 között. 36. o. 
36 Török I.: A belmissió. 6. o. 
37 Török I.: A belmissió. 7. o. 
38 „A diakónia szociális tevékenységének körébe tartozik minden, ami alkalmas az Istennek tetsző, a református 
keresztyén névhez méltó, a magyar nemzetnek és hazának javára szolgáló emberi társasélet megteremtésére.” 
Forgács Gy.: A református misszió irányelvei., 11. o. Szilassy A.: A keresztyén munka s ebben az ifjuság 
szerepe. 14. o. 
39 Forgács Gy.: A református misszió irányelvei. 4. o. 
40 Horváth J.: A belmisszió lényege. 26-27. o. 
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Az evangélizáló munkát mindig önkéntesek (világi vagy lelkész) végezték belső 

indíttatásra. A gyülekezet felnőtt tagjainak igehirdetések, vallásos összejövetelek 

(bibliakörök, szeretetvendégségek) szervezésével teremtettek alkalmat a vallás intenzívebb 

átélésére, igazi közösség kialakítására. Az evangélizáló munka fontos részét képezte a 

Szentírás terjesztése mellett a hitébresztő, a protestáns vallások igazságait, történelmének 

sajátosságait fejtegető, tudományos és népszerű könyvek, füzetek (tractátusok) és folyóiratok 

kiadása, terjesztése. A nők bibliamagyarázattal egybekötött varróóráiból rendszerint jótékony 

nőegyletek fejlődtek ki, mint például a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület vagy a Bethánia. Az 

ifjúság evangélizását szolgálták a leánykörök és a különböző ifjúsági egyletek, a 

kisiskolásokét pedig a vasárnapi iskolák. 

A diakónia körébe tartozott a szegények, az árvák és az aggok felkarolása, 

segélyezése, a züllés veszélyének kitett vagy elzüllöttek megmentése, a fogház- és a 

börtönmisszió, a gyári-, illetve a mezőgazdasági munkások, háztartási alkalmazottak 

életviszonyainak emelése, a családi élet békességének és tisztaságának védelme (válások és 

öngyilkosságok számának csökkentése), a vasárnap megszentelésének előmozdítása, az 

erkölcstelenség és a szemérmetlen szórakozások, iratok terjesztésének megakadályozása. 

Forgács Gyula a diakónia körébe sorolta az anyagi jólét emelését elősegítő tevékenységet is, 

mely a keresztény társadalmi életet megbénító ellentétek, a társadalmi egyenlőtlenségek 

tompítását célozta. Központi szerepet szántak a diakóniának a falu és a város közti egészséges 

egyensúly fenntartásában is.41 A diakónia azonban az egészségügy területén bontakozott ki a 

legeredményesebben. Felléptek az iszákosság, az erkölcstelen élet (a nemi betegségek), a 

rendetlen életmód, a kosz és a tisztátalanság, az ártalmas kuruzslás ellen.42 A 

diakonisszakórházakban az ápolás és a lelki gondozás mellett egészséges életmódra, a 

személyi higiénia szükségességére oktatták a rászorulókat, a kismamákat pedig a 

csecsemőgondozás alapelveire. A gyülekezeti testvérek ugyanezeket az egészségvédelmi 

feladatokat végezték.        

    

A belmisszió kibontakozása a fővárosban 

 

                                                 
41 „A falu adja a városnak az iparostanoncot, cselédet, gyári munkást, rendőrt, katonát stb. Nemzetünk és 
hazánk életkérdése, hogy a város és falu, a nagyközség és kisközség, az iskola, a műhely, a gyár és a család, 
miképp becsülik meg azt, amit kapnak s mit adnak érte viszonzásul? E nagy vérkeringés szabályozó szíve a 
keresztyén egyház diakóniája, mely ha rosszul működik, beteg lesz a szervezet.” Forgács Gy.: A református 
misszió irányelvei. 13. o. 
42 Forgács Gy.: A református misszió irányelvei. 11-13. o. 
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A belmissziós mozgalmak kibontakozását a 19. század utolsó harmadában hosszú 

felkészülési időszak előzte meg. Kialakulásához kedvező feltételeket teremtett az evangélikus 

Mária Dorottya nádorné udvara, a protestáns unió eszméjének terjedése és a Skót Misszió 

megtelepedése. 

József nádor második felesége, a református Hermina főhercegasszony a század 

második évtizedében kialakult gazdasági válság és a természeti katasztrófák 

következményeként fellépő éhínséget, a városi nyomort külföldi példák alapján jótékony 

nőegyletek megszervezésével igyekezett enyhíteni. 1816-ban elhozatta Bécsből a Kleine 

Geselschaft adeliger Frauen egyesület alapszabályait, majd a két főváros eltérő igényeinek 

megfelelően, két jótékony egyletet alapított.43 Mindkettő védnöke a nádorné lett, a budai 

elnöki feladatait gróf Sándor Vincéné, a pestiét pedig gróf Teleki Lászlóné vállalta el. 

Hermina főhercegasszony korai halála után Mária Dorottya, a harmadik nádorné vette át a 

védnöki feladatokat. A Budai Jótékony Nőegylet választmányát nagyobb részben a választott 

polgárok feleségei alkották, fő céljuk a nehéz helyzetbe került (polgár)asszonyok megóvása a 

lesüllyedéstől segélyezéssel, munkahelyek teremtésével, tanfolyamok szervezésével.44 A 

koldusok, nincstelenek Pest városába költöztek be tömegesen, így a Pesti Jótékony Nőegylet 

elsősorban az ő helyzetükre igyekezet megoldást találni. A rászorulók sokfélesége miatt a 

pesti egyesület szerteágazóbb, szélesebb körű tevékenységet folytatott. Az egyesületek az 

uralkodó korszellem jegyében (pietizmus) tettek különbséget a rászorulók között. 

Gondoskodtak a munkaképtelenek ápolásáról (intézetben vagy otthon), rendszeresen pénzt, 

élelmet, ruhát, fát és más szükségleti cikkeket utaltak ki.45 A munkaképes szegényeket az 

egyesület tagjai két csoportra osztották: dolgozni akaró munkanélküliekre és munkakerülőkre. 

A munkaképes felnőtteket pénzsegélyben nem részesítették, ezt a csoportot dologházakban 

próbálták „megjavítani”, a jó erkölcs útjára visszatéríteni. A kényszerből munkanélkülivé 

váltaknak tanfolyamokat szerveztek, vagy munkahelyet teremtettek, szerszámokat szereztek. 

A szegények gyermekeit ingyen tanították, a pietizmus szellemében a „hasznos” tárgyak és az 

erkölcsnemesítés (tevékeny életre, kitartásra nevelés) oktatását többre tartották, mint a 

tudományos ismeretekét. Tóth Árpád kutatása bizonyítja, hogy a pesti egyesület vezetőségét 

protestáns túlsúly jellemzi. A legelőkelőbb pesti evangélikus családok és a velük rokoni 

kapcsolatban álló reformátusok szinte kivétel nélkül részt vettek az egyesület munkájában 

(Podmaniczky-Prónay-Gyürky-Hellenbach-Kubinyi-Ráday-Wartensleben). Ez a protestáns 

                                                 
43 Országh S.: A Budai Jótékony Nőegylet. 13-14. o., Katona Lajosné: Budai Jótékony Nőegylet. 3. o. 
44 Országh S.: A Budai Jótékony Nőegylet. 23. o., Pik K.: A szociális munka története Magyarországon.  80. o. 
45 Tóth Á.: A Pesti Jótékony Nőegylet. 421. o. 
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túlsúly magyarázza, hogy célkitűzéseik, nevelési módszereik (Schedius Lajos és Tessedik Pál, 

a két titkár nagy szerepet játszhatott ebben) a pietizmus gondolatkörét tükrözik.46 A nádornék 

igyekeztek a társadalom minél szélesebb rétegét bevonni a munkába, így az egyesületben 

együtt tevékenykedtek a vagyonos polgárasszonyok (az evangélikus Liedemann és Fuchs 

család asszonyai) az előkelők feleségeivel. 1848 után a két nőegylet hanyatlásnak indult, 

tevékenységi körük beszűkült, a támogatottak száma erősen megcsappant, az egyesületeket az 

előkelők többsége elhagyta. A kor viszonyai közt kifejezetten eredményes egyesületek47 

mintájára alakultak meg a század derekától kezdve egyre nagyobb számban a jótékony 

(nő)egyesületek. Programjukban a vallásos érzületből fakadó segítő szándék a középrétegek 

önvédelmével kapcsolódott össze. A két első nőegylet szellemiségét, munkamódszereit az 

egykori tagok, illetve leszármazottaik vitték tovább az új egyesületekbe. Erre a közvetlen 

kapcsolatra utaló nyomokat a protestáns jótékony csoportosulások esetében is kimutathatunk 

a források hiányossága és a kutatás felületessége ellenére. Az Országos Protestáns Árvaegylet 

választmányában például helyet kapott a Pesti Jótékony Nőegylet két egykori választmányi 

tagja, Liedemann Róza és Kochmeister Karolina.48           

1817-ben III. Frigyes Vilmos porosz uralkodó felhívására a reformáció háromszáz 

éves évfordulójának évében országa evangélikus és református vallású tagjai unióba 

tömörültek. Az unió gondolata rövid idő alatt tért hódított Magyarországon, főként világiak 

támogatták a javaslatot, így Zay Károly gróf (az evangélikus egyház főfelügyelője), Fáy 

András és Kossuth Lajos. Az egyesülés nem jött létre főként a „protestáns egységfronttól” 

visszariadó uralkodó ellenérdekeltsége, és az evangélikus vallásúak körében felszított 

nemzetiségi ellentétek miatt. A törekvés azonban a két egyház tagjait közelebb hozta 

egymáshoz, alkalmat teremtett az együttműködésre.49 A reformátusok és az evangélikusok két 

legmaradandóbb, más szempontokból is mérföldkőnek tekinthető vállalkozása a Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lapok (első protestáns egyházi újság) és a később Országos Protestáns 

Árvaegylet néven ismerté vált árvaház (első pest-budai protestáns árvaház) közel egy 

évszázadig jelentős szerepet játszott a protestáns egyháztársadalomban. 

A kegyes szellemiségű Skót Misszió a nádorné ösztönzésére költözött 

Magyarországra, s igyekezett meghonosítani hazánkban a Nyugat-Európában uralkodó 

                                                 
46 Tóth Á.: A Pesti Jótékony Nőegylet. 428. o., 445-447. o. (Ugyanez: Tóth Á.: Önszervező polgárok. 67-68. o.) 
47 1817-1833 között a pesti egyesület 10 000 családot segélyezett, 1000 beteget ápolt, dologházában 2000 főt 
foglalkoztatott, további 800 nőnek adott munkát a kézimunka-raktár révén. Tóth Á.: A Pesti Jótékony Nőegylet. 
425. o., A budai egyesület kisdedóvót tartott fenn, évente 725 leányt oktattak kézimunka-iskoláikban. Pik K.: A 
szociális munka története Magyarországon. 82. o.   
48 Tóth Á.: A Pesti Jótékony Nőegylet. Nőegyleti vezetők 1833 és 1848 között. 460-461. o. 
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irányzatokat, új munkamódszereket bevezetni. A Skót Misszió bábáskodott a német ajkú 

reformátusok leányegyházának alapításánál (1859-1863), s Rudolf König, a lelkészük vállalta 

az új gyülekezet gondozását. A német származású König egyszerre közvetítette az egyre 

inkább kibontakozó német belmisszió egyes elemeit és a skót neopietizmus szigorú irányzatát. 

A Skót Misszió fontos szerepet játszott a protestánsok árvaegyletének alapításában és a 

Bethesda kórház felállításában, vasárnapi iskolát tartott fenn, vallásos összejöveteleket 

rendeztek, említésre méltó biblia- és iratterjesztő tevékenységet folytattak. A Német 

Leányegyház vezetői saját egyháztagjaik körében már a Bethesda alapítása előtt megkezdték a 

belmissziós munkát. Az 1880-as évek elején a Német Leányegyház tagjai a városi missziói 

szolgálat kiépítésére hozták létre a Misszió- és Gusztáv-Adolf Egyletet, de látványos 

eredményeket nem értek el.50 A Skót Misszió és a Német Leányegyház munkája a gyorsan 

magyarosodó testvérvárosokban a nyelvi akadályok, de főként „a magyar lelkületre idegen 

mód”,51 vagyis a magyar lelkészek elleni tapintatlan kirohanások miatt a nagy nyilvánosság 

előtt ismeretlen maradt. A szigorú neopietizmus a német anyanyelvűek közül is sokakat 

elrettentett. A Wichern útmutatásait követő német belmissziós irányzat, bár ebből az eszmei 

háttérből táplálkozott, a dogmatikus jellegű pietizmust nem tartotta egészséges dolognak 

fonák egyoldalúsága miatt.52 Így történhetett meg, hogy az Árvaegylet vezetéséből néhány év 

után eltávolították a szigorú neopietisztikusokat, és az árvaházi nevelést a korszerű pedagógiai 

irányzatnak (a szakképzés nem szorult háttérbe a vallás-erkölcsi neveléssel szemben) 

megfelelően, Wichern javaslatainak szellemében alakították át.53 

Magyarországon a század második felében az ébredés elsőként Debrecenben (id. 

Révész Imre, Balogh Ferenc, Csiky Lajos) talált követőkre, nem sokkal ezután a Délalföldön 

egy másik központ alakult ki (Szalay József, Kecskeméti Ferenc), tevékenységüket főleg 

vidéken, kis közösségekben fejtették ki, ezért a fővárosi mozgalmak később háttérbe 

szorították őket.54 A német mintát követő nagyvárosi belmisszió a század utolsó évtizedeiben 

bontakozott ki a fővárosi ébredés hatására. Budapesten a megújulás élére olyan karizmatikus 

vezetők álltak, akik képesek voltak szélesebb rétegeket megnyerni. A megújulási mozgalom 

vezetői a fővárosban Szabó Aladár (1862-1944), valamint rokoni-baráti köre, dr. 

                                                                                                                                                         
49 Bővebben: Kertész B.: Református-evangélikus együttműködés Pest-Budán, majd Budapesten 1791-1950. 73-
76. o. 
50 Biberauer T.: A berlini városi misszióról mint a belmisszió egyik ágáról. 12. o.  
51 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 210. o. 
52 Horváth J.: A belmisszió lényege. 37. o. 
53 Biberauer T.: A berlini városi misszióról mint a belmisszió egyik ágáról. 4. o. 
54 Márkus M.: Teológiai irányzatok. 155-193. o. 
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Kecskeméthy István (1864-1938), Kenessey Béla (1858-1918) és Szilassy Aladár (1847-

1924) köré csoportosultak. 

 Szabó Aladár teológiai hallgatóként kezdte meg belmissziós tevékenységét. Később 

maga is tanított, 1905 és 1938 között lelkészi feladatokat látott el. Szabó legjobb munkatársai 

és támogatói a vele közeli rokonságban álló Biberauer Richárd és Kováts Lajos voltak.55 

Utóbbi Bécsben végezte a teológiát, majd neveléstanból és művelődéstörténetből szerzett 

doktorátust, karmesterként sokat tett a református egyházi zene megújításáért, nevéhez 

fűződik a Halleluja című énekeskönyv. Egyháztörténeti kutatásokat folytatott, a belmisszió és 

a külmisszió témaköréből számos sajtócikket jelentetett meg.56 Az ifjú teológiai hallgatókat a 

Teológia több tanára támogatta, köztük Szőts Farkas, az igazgató, Kenessey Béla és Petri 

Elek. Kecskeméthy István teológiai tanár, egy időben országgyűlési képviselő, a belmisszió 

eszméjét az általa szerkesztett lapokban (Kis Tükör, Napsugár c. gyermeklap) népszerűsítette, 

számos egyesület alapítását kezdeményezte és támogatta. Modern Újtestamentum-fordítását a 

Skót Nemzeti Bibliatársulat adta ki.57 

 A tekintélyes köznemesi családból származó Szilassy Aladár fontos, összekötő-

kiegyensúlyozó szerepet játszott. A Szilassy család férfi tagjai a 18. század közepétől politikai 

síkon a református egyház érdekeit képviselték, részt vettek a pesti református egyház 

felállításában, illetve az egyház világi irányításában.58 A fiatal Szilassy Aladár gimnáziumi 

évei alatt Gönczy Pál házában lakott, ahol megismerkedett Török Pál püspökkel, Arany 

Jánossal és Csengery Antallal, de nagy hatással voltak rá tanárai, Gyulay Pál és Ballagi Mór. 

Az 1870-es évektől rendszeresen hosszabb látogatásokat tett Svájcban élő testvérénél, itt 

került közvetlen kapcsolatba a belmisszió eszméivel és a nyomában kialakuló csoportokkal, 

egyesületekkel.59 Hazatérése után lépett kapcsolatba a belmisszió magyarországi 

képviselőivel, és feleségével együtt, aki a vasárnapi iskolai munkába kapcsolódott be, 

rendszeresen látogatta a Skót Misszió összejöveteleit. Pénzügyi közigazgatási bírói munkája 

mellett ősei példáját követve szerepet vállalt a református egyház ügyeinek intézésében, jogi 

                                                 
55 Szabó Aladár és Kováts Lajos (első unokatestvérek) Biberauer Richárd leánytestvéreit vették feleségül. 
Biberauer-Bodoky Gyűjtemény (BBGY) Biberauer-család szerepe a magyar nemzet és a magyar református 
egyház életében. (kézirat) 195/21. o.  
56 (1870-1921)  
57 MREZSLT. 28. a. 1. d. Csia S.: A Bethánia története. 4. o. 
58 Szilassy József (1755-1836), az első protestáns koronaőr, 1810-1836 között a Dunántúli Egyházkerület 
főgondnoka (Zemplén és Torna főispánja), 1821-től pedig a pesti egyház főgondnoka volt. Pruzsinszky P.: 
Szilassy Aladár. 14-15. o.  
59 A genfi jótékony egyesületekről és a központi irányító testületük munkájáról A keresztyén munka s ebben az 
ifjúság szerepe című munkájában írt részletesen. (Bp., 1892. Hornyánszky V.)  
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ismereteivel segítette ingatlanvásárlásaikat,60 illetve a budapesti egyháztól kiváló 

egyházrészek önálló egyházának megteremtését. 1885-től a budai intézőbizottság elnökeként 

megszerkesztette a budai helyi bizottság ügyrendjét, melyben az új egyház és a parochiális 

tanács viszonyát rendezte a Kálvin téri központi presbitériummal. Az egyháztanács iskolai 

ügyekért felelős bizottságának az elnöke, a Lónyai utcai gimnázium igazgatótanácsának a 

tagja, bizonyos ideig az elnöke volt, majd Darányi Ignáccal a Baár-Madas leánynevelő-intézet 

fejlesztésében játszott vezető szerepet (első elnöke). Apósa halála után (1887) őt választották 

meg a tolnai egyházmegye főgondnokának, majd 1898-1923 között a fővárosi református 

gyülekezet gondnoka és a számszék elnöke. A Teológiai Választmány tagjai érdemei 

elismeréseként elnöküknek választották.61 Származása, társadalmi helyzete, életkora és a 

hivatalos egyház elismerése mellett végzett munkája azok számára is hitelessé tette a 

belmissziót, akiket Szabó Aladár hevessége elriasztott.62               

1883-ban, a vasárnapi iskolai mozgalommal egy időben, Szabó Aladár, „a magyar 

belmisszió atyja,” Szilassy Aladár és Kenessey Béla Charles Fermaud hatására a teológiai 

hallgatók körében ifjúsági bibliakört szerveztek (1892-ben ebből nőtt ki a Budapesti 

Református Ifjúsági Egyesület).63 1886-ban Szabó a budapesti református presbitériumhoz 

fordult, hogy a tanácstermükben tegyék lehetővé imaösszejövetelek megrendezését felnőttek 

számára. Az utolsó évtized elején az előbb említett három személy a Skót Misszió Hold utcai 

épületében is rendezett hasonló összejöveteleket, ebből a munkából nőtt ki a Lorántffy 

Zsuzsanna Egyesület.            

 A protestáns hívők ébredésének ügyét szolgálta színvonalas sajtótermékeivel, 

köteteivel (Protestáns Szemle, a Protestáns Házi Kincstár sorozat, a Koszorú füzetek) a 

főként Kenessey Béla által szorgalmazott Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. Evangélizáló 

célzattal indította útjára Szabó Aladár, Szőts Farkas és Kecskeméthy István a Kis Tükör című 

lapot. Az első, kifejezetten belmissziói célzattal kiadott lapot, a Hajnalt, Szabó Aladár 

szerkesztette, a bevételéből pedig missziói alapot létesített.64 A lap szerzői65 kezdetben túl 

                                                 
60 Ő intézte a Teológiai Akadémia épületének (Ráday u. 28.), valamint a református leánygimnáziumnak otthont 
adó Lónyai-villa megvásárlását. 
61 1884-1898 között a fővárosi egyház presbitere. Pruzsinszky P.: Szilassy A. 21-31. o. 
62 „Ha szabad egy hasonlattal élnünk, Szilassy Aladár olyan, mint az ózon, mely egészségesebbé teszi a légkört, 
de nem levegő. Azokat, akiknek vállaira felelősség nehezül, odaadóan, teljes erejéből támogatja, megjelenése 
erősiti a bizalmat, szándékainak tisztassága egyensúlyt teremt mindenütt.” Pruzsinszky P.: Szilassy Aladár. 26. 
o. 
63 Horváth J.: A belmisszió lényege. 74. o. 
64 Az alapból ezernél is több teljes Bibliát osztottak szét a szegények között, illetve gyülekezeti könyvtárak 
létesítését támogatták belőle. MREZSLT. 28. a. 1. d. Csia S.: A Bethánia története. 2. o. 
65 Szabó Aladár, Kecskeméthy István, Szilassy Aladár, Mayer Endre (eperjesi evangélikus teológiai tanár), 
Fekete Gyula (nagykikindai református lelkész). MREZSLT. 28. a. 1. d. Csia S.: A Bethánia története. 2. o. 
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hevesen léptek fel a katolicizmussal és a kisebb protestáns felekezetekkel szemben, de a 

hangnem hamarosan békülékenyebbre változott, a támadás helyett az építésre, a közös ügy 

előremozdítására koncentráltak.66 Ezután a belmissziói munkaágakat bemutató vezérkönyv, 

az Új Óramutató jelent meg Szabó közreműködésével (szerkesztő).   

 

Az egyház és a belmisszió viszonyának alakulása a 20. században 

 

A belmisszió eszméit Magyarországon, a hivatalos egyháztól többé-kevésbé 

függetlenül, a gyakran egyházkritikai beállítottságú egyesületek honosították meg. Az egyházi 

tisztségek birtokosai nem egyszer ellenséges érzülettel viszonyultak az „ébresztő” egyesületek 

tevékenységéhez. A belmisszió híveit gyakran vádolták a gyülekezetek egységének 

megbontásával, illetve a szektásodás előkészítésével. Sérelmezték a legbuzgóbb egyháztagok 

kiemelését a gyülekezetből.67 A századforduló utáni években a belmissziós építési láz a 

felszínre kerülő véleménykülönbségek miatt alább hagyott.   

A Szilassy házaspár köré csoportosulók a tradicionális kálvinizmus és a liberalizmus 

jegyében a vallásos érzület fejlesztésével a nemzet felvirágoztatását kapcsolták össze. „A 

magyar államot nemzeti alapon kiépíteni, kulturállammá tenni napjainknak jogosult, 

magasztos törekvése. Legyünk vele tisztába, hogy a népnevelés, a közigazgatás javítása, a 

legfényesebb vagy leghasznosabb beruházások csak akkor fogják a várható eredményt 

meghozni, ha az egyes egyén s ezáltal a polgárok tömegének belső értéke qualitative 

emelkedik, ezt pedig csak az életet átható keresztyén elv utján fogjuk elérni.”68 Igyekeztek az 

egyesületi munkába a társadalom közép rétegének és az elitnek minél több tagját –az 

ifjúságtól a felnőttekig- bevonni. A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület a középrétegek 

érdekvédelmét szolgáló hagyományos jótékonykodás szellemében alakította át tevékenységi 

körét, gyámkodott a szegények felett. A nemzetért való munkálkodás, a részvétel a 

közügyekben egyre hangsúlyosabbá vált. A cél eléréséhez az egyesületi összejöveteleket 

rangos társasági eseménnyé változtatták, így az elit számára is vonzóvá tették. A 

folyamatosan növekvő, egyre inkább elit jellegű nőegyesületből a szigorúbb irányzat hívei, 

akik elítélték a táncot, a szórakoztató társadalmi összejöveteleket és a jótékony tombolát 

háttérbe szorultak, majd kiléptek. A Szabó házaspár vezetése alatt alakult meg a kegyes 

érzelműek új egyesülete, a Bethánia.  

                                                 
66 MREZSLT. 28. a. 1. d. Csia S.: A Bethánia története. 2. o. 
67 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 45. o. 
68 Szilassy A.: A keresztyén munka s ebben az ifjúság szerepe. 14. o. 
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Az új, kegyesebb egyesület tagjai –köztük számos teológiát végzett- nagyobb 

hangsúlyt helyeztek az evangélizálásra és a szegények gondozására, de szigorúságuk miatt 

egyszersmind bizonyos mértékű elzárkózás jellemezte őket. A hivatalos egyház vezetőinek 

támogatása mellett a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület egyre inkább a középrétegek védelmét 

helyezte előtérbe az első világháború előtt a protestáns nőtisztviselők otthona, majd utána az 

erdélyi „úri” menekültek segélyezése és az úri közép számára létesített kórház szolgálta ezt a 

célt.         

A század elején tárgyalt először a Konvent a diakónia kérdésköréről, az 1904-ben 

hozott zsinati törvény elviekben már lehetővé tette a hazai intézetekből kikerült diakónusok 

alkalmazását. A belmisszió létének, szükségességének elismerését jelentette, hogy a Konvent 

1910-ben felvette a teológiai akadémiák kötelező tárgyainak sorába. A tanrend átalakítását 

azonban nagy viták előzték meg, végül a Konvent Tanügyi Bizottságának javaslatát mellőzve, 

Tisza Istvánnak, a Dunántúli Egyházkerület főgondnokának indítványát fogadták el.69 Tisza 

István feltételezésem szerint a Lorántffy Zsuzsanna Egyletben szerzett tapasztalatai alapján a 

belmissziót alkalmasnak vélte a felgyülemlett társadalmi feszültségek enyhítésére, ezért 

szorgalmazta annyira az oktatását. Bár Tisza politikai tekintélye miatt a határozat 

megszületett, a teológiák különböző ürügyekre hivatkozva (pl. tankönyv és tanár hiánya) 

megkerülték a belmisszió oktatását.70 Szabó Aladár kezdeményezésére 1912-ben az Országos 

Református Lelkész-Egyesület (ORLE) tagjai körében, a közgyűléssel egy időben tartották 

meg az első országos belmissziói kurzust, melyen mintegy kétszáz érdeklődő vett részt. A 

következő évi tanfolyamot megnyitó beszédében Balthazár Dezső püspök, az ORLE elnöke a 

következő gondolatokkal határozta meg a tanfolyam célját: „E belmissziói kurzusok 

rendezésénél a vezetőség szemei előtt két cél lebeg: Munkára serkenteni, munkára képesíteni 

ott, ahol a munka még nem indult meg s irányítani, mérsékelni, a túlzásoktól óvni ott, ahol a 

munkás tájékozatlan, túlbuzgó, vagy türelmetlen […] A belmisszió ne akarjon több lenni, mint 

egyházépítő munka, legyen stáció, mely a templomhoz vezet […] A belmisszió nem öncél, 

hanem a maga eredete s lényege szerint egyházépítő munka, nem a robbantás, a kiválás, a 

szakadás erupciója, hanem a belső építés zavartalan hangyamunkája […] Az egyházzal az 

egyházért! Ez legyen a jelszó.”71 Az evangélikusok körében szerveződött belmissziós 

alakulatok bizonytalanabb alapokon nyugodtak, s rövid idő után rendszerint kimúltak, később 

                                                 
69 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 309. o. 
70 Bucsay M.: Az egyház belső élete. 226-227. o. 
71 Előadást tartott: Szabó Aladár, Vargha Gyuláné, Andrássy Kálmán, dr. Kovács J. István, Takaró Géza (a 
vasárnapi iskolákról), Bilkei Pap István, Böszörményi Jenő, Uray Sándor, Makay Lajos (a mértékletességről), 
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sem öltöttek olyan méretet, mint a reformátusok körében, mivel az evangélikus egyház előbb 

kezdett hozzá az egyházon belüli belmissziói tevékenységhez.72 Először az evangélikusok 

bányai egyházkerületében szerveztek kerületi missziói bizottságot Raffay Sándor javaslatára, 

sőt a témában hamarosan (1914) útjára indult két folyóirat, a Belmisszió és a Belmissziói 

Közlemények. Az evangélikus teológiák tananyagába ekkor került be a belmisszió, de a 

reformátusokénál jóval alacsonyabb óraszámban.73 A bányai kerület missziói bizottsága 

leginkább a Raffay Sándor vezette pesti evangélikus magyar egyház területén fejtett ki aktív 

tevékenységet, ügyüket a Budapesti Evangélikusok Lapja segíttette.74   

A Dunamelléki Református Egyházkerület a Petri Elek püspöksége (1915-1921) alatt 

megkezdett hosszas előkészítő munka után, jó fél évtizeddel később állította fel missziói 

bizottságát a területén zajló belmissziós tevékenységek nyilvántartására és összefogására. A 

bizottság Ravasz László programjának megfelelően összekötő szerepet játszott a belmissziós 

társadalmi egyesületek és a „hivatalos” egyház között, előbbieket az egyetemes egyházi 

célokkal megegyező irányba terelte, későbbi egyháziasításukat készítette elő.  A bizottság 

elnöki tisztségét hivatalból a püspök töltötte be, a rendes tagokat (ügyvezető alelnök, előadó, 

lehetőleg minden egyházmegyéből képviselők, illetve a tanintézetek kirendeltjei) öt évre az 

egyházkerület közgyűlése választotta.75 Az üléseken részt vehettek korlátozott jogkörrel, azaz 

tanácskozási és indítványozási joggal, az országos belmissziói egyesületek és intézmények 

megbízottjai anélkül, hogy függetlenségük bármilyen módon sérült volna. A bizottság az 

adatgyűjtésen és a kapcsolatteremtésen túl tanfolyamokat rendezett, megfelelő irodalommal 

látta el az érdeklődőket, a középiskolai diákokat arra ösztönözte, hogy a lelkészi- vagy a 

tanítói életpályát részesítsék előnyben.76 Az Egyetemes Konvent 1922-ben állított fel 

belmissziói bizottságot, s nem sokkal később az egyházkerületeket, az egyházmegyéket és az 

egyházközségeket is hasonló lépésre kötelezték. 1926-ban az ifjúsági munkák 

egyháziasításáról döntöttek. Az 1927-1928-as munkaévtől az évente megjelentetett 
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Belmissziói Útmutatóban ismertették a belmissziós munka eredményeit, legfontosabb 

összejöveteleit.77 

Az Egyetemes Zsinat 1930-ban fogadta el a missziói szabályrendeletet, majd egy 

évvel később a tizenegy paragrafusból álló törvénnyel a missziói feladatokat az egyház 

törvényesen szabályozott munkái közé iktatta. Az egyház minden tisztviselőjét, 

alkalmazottját, illetve tagját missziói tevékenység végzésére, támogatására kötelezték. Az 

egyházközségi-, egyházmegyei-, egyházkerületi missziói bizottságok tevékenységét országos 

szinten az Egyetemes Konvent Missziói Bizottsága fogta össze. Az országos hatáskörű szerv 

egységes munkatervet dolgozott ki, illetve a missziói alap létesítését kapta feladatául. Az 

egyházi közalapról szóló törvénycikkben a misszióra fordítandó évi összeg kulcsát 30%-ban 

határozták meg.78 Kiss Ferenc teológiai tanár ebben a légkörben kezdett hozzá az 

egyháziasítás gyakorlati megvalósításához, s kidolgozta a központilag irányított egyházi 

szeretetmunka alapelveit, javaslatot tett a hagyományos adománygyűjtési szokások 

reformjára. Az egyházi vezetők teremtette kedvező légkör, a jó szándék azonban az 

ellenérdekeltek széles tábora miatt nem bizonyult elegendőnek. Kiss és követői az ORLE 

túlzott befolyását, illetve a hátramozdítókat egy új, ideiglenesnek szánt egyesület felállításával 

kerülte meg. Az Országos Református Szeretetszövetségre (ORSZ) mint gyűjtőegyesületre 

hárult a kisebb-nagyobb, a valláshoz többé-kevésbé kötődő jótékony egyesületek összefogása, 

a központi irányítás és az ellenőrzés megvalósítása, a gyűjtési mechanizmus modernizálása és 

kiterjesztése, majd idővel a jól működő intézményhálózat átadása a feladathoz „felnőtt” 

egyháznak.  Kiss Ferenc a már meglévő intézmények mellett nagy súlyt helyezett a 

református szeretetmunka eddig háttérbe szoruló területeinek fejlesztésére, bevonására az 

ellátási rendszerbe. Így országszerte segédkezet nyújtott falusi aggotthonok, árvaházak 

létesítéséhez, ezzel részint alkalmat adott a magyar falu cselekvőképességének bizonyítására, 

részint a sikeres belmisszióra jellemző szórványmissziói munkát indított el. Másik fontos 

kezdeményezésük a magyarországi szociális gondoskodás egyik legelhanyagoltabb 

részterületére, a speciális ellátást igénylők gondozására, foglalkoztatására irányult. 

Intézeteikben az ápoláson és az ellátáson felül a páciensek fizikai-szellemi képességeinek 

figyelembe vételével igyekeztek valamiféle hasznos mesterségre tanítani, s személyre szóló 

lelkigondozásban részesíteni őket. Az ORSZ rövid idő alatt nagy eredményeket ért el, saját 

alapítású intézményeikhez számos egyesület csatlakozott, bár nem lehet elhallgatni, hogy 

többségüket inkább a nehéz anyagi helyzet indította erre, mint a meggyőződés. A jelentkező 
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egyesületek a több csatlakozási forma közül, ha tehették, a legkevesebb kötöttséggel járót 

választották. A kiterjedt, évtizedek óta sikeresen működő egyesületek azonban semmilyen 

hajlandóságot nem mutattak az együttműködésre, Kisst túl elméletinek, túl idealistának 

tartották.     

Az egyházvezetők szándéka ellenére a régi múltra visszatekintő egyháztársadalmi 

egyesületek irányítói, bár az együttműködés elől nem zárkóztak el, vonakodtak feladni a 

függetlenségüket, évtizedes intézményeiket az egyházra bízni. Az egyesületi 

szeretetintézményeket sokszor olyan szakmai elgondolások, módszerek, légkör jellemezte, 

amit az egyház részben vagy teljes egészében nem helyeselt. Többségük az egyháziasítást 

nyílt bírálatként értelmezte. Egyedül a Filadelfia Diakonissza Egylet vezetősége, ahol az 

irányításban a lelkészeké volt a döntő szerep, nem állt a kezdeményezés útjába, és 1938-ban 

alapítványként a Dunamelléki Egyházkerület szervezetébe olvadt, de jogi különállását nem 

veszítette el. A Nagypénteki Református Társaság tagjai inkább választották a 

függetlenséggel együtt az állandó létbizonytalanságot, mint az egyháziasítást. A Lorántffy 

Zsuzsanna Egyesületet a világi túlsúly jellemezte, az idős, nagy tekintélynek örvendő tagok 

még az egyház érdekeivel szemben is saját hatalmuk megőrzésére törekedtek. A 

diakonisszaügyet már a kezdetektől egyéni érdekeiknek megfelelően kezelték, saját 

elgondolásaikat követték. Megfelelő anyaházi háttér, lelkészi-oktatói személyzet nélkül 

fogtak hozzá a diakonisszák létszámának emeléséhez, ami az 1930-as évekre az egész ügyet 

válságba sodorta. A tagok, főként a diakonisszabizottság, „archaikus szemléletmódja” 

akadályozta a lelkészeket hivatásuk teljesítésében, ami nyílt vitákhoz vezetett. Ravasz László 

hiába próbálta az ellentéteket elsimítani, rábírni az egyesületet a lelkészi hatáskör tiszteletben 

tartására, a független szervezetet azonban csak kisebb engedményekre vehette rá.  

Az egyháziasítás ügye a második világháború után, a gazdasági válság és az erősödő 

baloldali nyomás hatására újra napirendre került. Az egyház és a társadalmi alakulatok 

karitatív intézményeik, szervezeteik megmaradására egyetlen lehetőséget láttak, az egyházi 

alapítvánnyá alakulást. Az átalakulás azonban ebben az időszakban sem ment konfliktusok 

nélkül, hiszen az egyesületek függetlenségének védelmezői szinte a legvégsőkig ellenkeztek. 

Jó példa erre a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület, ahol a legidősebb választmányi tagok, bár a 

második világháború utolsó éveiben az ügyvitel Ravasz László püspök kezében 

összpontosult, hosszas vita után, reménytelen anyagi helyzetükben egyeztek bele az 

alapítvánnyá alakulásba. Az alapítvány létrejötte után, intézményeik nélkül, bizonyos ideig 

még életben tartották a Lorántffy Zsuzsanna Egyesületet az újjáéledésben reménykedő régi 

tagok. 
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A vasárnapi iskolai mozgalom 

 

A 18. század utolsó előtti évtizedében Robert Raikes hírlaptulajdonos a gloucesteri 

börtön lakói körében kezdett evangélizáló munkát, de a reméltnél jóval kevesebb 

eredménnyel. Hamarosan módszert változtatott és a veszélyeztetett környezetben élő 

gyermekeket vette gondozásba, akik még nem léptek a bűn útjára. A bandákba verődött kis 

csavargókat vasárnaponként csoportba gyűjtötte és vallásos oktatásban részesítette. Rövid idő 

alatt jelentős eredményeket ért el, a gyermekeket foglalkoztató gyárosok arról beszéltek, hogy 

„a tigrisek és farkasok emberekké lettek.”79 A vadóc gyermekek csodás megszelídülésének 

híre a sajtó útján egész Angliát bejárta, s számos követőre, támogatóra, illetve az egyház 

vezetői körében számos ellenségre talált.80 Néhány év múlva a vasárnapi iskolai tanítók 

fizetésének biztosítására egyesület szerveződött. Ezt a századfordulón egy újabb társadalmi 

egyesület követte, mely kifejezetten olyan vasárnapi iskolák alapítását tűzte ki célul, ahol a 

tanítók önkéntes alapon, egyedül a Krisztus iránti szeretetből oktatnak. A népszerű mozgalom 

az észak-amerikai kontinensen is számos követőre talált.81 1862-ben az angliai és az amerikai 

egyesület londoni közös kongresszusán határozat született arról, hogy a vasárnapi iskola-

eszméjének terjesztésére kontinentális bizottságokat alakítanak. A „vasárnapi iskolai 

misszionáriusok” beutazták Európát és egyre több követőre találtak. A mozgalom 

népszerűségének egyik oka, hogy a protestáns felekezeteket nem rangsorolta, felette állt 

minden dogmatikus vagy egyházszervezeti különbségnek. A jeruzsálemi világkongresszuson 

(1904) a vasárnapi iskolát a bel- és a külmisszió leghatásosabb eszközének nevezték.82 

A vasárnapi iskola célkitűzése az idők során megváltozott, a gyermeket elsősorban a 

belső elkallódástól igyekeztek megóvni, mivel a gyermek-istentiszteleteket, a vallásoktatást és 

a konfirmációt a mély vallásos meggyőződés kialakításához elégtelennek ítélték. (Id.) Victor 

János a vasárnapi iskolát úgy határozta meg, hogy „ez olyan intézmény, hol a gyermekekben a 

biblia megismertetése által ébreszteni akarják a lelkiéletet, ahol megismertetik velök a 

legjobb gyermekbarátot, a Jézus Krisztust.”83 Többen hangsúlyozták, hogy a vasárnapi 

iskolát el kell különíteni a gyermek-istentiszteletektől és a vallásoktatástól, bár szükség esetén 

pótolhatja azokat. Egyedül a vasárnapi iskolát tekintették missziói cselekedetnek, mivel a 
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másik két oktatási formától eltérően ez önkéntes alapon szerveződött.84 A lelkipásztorok és a 

hívek, a belmisszióra gyanakvóan tekintőket is beleértve, az egyre inkább elvallástalanodó 

világban a gyermekmissziótól remélték az egyházak életben maradását, illetve megújulását. 

Ez az összhang eredményezte a mozgalom gyors kibontakozását, a munka támogatottságát. 

Az 1870-es években több külföldi vasárnapi iskolai misszionárius (Morse, Rottmayer) 

kereste fel Magyarországot, de a nyelvi akadályok miatt tevékenységük csupán a német ajkú 

gyülekezetekre korlátozódott, ezért az újpesti és a kolozsvári vasárnapi iskolák munkájának 

híre nem terjedt túl messze. A vasárnapi iskolákat legeredményesebben az 1878-ban a 

Budapesten vendégeskedő Charles Fermaud ismertette meg a magyar reformátusokkal. A 

genfi misszionárius közeli kapcsolatba került Szilassy Aladárral és baráti körével, s vasárnapi 

iskolák létesítésére, illetve ifjúsági egyletek alapítására ösztönözte őket. Fermaud hatására a 

német ajkú gyülekezetekben újabb lendületet kapott a vasárnapi iskolai munka. A Skót 

Misszió lelkészei segédkeztek a Vasárnapi Iskolai Szövetség megalapításában, melynek 

titkári teendőit Victor Bernát, a Britt és Külföldi Biblia Társulat budapesti megbízottja 

vállalta.85 Elterjedt nézet, hogy hazánkban az első vasárnapi iskolai órákat (1882) Biberauer 

Irma tartotta, bár ez egyértelműen talán csak a főváros viszonylatában igazolható. Annyit 

állíthatunk biztosan, hogy közel egy időben, az 1880-as évek legelején több helyen 

megkezdődött a gyermekek evangélizálása vasárnapi hitébresztő foglalkozásokon. A 

fővárosban a református teológus hallgatók egy csoportja, a Skót Misszió tagjainak baráti 

támogatása mellett, látott neki szervezetten a tanításnak. A vasárnapi iskolai mozgalom 

népszerűsítésében és előkészítésében fontos szerepet játszott Kenessey Béla, Szőts Farkas, 

Petri Elek, Szabó Aladár, Módra István,86 Farkas Sándor87 és Bitay Béla.88 A harmincegy 

teológus hat fővárosi helyszínen 200-250 gyermeket tanított az első évben.89 A jó ügyet 

szolgálta az 1883-ban megrendezett nagyszabású karácsonyi ünnepély, ahová a növendékek 

mellett a Teológia tanári karát, Szász Károly püspököt, és számos köztiszteletben álló  

reformátust meghívtak, a karácsonyfa feldíszítésére előkelő hölgyeket kértek fel. A jól 

sikerült rendezvény hatására az évtized közepére 11 fővárosi vasárnapi iskolában 780 diákot 
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tanítottak, többségében teológiai hallgatók.90 1886-ban a református egyház presbitériuma 

határozatban mondott köszönetet Szőts Farkasnak, a Teológia igazgatójának, a hallgatók 

lelkes munkálkodásáért. A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület tagjai az alakulásától kezdve részt 

vettek a vasárnapi iskolai munkában, sőt a 20. század elején a fővárosban vélhetően ez az 

egyesület fogadta vasárnapi iskolájában a legtöbb növendéket, szám szerint 525 főt.91 

Hamarosan több belmissziós egylet, a Bethánia, majd a Filadelfia munkásai csatlakoztak a 

gyermekmissziós munkához. 1903-ban újabb vasárnapi iskola-alapítási hullámot indított el a 

Londoni Vasárnapi Iskolai Egyesület felhívására, dr. Andreas Moody skót lelkész elnöklete 

alatt létrejött bizottság propagandamunkája. A következő évben a vasárnapi iskolai tanítók és 

az ügy pártolói Vasárnapi Iskolai Szövetséget alakítottak, de alapszabályaik elfogadásáig, 

1909-ig hivatalos szervezet nélkül dolgoztak. Előkészítő tanfolyamokat szerveztek az 

önkéntes tanítóknak, tanterveket, módszertani útmutatókat, különböző segédanyagokat adtak 

ki. 1907-ben a külföldi egyesületek meghívására tizenkét magyar képviselte hazánkat a római 

nemzetközi konferencián, közülük ketten a Lorántffy Egyesület tagjai.92 Ettől kezdve 

Magyarország küldöttei minden nemzetközi eseményen megjelentek. Budapesten az előbb 

megnevezett évben (1907) 33 (vidéken 170) vasárnapi iskolában közel 1200 kisiskolást 

tanítottak.93 A Vasárnapi Iskolai Szövetség első országos értekezletét a református-, 

evangélikus- és baptista tanítók részvételével 1911-ben tartotta.94   

Az első világháború kitöréséig tovább szaporodott a vasárnapi iskolák száma, a 

háborús években több iskola működése átmenetileg szünetelt. A Vasárnapi Iskolai 

Világszövetség anyagi támogatása élesztette fel a mozgalmat a háború után, így vált lehetővé, 

hogy Victor János teljes mértékben a vasárnapi iskoláknak szentelhesse minden idejét. Lapja, 

a havonta kétszer megjelentetett „Fecske” módszertani útmutatást adott a tanítóknak, közölte 

a Világszövetség által előírt bibliarészletek oktatásához szükséges tanmenetet.95 Az 1920-as 

években egyre többen hangoztatták, hogy a vasárnapi iskolai munka jellegéből fakadóan 

olyan szolgálat, ami az egyház dolga, végzéséhez tehát belső küldetés és egyházi külső 

megbízatás szükséges.96 A következő évtized elején a Lorántffy Zsuzsanna Egylet tiszteletben 
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tartva a püspök akaratát fővárosi vasárnapi iskoláit az egyháznak adta át. Magyarország 

belépése a második világháborúba megfosztotta a Vasárnapi Iskolai Szövetséget a rendszeres 

angliai pénzsegélyektől, de a kellően megerősödött mozgalom és a lapjuk előfizetői még 

néhány évig lehetővé tette a zavartalan működést. A háború utolsó éveiben kényszerültek 

megszüntetni a „Fecskét,” és hamarosan el kellett küldeniük a szervezőmunka legfőbb 

felelősét, a titkárt. Budapest ostroma idején, bár elszigetelten és egységes irányítás nélkül, ez 

a missziós munkaág működött a legtovább, majd a békeidőben a leghamarabb szerveződött 

újjá.97 A magyarországi tanítók száma már 1931-ben meghaladta a 2700-at, a növendékeké 

pedig a 62 000-et, majd az 1940-es években csaknem elérte a 100 000 főt.98 

            

A mértékletességi egyesületek 

 

Tudományos vizsgálatokkal először Georg Cheyne, az Amerikai Egyesült Államokban 

tevékenykedő orvos igazolta az alkohol emberi szervezetre gyakorolt káros hatását. A 

létbizonytalanság réme elől egyre többen az alkoholizmusban kerestek menedéket, főként a 

skandináv államokban, és az angliai munkástelepeken terjedt egyre nagyobb méreteket öltve. 

Az italozás nagymértékben rontotta a termelékenységet, számos tragédiát, balesetet okozott. 

A társadalom műveltebb tagjai megdöbbenve látták nap mint nap, hogy az alkoholizmus 

szenvedélye nem csak a felnőtteket ragadja magával, hanem egyre fiatalabb gyermekeket is. 

Világossá vált, hogy az alkoholkérdést nem lehet tisztán rendészeti úton (italmérések 

nyitvatartásának korlátozása, alkoholfogyasztás visszaszorítása törvényekkel) megoldani, de 

lényeges változást az elfekvő intézetek létrehozása sem jelentene, e kór ellen a megelőzés a 

leghatékonyabb orvosság. A mértékletességi egyletek a magányos italozás, vagy a kocsmázás 

helyett alkalmat teremtettek a kultúrált időtöltésre. A tagok, részben az alkoholizmus rabjai,  

úgynevezett kávécsarnokban kávé és más alkoholmentes italok (tea, tej, limonádé) mellett 

beszélgettek, újságokat olvastak, sőt olcsó ételeket fogyaszthattak. Sok egyesület létesített 

munkáskönyvtárat a kávécsarnok mellé, illetve rendszeresen tanfolyamokat, előadásokat 

tartottak. Mértékletességi szállókat szerveztek, sőt a takarékosság, a pénzzel való mértékletes 

bánásmód, elősegítésére (fillér)takarékpénztárakat, betegbiztosítókat működtettek. A tagdíjat, 

hogy minél többen jelentkezhessenek, igen csekély összegben állapították meg. Minden 

egyesület saját lap kiadására törekedett, nagy számban terjesztettek felvilágosító 

                                                                                                                                                         
szolgálatunkon át a Lélek őket is egyenként foglyul ejtse, majd egy családdá kapcsolja. Személyes szolgálat, amit 
azonban csak egyházi közösségben végezhetünk.” Horváth J.: A belmisszió lényege. 127. o. 
97 MREZSLT. 17. a. 1. d. 4415/1946. 1. o. 
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propagandaanyagokat, melyekben a kevésbé művelt embereket egyszerű példázatokkal, a 

magasabb végzettségűeket pedig tudományos érveléssel igyekeztek visszatartani a 

mértéktelen szeszfogyasztástól.99  

A mértékletességi mozgalmak első szorgalmazói, szervezői protestáns lelkészek 

voltak, akik felismerték, hogy a megelőzésben, illetve a gyógyulásban döntő szerepe van a 

lelkigondozásnak. Az egészségre nevelést és a hasznos ismeretek oktatását evangélizálással 

kötötték össze, ez azonban nem más felekezet tagjainak áttérítését jelentette. Elsőként John 

Wesley tiltotta meg híveinek a szeszes italok élvezetét, 1824-ben követőit egy mértékletességi 

társaságba (temperance society) tömörítette. Öt év múlva, az első lapjuk kiadásának évében, 

százezer fő vett részt a mozgalomban, közöttük ezerkétszáz jó útra tért szenvedélybeteg. A 

nemes eszmék gyorsan tovaterjedtek Írországba, a skandináv- és a német államokba. A 

szigorú absztinensek irányzata 1832-től hódított Észak-Amerikában, hamarosan átterjedt az 

európai kontinensre.100 A német államokban 1846-ra 1426 mértékletességi egylet munkájába 

1 019693 tag kapcsolódott be.101 1847-ben kétezer angol orvos írásos nyilatkozatban adta 

embertársai tudtára, hogy a teljes tartózkodás „egészséget, boldogságot, erkölcsiséget és 

jólétet biztosít,” egy évvel később Manchesterben 583 lelkész fogadta meg ünnepélyesen, 

hogy mindennemű alkoholtól tartózkodik.102 

 Az 1848-as forradalmi megmozdulások kedvezőtlenül hatottak a mértékletességi 

egyletekre, az állami szervek politikai szándékot sejtettek e társulatok hátterében, ezért 

minden eszközzel az elfojtásukra törekedtek. A mértékletességi mozgalmak történetében 

fordulópontot jelentett a svájci Kék Kereszt egylet megalapítása 1877-ben (Genf). A két 

svájci lelkész, Louis-Lucien Rochat és Bovet az egylet nevét és az alapítás helyét azzal a nem 

titkolt szándékkal választotta ki, hogy hangsúlyozzák a nagy példaképpel, a Vöröskereszttel 

való eszmei rokonságot. A lelkészek hangsúlyozottan felekezetközi jelleggel az Evangélium 

tanulmányozására, kit-kit saját keresztény vallása intenzívebb gyakorlására buzdítottak.103 

Alapszabályukban kimondták, hogy a mozgalom a politikai, nemzetiségi és az egyházi 

kérdésekben teljesen közönyös. A rendes tagoktól megkövetelték a teljes absztinenciát, de 

nem ítélték el az alkoholt mértékletesen fogyasztó kívülállókat.104 A Kék Kereszt, az alapítók 

várakozásának megfelelően, rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert, a különböző 

                                                                                                                                                         
98 MREZSLT. 17. a. 1. d. 4415/1946. 1. o. 
99 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 554. o., Biberauer R.: A mértékletességi mozgalmak. 111-113. 
o. 
100 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 554. o. 
101 MREZSLT. 30. 1. d. Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület. 14. sz. 1. o. 
102 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 555. o. 
103 Biberauer R.: A mértékletességi mozgalmak. 110. o. 
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országok egyesületei nemzetközi szövetségbe tömörültek. A kontinentális Európa 

mértékletességi mozgalmai közül a belmisszió eszméivel áthatott Kék Kereszt bizonyult a 

legsikeresebbnek. 

Magyarországon viszonylag későn, az 1890-es évtizedben talált követőkre a Kék 

Kereszt. Az első egyesületet egy újvidéki iparos alapította, aki iszákossága következtében 

koldusbotra jutott. Szenvedélyéből külföldi tartózkodása alatt gyógyult ki a Kék Kereszt 

segítségével. Küldetéstudattal áthatva visszatért Magyarországra, hogy sorstársait 

evangélizálással megmentse. A budapesti mértékletességi mozgalom a dél-magyarországitól 

függetlenül szerveződött Theodor Biberauer és Biberauer Richárd, Kováts Lajos,  

Kecskeméthy István, illetve dr. K. Tompa Arthur ösztönzésére.105 A budapesti egylet 

alapításának évét a szakirodalom, illetve a megmaradt források alapján nehéz megállapítani.  

Több helyen 1899-et jelölik meg,106 ennek azonban ellentmond Biberauer Richárd 

tanulmánya, mely 1896-ban az Új Óramutatóban jelent meg. Biberauer azt írta, hogy a kötet 

megjelentetésének évében nyolc mértékletességi egylet működik Magyarországon 250 taggal 

(közülük 40 küzdött az alkoholszenvedéllyel), ebből egy egylet a fővárosban. Sőt az ifjú 

segédlelkész a református és az evangélikus lelkészeket az országban tevékenykedő Kék 

Kereszt egyletek és a budapesti székhelyű Kék Kereszt Egyletek Központi Bizottsága 

támogatására kérte fel.107 1899-ben bérelt helyiségben (Bajnok u. 28.) nyitotta meg a fővárosi 

alakulat az első mértékletességi kávécsarnokot, de a magas fenntartási költségek miatt már a 

következő évben szerényebb körülmények közé költöztek (VI. ker. Felsőerdősor 34.). 

 A központi egyesület élére 1910-ben került Perényi József iskolaigazgató, aki 

fáradhatatlan munkával két év alatt tizennégyről huszonkettőre emelte a magyarországi 

egyesületek számát, a taglétszámot pedig csaknem háromszorosára (280 főről 832-re).108 

Perényi felesége társaságában beutazta a királyságot Brassótól Fiuméig, hogy a helyi 

református, illetve evangélikus lelkészeket megismertesse a Kék Kereszt munkájával, és 

ellássa tájékoztató anyaggal. A lelkészek irányukban tanúsított előítéleteit kívánta legyőzni, a 

teológiai képzésben nem részesült Perényit ebben a két alelnök, Makay Lajos losonci és dr. 

                                                                                                                                                         
104 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 557. o. 
105 Horváth J.: A belmisszió lényege. 81. o., Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 298. o. 
106 Horváth J.: A belmisszió lényege. 81. o., Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 298. o. Utóbbi 
szerző a Kék Kereszt Egyletek Központi Bizottságának alapítását 1903-ra teszi, újraalapítását pedig 1910-re. Az 
1910-es évszám a levéltári forrásanyag tükrében helytelen. Egy 1932-re keltezett meghívó arról tudósít, hogy a 
Kék Kereszt Mértékletességi Egyesület a megjelölt év májusában tartotta meg az újjászervezés huszonötödik 
évfordulóját, vagyis 1907-ben állt fel újra a szervezet. MREZSLT. 30. 1. d. jelzet nélkül. Csia Sándor az alapítás 
idejét 1897-re tette. MREZSLT. 28. a. 1. d. Csia S.: A Bethánia története. 4. o.   
107 Biberauer R.: A mértékletességi mozgalmak. 115. o. 
108 A legtöbb vidéki egyesületet magyar nemzetiségűek hozták létre, de néhány német vagy szlovák anyanyelvű 
egyesület is szerveződött. Jahrbuch des Blauen Kreuzes 1913. 130-131. o. 
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Kováts István szatmári lelkészek támogatták. Elsősorban a lelkészeknek készült az „Unsere 

Grundsätze und Gottes Wort” című magyarra is lefordított munka, illetve részben a „Ne 

csüggedj el” című lap.109 Számos lelkész úgy vélte, hogy a mértékletesség hasznos dolog, de 

a bor élvezetének eltiltása álszenteskedés, felesleges túlzás, mely emberi törvényeket és 

alapelveket állít fel az Evangéliummal szemben. A Kék Kereszt munkásai nem önmagukért 

tartózkodtak az italoktól, hanem a gyengékre való tekintettel. „Ha csak azok tartózkodnának, 

akik korábban alkoholisták voltak, -mondja az Alapvetés- az korábbi előéletük nyílt 

beismerése lenne.” Állításuk bizonyítására számos, az önmegtartóztatással kapcsolatos példát 

hoztak a Szentírásból olyanokról, akiknek az itallal soha nem volt problémája.110 A Kék 

Kereszt egyesületek a vasárnapi iskolás gyermekeket úgynevezett remény-szövetségekbe 

(Hoffnungsbund) tömörítve készítették fel a felnőttkor veszélyeire, az első négy hazai 

szövetséget dr. K. Tompa Arthur hozta létre,111 aki 1913-ban a központi egylet élére állt.112 A 

világháború alatt a fővárosi központi egyesület takarékossági okokból a tagok lakásán tartotta 

összejöveteleit, majd 1918 őszétől a Társadalmi Múzeumban kaptak helyiséget. A háború 

utáni zűrzavarban az egyesületi élet szünetelt, a trianoni határok meghúzása után a huszonhét 

(1918) Kék Kereszt egyletből csupán tíz maradt meg (az 1008 fős taglétszám 446-tal lett 

kevesebb). 1921-ben szervezték meg újra a fővárosi egyesületet, az elnöki posztra dr. Deák 

János teológiai tanárt választották, alelnöknek pedig dr. Kovács J. Istvánt, a budapesti 

teológia igazgatóját. A proletárdiktatúra alatt betiltott egyleti lapot „Józanság” címmel 

indították újra.113 A vidéki egyesületek munkája a világháború után gyakorlatilag megszűnt, 

egyedül a fővárosi tartott összejöveteleket, melynek következő elnöke Mosberger István 

hivatalnok lett, majd 1925-ben Csia Lajos lelkész váltotta fel.114  

A Kék Kereszt a lelkészek és a világiak feljebb vázolt ellenérzése miatt 

Magyarországon nem bizonyult fejlődőképesnek, tevékenységi körük az iratterjesztésre 

korlátozódott, a gondozásba vett alkoholisták létszáma a külföldi egyesületekéhez képest 

elenyésző.115 A teljes önmegtartóztatás ellenzői a Kék Kereszt-mozgalmon kívül, más 

belmissziós egyletben foglalkoztak hosszabb-rövidebb ideig, változó eredménnyel, az 

                                                 
109 MREZSLT. 30. 1. d. „Ne csüggedj el!” 1-8. o. 
110 MREZSLT. 30. 1. d. Grundsätze und Gottes Wort (Alapelveink és az Isten Igéje) 4., 7. o. 
111 K. Tompa Artur szerkesztette a Remény-Szövetség „Remény” nevű havilapját. Jahrbuch des Blauen Kreuzes. 
1913. 132-133. o.  
112 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 299. o. 
113 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 299. o. 
114 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis. 300. o. 
115 A magyarországi Kék Kereszt fénykorában, az 1910-es évek elején csupán a tagság 15%-át tették ki a 
megtérített alkoholisták, míg Európa más államaiban ez az arány 25% körül mozgott. Forgács Gy.: A belmisszió 
és a cura pastoralis. 556. o.  
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alkoholisták felkarolásával. A munkaág sikertelensége az összhang hiányának, az egyéni 

megoldások előtérbe helyezésének egyenes következménye. Jó példa erre a Bethánia Egylet, 

ahol br. Podmaniczky Pál a tagokból mértékletességi csoportot szervezett, ugyanekkor Csia 

Sándor, a főtitkár az egyesületen kívül végzett antialkoholista munkát, Pázmány Bélát pedig a 

Kék Kereszt egyik legaktívabb tagjaként ismerték.116                

      

                                                 
116 MREZSLT. 28. a. Csia Sándor: A Bethánia története és missziói munkája. 15. o. 
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Kórházügy Pest-Budán 
 

A két főváros kórházügye a kiegyezés előtt 

 

 

Az első, nagyobb világi kórházak a 16-17. században jelentek meg Európában, a 

városi lakosság létszámának emelkedése előbb-utóbb rákényszerítette a polgárokat vagy a 

város urát a férőhelyek bővítésére. Ezekben az intézmények elsősorban a teljesen vagyontalan 

szegények, nyomorékok, elmebetegek, fertőzőbetegek ellátására szolgáltak, zsúfoltság, 

elrettentő piszok jellemezte őket. A higiénia teljes hiánya, a megdöbbentően magas halálozási 

arány (a berlini Charitében 1797-ben minden hatodik páciens meghalt),117 az állandó 

járványveszély miatt az emberek legnagyobb része elkerülte a kórházakat, melyeket a 

seminarium mortis és a thesaurus infectionis elnevezéssel illettek.118 Elsőként a 18. századi 

Anglia kórházaiban vezettek be bizonyos tisztasági követelményeket (rendszeres szellőztetés, 

fertőző betegek elkülönítése, pavillon-rendszer), melyek lassanként, a következő század 

elején a kontinens kórházaiban is meghonosodtak, de jelentős minőségi változást még nem 

hoztak.119 

Pest városában a 18. század során több kórház jellegű intézmény létezett, ideiglenesen   

működtek a járványkórházak (barakkok), az állandó intézmények elsősorban nincstelenek, 

aggok menhelyei voltak, akiket szükség esetén orvosi ellátásban részesítettek.120 Az első, 75 

beteg befogadására alkalmas, városi kórházat (Bürgerspital) az 1780-as évek elején építették 

fel a régi pestisbarakkok helyén, a Szent Rókus és Szent Rozália kápolna szomszédságában. 

A városatyák, bár szükségesnek vélték a már a megnyitásakor szűkös intézmény bővítését, sőt 

a tanácsi jegyzőkönyvbe foglalták, anyagi gondokra hivatkozva halogatták az építkezést. 

Végül egy vagyonos polgár adománya, illetve kisebb alapítványok bevonása tette lehetővé 

1797-ben a 204 ágyas kórház megnyitását, ezért Gárdonyi Albert inkább tekinti alapítványi 

intézetnek, mint városinak. Szigorú értelemben ez a létesítmény volt Pest első kórháza, ahol 

hivatásszerűen foglalkoztak betegápolással, s a szegényházi ellátás másodlagossá vált.121 A 

                                                 
117 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. I. 326. o. 
118 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. I. 327. o. 
119 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. I. 327. o. 
120 Gárdonyi A.: A Rókus-kórház. 997. o. 
121 Schmall L.: A szent Rókus. 18-24. o., Gárdonyi A.: A Rókus-kórház. 997. o. 
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Pesti Izraelita Hitközség első kórházát 1805-ben nyitotta meg.122 A Rókus kétemeletes 

főépületében 1821-ben szintenként 54-47-41ágyon kezelték a betegeket, ezen felül két kisebb 

szobában rabokat ápoltak, 17 ágyat pedig várandós és gyermekágyas nőknek tartottak fenn. 

Egy másik, különálló kétemeletes épületben kapott helyet a szegényház, egy udvari épületbe 

pedig az elmebajosokat (a boncteremmel és a hullakamrával azonos fedél alá) költöztették be. 

Az 1830-as évek elejétől egyre sürgetőbbé vált a kórház további bővítése (a tervek szerint 350 

ágyasra), de erre csak 1840-1841-ben került sor (400 ágy).123 1845-ben állította fel a Pesti 

Szegénygyermek Kórház Egylet első intézményét, 1848-ban pedig a Budapesti Kereskedelmi 

Betegápoló Egylet nyitotta meg a Ferenc Józsefről elnevezett kereskedelmi kórházat.124  

A 18. századi Budán a testvérvárosáéhoz hasonló ideiglenes járványkórházak, kisebb, 

kórháznak nevezett szegényházak, aggmenhelyek, és egy katonai kórház működtek. A város 

tanácsülési jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy 1713-ban létesítettek egy intézményt (Allgemeines 

Kranckhenhaus), melyben 12 szegényt gondoztak, s szükség esetén gyógykezelték. A kórház 

egyik szegény lakója (egy asszony) látta el az egész háztartást, ápolta a rászorulókat és a 

jószívű lakosoktól ételt koldult.125 A Rókus Kórház megnyitásával egy időben Buda 

tanácsosai saját, szegényházzal összekapcsolt városi kórház felállításáról döntöttek, de a 

gyakorlati megvalósításig a polgárok és a tisztviselők közönye folytán több mint húsz év telt 

el. József nádor és hitvese támogatásával 1820-ban nyitotta meg kapuit a Szent János 

Kórház.126 Az Irgalmasrend 1815-ben nyitotta meg budai kórházát. Óbudán a 18. század 

végén keletkezett a Szent Erzsébet apácarend kórháza, az Óbudai Zsidókórház, és az Óbudai 

Községi Katolikus Kórház.127              

A 19. század közepén Budán és Óbudán összesen hat kis kórház működött, mindössze 

hétszáz-nyolcszáz ággyal és tizenegy orvossal.128 Pesten a Rókus Kórházban hatszáz beteget 

tudtak egy időben elhelyezni, akiket tizenöt orvos kezelt. A Rókus után a pesti orvosi egyetem 

klinikája fogadta a legtöbb rászorulót, ahol az ellátás tíz orvos útmutatása szerint, szűk kis 

szobákban folyt. Pest város tanácsa ebben az évben a kórházak zsúfoltságán a szegények házi- 

és ambuláns kezelésének bevezetésével, illetve az ingyenes gyógyszerellátás 

megszervezésével igyekezet enyhíteni. Buda tanácsa a város zavaros anyagi helyzete miatt 

„egyfajta korlátolt takarékossági szemlélettel” kezelte a közegészségügyet, azaz a lehető 

                                                 
122 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 335. o. 
123 Schmall L.: A szent Rókus. 24-27. o., Gárdonyi A.: A Rókus-kórház. 997-998. o. 
124 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 335. o. 
125 Schmall L.: A Szent János kórház. 257-258. o. 
126 Schmall L.: A Szent János kórház. 260-261. o. 
127 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 334. o. 
128 1840-ben nyitotta meg kórházát Óbudán a Duna Gőzhajózási Társaság. Uo. 
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legkevesebbet áldozott a fejlesztésre. Így fordulhatott elő, hogy Budának egészen a városok 

egyesítéséig a tisztiorvoson kívül (törvény írta elő az alkalmazását) nem volt státusban lévő 

városi orvosa, mindig más orvos segített be megbízásos alapon, csekély tiszteletdíj 

ellenében.129 

A neoabszolutizmus politikai tekintetben sötét korszakában, bécsi nyomásra 

megkezdődött a magyar egészségügy integrálása a birodalmi egészségügyi rendszerbe, ami 

gyors, egyértelműen pozitív változásokat jelentett (kör- és községi orvos, járási- és községi 

bábák tisztségének kötelező bevezetése; egészségügyi bizottságok felállítása, az állatorvosi 

feladatkör elválasztása az „emberorvositól,” gyógyszerészeti ügyrend, új orvosi 

díjszabályzat).130 A bécsi kormányzat pontosan szabályozta az orvosi gyakorlat területeit, és 

szigorúan büntette azokat, akik képesítésüket nem tudták igazolni, általában véve mindenféle 

kuruzslót üldöztek. 1856-ban a kórházügyet és az ápolásügyet egységesen szabályozták, a 

szegényházakat végérvényesen leválasztották a betegápolás intézményeiről, és létrehozták az 

úgynevezett közkórházakat. Elrendelték az egységes birodalmi kórházi ügyrend alkalmazását 

és az egységes ügyintézést, az egész ország területére érvényes ápolási díjakat állapítottak 

meg. A kórházépítési-kedv növelésére Tormay Károly elnökletével bizottság alakult, mely 

kidolgozta az országos kórházépítési programot. Ennek értelmében a helyhatóságok 

kórházépítésre egy központi alapból kaptak kölcsönt, költségeik kiegészítésére állami 

támogatást vehettek igénybe, de állami kórházak felállítását is tervezték.131 A kórházi ellátás 

rendezéséhez már a századforduló után nem sokkal megvolt a törvényi háttér, már csak a 

gyakorlati megvalósítás váratott magára néhány évtizedig.         

 A lakosság növekedési ütemével nem tudott lépést tartani a közmű- és a 

csatornahálózat fejlődése, a rossz életkörülmények, az egyre nagyobb méreteket öltő 

pauperizáció, s a születőben lévő nagyváros közegészségügyének fejletlensége következtében 

Pest-Buda halálozási arányszáma európai viszonylatban is megdöbbentően magas értéket ért 

el. Az 1860-as évek végén 43,1 ezreléket, majd 1871-1872-ben 47,2 ezreléket (Bécs 

arányszáma 24,6 ezrelék), ezeket a számokat a kontinens negyvenegy 150 000 főnél népesebb 

városa közül csupán kettő, Prága és Ogyessza szárnyalta túl.132         

 

                                                 
129 Budapest története. IV. 208. o. 
130 Antall J.-Kapronczay K.: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. 903. o. 
131 Az első, központi alapból épült állami kórházat 1863-ban Pozsonyban nyitották meg (400 ágyas). Antall J.-
Kapronczay K.: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. 904. o. 
132 Budapest története. IV. 207. o. 
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A Német Leányegyház Bethesda kórházának alapítása 

 

A Német Leányegyház kötelékébe sok külföldi tartozott, akik hosszabb-rövidebb ideig 

tartózkodtak Pest-Budán. Az ideiglenesen Magyarországon munkát vállalók többsége gyári 

munkás vagy nevelőnő volt. Ha valamilyen okból keresetképtelenné váltak és orvosi ellátásra 

szorultak szinte kilátástalan helyzetbe kerültek, hiszen a szegényeket díjtalanul kezelő 

intézmények férőhelyeinek száma az igényekhez képest elenyésző volt. De a kórházi ágyak 

csekély száma, és az állandó zsúfoltság miatt szükség esetén a tehetősebb vendégek, átutazók, 

lelkészek és családtagjaik sem számíthattak kórházi ápolásra. Bár 1853-ban a Magyar Korona 

országai, a Habsburg Birodalom más tagállamai, Poroszország, Szászország és több kisebb 

német állam megállapodást írt alá egymás állampolgárainak kölcsönös betegellátásáról,133 

ebben csupán azt kötötték ki, hogy 1854. január 1-től egymás rászoruló állampolgárait a 

sajátjaikkal azonos elbánásban részesítik a hazaszállításáig.134 Így a Magyarországra került 

beteg külföldiek, ha a nevezett államokból érkeztek is, a honos, protestáns vallású 

állampolgárokhoz hasonlóan nehéz helyzetbe kerültek. A Leányegyház kötelékébe tartozó 

rászorulók — beleértve a külföldieket is — díjtalan orvosi ellátását, az egyik alapító, dr. 

Bakody Tivadar vállalta magára. A homeopata orvos — aki az 1860-as évek elején Pest-

Budán több társával együtt igyekezett a hasonszenvi gyógymód egyenrangúságának érvényt 

szerezni, amit nagymértékben elősegített egy saját kórház létesítése135 — a betegek 

nyomorúságos életkörülményeiről rendszeresen jelentést tett egyháza vezetőinek, hogy 

cselekvésre ösztönözze őket. A presbitérium tagjai arra törekedtek, hogy a hozzájuk közel 

álló, csekély számú rászorulónak emberséges körülmények között, szakszerű ellátást 

biztosítsanak.136 Ez volt az egyik oka annak, hogy Magyarországon csak igen szűk körben 

gyűjtöttek,137 az intézmény felállításához szükséges összeget König lelkész és a Skót Misszió, 

valamint Theodor Biberauer mérnök kapcsolatrendszerét segítségül hívva, a külföldi 

                                                 
133 1861-ben a fiatal Olaszországgal (kivéve Velence), majd a kiegyezés évében a svájci kantonokkal állapodott 
meg Magyarország a vagyontalanok díjtalan ápolásának kölcsönös kötelezettségéről. Angliával és 
Franciaországgal csupán az elmebajosok kezelési költségeinek megtérítéséről egyeztek meg. Grósz L.: 
Emlékirat. 82. o.    
134 A kezelés vagy a temetés költségeit az az állam állta, ahol a külföldit kezelték. Az átvételére kötelezett 
államba csak akkor szállították vissza a beteget, ha az a saját, vagy a környezete egészségét nem károsította. 
Grósz L.: Emlékirat. 81. o.   
135 Az 1860-as évek homeopatáinak tevékenységét részletesen ismerteti a Homeopátia Magyarországon című 
könyv. Kóczián M.-Kölnei L.: Homeopátia Magyarországon. 36-40. o. 
136 Bethesda budapesti betegápoló és diakonissa képzőintézet története 2. o. 
137 Nem reklámozták magukat, nem kértek egyletektől segítséget, „a nyereség- vagy az élvvágy felkeltésére 
alkalmas eszközöket” (sorsjáték, táncvigalmak, hangversenyek, színpadi előadásokat) nem alkalmaztak a gyűjtés 
során. Bethesda budapesti betegápoló és diakonissa képzőintézet története 2-3. o. 
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protestánsoktól gyűjtötték össze.138 A szűk körre kiterjedő magyarországi gyűjtés, a hallgatás 

másik oka véleményem szerint a homeopátiával szemben tanúsított ellenséges magatartásnak 

tulajdonítható. A pesti orvosi iskola tagjai, illetve a politikai élet több jeles képviselője 

(Eötvös József, Trefort Ágoston) megkérdőjelezte a homeopátia hatékonyságát.139 A 

Leányegyház azon tagjai, akik szükség esetére ingyenes kórházi ápolást kívántak, heti 10 

krajcárt (azaz évi 5 ft 20 kr-t) fizettek a kórházi alapba. A szegényebb egyháztagok részét a 

gazdagabbak vállalták. Az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó külföldiek számára 

ágyalapítványokat hoztak létre, abból az összegből, amelyet az adott országban gyűjtöttek. 

Egy ágy fenntartásához 2000-, később 3000 ft-nyi összeg szükségeltetett.140 Pest-Budán oly 

nagy szükség volt kórházi ágyakra, hogy hamarosan nagyobb épületbe költöztették át az 

intézményt, ahol a magyar ajkú református egyházközség tagjainak elhelyezésére is lehetőség 

nyílt.141 

 

A kórházfejlődés fénykora 

  

A kiegyezés után a két miniszter, Eötvös József és Trefort Ágoston a „közegészség, 

közgazdaság, közoktatás”- összefüggését szem előtt tartva látott hozzá a cselekvéshez. 

Munkájukat a velük összeköttetésben álló Balassa tanítványok, kivétel nélkül nagy tudású 

szakemberek, segítették, akik az együttműködés jegyében a legfontosabb pozíciókba kerültek. 

Legsürgetőbbnek az időről időre visszatérő járványok leküzdését, az orvosképzés 

modernizálását, a szakképzett egészségügyi személyzet létszámának növelését, illetve a 

kórházak fejlesztését ítélték.142 Fontosnak tartották a betegségek megelőzését, ezért 

különböző módszerekkel (iskolai oktatás, tanulmányok, cikkek, propagandaagyag terjesztése, 

konferenciák) a társadalom minél szélesebb rétegeit igyekeztek bevonni az egészségügyi 

nevelésbe.143 A közegészség iránti felfokozott érdeklődést bizonyítja az 1876. évi XIV. 

törvénycikk megszületése (csak az angliai előzte meg). A törvény gyakorlati 

megvalósulásának elemzésére, illetve a városi és a falusi lakosság orvosi ellátottságának 

összehasonlítására nem térek ki, mivel ez a főváros kórházügyének tárgykörétől túl messzire 

vezetne. A XIV. törvénycikk több újítást vezetett be a kórházi ellátás tekintetében, ezek közül 

                                                 
138 Külföldi adományokból finanszírozták a kórház átköltöztetését és fejlesztését a Rózsa utcába. Uo. 2-3., 12. o. 
139 Antall J.-Kapronczay K.: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. 909. o., Kóczián 
M.-Kölnei L.: Homeopátia Magyarországon. 40. o. 
140 Bethesda budapesti betegápoló és diakonissa képzőintézet története 16., 48. o. 
141 Bethesda budapesti betegápoló és diakonissa képzőintézet története16. o. 
142 Korányi Frigyes az 1890-es években úgy fogalmazott, hogy a magyar közegészségügy tulajdonképpen 
kórházügy. Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 329. o. 
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a leglényegesebb a szegények ingyenes kórházi kezelésének bevezetése és a szegénységi 

alapon bekerülők költségi normáinak kidolgozása, a szükséges anyagi fedezetet a frissen 

felállított Országos Betegápolási Alap nyújtotta. A kedvező hitellehetőségek, állami 

kedvezmények következménye lett a század utolsó két évtizedére jellemző kórházépítési 

kedv. Ekkor épült a nagyobbak közül a Szent István- és a Szent Margit Közkórház, az (Új) 

Szent János Közkórház, a Szent László Járványkórház, a Vöröskereszt Erzsébet Kórháza, 

ismét kibővítették és átépítették a Rókus Kórházat, felépültek a biztosító társaságok első 

kórházai.144 De minden igyekezet ellenére sem sikerült a kórházi férőhelyek számát a főváros 

lakosságának növekedésével arányosan növelni. 

 A századfordulót követő időszakban ugyan születtek nagy tervek, mégis a gyors 

szükségmegoldásoknál maradtak, vagyis más célokra használt épületeket alakítottak át 

kórházzá. Az első világháborúban építették fel a kor legnagyobb kórházát (3224 ágy), a Zita 

Hadikórházat, melyet 1919-ben közkórházzá minősítettek át. A rövid idő alatt felépített 

épületek 1924-re életveszélyessé váltak, s a létesítmény bezárására kényszerültek. Míg az 

1920 előtti időszakban főként állami és fővárosi közkórházak épültek, addig a Trianon utáni 

körülmények inkább a kisebb magánkórházak, szanatóriumok alapításának kedveztek. Az 

utolsó nagy (554 ágy), Horthy Miklósról elnevezett közkórházat 1932-ben rendezték be egy 

olyan épületegyüttesben, amit eredetileg szegényházi célra szántak.145 

Az első világháborút követő húsz évben a fővárosi kórházi férőhelyek száma 34%-al, 

a vidékieké pedig több mint 60%-al növekedett meg.146 A hospitalizáció kiterjedését egyre 

nagyobb tömegekre nem lehet kizárólag, a népesség szaporodását meghaladó ágylétszám-

növekedésnek, vagy az egészségügyi nevelés és propaganda jótékony hatásának tekinteni, 

hanem inkább a pauperizmus következményének.147 Kimutatható az összefüggés a 

szegénységi bizonyítványok számának emelkedése és az újabb közkórházi ágyak létesítése 

között, vagyis a főváros igyekezett a növekvő ágyszükségletet kielégíteni.148 A kötelező 

szakorvosi vizsga bevezetése után, a századforduló környékén kezdődött meg a speciális 

ellátást nyújtó kórházi osztályok kialakítása, de a háború hamarosan megtörte a kezdeti 

lendületet. A 20. század második évtizedének végén fogalmazódott meg újra a szakszerűbb 

                                                                                                                                                         
143 Antall J.-Kapronczay K.: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. 907-909. o. 
144 Uo. 911-912. o., Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 336-337. o. 
145 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 337. o. 
146 A vidéki ágyszám a Pozsonyból Pécsre, illetve Kolozsvárról Szegedre menekített egyetemi klinikák miatt 
növekedett kétszer olyan gyorsan, mint a fővárosi. 
147 A hospitalizáció arányának növekedése átlagosan 43,4%-os volt, a közkórházak esetében azonban 58,9%-ra 
növekedett. Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 561. o. 
148 Uo. 560-561. o. 
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ellátást biztosító, de költségesebb kórházi osztályok kialakításának szükségessége.149 A 

jórészt tagolatlan vagy általában belgyógyászatból és sebészetből álló, két-három osztályos 

kisebb kórházakat (100 ágy körüli intézmények) az állam ösztönzésére leggyakrabban 

szülészeti-nőgyógyászati osztállyal, majd orr-fül-gégészettel bővítették.150 A fővárosi 

szülészeti osztályok férőhelyeinek növekedésével egyre több gyermek született kórházban, 

míg 1911-12-ben a szülések 72,8% zajlott otthon, addig 1924-1925-ben már csak a 34,4%-a, 

az 1930-as évek elejére pedig 10% alá csökkent.151   

Az 1940-es évek elején a gyógyintézetek férőhelyeinek közel fele (56,4%) általános 

(vegyes) rendeltetésű állami és közkórházakban, 10,9% egyetemi klinikákon, 16,2%-a pedig 

magánkórházakban és szanatóriumban volt elhelyezve. Az intézmények több mint 70%-ának 

működését az állam vagy a közigazgatási testületek finanszírozták. A betegágyak körülbelül 

10%-át társadalmi egyesületek tartották fenn, a betegbiztosítók és bányatársaságok a 

„hitfelekezeti alakulatokkal” csaknem azonos rész (6-7%) üzemeltetését vállalták, a maradék 

5% költségeit magánszemélyek biztosították.152 

              

Ápolóképzés Magyarországon 

 

 A 19. század közepéig az orvosok munkáját segítő ápolók és ápolónők a 

betegellátáshoz szükséges ismereteket minden elméleti előkészítés nélkül, a mindennapi 

gyakorlat során szerezték meg. Az első ápolói tanfolyamokat hazánkban Bene Ferenc 

indította a Rókus Kórházban. 1835-ben Bugát Pál javasolta egy, az orvosi egyetem mellett 

működő, ápolónőképző felállítását. 1849-ben Balassa János és Gaál Gusztáv fogalmazta meg 

ismét az egyéves szakmai képzést nyújtó intézet szükségességét.153 Az 1848-1849-es 

szabadságharc idején Balassa és köre vezető szerepet játszott a forradalom egészségügyi 

rendszerének kiépítésében. A felkelők oldalára álltak a fiatal sebészorvos legnagyobb szakmai 

ellenlábasai, a Bugát Pál és Flór Ferenc vezette „idősebb” nemzedék képviselői is.  Így a 

szabadságharc leverését követően mindkét csoport háttérbe szorult, az ápolóképzés 

                                                 
149 Johan Béla felmérése szerint (1928) Budapesten 21,8 ágyra, vidéken 35,7 ágyra jutott egy orvos. Uo. 332. o. 
150 Az állami beavatkozás következtében a szülészeti-nőgyógyászati ágyak száma húsz év alatt 94,9%-al nőtt, az 
orr-fül-gégészeti ágyak száma, mivel a háború előtt alig kétszáz ilyen ágy várta a rászorulókat, 366,3%-al nőtt 
(214-ről 998-ra). Scholtz K.: Magyarország kórházai. 8-12. o. 
151 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 556. o.  
152 Fenntartók szerint: állami- közigazgatási testület kezelésében 72,2%, társadalmi egyesületében 9,6%, 
betegbiztosítók és bányatársaságokéban 6,7%, „hitfelekezeti alakulatokéban” 6,4%, magánszemélyekében 5,1%. 
Scholtz K: Magyarország kórházai. 7. o. 
153 Kapronczay K.: Balassa János és a pesti orvosi iskola. 23-26. o. 
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bevezetése hosszú időre lekerült a napirendről.154 A neoabszolutizmus időszakában, a bécsi 

központi kormányzat nyomására a magyarországi egészségügy a modernizáció útjára lépett, 

majd a kiegyezést követően Balassa tanítványainak vezetése alatt gyors fejlődésnek indult. A 

modernizálás elsősorban a kórházi rendszer kiépítésére és fejlesztésére, a járványok 

megfékezésére, illetve az orvosképzés európai szintre emelésére irányult. Az orvosok 

munkáját segítő egészségügyi személyzet kérdésével jóval kevesebbet foglalkoztak, a 

különböző javaslatok rendre feledésbe merültek. Egységes irányítás nélkül, egyes orvosok 

saját elgondolásaik alapján néhány hónapos tanfolyamokon, de általában fél évnél nem 

hosszabb idő alatt, képeztek ápolókat. 

 A világi képzés elmaradottsága miatt a 19. században a jól képzett, elhivatott 

betegápolók valamelyik szerzetesrend kötelékébe tartoztak, de a bécsi egészségügyi 

kormányzat csak 1854-től engedélyezte a gyógyító szerzetesrendek alkalmazását a világi 

kórházakban, szanatóriumokban.155 A Német Leányegyház kicsiny kórházában, a 

Bethesdában tűnnek fel először Magyarországon az első képzett protestáns ápolónők, a 

diakonisszák. A Kaiserswerthi Diakonissza Intézetben kezdődött meg a protestáns 

betegápolónők képzése előírt, az orvostudomány fejlődésével összehangolt tananyag szerint. 

A növendékek testi-lelki rátermettségüket, szakmai tudásukat szigorú vizsgákon 

bizonyították. A kaiserswerthi képzés sikere két újításon nyugodott: az intézményeikben 

bevezetett rendkívüli tisztaságon és a személyre szóló lelkigondozáson.156 A kiképzés hosszú 

évei után küldték ki a beteg emberiség szolgálatára az ápoló testvéreket a nyugat-európai 

államoktól egészen a Közel-Keletig. A Bethesdában szolgáló diakonisszák Kaiserswerthből 

érkeztek hosszabb-rövidebb időre a magyar fővárosba. Az első magyarországi születésű 

testvért a boroszlói anyaházban képezték ki (1873-1875), a második hazai jelentkezőt, a 

mosóci Horváth Ludmillát részben a Bethesdában képezték, és a Német Leányegyház 

szentelte fel.157 Hiába voltak a korszak legjobb betegápolói a kaiserswerthi diakonisszák, 

hazánkban csak egy szűk réteg ismerte őket, azok, akik közvetlen kapcsolatba kerültek velük. 

Az egyre nagyobb ütemben magyarosodó fővárosban elszigetelten, az ismeretlenség 

homályában folyt a munka a kaiserswerthi felügyelet alá tartozó, szigorúan német 

szellemiségű intézetben.  

                                                 
154 Uo. 27. o. 
155 Antall J.-Kapronczay K.: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. 904. o. 
156 Bodoky II. 110. o. 
157 A Bethesda budapesti betegápoló és diakonissa képzőintézet története. 40., 46. o. 
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Magyarországon elsőként 1881-ben, a Vöröskereszt Erzsébet Kórházában kezdődött 

meg a szervezett világi betegápoló-képzés, egy- majd kétéves tanfolyamok keretében.158 Az 

állami képzés megkezdéséig a vöröskeresztes ápolónők voltak a legkeresettebb világi 

ápolónők.  

Az egyházak által képzett, elhivatott munkaerő iránti kereslet a 20. század hajnalán –a 

nagy kórházépítések korában- sem csökkent. Az ébredés-gondolatkörétől áthatott 

magyarországi reformátusok a régi Bethesda fénykorára emlékezve, s a külföldi példákat 

látva, szükségesnek tartották a diakonissza-intézmény meghonosítását, illetve a képzés 

újraindítását hazánkban. Elsőként a Filadelfia kezdeményezte egy új,  külföldi intézetektől 

független magyar diakonisszaképző felállítását. A növendékeket neves magyar orvosok és a 

Nemzetközi Vöröskereszt egyik magasan képzett ápolónője, Vischer Márta, idősebb 

Biberauer Richárd későbbi hitvese, oktatta. A Filadelfia a kaiserswerthi szigort követte a 

felvételnél és a két éves képzés alatt, a sikeresen vizsgázott próbatestvérek még évekig 

tapasztalt társaik irányítása és állandó felügyelete alatt tevékenykedtek, illetve csak 

meghatározott feladatköröket láthattak el. Rendszerint tíz év után avatták fel azokat a 

testvéreket, akik a követelményeknek minden tekintetben megfeleltek. A régi Bethesda három 

elbocsátott diakonisszáját saját intézetük létrehozása céljából a Lorántffy Zsuzsanna 

Egyesület karolta fel. A nőegyesület a Filadelfiáénál alacsonyabb műveltségi szintet követelt 

meg a jelentkezőktől, s lehetővé tette, hogy szakképzésük ideje alatt végezzék el a polgári 

iskolát. A Lorántffy intézetében a diakonisszaintézetekre jellemző szigorú fegyelmet írtak elő, 

a szakképzés azonban mind színvonalában, mind időtartamában elmaradt a másik intézetétől, 

de a világi képzést így is felülmúlta. A Filadelfia diakonisszái, főként a Bethesda közkórházi 

rangra emelése után, mint kiváló kórházi ápolónők, a Lorántffy testvérei pedig mint a legjobb 

házi betegápolók egyre szélesebb körben váltottak ki elismerést. A diakonisszák iránti igény 

olyannyira megnőtt, hogy az intézetek számos kérést elutasítani kényszerültek. Leginkább a 

társadalom középrétegének legszegényebb –gyakran sok gyermekes- családjaiból származó 

leányok választották a diakonissza-hivatást, mely számukra továbbtanulási lehetőséget, biztos 

megélhetést, s bizonyos társadalmi megbecsülést jelentett.             

 Az ápolónők ügyét hátráltatta a hivatás gyakorlóinak alacsony társadalmi presztízse, 

egykorú források bizonyítják, hogy szinte a cselédekkel egyenrangúnak tekintették őket. A 

csekély társadalmi megbecsüléshez alacsony fizetés és állandó létbizonytalanság társult, így 

érthető okokból a művelt leányok inkább az óvónői vagy a tanítónői hivatást részesítették 

                                                 
158 A Vöröskereszt munkatársai a hivatásos ápolók mellett három-hat hónap alatt önkénteseket is képeztek. 
Budapest Lexikon. I. 59-60. o. 
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előnyben.159 A különböző tanfolyamok egyikének elvégzése után a volt növendékek 

igyekeztek magánápolást vállalni, vagy magánkórházakban, szanatóriumokban elhelyezkedni, 

ami magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket jelentett. A hivatalos közvetítők, főként 

egyesületek mellett, számos zugiroda közvetített ápolónőket a vagyonosabb rászorulóknak. A 

közkórházak állandóan ápolónő-hiánnyal küzdöttek, így a jelentkezőket szakmai tudásuktól, 

testi-lelki alkalmasságuktól függetlenül felvenni kényszerültek.       

Számos, a tarthatatlan helyzet megoldását célzó javaslat, beadvány látott napvilágot a 

legnevesebb magyar orvosok tollából, de gyakorlatba egyiket sem ültették át. Legtöbb 

eredményt a kifejezetten az ápolóképzés megoldására, országos rendezésére, valamint a 

társadalmi elismerés kivívására létesült egyesületek érték el. A magyarországi ápolónők és 

betegápolók 1902-ben Mihalicza József kezdeményezésére szakmai-érdekvédelmi 

egyesületbe tömörültek. Az alakulás okát a következő szavakkal fogalmazták meg: „Azokért 

akarunk küzdeni, kik a társadalom legelhanyagoltabbjai, kik eddig mindig egyedül voltak, 

kiknek nem volt hivatalos szószólójuk. Kell, hogy ez a tömörülés meghozza részünkre 

vágyaink teljesülését, mi tanulni akarunk, mert érezzük, hogy nem tudunk igazán a beteg 

emberiség javára szolgálni[…].”160 Négy év múlva, 1906-ban belügyminiszteri engedéllyel 

indították meg az első ápoló- és fürdőstanfolyamaikat, melyeknek látogatását az egylet tagjai 

számára az első években nem írták elő. A képzésben részt vevők kormánybiztos előtt tettek 

elméleti vizsgát és fogadalmat, majd a két éves szakmai gyakorlat letelte után oklevelet 

kaptak. A vezetőség segítséget nyújtott a végzett növendékeknek az álláskeresésben. Az 

egyesület jogvédő irodát tartott fent, mely a világi ápolók foglalkozásából eredő peres 

ügyeiben járt el.161 Nem sokkal később a főváros közkórházainak orvosai hozták létre a 

Gondviselést, mely a külföldi mintákat tanulmányozva alakította ki képzési rendszerét. 

Hangsúlyozták, hogy tanfolyamaikra csak az előírt iskolai végzettség birtokában lehet 

jelentkezni. A növendékeket az egyesülettel azonos nevet viselő gyakorlókórházukban 

képezték ki, majd a Vöröskereszt Egyesület kötelékében, vagy kórházakban teljesítettek 

szolgálatot. Az egyesület tagjainak bőkezű adományaiból ápolónőiknek az átlagnál jóval 

magasabb, a nyugat-európai szintet megközelítő fizetést és nyugdíjat biztosítottak. 1916-ban a 

Gondviselés intézménye átvételét, vagy szerződéses viszony létesítését javasolta a 

fővárosnak. Az indoklás szerint az egyre nagyobb megbecsülésnek örvendő egyesület 

helyszűke miatt több jelentkezőt nem vehetett fel. Az együttműködés lehetővé tette a létszám 

                                                 
159 […] „az alkalmazottak és a betegek a képzett ápolószemélyzetben ne cselédeket, hanem műveltlelkü nőket 
lássanak.” […] A „Gondviselés”-t fölajánlják a fővárosnak. 3. o. 
160 Balázs F.: Rövid visszapillantás. 2. o. 
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bővítését, illetve jól képzett segédszemélyzettel látta volna el Budapest közkórházait, melyek 

bővítését tervezték.162  Az egyesület a világháború után megszűnt, kórházépületét az állam a 

rokon célú Lorántffy Egyesületnek adta át. 

1920-tól az orvosi egyetemek is létesítettek ápoló- és védőnőképző intézeteket.163 Az 

1925. évi XXXI. törvénycikk írta elő az Országos Közegészségügyi Intézet részvételét az 

egészségügyi személyzet képzésében, így a felügyelete alá kerültek az egyetemek védnöksége 

alatt álló ápolóképzők. A XXXI. törvénycikkre alapozva a következő évben elhatározták, 

hogy az új ápoló- és védőnőképző iskolát a nevezett intézménnyel kapcsolatban állítják fel. 

Az ápolónőképzés rendezését sürgette Johan Béla 1928-as felmérésének megdöbbentő 

eredménye. A vizsgálat megállapította, hogy a hazai kórházakban és klinikákon (a 

szanatóriumokat nem vizsgálta) alkalmazott betegápolók 60%-a semmiféle előképzettséggel 

nem rendelkezik. A személyzet létszáma egyébként megfelelt az európai elvárásoknak, a 

klinikákon 6,3 ágyra, a kórházakban pedig 8,6 ágyra jutott egy ápoló. A vizsgált 

intézményekben az egyházi betegápolók aránya 28,8%-ot tett ki.164 Az új intézmény építését a 

Gyáli úton, az Országos Közegészségügyi Intézet szomszédságában három évvel később 

kezdték meg, a tanítás 1930 szeptemberében indult. A növendékek a bentlakásos rendszerben 

működő intézetben sajátították el a betegápoláshoz szükséges alapismereteket, majd a 

mintakórtermekben elhelyezett bábukon gyakoroltak. A képzéshez hozzátartozott a diétás 

táplálkozás, valamint a főzés tudnivalóinak tanulmányozása.165 

 A század harmincas éveire állandósult a két éves ápolóképzés, a két éves alapképzést 

kiegészítő egy éves, választható szakképzést a világi képzésben nem általánosították.  A 

jelentkezők a négy középiskolai osztály elvégzése után kérhették felvételüket az intézetekbe, 

majd alkalmasságukat a kettő-négy hónapig tartó előkészítő szakaszban kellett bizonyítani. A 

képzők határozták meg, hogy az első hónapokban a tananyagban milyen arányban 

szerepeljenek a szaktárgyak. Egyes helyeken kizárólag szaktárgyakat tanítottak a 

hallgatóknak (élettan, bonctan, baktériumtan, immunitástan, közegészségtan, vegytan, 

gyógyszertan, betegélelmezéstan, ápolástan, elsősegély), máshol különféle háztartási 

ismereteket oktattak az egészségüggyel kapcsolatos tantárgyak mellett, azok óraszámának 

rovására. A tanárok a hivatásnevelő-erkölcsnemesítő stúdiumokat legalább olyan fontosnak 

tartották, mint az orvosi ismeretek elsajátítását, így azok óraszám tekintetében nem sokkal 

                                                                                                                                                         
161 Uo. 2-6. o. 1918 és 1932 között 914 személy vizsgázott sikeresen az ápolói tanfolyamokon. 
162 A „Gondviselés”-t fölajánlják a fővárosnak. 3. o. 
163 Budapest Lexikon. I. 60. o. 
164 Melly J.: A kórházkultúra fejlődése. 332. o. 
165 Johan B.: Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet. 2-6. o. 
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maradtak el az utóbbiaktól.166 A sikeres képzéshez „szinte intézeti lelkészre” volt szükség, aki 

a hit- és az erkölcstan órákon lelki gyakorlatokkal, csendes napok rendezésével készítette fel a 

lelki teher elviselésére az ápolói szolgálatot választókat.167 A magasabb szintű ápolói 

oktatásba bekerültek a társadalomtudományi alapismeretek, főként a történelem és a 

magyarságtudomány, valamint a könyvelési-számviteli ismeretek a gyors- és gépírással 

együtt.168 

Az ápolóképzést, leginkább a világi ápolók alacsony társadalmi presztízse folytán, 

csupán bizonyos területen sikerült magas szintre emelni. A szakmai tudásukról és 

hivatástudatukról ismert magyar diakonisszákat a baloldali fordulatig nagy megbecsülés 

övezte. Tudásukat a következő politikai éra sem nélkülözhette, így az intézetek felszámolása 

után a testvérek többsége egyenruha nélkül tovább dolgozhatott korábbi munkahelyén, vagy 

más kórházakban.       

  

     

                                                 
166 Orvostudományi tárgyak: 80 óra, erkölcsi/hivatásnevelés: 60 óra. Mészáros G.: Az ápolónőképzésről. 2-13. o. 
167 Uo. 13. o. 
168 Uo. 10-15. o. 
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Gyermekvédelem Magyarországon 
 

 

 

A rendi társadalmakban az elárvult gyermekek neveltetéséről többnyire a rokonság 

gondoskodott, ha a pártfogolt szülei után örökölt, akkor nagykorúsága eléréséig vagyonát 

nevelői kezelték. Ismert dolog, hogy hány felnőtt, még az árvaszékek is gyakran visszaéltek 

az ideiglenesen rájuk bízott javakkal. A talált gyermekek vagy a szegény árvák sem maradtak 

magukra, részben magánszemélyek, részben a földesúr fogadta be őket a házába, esetleg 

valamelyik kolostorban találtak menedéket. Ezek a gyermekek ellátásuk fejében, amint 

életkoruk lehetővé tette, a házimunkákban segítettek, később cselédként, vagy béresként 

dolgoztak tovább gazdájuknál. Mivel a földesurak özvegy jobbágyaikat igyekeztek minél 

hamarabb házasságkötésre ösztönözni, a félárva gyermekek többsége otthonában nevelkedett 

tovább. A koraújkorban az elzüllés veszélyének kitett gyermekekről nem gondoskodott külön 

a társadalom, a szülői jogokat addig nem korlátozta senki, amíg a szülőket bíróság 

köztörvényes bűnügy miatt el nem marasztalta. A beteg, fogyatékkal élő, vagy iszákos 

felnőtteket, akik nincstelenként tengették életüket, ha már nem tudták ellátni magukat a 

szegényházakban helyezték el, velük együtt sokszor a gyermekeik is ide kerültek. A 

szegényházban eltöltött néhány év után a társadalomba visszabocsátott fiatal rendszerint 

szülei életmódját folytatta, megélhetését koldulásból próbálta biztosítani. 

Az első változást a gyermekek és a felnőtt-társadalom viszonyában a reformáció kora 

hozta, amikor a gyermek szerepe a korábbi évszázadokhoz képest felértékelődött. 

Magyarországon a középiskolák mellett, főként a 17. századi Erdélyben, úgynevezett 

tápintézeteket állítottak fel, ahol a szegényebb sorban élő szülők gyermekeinek, illetve 

félárváknak és árváknak biztosítottak tanulási lehetőséget. Ezekből a kollégiumokból, 

ösztöndíjak létesítésével nőttek ki az első árvaházak.169 Az erdélyi fejedelmek után Mária 

Terézia volt az első uralkodó, aki felkarolta az árvákat és az ország több pontján árvaházak 

létesítését kezdeményezte. 1768-ban Kassán, Debrecenben és Nagyszebenben alapított 

otthonokat árva gyermekeknek, az uralkodónőt humanitárius megfontolások mellett, a 

katolikus vallás terjesztése motiválta.170 Árvaházai közül a napóleoni háborúk idején 

                                                 
169 Gyermekvédő Intézetek Magyarországon. 3. o. 
170 Forgács Gy.: A belmisszió és cura pastoralis. 522. o. 
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fenntartási nehézségek miatt néhányat bezártak, de a többi még a 19. század végén is 

működött.171 

A 19. század derekától a fokozott ütemű iparosodás, a városok lakosságának gyors 

felduzzadása, a népességrobbanás, a munkás réteg kialakulása, illetve a nagyobb háborúk 

következtében az árva vagy az elhagyott gyermekek létszáma soha nem látott mértéket öltött. 

A rendiségre jellemző társadalmi összetartás megszűntével a gondozásra szoruló gyermekek 

teljesen magukra maradtak, s a régi községi vagy városi árvaházakban sem lehetett ekkora 

tömeget elhelyezni. A szerencsésebb gyermekeket valamelyik társadalmi egyesület karolta 

fel, a többiek a társadalom peremén, az utcán koldulva próbáltak boldogulni, sokan „bűnöző 

hajlamaik” miatt hamarosan javítóintézetbe vagy börtönbe kerültek. A különféle filantróp 

társulatok, közülük számos valamelyik vallás eszmevilágát szem előtt tartó tagokból 

szerveződött, az alapítók beállítottságának megfelelően a gyermekek megmentésére különféle 

módszereket dolgoztak ki. Számos egyesület a gondozásba vett gyermekeket a 

hozzátartozóknál segélyezte pénzzel és különféle juttatásokkal, vagy az árvákat vidékre adták 

gondozásba, rendszerint szegényebb sorú családokhoz. Anyagi okokból kevesebb egyesület 

kötelezte el magát az intézeti nevelés mellett, mivel a saját intézet felépítése, üzemben tartása, 

a személyzet fizetése jelentős többletköltségekkel járt. Sokszor a jóindulatú laikusok minden 

pedagógiai háttér nélkül fogtak hozzá az árvaneveléshez, nem csoda, hogy munkájuk nem 

mindig járt sikerrel. Mivel mentőmunkájukat ezek az egyesületek a társadalom 

áldozatkésségére alapozták, állandó problémát okozott a szükséges pénzösszeg előteremtése. 

Minden egyesület, többnyire egy jól körülhatárolható társadalmi réteg adományaiból élt, ezért 

a gazdasági válságok, sőt a politikai változások is nagymértékben befolyásolták a nevelés 

folytonosságát és színvonalát. 

A gyermeki személyiség fejlődésének kutatásával gyorsan fény derült arra, milyen 

alapvető nevelési elveket kell betartani az egészséges ember testi-értelmi nevelése közben. A 

pedagógia új eredményeit a nevelők mellett egyre inkább érdekelték a műveltebb társadalmi 

rétegeket. De sokan nem humanitárius, hanem gazdasági szemszögből közelítették meg az 

ügyet, hiszen a jóravaló munkások, iparosok, cselédek a társadalom hasznos tagjaivá váltak, s 

nem róttak többletterheket az államra. A gondozásra szorulók nagy tömege egyértelművé 

tette, hogy a fennálló helyzetet a szerteágazó egyesületek halmazára épülő karitatív 

gyermekvédelem nem tudja orvosolni. Elkerülhetetlenné vált az állam beavatkozása legalább 

közvetett módon, vagyis valamiféle központi elvi irányítás megszervezésével, ellenőrzéssel 

                                                 
171 Gyermekvédő Intézetek Magyarországon. 4. o. 
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szabályozni az egyesületek tevékenységi körét, s meghatározni a nevelés minimális 

alapkövetelményeit. Magasan képzett pedagógusok és orvosok, a társadalom jeles tagjai – 

közéleti személyiségek, pártpolitikusok, művészek – egyre többször hallatták hangjukat a 

gyermekek védelmében, helyi, majd országos, végül nemzetközi összefogással próbáltak 

megoldásokat találni.          

 

Az árvák sorsa a 19. századi Pest-Budán 

 

 A magyar főváros fejlődése, iparosodása a többi európai nagyvároshoz hasonlóan 

zajlott. Az utcaképhez hozzátartoztak az utcaseprő gyerekek, a csavargók és a koldusok. Az 

elhagyatott kicsiny gyermekek sem keltettek akkora szánalmat, hogy intézményes 

elhelyezésükre gondolhattak volna. A rászoruló kiskorúak támogatása a század közepéig alig 

volt több a semminél. Pesten a Rókus Kórházba 1815-től tették lehetővé a szegény gyermekek 

kórházi kezelését, majd 1820-ban Budán, az új kórházban szülészeti osztályt nyitottak a 

szegény és a törvénytelen csecsemőket világra hozó anyák részére.172 Ezután 1839-ben a Pesti 

Szegény Gyermekkórház-Egylet nyitotta meg új kórházát, mely a kezelésen túl fontos 

szerepet játszott a medikusok gyakorlati képzésében.173 A nincstelen gyermekek gyógyítására 

fenntartott kórházi férőhelyek száma a szükségest meg sem közelítette. 

 A szegény családok megélhetését segítették az angol mintára felállított kisdedóvók, 

ahol munkaideje alatt az édesanya biztonságban tudhatta még nem iskolaköteles korú 

gyermekét. Kezdetben Budán három, Pesten pedig két ilyen intézmény létesült. A sok igénylő 

miatt a század közepétől az óvodák és a bölcsődék, illetve a fenntartó karitatív egyesületek 

száma a többszörösére nőtt, de így sem tudtak minden rászorulót fogadni. Bár ezeknek az 

egyesületeknek a működése is a modern értelemben vett gyermekvédelem céljait szolgálta –

főként, hogy többségük a gyermekmegőrzés mellett kedvezményesen vagy ingyen 

gondoskodott a gyermekek étkeztetéséről, sőt időnként ruhával is ellátták a kicsiket – mégis 

mellőzöm ezeknek a társulatoknak a részletesebb ismertetését, és a leginkább elhanyagolt 

lelencek, árvák, illetve a züllés veszélyének kitett gyermekek védelmét fejtem ki bővebben. 

 Pesti városa a 18. század eleje óta vállalta néhány árva eltartásának költségeit, akiket 

polgárcsaládoknál helyeztek el. Az első árvaházi alapítványt 1797-ben létesítette az egyik 

városi polgár, aki később saját házában próbaárvaházat nyitott, de támogatás hiányában 

                                                 
172 Csorna K.: A szociális gyermekvédelem rendszere. 143. o. 
173 Később a Stefánia Szegény Gyermekkórház Egyesület nevet vették fel. Budapest székesfőváros 
szociálpolitikai közigazgatásának kézikönyve. 311. o. 
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felhagyott az árvaneveléssel.174 Pest város néhány tekintélyes polgára először 1837-ben 

vetette fel egy községi árvaház felállításának gondolatát. A város vezetősége szóban 

támogatta a javaslatot, de anyagi segítséget nem nyújtott. Hat évbe telt mire megszerezték az 

elinduláshoz szükséges pénzösszeget, melynek egynegyed részét adta a város. A telket a 

Festetics család ellenérték nélkül ajánlotta fel, de az építési költségek így is felemésztették az 

összes pénzt. A város a nehézségek ellenére 1843 tavaszán mégis elrendelte a József nádorról 

elnevezett községi árvaház megnyitását, a berendezés és a felszerelés hiányossága miatt 

egyelőre tizenkét fiúgyermek felvételét engedélyezték. Az új intézménybe pesti illetőségű, 

törvényes születésű, egészséges, himlő ellen beoltott, iskoláskorú árvákat vagy félárvákat 

vettek fel. A gondozottak tanköteles koruk betöltéséig maradtak az árvaházban, ahol az 

értelmi nevelés mellett nagy súlyt helyeztek a vallás-erkölcsi nevelésre. Mivel a 

gyermekneveléshez szükséges összeget közadakozásból nem lehetett előteremteni, a díjtalanul 

gondozottak mellé fizető növendékeket vettek fel. A társadalom áldozatkészsége hosszú 

évtizedek múlva, 1885-ben növekedett meg annyira, hogy a fizetőhelyeket megszüntethették, 

és az ingyen eltartottak számát száz főre növelhették.175 

 Pest város közgyűlése 1861-ben határozta el, hogy a leánygyermekek gondozására 

egy újabb árvaházat hoz létre. Weisz Bernát városi képviselő irányításával ötvenöt tagú 

bizottság bábáskodott az új intézmény születésénél. Nem tűrt további halasztást a községi 

leányárvaház felállítása, ezért még ugyanebben az évben bérelt házban kezdték meg a 

munkát.  A tömeges jelentkezés miatt évről-évre felmerült a létszámbővítés, de saját épület 

nélkül egy bizonyos létszámot nem léphettek túl. Ideiglenesen korlátozták a felvételre 

jogosultak számát, és a félárvákat elutasították, de a férőhelyek így sem bizonyultak 

elegendőnek. Az 1866. évi kolerajárvány alatt számos fővárosi gyermek elárvult, s a város 

segítségére szorult. Két év múlva, 1868-ban Erzsébet királyné meglátogatta az intézményt és 

ágyalapítványt létesített, emellett engedélyezte, hogy az árvaház felvegye a nevét. A királynő, 

illetve a nyomában járó magánszemélyek adományai lehetővé tették a létszám felemelését 

száz főre, sőt 1871-ben saját épületbe költözhettek. Az új épület avató ünnepségén ismét 

megjelent Erzsébet királyné, példáját számos arisztokrata követte.176 

                                                 
174 Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem kialakulása. 241. o. 
175 Réti T.: Budapest székesfőváros árvaházairól. 126-127. o. 
176 Ua. 128-129. o. 
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Mayer Ferenc 1857-ben végrendeletileg nagy összeget hagyott Buda szabad királyi 

városra azzal a feltétellel, hogy alapítványából fiúárvaházat létesítsenek, de ez sokáig nem 

teljesült.177  

  A legrosszabb kilátásokkal a talált gyermekek (legnagyobb részt leányanyák 

házasságon kívül született gyermekei) és a törvénytelen gyermekek indultak az életbe, 

akiknek származásuk következtében már egészen kicsi korukban hátrányos 

megkülönböztetésben volt részük. A városi hatóságok és az állami szervek a lelencekre és a 

házasságon kívüli gyermekekre az árváknál is kevesebbet áldoztak.   

Magyarországon 1805-ben állították fel az első lelencházat, emellett a Helytartótanács 

rendeletben mondta ki, hogy aki egy talált gyermeket saját költségén felnevel, annak fia 

mentesül a katonai szolgálat alól. A Helytartótanács a lelencek nevelését tizenkét éves 

korukig írta elő, de megengedte, hogy a nevelő gazdasági célból huszonkettedik életévének 

betöltéséig magánál tartsa neveltjét. Miután több, valóságos csecsemőkereskedelmet űző  

bábát lepleztek le a hatóságok, 1845-ben Pest és Buda orvosait felszólították a szigorúbb 

ellenőrzésre.178 Pest város elöljárói ugyan a század derekán elrendelték a talált gyermekek 

összegyűjtését és gondozásba vételét, de két év múlva, 1852-ben is csak a lelencek 

töredékrészét, nyolcvan gyermeket neveltettek városi pénzen. A lelencügyre szakosodott 

társadalmi egyesületek sem számíthattak a hatóságok anyagi vagy erkölcsi támogatására, így 

az 1868-ban létrehozott Lelencügyi Társulat sem keltett nagyobb figyelmet.179   

A törvénytelen születésű gyermekek édesanyja, ha akarta, sem tudta mindkettőjük 

megélhetési költségeit fedezni, a rokonság pedig igyekezett eltitkolni a leányt ért szégyent. 

Számos egyesület, árvaház eleve kizárta a gondozottak köréből a házasságon kívüli 

gyermekeket, így a lelenceknél is mostohább sors várt rájuk. A fővárosban, ahol a legtöbb 

háztartási alkalmazott élt, a század utolsó évtizedeiben évente négy-ötezer csecsemő látta meg 

házasságon kívül a napvilágot.180 Budapesten a gyermekek harminc százalékát leányanya 

hozta a világra, ez a szám az ország többi nagyvárosához képest is kiugróan magas.181 A 

                                                 
177 Ua. 129-130. o. 
178 Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem kialakulása. 238-239. o. 
179 Csorna K.: A szociális gyermekvédelem rendszere. 145. o. Gróf Nádasdy Lipót folyamodványát, melyben 
egy lelencház felállításának támogatását kéri, az Országos Közegészségügyi Tanács határozott ellenszenvvel 
fogadta, s a bécsi lelencházban uralkodó állapotok alapján arra az álláspontra jutottak, hogy a társadalomnak 
inkább a lelencházak megszüntetése az érdeke, mint az állítása. Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem 
kialakulása. 242., 244. o. Hasonló indoklással utasította el a főváros vezetősége 1876-ban Weisz Bernát 
lelencház építését szorgalmazó indítványát.  
180 Gyáni G.: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. 69. o. 
181 Az ország tizenhat legnagyobb települése közül egyetlen városban érte el a törvénytelen szülések aránya a 
huszonöt százalékot, további négy városban pedig a húsz százalékot, öt városban azonban a tíz százalékot sem 
érte el. Budapest Székesfőváros statisztikai évkönyve. I. 82-83. o. 
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törvénytelen születésű csecsemőket befogadó néhány egyesület az ápolásra szorulók nagy 

száma miatt a takarékosabb megoldást választotta, s vidéki asszonyokhoz adták dajkaságba a 

kicsiket. A szegény, tanulatlan asszonyok számára a bérdajkaság kereseti lehetőséget jelentett, 

amit a háztartási- és a gazdasági teendők mellett végeztek, így a gondozásba adott csecsemők 

nagy hányada élete első-második évében elhunyt. Bár néhány statisztikus vagy emberbarát 

felhívta a figyelmet a dajkaságba adott kicsik országosnál jóval magasabb 

csecsemőhalandóságára, nagyobb visszhangot nem keltett. Az iskolás korba érkezett, fővárosi 

illetőségű, házasságon kívüli gyermekeket a város egyetlen községi árvaháza sem fogadta be, 

még tartásdíj ellenében sem.182 

A lelencek és a bajba jutott gyermekek felkarolását gróf Károlyi Sándorné szervezte 

meg, aki elkötelezett munkatársaival a század közepétől a Pesti Első Bölcsöde-Egylet életben 

tartásán munkálkodott.183 1870-ben alapították meg a Budapesti Első Gyermekmenedékhely-

(Gyermekmenhely-)Egyesületet. Felvételt nyerhettek az ország egész területéről a lelencek, 

vagy azok, akikről szüleik betegség, szegénység, börtönbüntetés, esetleg fogság miatt nem 

gondoskodtak. A csecsemők gondozását vidéki dajkákra bízták, az egy évnél idősebb, de még 

nem iskoláskorú gyermekek egy részét fővárosi központi intézetükben helyezték el, a többiek 

vidéki családoknál nevelkedtek tovább. 1882-ben Károlyi Sándor gróf adományából 

Istvántelkén intézetet építettek az iskoláskorú gondozottak számára, ahol 100-120 hat és 

tizennyolc év közötti növendék elhelyezésére nyílt lehetőség. A gyermekeket a hat osztályos 

elemi iskola befejezése után kertésznek képezték ki a központi intézetben, vagy iparosokhoz 

adták ki.184                    

 

Az első lépések az állami gyermekvédelem felé  

  

A gyermekvédelem kérdései iránt, szinte a nyugat-európai törekvésekkel azonos 

időben, a 19. század utolsó évtizedeiben fokozódott az érdeklődés, a pedagógiában jártas 

szakemberekhez, orvosokhoz neves politikusok és arisztokraták csatlakoztak. Tisza Kálmán, 

báró Wlasics Gyula,185 gróf Csáky Albin,186 Wekerle Sándor, Széll Kálmán, Tisza István, és a 

Károlyi család tagjai. A jó ügyet hathatósan vitte előre, hogy a nagy tekintélyű írófejedelem, 

                                                 
182  Budapest székesfőváros közigazgatási kézikönyve. 127. o., 129-130. o. 
183 Az egyesület bölcsődéjében nyáron hajnali öt órától este hétig, télen pedig reggel hattól este hatig 
gondoskodtak a kisdedekről. 
184 Gyermekvédő Intézetek Magyarországon. 34-35. o. 
185 Vallás és közoktatásügyi miniszter 
186 Vallás és közoktatásügy miniszter 
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Jókai Mór pártfogásába vette a rossz sorban élő kicsiket. Segítette a jótékony egyesületek 

gyűjtőmunkáját, hírlapi cikkeiben hívta fel az ország figyelmét a tennivalókra.187 

 Hazánkban elsőként az 1870-es évtized második felében született több olyan törvény, 

amely kitért a gyermekek gyámolítására, bár nagyon szűkszavúan. A nyilvános betegápolás 

költségeinek fedezését szabályozó 1875. évi III. törvénycikk értelmében a vagyontalan 

betegek gyógyításáról és a gyógyíthatatlanok ápolásáról a község köteles gondoskodni, ugyan 

még nem tért ki külön a gyermekekre, de ők is a hatálya alá tartoztak.188 A következő évben a 

közegészségügyi törvény 140. paragrafusában kimondták, hogy a lelencek gyógyítási és 

nevelési költsége a községekre hárul.189 A gyámsági és gondnoksági ügyek szabályozásáról 

1877-ben rendelkeztek a törvényhozók, és a vagyontalan gyámoltak neveltetését ismételten a 

községi elöljáróság hatáskörébe utalták.190 A gyámügyi igazgatást elválasztották a szorosabb 

értelemben vett vármegyei, illetve városi közigazgatástól, ezután a gyámhatóságot első fokon 

teljes jogkörrel az árvaszékek gyakorolták. Az új szabályozás lehetővé tette, hogy a 

tisztviselők és a hivatalnokok napról napra csak a gyámügyekkel foglalkozva nagy szakmai 

jártasságra tegyenek szert, a hivatal viszonylagos függetlensége folytán az ügyvitel jelentősen 

meggyorsult. Az árvaszékek lehetőségeit nagymértékben korlátozta a reform 

következményeként az önálló költségvetés hiánya, kezdeményező képessége jelentősen 

csökkent, egyre inkább bírói jellegűvé vált.191 A helyi hatóságok, főként a kisebb községek, 

különböző ürügyekkel próbálták meg más helyi hatóságokra hárítani a lelencek neveltetési-, 

illetve gyógyítási költségeit. 

A főváros saját egzisztenciával rendelkező lakói minden nap szembesültek az egyre 

nagyobb számban kóborló nincstelenekkel, kitett gyermekekkel. Itt gyűltek össze legnagyobb 

tömegben a szerencsétlenek, ezért innen indultak ki a probléma rendezését célzó első 

mozgalmak. Az 1870-es évek végén tizenegy jótékony egyesület végzett a fővárosban 

gyermekvédelmi munkát. Közülük öt óvodát tartott fenn, négy árvaházat, egy lelencházat, 

egy-egy bölcsődét, illetve gyermekkórházat működtetett.192 A főváros hiába igyekezett lépést 

                                                 
187 A gyermekvédők brüsszeli találkozóján a következőket mondta: „Nekünk –a béke idealistáinak- is 
megvannak a magunk hadseregei és erődítményei. Támaszunk minden olyan intézmény, melyet nemes lelkek arra 
a czélra alapítottak és tartanak fenn, hogy a humanitást, az emberszeretetet, a tiszta erkölcsöket, a közjót 
szolgálják.” Scherer I.: Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus Naplója. 359. o. 
188 1875. évi III. törvénycikk 7. par. Pomogyi L.: Szegényügy. 86. o. 
189 1876. évi XIV. törvénycikk 140. par. Pomogyi L.: Szegényügy. 87. o.  
190 1877. évi XX. törvénycikk 112. par. Pomogyi L.: Szegényügy. 87. o. 
191 1877. évi XX. törvénycikk 176. par. Korábban az árvaszék az általános közigazgatás egyik külön 
osztályaként működött, s szabott költségvetésből gazdálkodhatott. A másodfokú gyámhatóság a közigazgatási 
bizottság gyámügyi küldöttsége volt, a harmadfokú pedig a belügyminiszter. Szokola L.: Gyámügyi 
közigazgatásunk fejlődése és reformja, különös tekintettel a fővárosra. 8. o. 
192 Vargha Gy.: Magyarország egyletei és társulatai 1879-ben. 362-394. o. 
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tartani az ellátásra szoruló gyermekek létszámának gyors növekedésével, új intézmények 

létesítésével sem tudott elegendő helyet biztosítani. 1886-ban nyitotta meg a főváros a Mayer 

Ferenc alapítványából létesített fiúárvaházat, ahová az adományozó akarata szerint fizető 

növendékeket nem vettek fel. Kezdetben huszonöt törvényes házasságból származó iskolás 

fiút vettek fel, de az ellátásra szorulók nagy száma miatt a létszámot gyors ütemben 

bővítették, az épületben azonban hatvannyolc gyermeknél többet nem lehetett elhelyezni.193 A 

régi fővárosi dologházat 1881-ben javítóintézetté alakítatták át, az úgynevezett községi 

szeretetházban először züllésnek indult fiúkat helyeztek el, majd az évtized végén árvaházzá 

alakították.194 

 A társadalom köztiszteletben álló tagjai gróf Teleki Géza, volt belügyminiszter 

vezetésével, rövid idő alatt számos emberszerető honfitársuk figyelmét felhívták a 

kisgyermekek mostoha sorsára, kapcsolatrendszerükre támaszkodva tekintélyes összeget 

gyűjtöttek, amely fedezte az első országos mentőprogram megindítását. Az egyesület szakmai 

irányítását dr. Szalárdi Mór vállalta magára, aki korábban az egyesület elődjének tekinthető 

Szegény Beteg-Gyermek Egyesületet létrehozta.195 A Fehér Kereszt Egylet aktív működését 

1886-ban kezdte beteg és legyengült gyermekek gondozásával. 1895-ben egyesült az 

Országos Lelencház Egyesülettel, ezután Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület néven 

folytatták tevékenységüket gróf Károlyi Alajosné elnök és gróf Teleki Géza másodelnök 

irányítása alatt, fővédnöknek Klotild főhercegnőt kérték fel.196    

A törvényalkotók a társadalmi kezdeményezéssel egy időben, 1886-ban újabb 

rendelkezéssel próbálták meg rábírni az alsóbb hatóságokat kötelességük teljesítésére, ennek 

érdekében belefoglaltak egy cikkelyt a községi törvénybe a gyermekek védelméről, és 

előírták, hogy „minden község tartozik gondoskodni a saját területén élő szegény, elhagyott 

gyermekekről.” A törvény végrehajtása általában azt jelentette, hogy a rászoruló 

gyermekeknek hatóságilag engedélyezték a koldulást, vagy minden nap más, módosabb 

családnál kaptak ebédet.197 A szabályozás az osztrák, a német, a svájci, a dán, és a holland 

területek gyakorlatát követte, ahol az árva vagy más okból rászoruló kiskorúak neveléséről a 

                                                 
193 Budapest székesfőváros szociálpolitikai kézikönyve. 129-130. o. 
194 Budapest székesfőváros szociálpolitikai kézikönyve. 131-132. o. 
195 Egressi L: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkatársairól. 282. o. Szalárdi 
Mór a Mozsár utcában saját költségén bérelt egy kétszobás udvari lakást, ahol az első lelenceket elhelyezte.  
Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 6. o. 
196 Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Gyermekklinika a volt Fehér Kereszt Gyermekkórház 
Centenáriumi Évkönyve. 3-4. o., Fehér Kereszt. 1901. július. 2-8. o. Az Egylet vezetősége 1901-ben a következő 
tagokból állt: gr. Andrássy Tivadarné, gr. Csáky Albinné, özv. Damjanich Jánosné, br. Dániel Ernőné, dr. 
Neumann Árminné, Zipernovszky Károlyné, dr. Chorin Ferenc, Imrédy Kálmán, Székely Ferenc, Tabódy József. 
Fehér Kereszt. 1901. július. 4. o. 
197 Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 5. o. 
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községek és a városok, vagyis a helyi hatóságok gondoskodtak. Az állam a gyermekmentő 

munkában közvetlenül nem vett részt, szerepe a szétforgácsolódó hatáskörök 

összpontosítására, az eszmeteremtő, népszerűsítő tevékenységre korlátozódott.198 

A társadalom polgári-értelmiségi tagjai egyre nagyobb érdeklődést mutattak a 

szociális kérdések iránt, egyre többen szövetkeztek a legkiszolgáltatottabb gyermekek 

megmentésére. A század utolsó évtizedére a négy községi árvaház mellett (férőhelyeinek 

száma: 341, nevelőszemélyzet: 17 fő, 19 fős személyzet) hét egyesületi árvaház és egy 

menhely működött Budapesten (férőhelyek száma: 954, 35 tanító-nevelő, 28 fős személyzet). 
199 Két évtized alatt megközelítőleg ötszörösére nőtt az árvaházi helyek száma, mégis messze 

elmaradt a rászorulók számától, főleg, ha tekintetbe vesszük, hogy a főváros lakossága ez alatt 

az idő alatt megduplázódott.200    

Az állam, a korábbi karitatív gyermekvédelemmel párhuzamosan, a századfordulón 

kezdte meg kiépíteni a korszerűbb, szociális gyermekvédelem alapjait. Hieronymi Károly 

belügyminiszter 1895-ben ígéretet tett a lelencügy országos rendezésére, de csak a budapesti 

intézet felállítását kezdték el szervezni, a tervek azonban hamar feledésbe merültek.201 A 

társadalom felelősebb tagjai azonban belátták, hogy a lelencügy rendezése nem tűr halasztást, 

egyre többször szólaltak fel a képviselőházban a politikusok az ellen, hogy Ausztria a magyar 

illetőségű lelenceket – lelencház hiányában – Bécs vagy Pozsony környéki német ajkú 

családokhoz adja nevelésbe, s magyar pénzen németeket nevel.202  

 Elsőként, „a gyermekmentés területén korszakalkotó jelentőséggel bíró,”203 1898-ban 

hozott betegápolási törvényben vállalt közvetlen szerepet az állam a rászoruló gyermekek 

gondozásában. A XXI. törvénycikk értelmében a helyi hatóságok által elhagyatottnak 

nyilvánított szegény gyermekek betegápolási- és nevelési költségeit a gondozott hetedik 

életévének betöltéséig az állam fedezte a frissen létesített országos betegápolási alapból. A 

törvényalkotók pontosan meghatározták az állami gondozásra jogosultak körét. Felvették a 

köz- vagy magánhelyen elhagyatva talált gyermekeket, az árvaházakban el nem helyezhető 

                                                 
198 Csorna K.: Az állami gyermekvédelem és a főváros. 79. o. 
199 Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve. I. Az árvaházak, szeretetházak és gyermekmenhelyek állapota 
az 1894. év végén. 288. o. 
200 Budapesten az 1870-es évek elején 250 gyermek intézeti elhelyezésére volt mód, 1894-ben 1295-ére. Vörös 
K.: Három vázlat Budapest társadalomtörténetéből a dualizmus korában. 49. o., Budapest székesfőváros 
statisztikai évkönyve. I. 288. o., 46. o. 
201 A VII. kerületben tervezték az új lelencház felállítását, mely 167 édesanya és csecsemője, illetve 24 nagyobb 
gyermek elhelyezését tette volna lehetővé. Barabás Z.: A budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenhely története. 
9. o. 
202 Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem kialakulása. 249-253. o. 
203 Az 1901. évi VIII. törvénycikk miniszteri indoklásában nevezik így a betegápolási törvény 3. paragrafusának 
d. pontját. Pomogyi L.: Szegényügy. 88. o. 
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vagyontalan árvákat, ideiglenesen a kórházban, tébolydában, fog- vagy fegyházban 

tartózkodó szülők gyermekeit, valamint azokat a kicsiket, akiket hozzátartozóik megélhetésük 

veszélyeztetése nélkül nem tudnak eltartani. A hétévesnél idősebbekről azonban továbbra is 

az illetékes községek gondoskodtak. A törvény számos új feladatot rótt a helyi hatóságokra, a 

rászoruló illetékességének kiderítésén túl, ellenőrizniük kellett időről-időre a hozzátartozók 

anyagi helyzetét, s a tartási költséget – legalább részben – behajtani tőlük.204 Az ellátásra 

szorulók pontos meghatározásának következtében az állami gondozásra jogosultak száma 

olyan méretűvé duzzadt, hogy a végrehajtással megbízott két lelencgondozásra szerveződött 

társadalmi egyesület megfelelő intézményi és adminisztratív háttér hiányában a törvényben 

foglaltaknak nem tudott eleget tenni. Mivel a társadalmi filantrópia a lelencgondozást nem 

tudta kellően ellátni, időszerűvé vált a hatékonyabb állami beavatkozás.205  

 

A budapesti gyermekvédelmi kongresszus és hatása a századfordulón 

       

Az első nemzetközi gyermekvédelmi kongresszust 1889-ben Párizsban rendezték, a 

következőt 1895-ben Bordeauxban, majd ezután 1896-ban Genfben és Firenzében gyűltek 

össze. Ezek az összejövetelek azonban még nem álltak egymással szorosabb kapcsolatban, az 

eseményt nem előzte meg hosszas, akár több évig tartó előkészítő munka. A Firenzei 

kongresszuson döntötték el, hogy az eredményesebb munka érdekében meghatározott 

időnként találkoznak, és az ülésszakok tervszerű előkészítését a kiválasztott ország vállalja.206 

A leírt követelményeknek megfelelő első kongresszust Budapesten rendezték 1899-ben. A 

szervezést és a lebonyolítást huszonhét fővárosi egyesület végezte, a gyermekvédelem 

magyarországi támogatóiból Rakovszky István207 vezetése alatt kétszáz tagú előkészítő 

bizottságot hoztak létre. A nemzetközi tanácskozás szeptember 13-a és 17-e között folyt 

szakosztályi és bizottsági rendszerben.208 Az egyes szakosztályok elnökének nemzetközi 

viszonylatban elismert szakembereket kértek fel, így például az orvosi szakosztály élére 

Bókay Jánost, a neves gyermekorvost, a jogi szakosztályéra Csemegi Károly jogtudóst, az 

emberbaráti szakosztályéra pedig gróf Teleki Gézát.209 

                                                 
204 Pomogyi L.: Szegényügy. 88-89. o. 
205 Gyáni G.: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. 70. o. 
206 Scherer I.: Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus Naplója. 3. o. 
207 Az Állami Számvevőszék elnöke. 
208 A szakosztályok mellett kiállítási-, ünnepélyrendező és gyűjtő- (Hegedűs Sándorné vezetése alatt), valamint 
irodalmi bizottságot (élén Rákosi Jenő) hoztak létre.  
209 Uo. 4-5. o. 
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A kongresszus feladatát röviden így fogalmazták meg: „Gondoskodni és tanácskozni a 

felett, hogy a 16-ik életévüket még be nem töltött gyermekek úgy a szülői körben, mint a 

társadalomban megvédessenek mindazon, akár egyének, akár testületek által, akár társadalmi 

élet vagy szokás, vagy törvényes intézkedések folytán létesített állapotok, események és 

körülmények ellen, melyek bármily tekintetben hátrányosak lehetnek az ő physikai, értelmi és 

erkölcsi fejlődésükre s jövő feladatuk előkészítésére.”210 Az egyik legfontosabb kérdés a 

gyermeknevelés és oktatás összehangolása a modern pedagógia és pszichológia 

eredményeivel volt. Vita nélkül megállapították, hogy a gyermekek fizikai-, értelmi- és 

erkölcsi nevelésének elveit kizárólag az életkorbeli sajátosságok szem előtt tartásával szabad 

megfogalmazni. Kidolgoztak egy programot, melynek segítségével fokozottabbá tehetik a 

hatóságok és a társadalom szélesebb rétegeinek érdeklődését a kiskorúak ügye iránt. Az állam 

feladata a gyermekvédelem törvényi hátterének lefektetése, a megfelelő intézményrendszer 

kiépítése jótékony egyesületek segítségével. A nevelés és az oktatás szigorú, szakmai 

alapokon nyugvó ellenőrzését állami feladatnak nyilvánították. Az egyesületekre hárult a 

lakosság felvilágosítása, az országos gyűjtések, kiállítások, kampányok megszervezése. A 

felszólalóktól elvárták, hogy nemzetiségi, faji, felekezeti és a politikai kérdéseket mellőzze.211  

A gyermekek ügyének kedvezett, hogy 1899. februárjában Széll Kálmán,212 az árvák 

régi pártfogója, foglalta el a miniszterelnöki és a belügyminiszteri széket. Színrelépésének 

jelentőségét egyik „tanítványa” Ruffy Pál fogalmazta meg a legszebben: „A 

gyermekvédelemnek voltak úttörői, voltak prófétái, de az ő szavuk elhangzott, kiáltott szó volt 

a pusztában. Széll Kálmánnak kellett jönnie, az ő európai hírnevével, az ő tekintélyével, hogy 

a krisztusi szeretetet érző szívekbe elültesse.”213 A pénzügyi zseniként ismertté vált politikus 

kezdeményezésére több szociálpolitikai rendelkezés született, ő teremtette meg az állami 

szociálpolitika alapjait. Elsőként gazdasági munkás- és cselédpénztárat állított fel, de ezeknél 

sokkal fontosabbnak tartotta a gyermekek ügyének rendezését, amit „szent ügynek” 

nevezett.214 Széll Kálmán a Belügyminisztérium keretein belül egy új iskolát teremtett, 

legfőbb támasza és helyettese Széll Ignác államtitkár, a testvére volt. Másik bizalmasa dr. 

Ruffy Pál képviselő, Bars vármegye alispánja lett, akit később kormánybiztosnak nevezett ki, 

                                                 
210 Uo. 31. o. 
211 Uo. 31-32. o. 
212 1845-1915. Deák Ferenc gyámleányát, Vörösmarty Ilonát vette feleségül, így ifjú korától Deák baráti körébe 
tartozott, közgazdasági és pénzügyi jártasságával hamar kitűnt a hazai politikusok közül. 1875-1878 között 
pénzügyminiszter, majd miniszterelnök és belügyminiszter 1899. február 26-a és 1903. június 27-e között. 
Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkásairól. 277-278. o.  
213 Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem kialakulása. 261. o.  
214 Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkásairól. 279-280. o. 
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az országos gyermekmenhelyek felügyeletére.215 A miniszterelnököt olyan kiváló, tapasztalt 

szakemberek támogatták terve megvalósításában, mint dr. Szalárdi Mór,216 dr. Karsai 

Sándor,217 vagy Bosnyák Zoltán.218 Az első eredmények hamarosan megmutatkoztak, az 

állam május közepén szerződést kötött a Fehér Kereszt Lelencház Egyesülettel és a Budapesti 

Első Gyermekmenedékhely Egyesülettel a gondozásra szoruló lelencgyermekek 

elhelyezéséről.219 Az egyesület felvette és neveltette a rászoruló gyermekeket, a felmerülő 

költségeket az állam fedezte. Az egyesületi intézeteket az együttműködési szakasz végén, 

tizenhét év múlva tervezték átadni az államnak. Fővárosi központi intézetükben a beteg és a 

legyengült gyermekeket ápolták, a rászorulókat a palicsi gyógyintézetükben helyezték el. Az 

egészséges gyermekeket százhatvanegy vidéki telephelyükön, magyar ajkú családoknál 

neveltették, s állandó orvosi felügyeletet biztosítottak számukra. Az állam és az egyesület 

együttműködése oly sikeres volt, hogy szinte hónapok alatt a fővárosi központi intézet mellett 

tizenegy vidéki városban létesítettek fiókintézeteket a társadalom lelkes tagjai. Ezek a 

fiókintézetek hamarosan állami gyermekmenhelyekké alakultak át, de a formális 

névváltoztatás után a munka ugyanazokkal az alkalmazottakkal, a korábbi elveket követve, 

folyt tovább. Az egyesület alkalmazottai pártfogásba vették a bajba jutott várandós 

asszonyokat, és számos örökbefogadási ügyet bonyolítottak le.220 Az eddigi gyakorlattal 

ellentétben nem bérdajkákra bízták az újszülötteket, hanem a gyermekük nevelését nem 

vállaló anyákat a szülés után vidékre költöztették, ahol néhány hónapig szoptatták 

gyermekeiket. A megállapodás módot adott a minisztériumnak a gyermekvédelmi kérdések 

tanulmányozására, és elegendő időt engedett az állami gyermekvédelem rendszerének 

kidolgozására. 

 Első lépésként két úgynevezett kerettörvényt adtak ki 1901-ben, a VIII. törvénycikket, 

mely a talált, vagy a hatóságok által elhagyottnak nyilvánított hét év alatti gyermekek ellátását 

írta elő. Az ország különböző nagyvárosaiban állami menhelyeket létesítettek a frissen 

                                                 
215 Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem kialakulása. 261. o. 
216 Korábban a Fehér Kereszt fővárosi központi intézetének vezetője, majd állami kezelésbe vétele után egészen 
nyugdíjba vonulásáig a budapesti gyermekmenhely igazgatója volt. Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról 
és a gyermekvédelem elhunyt munkásairól. A kiváló gyermekvédelmi szakember életművéért az uralkodótól 
„rákosfalvi” előnévvel magyar nemességet kapott. Ruffy P.: A magyar állami gyermekvédelem kialakulása. 262. 
o. 
217 A Belügyminisztérium Közjótékonysági és Alapítványi Osztályán kezdte pályafutását, ahol a betegápolási 
ügyek tartoztak hozzá. Mivel ő intézte a külföldi lelencházakba került magyar honosságú gyermekek ügyét, 
érdeklődése hamar a szociális gyermekvédelem felé fordult. A Gyermekvédelmi Szabályzat életbe léptetésével 
egy időben jelent meg a magánszemélyeknek és hatóságoknak egyaránt eligazítást adó magyarázó kézikönyve. 
Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkásairól. 282. o. 
218 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 267. o. 
219 Barabás Z.: A Budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenedékhely története. 9. o. 
220 Fehér Kereszt. 1901. július. 1., 2., 5-8. o., Fehér Kereszt. 1902. június. 11. o.   
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gondozásba kerültek, valamint az ápolásra szorulók átmeneti elhelyezésére.221 Ennek 

értelmében a Fehér Kereszttel kötött szerződést felbontották, s az állami menhelyekre 

ruházták az elhagyott gyermekek kizárólagos felvételi jogát. A rászorulók gondozását ezután 

az egyesület közreműködéséről lemondva közvetlenül az állam végezte.222 A 

Belügyminisztérium bérbe vette a Fehér Kereszt intézményi hálózatát, a vidéki intézeteket 

pedig a fővárosi irányítása alá helyezték. Az igazgatói teendők ellátásával dr. Ruffy Pál 

miniszteri tanácsost bízták meg, helyettese dr. Szalárdi Mór, a Fehér Kereszt igazgató-

főorvosa lett, aki a főorvosi feladatkört is ellátta.223 Széll Kálmán kifejezett kívánságára – „a 

gyermekvédelem munkájához nem csak szív kell, de kell tudás is” – a menhelyek igazgatói 

posztjaira orvosokat neveztek ki, így biztosítván a tudást és a szakszerűséget. A főorvos 

feladatává tették, hogy a menhely szakmai-gazdasági irányítása mellett ébressze rá a helyi 

társadalom vagyonosabb rétegeit állampolgári kötelességeire, ezért köztiszteletben álló, az 

előkelő társaságban is elismert szakembereket választottak.224 A Fehér Kereszt intézeteiben a 

gyermekeket ápolónők gondozták, szaktudásukat, alkalmasságukat a gyermekgondozásra 

többen megkérdőjelezték, munkájukat számos kifogás érte. Az állam nem tudta fedezni az 

átképzésüket, így azt igen szűk keretek között a Fehér Kereszt Egyesület vállalta át. Az első öt 

polgári iskolai végzettségű hallgatónőt Szana Sándor vezetése alatt a Temesvári Fehér Kereszt 

munkatársai részesítették féléves elméleti oktatásban, majd az egyesület kórházban szakmai 

gyakorlaton vettek részt. Példájukat követve a Fehér Kereszt segítségével a többi menhelyen 

is megindultak az első gyermekgondozónői tanfolyamok, így 1906-ra öt intézet kivételével 

mindenhol gondozónők látták el a kicsiket.225   

                                                 
221 Az első világháborúig Budapesten, Debrecenben, Nagyváradon, Gyulán, Kolozsváron, Aradon, Szegeden, 
Kecskeméten, Veszprémben, Rimaszombaton, Kassán, Munkácson, Marosvásárhelyen, Temesváron, Szabadkán, 
Pécsett és Szombathelyen működött állami gyermekmenhely. Pomogyi L.: Szegényügy. 89. o., Gyáni G.: 
Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. 70. o. (Rövid ideig Nagyszőllősön 
működött a tizennyolcadik menhely. Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 267. o.) 
222 1903-ban a budapesti menhelyre 3174 csecsemőt és 2718 tizenöt évesnél fiatalabb gyermeket vettek fel, a 
következő években évi 1500 körüli volt a felvettek száma (közülük a csecsemők évi létszáma kétszáznál 
valamivel több volt), 1908-ban azonban már a 3000-et is meghaladta. A fővárosban az állami gondozásba vett 
gyermekek összlétszáma 1902-ben 8340 fő volt, a következő évben 12759 fő, 1904-ben 9212 fő, majd a 
következő három évre 7000 körülire csökkent. 1908-ban érte el ismét a gyermekek összlétszáma a 10 000 főt, 
majd 1915-ig lassan 15000 körülire emelkedett. Barabás Z.: A Budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenhely 
története. 21. o.    
223 1905 novemberéig, a Budapesti Gyermekmenhely felépítéséig (Üllői út-Orczy út) a fővárosi menhely a Fehér 
Kereszt Tűzoltó utcai központjában működött, ahol 120 csecsemőt édesanyjával együtt, valamint 19 nagyobb 
gyermeket tudtak gondozni. Barabás Z.: A Budapesti M. Kir. Gyermekmenhely története. 10-11. o. 
224 Az első igazgató-főorvosok közt olyan neves személyeket találunk mint Genersich Gusztáv (Kolozsvár), vagy 
Szana Sándor (Temesvár), akik orvosi hivatásuk gyakorlása mellett régóta statisztikai-szakmai tanulmányaikban 
hívták fel az olvasók figyelmét a gyermekvédelem megoldásra váró kérdéseire. Ruffy P.: A magyar állami 
gyermekvédelem kialakulása. 263. o. 
225 1910-ben kezdődött meg a fővárosban a gondozónők képzése immár a Fehér Kereszt nélkül, az elméleti 
képzés idejét egy évvel meghosszabbították. Fogel László: Gondozónők. 229-331. o. 
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A később született XXI. törvénycikk az állami gondoskodást a gyermekek tizenötödik 

életévéig tolta ki, de a hétév fölötti korosztály eltartási költségeit továbbra is az illetékes 

község fedezte. A törvény szövegébe belefoglalták, hogy a gondozásba vetteket „megbízható 

gondviselőknél, elsősorban gazdáknál és iparosoknál” kell elhelyezni.  A törvényalkotók a 

részleteket a két évvel később kiadott végrehajtási utasításban, a Gyermekvédelmi 

Szabályzatban hozták nyilvánosságra. Széll Kálmán miniszteri ajánlásában a 

következőképpen fogalmazta meg a gyermekvédelem új útjait az új század küszöbén: „A 

legnagyobb súlyt helyezem a társadalmi tényezőkkel, a meglévő gyermekvédő egyesületekkel 

való együttműködésre, mert csak így lehetséges ennek a célnak megvalósítása. Azért nemcsak, 

hogy nem mellőzöm, hanem szervezem az összeműködést, mert ebből merít erőt a társadalom, 

de az állam is.”226 1906-ban az Országos Gyermekvédő Liga ülésén tartott ünnepi 

beszédében, melyet díszelnökké választása alkalmából mondott, így értékelte 

gyermekvédelmi intézkedéseinek jelentőségét: „Higyjék meg nekem: kormányzati 

ténykedésem legbecsesebb emlékeként őrzöm azt, hogy megadatott megteremtenem 

Magyarországon ezt az intézményt; a magam részéről mindig örömmel fogok visszaemlékezni, 

hogy a kormányzatnak és közigazgatásnak gyöngyeként, költészeteként tekintett ügyet 

felkarolták, és bevitték Magyarország társadalmának minden rétegébe.”227 

Széll Kálmán az újoncozás körül kialakult politikai vitában alulmaradt, ezért 1903 

nyarán kormányával együtt lemondani kényszerült. Miután korábbi nagy hatalmát 

elveszítette, magánemberként tevékenykedett tovább a gyermekek védelmében. A következő 

évben a minisztersége alatt az állami gyermekvédelem ideiglenes végrehajtójának kinevezett 

Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület tagjai elnöküknek választották meg.228    

 

Az állami gyermekvédelem új útjai 

 

Széll Kálmán távozása után a gyermekek ügye megtorpant, bár közvetlen munkatársai 

és az általa kinevezett szakemberek igyekeztek példaképük és eszmei vezérük elképzeléseinek 

megfelelően, eredményesen, színvonalesés nélkül működtetni a rendszert, sőt a 

lehetőségekhez mérten továbbfejleszteni. A század eleji új gyermekvédelmi törvények az 

ellátásra jogosultak körét nagymértékben kiszélesítették, ennek következtében a vártnál 

sokkal nagyobb számú rászorulót jelentettek be a hozzátartozók vagy a községek. A 

                                                 
226 Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 7. o. 
227 Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkásairól. 279-281. o. 
228 Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkásairól. 281. o. 
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mindenkori belügyminiszterek – elsőként ifjabb Andrássy Gyula gróf, Széll Kálmán utódja – 

tanácsadóikkal úgy ítélték meg, hogy az összes jelentkező gondozásba vételével járó 

többletköltségeket az állam nem vállalhatja, ezért a lehetőségekhez mérten megpróbáltak 

visszakozni, az olcsóbb megoldásokat választani.  

Széll Kálmán, bár hivatalból a gazdaságosabb megoldást, az állami gondozásba vett 

gyermekek családban nevelését szorgalmazta, nem kérdőjelezte meg a budapesti nemzetközi 

konferencián született elvi határozatot, mely szerint az iskoláskorú gyermekek esetében az 

intézeti nevelés a hatékonyabb. Ugyanakkor ő is úgy vélte, hogy a szegény sorból származó, s 

várhatóan később is egyszerű körülmények között élő gyermekeket, saját életkörülmények 

közül kiszakítani káros dolog, megnehezíti az állami gondozott majdani beilleszkedését a 

társadalmi rendbe.229 A neves politikus és követői az állami menhelyek segítségével kívánták 

szabályozni a belső migrációs folyamatokat, mivel tartottak a fővárosban összegyülekezett 

ellátásra szoruló szegények tömegétől. Úgy érezték, hogy a társadalom egészséges fejlődését 

segítik elő a városba áramlott – cselédek, napszámosok, munkások – falusiak gyermekeinek 

vidékre költöztetésével. Ez az idealisztikus nézet a városi proletárgyermekek falusi 

környezetbe visszaültetéséről többnyire megbukott, hiszen a szülőket elvándorlásra 

kényszerítő körülmények nem hárultak el, sőt a „pesti gyermekek” beilleszkedését a rendi 

normák szerint élő falusi társadalom előítéletei tovább nehezítették. A főváros szociális 

problémáinak enyhítésére ezt a módszert, túlzás nélkül állíthatom, hogy a második 

világháború utáni időkig alkalmazták. A paternalizmus és a szabadelvűség szellemében 

nevelkedett Széll Kálmán azonban óvakodott a túlzott állami beavatkozástól, a hagyományos 

családi kötelékek szétzilálásától. Attól tartott, hogy az állami beavatkozás túlzott kiterjesztése 

károsan befolyásolná a társadalmat, végső soron az állam megrendüléséhez vezetne, a 

kötelességüket elmulasztó szülők terheinek átvállalása sokak számára inkább jutalomnak 

tűnhet, mint büntetésnek.230       

A gyermekvédő miniszterelnök hajdani munkatársai közül dr. Karsai Sándor már 

kimondottan az intézeti nevelés ellen, s a vidéki nevelőszülők alkalmazása mellett érvelt, 

számos konferencián, tanulmányban, cikkben terjesztette nézeteit. Úgy vélte, hogy az intézeti 

elhelyezéssel, elsősorban kis befogadóképességük miatt, az állami gyermekvédelem csak mint 

                                                 
229 Majdnem három évtizeddel később ugyanezt az elvet fogalmazza meg az első gyermekvédelmi törvények 
huszonötéves évfordulójára készült emlékkönyvben Széll Imre a következő szavakkal: „Az anyagi 
gondoskodásra vonatkozóan irányadó szabállyá lett, hogy a gyermekek ugyanolyan életviszonyok között 
nevelődjenek, mint amilyenek között előreláthatólag életük egész folyamán át maradni fognak, míg az erkölcsi 
gondoskodásnál az az egyesületi szempont vezessen, hogy a gyermekből hazafias, vallásos és munkás polgárt 
kell nevelni.” Széll I.: A gyermektelepekről. 287. o. 
230 Gyáni G.: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. 71. o. 
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kiegészítő megoldással számolhat. Fő ellenérve az intézeti nevelés sablonossága volt, ami a 

különböző nemű és korú gyermekek azonos elvek szerinti neveléséből adódott. Régóta 

kárhoztatták az intézeteket azért, hogy nem az életre nevelnek, s a kikerült növendékek nem 

tudnak – a lányokra a fiúknál sokkal több veszedelem leselkedett – visszailleszkedni a 

társadalomba.231 Az ország tizenhét városában az állami gyermekmenhelyek központi 

intézeteiben csupán átmenetileg helyezték el a gyermekeket, hosszabb ideig csak az orvosi 

kezelésre szorulókat tartották itt. A gondozásba vetteket ritkább esetben örökbe adták, 

gyakrabban családoknál helyezték el. A nevelőszülők többsége a szegényebb rétegekből 

került ki, ezért az állami tartásdíj a családok egyik bevételi forrása lett.232 Mint korábban 

utaltam rá, gyakori problémát jelentett, hogy a vidéki társadalom nem tudott felülkerekedni az 

ún. lelencek vagy pesti gyerekek iránt érzett idegenkedésén. Az iskolák fenntartói az épület 

szűkösségére hivatkozva nem egyszer kitiltották a lelenceket a községi iskolából, így az 

állami gondozottakat a zsidók iskolájába íratták be.233 A menhelyi gyermekek kedvezőtlen 

megítéléséhez hozzájárult az az 1907-ben kiadott rendelet, amely a züllésnek indult, sőt a 

züllött gyermekeket is az állami menhelyek kötelékébe utalta. Tömegestül kerültek a 

menhelyekre a züllött gyermekek, akiket a többiekkel együtt nevelőszülőkhöz adtak ki. Egy-

két rosszabb magaviseletű gyermek valamely községben sokak előtt gyűlöltté tette az állami 

gyermekeket, a nevelőszülők a lakók haragjától tartva inkább visszaadták az árvákat. A 

nevelőszülőkhöz kiadott züllött gyermekeknek alig huszonöt százaléka javult meg, hamar 

bizonyossá vált, hogy ez a módszer ilyen gyermekek esetében nem működik. A jóindulatból 

fakadó, de kellőképpen nem előkészített rendeletet a menhelyek igazgatói a zsúfoltságra 

hivatkozva kerülték meg.234 

 Az állam gondozottait tizenkét éves koráig iskoláztatta, ezután a fiúkat 

iparostanoncnak adták, a leányok további három évig a nevelőszülők háztartásában dolgoztak, 

így távozásuk után egyedül cselédnek állhattak.235 A menhelyekről kikerült leányokra 

különösen sok veszedelem leselkedett, hiszen tizenöt évesen, szinte teljesen képzetlenül 

léptek ki az életbe. A szakemberek többféle megoldási lehetőségen gondolkodtak, de 

elegendő pénz hiányában teljesen egyik sem valósult meg. Fontos szerepet szántak a 

menhelyi leányok továbbképzésében az egyesületek által fenntartott intézeteknek, ahol az 

elemi iskola befejezése után két-három évig gazdasági iskolákban folytathatták volna 

                                                 
231 Máthé G.: Irányelvek. 4. o. 
232 Máthé G.: Irányelvek. 8-9. o. 
233 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 269. o. 
234 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 269. o. 
235 Máthé G.: Irányelvek. 8-9. o. 
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tanulmányaikat. A háztartástanban, vagy más háziipari ágakban jól kiképzett leányok jobb 

eséllyel találtak tisztes állást, mint akiket valamelyik falusi gazdaasszony tanítgatott a 

házimunkákra. A legveszedelmesebb évek alatt a növendékek erkölcsi nevelését intézeti 

keretek között eredményesebbnek gondolták. Az együttműködő egyesületeknek a leányok 

neveléséért emelt tartásdíjat ígértek.236       

Karsai Sándor hamar felismerte az állami gyermekvédelemi szabályozás 

befejezetlenségének, anyagi korlátozottságának hátrányos következményeit, s a régi minta 

szerint az átmeneti időre egy kiegészítő-kisegítő egyesület felállítását tervezte. Az új 

társadalmi intézmény az ország lakosságának minden rétegét bevonva, gyűjtésekkel, 

akciókkal igyekezett tudatosítani már a legifjabb korosztályokban is, hogy a valódi 

segítségnyújtás túlmutat a meddő alkalmi jótékonykodáson, s minden állampolgár 

kötelessége. Az egyesületi forma biztosította az új szerv mozgásszabadságát, lehetővé tette, 

hogy a törvény hatálya alá nem tartozó, de sürgető ügyeket gyorsan rendezzék. A jó 

szakember tervezetét hamarosan felkarolta egy emberbarát arisztokrata, gróf Edelsheim-

Gyulay Lipót, a Fehér Kereszt elnöke, akivel közösen megindították a Gyermekvédelmi 

Lapot.237 A Gyermekvédő Liga, „az állami gyermekvédelemnek, ennek az áldásos 

szőlőtőkének, legerősebb és legtöbb fürtöt termő venyigéje,”238 a vidéki társadalom 

megnyerése és beszervezése után egy év múlva, 1906-ban alakult meg a gróf elnöklete alatt. 

Céljuk: „A társadalmi gyermekvédelmet a jótékonyság tiszteletreméltó, de lényegileg meddő 

zsákutcájából ki kell emelni és azt, mint szociálpolitikai kötelességet kell céltudatosan az 

egész vonalon teljesíteni. Erre csak olyan szerv lehet hivatva, mely az állami védelmi rendszer 

kisegítő intézménye és mint ilyen, megoldhatja azokat a feladatokat, melyekre az állami 

rendszer bürokratikus tagozódása és szűkös budgetje mellett képtelen.”239 A május utolsó 

hétvégéjén tartott gyermeknap és a gyermekünnepnap bevételeiből létrehozták az Országos 

Gyermekvédő Alapot, aminek évi kamatjövedelmeit a gyermekek érdekében tevékenykedő 

egyesületek közt osztották szét. Szakmai tanácsadással, propagandaanyag terjesztésével, 

erkölcsi támogatással segítették az egyesületeket, elősegítették újabbak alakulását. 

Felvállalták a gondozásra szoruló, de a menhelyre vagy más egyesületi intézményekbe fel 

nem vehető gyermekek – fogyatékosok, bántalmazottak, elzüllöttek – nevelési költségeinek 

megtérítését, ha valamelyik egyesület befogadta őket. A külföldi honosságú, magyar 

                                                 
236 Máthé G.: Irányelvek. 12-16. o. 
237 Egressi L.: Megemlékezés Széll Kálmánról és a gyermekvédelem elhunyt munkatársairól. 283. o. 
238 Ruffy P.: Állami gyermekvédelem és a hadiárvák. 75. o. 
239 Céljukat Edelsheim-Gyulay Lipót fogalmazta meg így az egyik beszédében. Rottenbiller F.: Az Országos 
Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 12. o. 
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anyanyelvű gyermekek gondozását is a Liga végezte. Szakembereik jogvédelmet és ingyenes 

jogsegélyt nyújtottak gyermekvédelmi ügyekben. A Liga az egyesületek és az állami 

hatóságok között fontos közvetítő szerepet játszott.240 Elkötelezett tagjaik 1906-ban 

negyvenhat városban szervezték meg az első gyermeknapot, az adománygyűjtő hölgyek 38 

000 Koronát gyűjtöttek a rászoruló gyerekeknek. A következő évben már hatszáztizenkét 

településen rendeztek gyermeknapi gyűjtést, a bevétel elérte a 100 000 Koronát.241 Az első 

évben 927 olyan gyermeket vett pártfogásba a Liga, akiket a menhelyekről elutasítottak, 3840 

rászorulónak segítettek a menhelyre vagy egyesületi intézményekbe bejutni. A harmadik év 

végére kevés híján tizenötezer gyermekről gondoskodtak.242 Az első években 

nevelőszülőkhöz helyezték ki védenceiket, de saját intézetek felállítására törekedtek. A 

belügyminiszter az egész országban eredményesen tevékenykedő egyesületet bízta meg a 

züllött gyermekek védelmének megoldásával. A Liga hamarosan felállította első, zömében 

szigorított rendszerben működő intézeteit.243 

Az ígéretes indulás után, ahogyan az alapítók tervezték, az új egyesület által 

előkészített és megszervezett tevékenységi köröket a jól bevált módszerekkel együtt az állam 

rövid időn belül átvette volna. Ez a terv azonban nem valósult meg, az állami 

gyermekvédelem a politikai vezetők érdektelensége miatt hosszú időre megrekedt a század 

eleji szinten. A Gyermekvédő Liga hiába végezte a lehető legnagyobb odaadással az 

alapszabályaiban megfogalmazott feladatokat, az állami hatóságokat mégsem pótolhatta. A 

Liga mint egyesület csak annyi rászorulón segíthetett, amennyinek gondozását a társadalmi 

adakozás fedezte. 

 Az első világháború kitörése miatt számos gyermekvédelmi kérdés megoldását 

későbbre halasztották. Így továbbra sem vállalta az állam a züllés veszélyének kitett, vagy 

züllésnek indult gyermekek támogatását, neveltetésük költségeit. A testi vagy szellemi 

fogyatékkal élő gyermek eltartását az állam az 1908. évi XVIII. törvénycikk értelmében a 

községekre bízta, mivel ez többet jelentett a tartásdíj fedezésénél, az ilyen jellegű 

többletterhet az elöljáróságok igyekeztek másokra áthárítani.244 A községek a fogyatékkal 

élőket először az illetékes menhelyekre próbálták meg felvetetni, annak ellenére, hogy oda 

csak egészséges gyermekek kerülhettek be. Ha ez nem sikerült, akkor szerencsés esetben 

                                                 
240 A Ligában éves tagdíjat nem szedtek. Tag lett az, aki a gyermeknapon aznapi bevételének egy százalékát 
befizette, vagy bármikor csekély adományával támogatta a munkájukat. Az Országos Gyermekvédő Liga 
Alapszabályai. 4-7. o. 4- 9 par. 
241 Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 12. o. 
242 Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 14-15. o. 
243 Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi működése. 16. o. 
244 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 270. o. 
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valamelyik egyesület speciális intézetébe került a sérült ember. Az országban fogyatékkal 

élők számára fenntartott speciális férőhely szinte alig volt.                 

 

A gyermekvédelem fejlődése az első világháborútól a század közepéig 

 

Az első világháború a fejlődésben megtorpant gyermekvédelemre további terheket 

rótt. Már a háború első éveiben háromszorosára nőtt az állami gondozásra jogosult gyermekek 

létszáma, legtöbben a budapesti menhelyhez fordultak segítségért.245 A fővárosi menhelyre 

hárult többletteherként az ellenséges földről internált mintegy 2500 felnőtt átmeneti ellátása, 

segélyezése, a továbbutazásuk megszervezése. A létszám nem várt emelkedése, az általános 

drágulás, az ellátási nehézségek következtében gyorsan kimerültek a menhelyek készletei, 

pótlásukra nem gondolhattak. A háború végére a gyermekekre papírpelenkát, papírszövetből 

készült ruhát adtak, a zsúfoltság az elviselhetetlenségig fokozódott. A nevelőszülőknél 

elhelyezettek életkörülményeinek ellenőrzése abbamaradt. A tartásdíj összegét az állam nem 

emelhette az inflációval arányosan, így rövid idő alatt szinte jelképes összeggé lett, a 

nevelőszülők száma hamar megfogyatkozott.246 

1919-ben, a proletárdiktatúra alatt, az ígért nagy változásokat a gyermekvédelem terén 

nem hajtották végre. A „gyermekek nagy barátai” számos egyesület árvaházát államosították, 

s az állami gyermekmenhelyekhez hasonlóan gyermekházaknak nevezték át őket. Az 

árvaházak vezetői többnyire a helyükön maradtak, a legtöbb intézményben egy-két látogatást 

tettek az új hatalom által kirendelt hatósági személyek, de a mindennapi ügyvitelbe nem 

szóltak bele, főként a megmaradt ruha- vagy élelmiszerkészlet érdekelte őket. A 

Tanácsköztársaság hónapjaiban a régi társadalmi rend átalakítását hirdető új eszmék kedvező 

fogadtatásra találtak az árvaházi cselédek körében, akik szervezkedéssel, a munka 

megtagadásával szaporították a szinte megoldhatatlan ellátási gondokkal küzdő igazgatók 

gondjait.247 1919-ben a gyermekvédelemi ügyeket a népjóléti és munkaügyi miniszter 

hatáskörébe utalták át a Belügyminisztériumból.248 A Tanácsköztársaság bukása után számos 

külföldi misszió nyújtott segítséget a rászoruló gyermekek ellátásában, közülük kiemelkedik a 

nemzetközi Vöröskereszt, az American Relief Administration és az Action Lodge Famine 

                                                 
245 1916-ban a fővárosi menhely gondozottainak létszáma meghaladta a huszonötezret, a következő évben már a 
harmincegyezer főt is. 1919-től kezdve ugyan huszonötezer fő körülire mérséklődött az évi létszám, de ez is 
messze meghaladta a menhely befogadóképességét. Barabás Z.: A budapesti m. kir. Állami gyermekmenhely 
története. 21. o.  
246 Barabás Z.: A budapesti m. kir. Állami gyermekmenhely története. 12-13. o. 
247 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 271. o. 
248 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 273. o. 
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Relief Fund, Hollandia, Svájc és a skandináv államok akciói. A segélyszervezetek 

koordinálását főként az Országos Gyermekvédő Liga vállalta, a munkában részt vettek a 

tagegyesületek és a Ligán kívüli egyesületek is. Legnagyobb szabású a külföldi üdültetési 

akció volt, mely során közel hetvenezer rászoruló gyermek tölthetett jó körülmények között 

több hetet külföldön.249  

A trianoni döntéssel elveszett az állami menhelyek közel fele, határon belül maradt 

telepeik a fővárosi menhely igazgatása alá kerültek. Az általános gazdasági válság hatására a 

gyermeklétszám egészen 1924-ig növekedett, a menhelyeken két-három gyermeknek jutott 

egy fekvőhely, hónapról-hónapra újabb járványos betegségek terjedtek, a halálozási 

arányszám riasztóan magasra emelkedett.250 A menhelyek zsúfoltságát, és a nevelőszülők 

hiányát kívánta enyhíteni, hogy a gondozásba vett gyermekeket saját szüleiknél, vagy 

hozzátartozóiknál hagyták, az állam a vér szerinti nevelőszülőknek utalta át a tartásdíjat, s 

többi társukhoz hasonlóan a hatóság gondoskodott a gyermek felruházásáról, tanszerekkel  

ellátásáról. 1926-ban a fővárosi menhely megközelítőleg tizennyolcezer gyermekről 

gondoskodott, közülük tizenegyezren maradtak a hozzátartozóiknál, hatezren kerültek idegen 

nevelőszülőkhöz, s csak a többi ezer gyermek lakott a menhelyen, vagy más intézetekben.251   

A számos visszaélés, a segélyezett szülők gyermekeinek a menhelyinél kétszer magasabb 

halálozási arányszáma, a szakemberek részéről érkezett éles kritikák hatására először 

leszállították a hozzátartozóknál elhelyezett gyermekek tartásdíját a korábbi háromnegyed 

részére.252   

 1924-ben a IV. törvénycikkel kihirdetett szanálási törvény az államkincstár terheit 

úgy próbálta enyhíteni, hogy a gyermekgondozási költségeket teljes egészében a 

törvényhatóságokra hárította át, az általános felbuzdulás hatására két év múlva a kormány 

rendeleti úton betegápolási és gyermekgondozási pótadó kivetését rendelte el. Az 

államkincstár ebből a pótadóból fedezte a rászoruló gyermekek neveltetésének költségeit, 

ezzel párhuzamosan megszűnt az 1925. július 1-e után gondozásba vettek esetében az 

illetőségi községek teherviselési kötelezettsége.253 1925-ben a fővárosi menhely a 

gondozottak nagy részét a vidéki menhelyekre irányította át, ismét „az egészséges társadalmi 

                                                 
249 Rottenbiller F.: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc éve. 24-27. o. 
250 Barabás Z.: A budapesti m. kir. Állami gyermekmenhely története. 16. o. 
251 Csorna K.: Az állami gyermekvédelem és a főváros. 82. o. 
252 Cseresnyés J.: A magyar gyermekvédelem multja és jövője. 272. o. 
253 Pomogyi L.: Szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon. 93. o. A tisztviselők még 1936-ban 
is, több miniszteri tiltórendelet ellenére, a korábban hat évtizedig gyakorolt eljárásnak megfelelően megpróbálták 
több esetben a gyermekek gondozási költségeit az illetőségi községen behajtani annak ellenére, hogy 1933. július 
1-én távoztak az állami gyermekvédelem kötelékéből azok a fiatalok, akiknek tartásdíját még a községük 
fedezte. Ua. 94-95. o. 
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körforgás” biztosítása érdekében. A tartásdíjat jelentősen felemelték, így sok gyermeket újra 

nevelőszülőkre bízhattak, visszaállt a gyermektelepek békebeli működési rendje.254 

Ugyanebben az évben, több évtizedes késéssel az állam felállította az erkölcsileg 

elhagyatott gyermek kategóriát, s miniszteri rendeletben tiltotta meg a kiskorúval való 

koldulást.255   

Hiába támogatta tekintélyével a kormányzói pár, illetve a Habsburg-ház 

Magyarországon élő ága a Gyermekvédő Ligát, az erején felüli vállalkozások a gazdasági 

válság évei alatt a csőd szélére sodorták. Tartozásaik rendezésére a meglévő 

ingatlanvagyonuk sem biztosított elegendő fedezetet. 1931 elején a kiküldött miniszteri biztos 

a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében a Liga működési területét szűkebbre szabta, 

megszüntette azokat a feladatköröket, melyek ellátását már meglévő állami, illetve társadalmi 

szerv biztosította. A Liga 1934 tavaszára nyerte vissza a függetlenségét.256 

1932-ben a Felsőházban elmondott beszédében hozta nyilvánosságra először a 

csecsemő- és a gyermekvédelem igazgatásának egységesítésére tett javaslatait Albrecht 

főherceg, a Liga fővédnöke. Albrecht főherceg reformjait a kormány hivatalos programjának 

megfelelően dolgozta ki. Gömbös Gyula miniszterelnök nemzeti munkatervének több 

pontjában hangsúlyozta az egyesületek tevékenységi körének, gazdaságosságának állami 

felülvizsgálatát, a 95. paragrafusban a csecsemő- és gyermekvédelem „erős kiépítését” és 

egységesítését jelölte meg célul.257 A főherceg a gyermekvédelmet első lépésként a 

gyermekek szellemi- és egészségi állapota szerint három fő csoportra kívánta bontani. Az 

egészséges-, a beteg- és az abnormális gyermekek fő csoportjait életkor alapján osztotta négy 

alcsoportba (1. a terhességtől a születésig, 2. a hatodik életév betöltéséig, 3. 6-12 évesek, 4. 

12-18 évesek, különleges esetekben 20 éves korig). A fővédnök a felosztásnak megfelelően 

minden egyes szakra, ágazatra, illetve kategóriára egyetlen, az állammal szerződéses 

viszonyban álló egyesület engedélyezését javasolta a minisztériumnak. A kiválasztott 

egyesületek költségvetésének kétharmadát állami pénzből fedezték volna, azzal a kikötéssel, 

hogy az adminisztráció és a rezsi költsége a 12%-ot nem haladhatja meg. A többi rokoncélra 

szerveződött egyesületre a feloszlatás, esetleg a beolvasztás várt. Ez utóbbi kikötés, az állam 

túlzott beavatkozása az egyesületi autonómiába, miatt a javaslat csak szűk körben talált 

tetszésre, az érintett egyesületek vezetősége elutasította. Albrecht főherceg 1934-ben, a Liga 

önrendelkezésének visszanyerése alkalmából megismételte javaslatait (a Liga a 6-18 év közti 

                                                 
254 Barabás Z.: A budapesti m. kir. Állami gyermekmenhely története. 18. o. 
255 Gyáni G.: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. 72. o. 
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testileg-szellemileg ép gyermekek nevelését irányította volna).258 Az ünnepi közgyűlésen a 

fővédnökkel azonos értelemben nyilatkozott meg Petri Pál, nyugalmazott vallás- és 

közoktatásügyi államtitkár, a Nagypénteki Református Társaság volt elnöke, a Liga új 

igazgatója. Petri Pál helyeselte a kormányzat törekvéseit, s „amíg a kormányhatósági 

szabályozás megtörténhetik, a társadalomnak magának kell megtenni az első lépéseket.”259 

Először a gyermekvédelemmel foglalkozó összes egyesület országos bizottságba tömörítését 

indítványozta, amely gyermekvédelmi parlamentként az elvi kérdéseket vitatja meg. A 

bizottság feladata az egyesületek közti együttműködés irányelveinek kidolgozása, a 

hatáskörök elkülönítése. Az azonos feladatra szerveződött egyesületek vezetőségének 

meghallgatása nélkül új akciókat nem szerveznek, egymás intézményeit rendszeresen 

látogatják, tapasztalataikat kicserélik. A kisebb költségű ügyvitel érdekében közös 

gyermekkataszterben tartják nyilván az állami és a társadalmi gondozásra jogosult 

személyeket.260         

 A gazdasági válság, majd a második világháború újabb krízishelyzetet teremtett. A 

hatóságok és az egyesületek nem gondolhattak semmiféle fejlesztésre, minden erejüket a 

létfenntartás kötötte le. Az egyesületek lassanként minden tartalékukat felélték, ingatlanaikat 

értékesítették, így a bezárást csak állami-önkormányzati segítséggel kerülhették el. A háború 

után a még működő intézetek többségében állami gondozásba vett gyermekeket neveltek 

tartásdíj ellenében, sokszor nagyon rossz körülmények között. Az egyesületek fenntartását 

már nem lehett társadalmi adakozásból megoldani, elkerülhetetlenné vált a gyermekvédelem 

állami kezelésbe vétele, reformja. 

   

A magyar gyermekvédelmi rendszer sajátos jellemzői 

 

A század eleji biztató kezdetek után a gyermekvédelmi rendszer továbbfejlődése 

először lelassult, majd az első világháború alatt leállt, később sem tudott a liberális 

hagyományokban gyökerező, karitatív jellegű rendszerből kinőni. A legfőbb állami 

hatóságoknak sem érdekében, sem módjában nem állt a modern értelemben vett szociális 

gyermekvédelem kiépítése. A minisztériumokban az első világháború alatt elhunyt Széll-

tanítványok helyét újak vették át, akik a sokszor említett gazdasági okból túlzottnak 

minősítették a jogosultak körét. Az állami tisztségviselők és a független szakértők egymástól 
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teljesen eltérően ítélték meg a magyar rendszer hatékonyságát. Véleményüknek a 

magyarországi gyermekvédelem huszonötéves évfordulójára kiadott évkönyvben adtak 

hangot. Elgondolkodtató, hogy a Széll Kálmán gyermekvédelmi munkásságát, eredményeit 

dicsőítő szerzőket felfogásuk miatt már az egykori miniszterelnök ténykedése alatt a 

konzervatív-liberális körbe sorolták volna. Pettkó-Szandtner Aladár, népjóléti és munkaügyi 

helyettes államtitkár, a minisztérium Gyermekvédelmi és Hadiárvagondozási Ügyosztályának 

vezetője a magyar gyermekvédelmet az 1920-as évek végén teljes mértékben bevált, 

célirányos és eredményes rendszernek ítélte, a lakosságot és a nevelőszülőket pedig híresen 

gyermekszeretőnek.261 Egyedül a szigorúbb nevelésre szolgáló intézetek létszámát kevesellte. 

Mivel az ilyen intézetek nagyobb részét valamelyik katolikus rend működtette, 

elkerülhetetlennek tartotta, hogy a protestáns vallású gyermekek számára is létesüljenek ilyen 

intézmények. A protestáns leányok szigorúbb intézeteiben a nevelőfeladatok ellátását 

diakonisszákra ruházta volna, a fiúk nevelését patronage-egyesületekre.262 

Dr. Vass József népjóléti miniszter a gyermekvédelemről megállapította, hogy „az 

állam önmagában ezt a kérdést maradék nélkül megoldani nem tudja. Valóságos tragikum az, 

hogy az állam nem képes megvalósítani azokat a gondolatokat, amelyeket a legjobban 

szeretne és az egyén nem képes megkapni tőle azt, amire nagy szüksége van. Kell, hogy a 

társadalom öntudatára emelkedjék a saját kötelességének. Egyoldalú marad az állam 

munkája, ha a társadalom, mint fontos faktor nem vesz részt benne.”263 

A legszélsőségesebb álláspontot dr. Kamocsay Jenő miniszteri segédtitkár képviselte, 

aki a magasabb műveltségű társadalom saját feladatának tekintette a gyermekvédelmet. A 

magyar gyermekvédelemnek a társadalommal szemben még számos jogos igénye és 

követelése van, mivel a társadalom még nem érte el a fejlődés legmagasabb fokát. „Az állami 

gyermekvédelemnek csupán a társadalmi közreműködés elégtelensége folytán fellépő 

hiányosságok pótlása az állami gyermekvédelem feladata.” Véleménye szerint a 

gyermekvédelem ellátása elsősorban állami kötelesség, ennek oka a közfelfogás, a társadalom 

fejletlensége, a társadalmi öntudat nélkülözése, a szervezetlenség és a szegénység. „A magyar 

gyermekvédelem a multban is állami gyermekvédelem volt s bizonyos, hogy a jövőben is 

nagyon sokáig az lesz, társadalmunknak a háború folytáni visszavetettsége következtében.”264 
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„Az állami gyermekvédelemnek ma egyik legfontosabb, később csaknem kizárólagos részét 

kell képeznie tehát a társadalmi öntudatot fejlesztő, fenntartó irányító munkának. Az államnak 

minden rendelkezésére álló eszközt meg kell ragadnia avégett, hogy a társadalmat a 

gyermekvédelem terén reá háramló erkölcsi kötelességeinek teljesítésére bírja.” Ezt a sajtó, 

konferenciák, előadások és az iskolai oktatás révén próbálja elérni.265 

 A rendszer bírálói, közöttük máig dr. Csorna Kálmán a legismertebb, a magyar 

rendszert az idejét múlt karitatív gyermekvédelem továbbfejlődésre nem alkalmas 

változatának bélyegezték. Az állami gyermekvédelem legszembetűnőbb hibájának az ún. 

detail-szerűségét tartották, vagyis azt, hogy a menhely csak bizonyos életkorig és csak 

bizonyos gyermekkategóriáknak nyújtott védelmet. A karitatív rendszer másik hibája, hogy 

csak az elhagyatottság bekövetkezése után avatkozott be, a megelőzésre nem fordított kellő 

időt.266 Az állami gyermekvédelem huszonöt év alatt sem tudta megvalósítani a hatósági és a 

társadalmi egyesületek összpontosítását. A minisztérium belátván saját tehetetlenségét, az 

általános gyermekvédelem egyes részeinek ellátását és kiépítését a helyi hatóságokra és a 

társadalomra bízta, illetve hallgatólagosan tűrte e szervek kiépítését.267 A gyermekvédelemi 

munka minőségére rányomta bélyegét a rendszertelenség és a szervezetlenség. Az állami és a 

társadalmi munka számos esetben nem párhuzamosan, egymást kiegészítve folyt, hanem 

keresztezte egymást. Nem egyszer ugyanabban az ágazatban egymástól függetlenül több 

állami és társadalmi szerv dolgozott, többségük részben államilag szubvencionálva, így 

gondozottjaik és intézmények számának gyarapítására, újabb állami támogatás elnyeréséért 

versengtek. Az elaprózott állami támogatás inkább kárt, mint eredményt hozott. Tovább 

növelte a zűrzavart a fennhatósági és felügyeleti szervek hatáskörének áttekinthetetlensége, 

előfordult, hogy egy intézmény két, vagy akár három minisztérium fennhatósága alá 

tartozott.268  

 A gyermekvédelmi rendszer röviden felvázolt hiányosságaiból adódóan egészen a 

század közepéig fontos szerep jutott a gyermekvédelmi munkában az egyesületeknek. A 

szükség által létrehozott társadalmi akciók és intézmények többségét az ötletszerűség, az 

átfogó eszmei háttér hiánya jellemezte. Az Országos Gyermekvédő Liga valósította meg 

leginkább az egyesületek közti kapcsolatteremtést, egy országos hálózat kiépítését. E célból 

1922-ben az Országos Stefánia Szövetséggel és a Magyar Vöröskereszt Egyesülettel 
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266Csorna K.: Az állami gyermekvédelem és a főváros. 81-84. o.  
267 Az állam az anya- és csecsemővédelem kiépítését társadalmi szervre, az Országos Stefánia Szövetségre bízta, 
a költségek 40-50 %-ának megtérítését pedig a törvényhatóságokra és a községekre terhelte. Rottenbiller F.: Az 
Országos Gyermekvédő Liga harminc éve. 83. o.  
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együttműködve létrehozták a Magyar Gyermekvédő Szövetséget.269 Állami támogatás, 

törvényben foglalt segítség nélkül mindig maradtak olyan egyesületek, amelyek vezetőinek 

nem állt érdekében a nagyobb szervezeti egységhez csatlakozni. A szakemberek által 

irányított egyesületek mellett, a hiúságból, divatból csatlakozó laikusok tömege számos 

kisebb-nagyobb egyesületet hozott létre, melyek nemcsak keresztezték egymás tevékenységi 

körét, hanem szinte versengtek egymással. A rendszertelen gyűjtési akciók bevételei sokszor 

az adminisztrációs költséget sem fedezték, vagyis eredeti céljukat aligha lehetett ebből a 

költségvetésből megvalósítani. Érthető, hogy a jótékony hajlamú polgárok inkább a látványos 

eredményeket felmutatató, nagy egyesületeket támogatták adományaikkal, mint a kicsiket.  

 A következő fejezetekben a protestáns gyermekek megmentésére szerveződött 

egyesületeket, az általuk bevezetett módszereket, illetve az elért eredményeiket mutatom be. 

   

Országos Protestáns Árvaegylet és Árvaház 
 

Az alapítás és az első évek 

 

Az 1843-ban megnyitott József Fiúárvaházba, valamint az 1848-ban felállított kicsiny 

(3 fő) leányárvaházba protestáns vallású gyermeket nem vettek fel. A katolikus árvaházak, ha 

felvettek protestánsokat, katolikusnak nevelték őket. 

 1859. május 17-én alakult meg az Evangyéliumi Árvaápoló Egylet Pesten protestáns 

árva gyermekek segítése céljából. A kezdeményezők Bauhoffer György budai- és Székács 

József pesti evangélikus lelkészek voltak.270 Az Egylet első ülésén Bauhoffer György mondott 

megnyitóbeszédet. „Ma sok szó esik a belmisszióról, melynek első feladata bizonyosan a 

magukra hagyott s elhanyagolt gyermekekről gondoskodás. Nem bölcsödét, nem a szónak 

köznapi értelmében vett árvaházat akarunk. A gyermekeket az intézet protestáns szellemben 

vezesse és őrizze meg, nyelv, származástól függetlenül és bocsássa útjára felnőttként, arra az 

életpályára állítva, amelyre a legtöbb képességet nyert Istentől.”271 Hangsúlyozta, hogy az 

Árvaegylet evangélikus, vagyis ahogyan az egyleti tagok között is vannak lutheránusok és 

reformátusok, ugyanúgy az árva gyermekek is vegyesen lesznek. A gyermekek felvételénél 

nem fogják figyelembe venni, hogy ki, melyik megyében, melyik koronaországban, vagy 

                                                                                                                                                         
268 Uo. 44-45. o., Csorna K.: Az állami gyermekvédelem és a főváros. 85-86. o. 
269 Uo. 28. o. 
270 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. (PEIL). 21. 1859. V. 24. 575-577. o. 
271 PEIL. 24. 1859. VI. 14. 643-644. o. 
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milyen nemzetiségűnek született. Bauhoffer György azt várta, hogy a legtávolabbi körök is 

támogatják, ezért az alapszabályokat, a magyarországi lutheránusok nyelvi megoszlásának 

megfelelően, a német nyelv mellett magyar és szlovák nyelven is kiadták. Az egylet pénzügyi 

helyzetét Hornyánszky Viktor ismertette. A gyűjtést a szervezet javára 1858. június 24-én 

kezdték el az Evangelisches Wochenblattban. Első elnöke Mayer Antal főmérnök, alelnöke 

pedig Hornyánszky Viktor lett,272 s alakulásakor 158 tagot számlált.273 A testület következő 

elnökévé Fuchs Rezső kereskedőt, helyettesévé Székács József superintendenst 

választották.274 Ekkorra már az Egyletnek 375 rendes és 244 rendkívüli tagja volt. A 

bizottmány felhívást intézett az evangélikus egyházközségekhez, hogy árvaházuk legyen az 

evangélikus egyház közös tulajdona, de ez a terv nem valósult meg.275 Sikeres gyűjtésüknek 

köszönhetően még ugyanezen a nyáron megnyithatták első árvaházukat a Nagymező utca 47. 

szám alatti háromszobás lakásban. Az avatáskor már hét lakójuk volt (fiúk-lányok vegyesen), 

az év végére pedig számuk tízre, majd a következő évben tizenötre emelkedett.276 

 Az árvaház első vezetője, az árvaatya Fleischer Gottlob rézműves lett, a háztartást és a 

leányok nevelését felesége irányította, a gyermekeket leánya, Mária tanította. Az első évben 

az árvaatya minden gyermek után 12 forintot kapott, ebből az összegből azonban a gyermekek 

mellett saját családját is eltartotta. A lakás biztosításáról és a szükséges ruhaneműkről az 

Egylet külön gondoskodott. A következő évben az árvák ellátását már teljes egészében az 

Árvaegylet intézte, az árvaatya és családja pedig elkülönített fizetést kapott. 1860 áprilisában 

alakult meg Bauhoffer György útmutatásainak megfelelően a női bizottmány.277 Tagjai 

intézték a szükséges ellátmány beszerzését, ellenőrizték a háztartást, hetente kétszer 

meglátogatták az árvákat, gyűjtéseket szerveztek.  A bizottmányi tagok Ballagi Mór 

javaslatára az évi jelentéseket német, magyar és szlovák nyelven küldték el az evangélikus és 

a református egyházközségekbe. Felajánlották az egyházkerületeknek, hogy rendszeres évi 

összeg fejében, az adomány nagyságával arányban ajánlhatnak felvételre árvákat. Az 

                                                 
272 Az első bizottmány tagjai: Mayer Antal (főmérnök), Hornyánszky Viktor, Van Andeln Adorján (a lipótvárosi 
református iskola igazgatója), Bauhoffer György, Biberauer Tivadar (mérnök), Jurenák ? (ügyvéd), Mikulás 
János (cs. és kir. tanácsos), dr. Palló Sándor, Scholz Ferenc (gyógyszerész), Dieckmayer Konrád, Kruse Lajos, 
Voigt W. PEIL. 1859. V. 24. 575-577. o. 
273 Uo. 
274 A bizottmány tagjai: Fuchs Rezső (kereskedő), Székács József, Fiedler József (egyleti pénztárnok, 
kereskedő), Bauhoffer György, Görgey István (ügyvéd), Jármay Gusztáv (gyógyszerész), Karcag Ferenc 
(kereskedő), Karlovszky Zsigmond (ügyvéd), dr. Palló Sándor (helytartósági tanácsos), Scholtz János 
(gyógyszerész), Schmidt Titusz (egyleti jegyző, ügyvéd), Török Pál (superintendens). EOL. 141. cs. Jelentés a 
Pesti Evangélikus Hitvallású Árvaegylet 1860-dik évi működéséről. 
275 Uo. 
276 Uo. 
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egyházközségektől ugyan számos adomány érkezett, de évi szabott összeg befizetését nem 

vállalták. A toborzómunka ugyanakkor annyira sikeres volt, hogy 1862-ben az Egylet 

taglétszáma 629 rendes és 331 rendkívüli tagra növekedett.278 Az 1863 februárjában tartott 

közgyűlésen dr. Palló Sándort választották meg elnöknek, Karczag Ferencet279 pedig 

alelnöknek. A taglétszám növekedése és a sok adomány lehetővé tette az árvák létszámának 

harmincra emelését. Az ügyek megszaporodása miatt a választmány tagjainak létszámát is 

felemelték tizenkettőről húszra.280 Húsz gyermek számára azonban szűkös volt a meglévő 

épület. Az Egylet orvos tagjai javasolták, hogy sürgősen keressenek nagyobb épületet. 

Tárgyalásokat kezdtek az épület tulajdonosával, a Glosius-Artner Alapítvánnyal, hogy milyen 

módon juthatnának további helyiségekhez. Felmerült az a lehetőség is, hogy az épületre 

emeletet húznak,281 de végül csak néhány újabb szobát kaptak, amely a helyhiányt nem 

orvosolta.  Így 1866-ban a Nap utca 6-ba, innen a Kismező (mai Klauzál) utca 18-ba, majd a 

Háromdob utca 70-es számú házába költöztek.     

  1866-ban az Egylet „Ágostai és Helvét Hitvallású Országos Evangyéliumi 

Árvaegyletre” változtatta meg a nevét, az árvaház pedig az Evangélikus Árvaház nevet kapta. 

Az új név jobban kifejezte, hogy az egész országban élő evangélikus és a református árva 

gyermekekről kívántak gondoskodni. Azt remélték, hogy több vidéki tagja lesz az Egyletnek. 

A névváltoztatással egy időben vezettek be két újabb tagsági formát: a rendes és rendkívüli 

tagok mellett az Egyletnek alapító és alapítványi tagjai is lehettek ettől kezdve. Az alapító 

tagok egyszerre fizették be a rendes tagsági díjnak megfelelő tőkét, ekkor 100 forintot. Az 

alapítványi tagok 1000 forintot meghaladó összeget adományoztak, vagy végrendeletükben 

ugyanennyit helyeztek kilátásba. Az alapítványi tag adománya fejében egy-egy protestáns 

árvát ajánlhatott felvételre, de az örökösöket ez a jog már nem illette meg.282 

 Az árvaházban — mivel az alapításban a német evangélikus leányegyházé volt a 

vezető szerep — a kezdetektől a német jelleg uralkodott, ezért a nevelés és a tanítás német 

nyelven folyt. Fleischer Mária 1863-ban kötött házasságot a pesti Skót Misszió iskolájának 

egyik tanítójával. Az Árvaegylet úgy döntött, hogy a férj beköltözhet ugyan az árvaházba, de 

nem oktathatja a gyermekeket, és nem lehet később apósa utóda sem. Kimondták, hogy a 

                                                                                                                                                         
277 A női bizottmány tagjai: Liedemann Róza (elnöknő), Székács Júlia, Darier Anna, Dück Berta, Fuchs 
Karolina, Karcag Ágosta, Karcag Karolina, Karafiáth Zsófia, Kochmeister Karolina, Oszvald Kornélia, 
Schneider Zsuzsánna, Török Mária. EOL. 141. cs. Uo. 
278 EOL. 141. cs. Jelentés az 1862-dik évi működésről. 
279 Karczag Ferenc 1864 februárjában lemondott, utódja Karlovszky Zsigmond lett. 
280 Az új válaszmányi tagok közt voltak: dr. Jelenik Zsigmond, id. dr. Bókay János, Heckenast Gusztáv, Fabiny 
Teofil. 
281 EOL. 1. cs. 1863. II. 11. 
282 EOL. 1. cs. 1866. III. 28. közgyűlés. 
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növendékeket tilos a két Magyarországon bevett protestáns felekezettől eltérő iskolákba 

járatni. Az előbb említett intézkedésekkel kísérelték meg mérsékelni a Skót Misszió túlzott 

befolyását. Ebben az időben a kisebbség még nem tudta érvényesíteni az akaratát, és a Skót 

Misszió pietisztikus szemlélete egyre inkább áthatotta a gyermekek nevelését:283 nagy gondot 

fordítottak a gyermekek lelki nevelésére, de keveset az egyes tantárgyak oktatására. A 

hétköznapok legnagyobb részét házi ájtatosságok foglalták el, a vasárnapokat és az 

ünnepnapokat pedig teljesen a vallásos események töltötték ki. „Van Andeln lelkész 

megkívánta, hogy a növendékek karácsony estéjén lesütött szemmel hallgassák végig a szent 

beszédet, nehogy tekintetük a karácsonyfára esvén, szívükben a megkívánás gonosz ördöge 

felébredjen. A kenyeret késsel aprózniuk nem volt szabad, mert a kenyeret Krisztus is csak 

törte. A fiúknak rövidre nyírott hajat azért kellett viselniük, mert a hosszú haj visszaélés Isten 

ezen adományával, Absolont is megbüntette az Isten hosszú haja miatt.”284 Fleischer Gottlob 

1867-ig —–haláláig — vezette az árvaházat.285 

A választmány többször is elhatározta, hogy a gyermekek számára saját tanítót 

alkalmaz. Fiatal tanítókat támogattak tanulmányaik alatt, ám ezek mégsem vállalták az árvák 

tanítását. A választmány a végzett tanítót német árvaházakba akarta tanulmányútra küldeni, de 

idáig egyik jelölt sem jutott. A választmány tagjai egyetértettek abban, hogy az új árvaatyának 

legyen pedagógiai képesítése, és lehetőleg házas legyen, felesége vegye át a háztartást.286 

Hosszú ideig keresték az alkalmas egyént, végül Adelmann György komáromi evangélikus 

tanító mellett döntöttek. Adelmann György és felesége 1868. július 15-én költözött be az 

árvaházba. A háztartást továbbra is Fleischer Gottlob özvegye vezette, mivel elbocsátását a 

női választmány erélyes fellépésével megakadályozta.287 Az új árvaatya nevelési módszereit 

azonban már szeptemberben kifogásolták, s a sorozatos ellentétek miatt a következő évben ki 

is lépett.288 A következő árvaatya, Porubszky Ágoston 1869. október 1-jén állt munkába. Az 

árvaház 1869 decemberében költözött új épületbe, itt látogatta meg az árvákat 1870. március 

21-én a királyné.289 Porubszky 1871-ben távozott. Szeptembertől az egyik egykori 

növendéket, Nyikos Bélát nevezték ki árvaatyának.290 Munkájával a választmány minden 

szempontból meg volt elégedve, szerencsétlenségükre azonban Nyikos Béla november végén 

váratlanul elhunyt. A választmány ismét nem talált egyetlen alkalmas jelöltet sem. König, a 

                                                 
283 EOL. 1. cs. 1863. I. 6. 10. 
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287 EOL. 1. cs. 1868. II. 4. 2/a. és 1868. VIII. 10. 
288 EOL. 1. cs. 1869. X. 16. 2. 
289 EOL. 1. cs. 1870. III. 21. 6. 



 77

Református Német Leányegyház és a Skót Misszió lelkésze Henrik Hauptot javasolta. Haupt 

tizenhárom évig Afrikában élt misszionáriusként, majd hazájában egy Basel melletti faluban 

telepedett le.291 Haupt Henrikről is gyorsan bebizonyosodott, hogy árvaatyának nem 

megfelelő. Jóindulatú volt a gyermekekhez, de általános műveltség és nevelési módszerek 

tekintetében hiányosságai voltak, emellett magyarul sem tudott megtanulni egyetlen szót sem. 

A félévi vizsgán a diákok rosszul szerepeltek, így Haupt Henriket a választmány végül 

elbocsátotta.292 Utódául Horkay Antal máramarosszigeti tanítót, az országszerte ismert 

gyermekversírót választották meg.293 Horkay Antal vezetése alatt indult meg a német nyelvi 

dominanciájú korszak után a magyarosodás az árvaházban, de az ő nevelési módszerei sem 

feleltek meg a választmány elképzeléseinek.           

 Az árvaház első korszakában a gyermekeket — kevés kivétellel — három-négy 

osztály elvégzése után iparostanoncnak vagy szolgálónak adták. A női választmány többször 

panaszt emelt az ellen, hogy az iparostanoncok sokkal többet betegeskednek, mint az 

árvaházban, sőt többen meg is haltak.294 Az árvaatyák alkalmatlanságának és a gyakori 

személyi változásoknak is híre ment az országban.295 Az egyleti tagok száma erősen csökkent, 

mivel újak nem jelentkeztek. A régi tagok sem fizettek pontosan, ezért egynémelyeket 

megfosztottak tagságuktól. Az Egylet 1869 óta arra is rákényszerült, hogy megengedje az 

árvaatyának az árvákon kívül havi tandíj fejében idegen gyermekek tanítását.296 

 

Az Árvaegylet fénykora (1874-1914) 

 

  Új korszak 1874-ben kezdődött az árvaház életében, ekkor sikerült megnyerni egyleti 

elnöknek báró Kochmeister Frigyest, aki már korábban is nagy összegeket áldozott saját 

vagyonából az árvák körülményeinek javítására. Legfőbb célként az Egylet jó hírének 

helyreállítását jelölte meg. A magyar szellemiség térhódításával évek óta arányosan gyengülő 

skót befolyásnak véget vetett, és a vallásban tanúsított szigoruk miatt sokakat elrettentő 

kegyeseket végleg kiszorította a tagságból. Igyekezett a társadalom minél szélesebb rétegeit, 

főként a középrétegeket, támogatónak megnyerni. Az alapszabály módosításával lehetővé 

tette, hogy a női választmány első elnöknője a „védasszony” vagy a „főpártfogóné” címet 
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viselje. A védasszonyt a közgyűlés választotta az Árvaegyletért sokat munkálkodó, magas 

társadalmi rangú hölgyek közül. Ugyanezen a közgyűlésen gróf Teleki Sándorné született 

gróf Teleki Jozefát választották meg védnökasszonynak.297 Az elnök májusban bejelentette a 

választmánynak Horkay árvaatya alkalmatlanságát, és Brocskó Lajost javasolta a helyére, 

továbbá vállalta, hogy a közeljövőben saját költségén külföldi tanulmányútra küldi az ifjú 

árvaatyát.298 Br. Kochmeister Frigyes egyleti elnök és Karsay Sándor evangélikus püspök 

összefogásával az Egylet vagyonát jelentősen megnövelték, amely lehetővé tett nagyobb 

beruházásokat és más reformokat is.  

 Brocskó Lajos,299 az új árvaatya (1884-től igazgatónak nevezik) honosította meg 

véglegesen a magyar nyelv használatát  az árvaházban, és nagy gondot fordított a gyermekek 

hazaszeretetre nevelésére. Első reformjai közé tartozott az oktatás színvonalának javítása. A 

tömegnevelés helyett a minőségi nevelésre helyezte a hangsúlyt. Az árvaház kétosztályos 

elemi iskoláját négy-, majd hatosztályosra bővítette, a tantestület létszámát pedig kettőről ötre 

emelte fel. Az oktatás eredményesebbé tételére az iskolát szemléltetőeszközökkel szerelte fel. 

Az elemistáknak maga tanította a hittant, vasárnap és ünnepnapokon ő tartotta az 

istentiszteleteket. Vasárnapi iskolát létesített, melyet a volt növendékek is nagy számban 

látogattak. A lányok részére szabó-varró-, a fiúknak pedig szlöjdtanfolyamokat indított. Az 

idősebb, jól tanuló fiúkat és leányokat továbbtanulásra ösztönözte. Közülük a legjobbak 

tanulmányaik folytatása alatt az árvaházban maradhattak, vagy ha kiköltöztek, továbbra is 

pénzsegélyben részesültek. A fiúk az evangélikus és a református gimnáziumokba, vagy a 

közeli polgári iskolákba jártak, a leányok óvónő- és tanítóképzőbe, illetve polgári és 

kereskedelmi iskolákba. Az igazgató személyesen felügyelte a kijáró növendékek tanulmányi 

előmenetelét, magaviseletét, sőt külső megjelenésüket is.     

  

Brocskó Lajos, a pedagógus 

 

 Legszebben Ravasz László református püspök jellemezte Brocskó Lajost: „Egyike a 

legnehezebb pedagógiai munkának: árvaatya lenni. Egyesíti ez a tiszt a családfő, az intézeti 

vezető és az iskolaigazgató munkakörét. Egyéni munkát kell végeznie pedig tömeg van 

                                                                                                                                                         
296 EOL. 1. cs. 1869. XII. 13.  7. 
297 EOL. 1. cs. 1874. II. 26. 4. 
298 EOL. 1. cs. 1874. V. 13. 24. 
299 1851. dec. 15-én született Pesten, szülei halála után a Protestáns Árvaházban nevelkedett, innen a Soproni 
Evangélikus Tanítóképzőbe ment tovább, végül a fővárosban polgári iskolai tanári képesítést szerzett. 
Tanulmányai befejezése után a téti Mészáros családnál nevelőként dolgozott. Itt figyelt fel a kivételes képességű 
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rábízva, egyformán kell mindenkinek szolgálnia s mégis egészen a mindig egyetleneggyel kell 

törődnie: azzal, aki éppen előtte áll. Nem lehet érzelgős és mégis az apai szív melegét kell 

pótolnia, nem lehet katonás és kemény, mert árva gyermeket kell derült és emberszerető 

szívekké nevelni. Olyan nehéz munka ez, hogy születni kell rá. Úgy tudom: Brocskó Lajos 

született erre a munkára. Így tudják munkatársai, ezt mondják neveltjei: az árvák. Isten tett 

bizonyságot mellette... Brocskó Lajos az árvaház igazgatói székében nem tisztviselő volt, 

hanem családapa. A szívével igazgatott. Tele volt az árvák szeretetével. Istenes munkát 

végzett és azt Istenbe vetett hittel végezte. Úgy szolgált, mint aki nem embereknek, hanem az 

Istennek szolgál: áldott volt az élete, áldott marad emlékezete is.”300  

 Brocskó Lajos az árvanevelés lényegét a következő szavakkal fogalmazta meg: „A 

társadalom egyik legszebb, hatásában legfölemelőbb, eredményében leghálásabb feladata: a 

szegény árvák felkarolása, feledtetni velük egy kis szócskát, mely magában foglalja mindazt a 

fájó keservet, amit az emberi kebel ismer. Ez a szócska: árva. Képzelhető-e lelketemelőbb 

dolog, mint egy szegény, magával tehetetlen gyermeket ki nem érzi az édesanyai szeretet 

melegét, ami nélkül hasonló az éltető napfénytől megfosztott és amiatt hervadó virághoz, aki 

nélkülözi édesatyja gondviselését és vezetését, mint a háborgó hullámoknak martalékul esett 

sajka a kormányos erős karját – mondom – képzelhető-e nemesebb dolog, mint ilyen 

gyermeket a bűn örvényébe eséstől megmenteni, szívét nemesíteni, lelkét képezni és hasznos 

emberré nevelni? A szeretet az árvák iránt: élő nemzetszeretet, a rideg közöny pedig: a 

nemzet törzsfájának megsebzése.”301 

 „Vallás, erkölcs és egészség, ebbe a három szóba foglalandó össze 

nevelésrendszerünk veleje.”302 

 „Kerülve a puhító kényelmet, üres külsőségeket, megelőzve a minden rosszra csábító 

tétlenséget, tartalmasságra, bensőségre és egyszerűségre neveljük őket. Foglalkoztatván őket 

folytonosan munkával, tanulással, önképzéssel vagy játékkal, más egyéb szívképző vagy 

testedző szórakozással: csak henyélniük nem szabad. Munkával munkára neveljük árváinkat, 

a miért minden előforduló munkát, a mi erejüket felül nem múlja, nekik kell elvégezniök. Így 

például: a nagyobb lányok maguk szabják ki és varrják meg saját ruháikat, meg a kisebbekét 

is. A rend, tisztaság és pontosság intézetünk életelemei. Szeretettel bánunk növendékeinkkel, 

de azért szigorú következetességgel megköveteljük, hogy engedelmeskedjenek és 

                                                                                                                                                         
tanárra Karsay Sándor dunántúli evangélikus püspök, egykori téti lelkész. Ő javasolta báró Kochmeister 
Frigyesnek az ifjút.  Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 21. o., 55. o.  
300 Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 4. o. 
301 Brocskó L.: A Protestáns Országos Árvaház félszázados munkája és jubileuma. 6. o. 
302 Brocskó L.: A Protestáns Országos Árvaház félszázados munkája és jubileuma. 11. o. 
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kötelességüket pontosan és rendesen megtegyék. Ennek köszönhetjük, hogy egykori 

növendékeink majd mindegyikét a kötelességtudás jellemzi. 

 Nagy gondot fordítunk egészségi érdekeik előmozdítására, miért is vízzel, levegővel és 

világossággal nem fukarkodunk.”303  

 A kor árvaházi pedagógiájának szellemében nagy hangsúlyt helyezett a gyermekek 

testi nevelésére. 1890-től lehetővé tette, hogy a gyermekek a nyári szünetet vidéken töltsék: 

először Nógrádverőcén, Tahiban, majd évtizedeken át Zebegényben (Hont megye) nyaraltak. 

Az üdültetést 1889-től kezdve a Macher és Roszner szállítócég azzal támogatta, hogy a 

poggyászt a fővárosban ingyen szállította, a kereskedelemügyi miniszter pedig ingyenes 

utazást engedélyezett a vasúton.  Tanév közben is rendszeresen kirándultak vidékre (pl. a 

soroksári kenyeresgazdához), mivel fontosnak tartotta, hogy a diákok megismerjék a vidéki 

életet. Voltak ugyanakkor az egészség megőrzésére irányuló, de alighanem eltúlzott 

intézkedései is, például a reggeli hideg zuhanyfürdők, valamint egyórás téli séták fejfedő 

nélkül és szobai ruhában. Igaz, ezek megfeleltek a korban divatos hidegvízkúrák előírásainak. 

 A „megtévedt” azaz kihágást elkövető gyermekeket nemcsak szép szóval, hanem 

megszégyenítéssel és fenyítéssel is büntette. Ha a csínyek elkövetője ismeretlen volt, a 

diákokra hagyta a tettes felkutatását. A diákbizottság kihallgatta a tanúkat és meghozta az 

ítéletet, a büntetésre is javaslatot tehetett. Amíg nem kerítették elő a tettest, addig sem játék, 

sem uzsonna nem volt, ezért a bűnt mindig magára vállalta valaki. Az igazgató úgy vélte, 

hogy ezzel a módszerrel is fejleszti a közösségi szellemet. Különösen fontosnak tartotta, hogy 

a gyermekek mindennapi tevékenységeiket pontosan végezzék. Semmiféle hanyagságot, 

rendetlenséget nem tűrt el. Személyesen ellenőrizte, hogy a növendékek saját dolgaikat 

rendben tartják-e. Maguk az egykori diákok is elismerték, hogy későbbi életükre is kihatottak 

az árvaházi szokások. Szigorú, de mégsem rideg nevelési módszerével Brocskó elérte, hogy 

az árvaházából kikerült növendékek kisebb hányada tért le a helyesnek ítélt útról, mint a más 

európai, egyházi árvaházakban nevelkedett diákok közül.304 Brocskó Lajos tudta, hogy a 

szigor önmagában, szeretet és melegség nélkül mit sem ér. A külső szemlélők gyakran 

ridegnek tartották, de a volt növendékek visszaemlékezései szerint tele volt szeretettel, még 

ha azt ritkán mutatta is ki. A gyermekek félelemmel vegyes szeretettel viszonyultak hozzá. A 

legtöbb fiúnak valamilyen becenevet adott. Időnként egy-egy este magához intette a diákokat, 

                                                 
303 Brocskó L.: A Protestáns Országos Árvaház félszázados munkája és jubileuma. 11. o. 
304 Európában az egyházi árvaházakban a  fiúk 4,5 százalékánál nem járt sikerrel az erkölcsi nevelés, a 
leányoknál ez az arány 3 százalék volt. Az Országos Protestáns Árvaházban a fiúk 2,3 százalékánál és a leányok 
0,8 százalékánál nem sikerült az erkölcsi nevelés. Brocskó L.: A Protestáns Országos Árvaház félszázados 
munkája és jubileuma. 12. o. 
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és érdekes könyveket mutatott meg nekik. Vasárnaponként gyakran zongorázott a 

dolgozószobában, a gyerekek néha-néha még táncra is perdülhettek. Egy volt diáklány így 

emlékezett vissza ezekre a szép pillanatokra: „Ünnepnapnak számított, ha átjött a lány-

kisosztályba és zongorázott nekünk. Mi körülálltuk s kértük, hogy Papuska még ezt, még azt a 

nótát tessék játszani. Ő csak mosolygott és zongorázta, amit kértünk.”305 A nyaralásokon 

bizonyos mértékig engedett a vasfegyelemből. Az árvák csak a faluban sétáltak rendezett 

sorokban. A határban kiadta az „egy puskalövésnyire” jelszót, ekkor ki-ki előreszaladhatott az 

első kereszteződésig, amilyen gyorsan csak akart. Ugyanez a jelszó volt érvényben, amikor 

letáboroztak. Időnként egy-egy gyermek nevét kiáltotta, akinek jelentkeznie kellett nála, így 

ellenőrizte, hogy vajon nem csatangoltak-e el túl messzire. 

  Minden kilépő diák jövőjére gondja volt. A tanév vége előtt gyakran rótta töprengésbe 

merülve a folyosókat, időnként odaintett magához valakit, és megvitatta vele, hogy milyen 

pályát fog választani, és milyen esélyei vannak. Kriek Lajos, a keresztfia a következőket írta: 

„Éppen én – e sorok szerény tehetségű írója – tudom, hogy az árvák atyja boldog volt. 

Gyakran voltam szemtanúja, amikor egy-egy volt növendék levelét olvasta s ilyenkor az ő 

jóságos szemeiben is megjelentek az örömkönnyek. Bámulatos emlékezőtehetséggel tudott 

visszagondolni minden „gyermekére”, mosolyogva mesélte el gyerekkori csínyeiket, s örömtől 

sugárzó arccal az életben való boldogulásukat.”306 

 Brocskó Lajos a koedukált nevelés híve volt, ezt az álláspontját tovább erősítették 

1883-ban, a svájci árvaházakban szerzett tapasztalatai.307 Annak ellenére is kitartott a 

koedukált nevelés mellett, hogy abban az időben csak kevés pedagógus helyeselte ezt az elvet. 

A két nem egymás mellett élését jellemfejlesztő hatásúnak vélte. „A fiúk sokat veszítenek 

szögletességükből a lányokkal való társalgás során. A lányok szorgalma és eredményei 

mérséklik a fiúk jellegzetes önhittségét. A lányok rend- és tisztaságszeretete, szelíd viselkedése 

és vidámsága áthat a fiúkra is. A fiúk határozott magatartása emeli a lányok önállóságát. A 

fiúk komolyabb gondolkodásmódja hat a leányok felületességére.”308 Persze az árvaházi 

nevelés tekintetében nem egészen azt jelentette a koedukált nevelés, amire ma gondolunk. A 

leányok és a fiúk külön épületszárnyban laktak, s csak az elemi iskola termeiben, illetve az 

ebédlőben találkozhattak, de ott is egymástól elkülönítve foglaltak helyet.  

                                                 
305 Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 43. o. Flegman Emilné Fejes Anna visszaemlékezése. 
306 Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 37-38. o. 
307 Brocskó L.: Svájcz árvaházai. 9. o. A koedukált nevelésről írt még az 1896-os Egyetemes Tanügyi 
Kongresszus Naplójában megjelent Vegyesnemű árvaházak pedagógiája nálunk című tanulmányában. 
308 Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 12. o. 
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 Brocskó Lajos elsőnek honosította meg hazánkban a skandináv államokban 

közkedvelt szlöjdoktatást.309 A már fentebb említett „munkával munkára nevelni” programját 

a gyakorlatban is megvalósította. Guttenberg Pál, a hazai szlöjdoktatás apostola tanította 

először a fiúgyermekeket a gyalu használatára. A pedagógus kollégák ellenkezése miatt 

azonban a fiúk szlöjdórája nem tudott igazán beilleszkedni az árvaházi oktatási rendszerbe, s 

Guttenberg Pál is hamar távozni kényszerült. Végül a szlöjdöt az első világháború előtt 

szüntették meg. A háború után szóba került, hogy ismét beveszik a tananyagba — a 

Vöröskereszt az árvák részére kilátásba helyezte megmunkálásra alkalmas faanyag küldését 

—, de mégsem került rá sor. 

 Nevelési elveit Brocskó már egészen fiatalon, svájci tanulmányútjának tapasztalatait 

értékelve, alakította ki és rendszerezte.310 Az elkövetkezendő ötven évben nagyon keveset 

változtatott, a korszak ismételten felbukkanó új nevelési irányzatai nem befolyásolták. 

Következetes nevelési rendszere lehetővé tette, hogy tanintézetéből minden évben újabb és 

újabb magas szintű erkölcsi nevelést kapott, protestáns szellemiségű, jól képzett növendékek 

csapata repüljön ki. Vezetése alatt az Árvaház végig megtartotta jóhírét. Eredményes nevelési 

modelljét az evangélikus és a református egyházak mellett az állam is elismerte.311 Az újabb 

protestáns árvaházak létrejöttekor nevelési elveiket Brocskó Lajos személyes segítségével, 

vagy írott munkái alapján dolgozták ki. Ziermann Lajos soproni evangélikus lelkész, a 

Magyarországi Gusztáv Adolf Gyámintézet egyházi elnöke a következőképpen írt Brocskó 

Lajos pedagógiai műveiről: „Amikor három évtizeddel ezelőtt a pinkafői árvaház 

alapításának gondjától főtt a fejem és szaporábban lüktetett a szívem, a többek közt Brocskó 

Lajos írásai szolgáltak útmutatásul, biztatásul, megnyugtatásul.”312 Brocskó Lajos, mint az 

árvaházi pedagógia elismert szakértője részt vett a fiatal nevelők képzésében, véleményét 

árvaházakra vonatkozó ügyekben mindig kikérték. Fontosnak érezte, hogy az árvaházi 

                                                 
309 A „szlöjd” svéd szó, amely az emberi ujjak készségét, a kézügyességet fejezi ki. Kézügyességi foglalkoztatás 
az iskolában, amelynek során adott nyersanyagból meghatározott tárgyat állítanak elő. Egyesek úgy gondolták, 
hogy a feladat megoldásához gépek segítségét nem szabad felhasználni. A svédek szlöjdje népművészeti 
megalapozottságú, elsősorban iskolán kívüli tevékenység.  Az iskolai kézimunkát az előbbitől elkülönítve 
pedagógiai szlöjdnek is nevezték. A mozgalmat a finn Uno Cygnaeus indította útjára. Nemcsak a gyakorlati 
munkára való felkészülés hasznosságát ismerte fel, hanem arra is felfigyelt, hogy a diákok számára 
megszervezett műhelymunka nem választható el az iskolai tanulmányoktól. Már az induláskor megkísérelte a 
szerszámokkal végzett munkát a szellemi munkával összekapcsolni (pl.: matematika, mértan), illetve a 
gyermekek esztétikai nevelésével (pl.: rajz). Emiatt a műhelymunkát pedagógus vezette és nem szakiparos. 
Pedagógiai Lexikon IV. 181-182. o. 
310 Brocskó L.: Svájcz árvaházai. 4-52. o. 
311 1897-ben Stefánia hercegnőtől, 1899-ben József főhercegtől -a Nemzetközi Gyermekvédelmi Kiállítás 
alkalmából - elismerő oklevelet kapott. 1899-ben adományozták neki a Koronás Aranyérdemkeresztet, valamint 
később a Magyar Érdemrendet és a Ferenc József Rend lovagkeresztjét. 1914-ben igazgatóságának negyvenedik 
évfordulója alkalmából a királyi tanácsosi címmel jutalmazták. Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 21-22. o. 
312 Ziermann Lajos nem ismerte személyesen Brocskó Lajost. Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 27. o. 
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nevelők a tanítói képzés mellett bizonyos szakirányú pedagógiai ismereteket is szerezzenek. 

1892-ben Csáky Albin közoktatási miniszter elnöklete alatt működő bizottság, amely a tanítói 

árvaházak felállítását készítette elő, szakértőnek kérte fel. A bizottság Brocskó Lajos számos 

indítványát elfogadta, majd később megvalósította. Wlassics Gyula közoktatási miniszter a 

Klotild Szeretetházhoz kötődő Szeretet- és Árvaházi Nevelőképző tanfolyam 

felügyelőbizottságának örökös tiszteletbeli tagjává nevezte ki.313 

 Brocskó Lajos nevelési elveinek megfelelően élte magánéletét. Önmegtartóztató, már-

már aszkétikus életvitelt folytatott, családtagjaitól ugyanezt követelte. Egész életét az 

árvanevelés ügyének rendelte alá. A külvilággal szinte egyáltalán nem volt kapcsolata, csak 

az árva gyermekek ügyében tevékenykedőkkel érintkezett, sőt az árvaházi épületet sem 

hagyta el indokolatlanul. Személyes példamutatása minden kimondott szónál nagyobb 

hatással volt a növendékekre. Talán nem véletlen, hogy az árvaházi növendékek közül oly 

sokan választották a pedagógusi vagy a lelkészi hivatást. Ötvenkilenc évi felügyelete alatt 

több mint kétezer gyermek nevelkedett az árvaházban. Beck Klementina,314 a felesége a 

leányok nevelését irányította, akit a hajdani diákleányok igazi anyaként emlegettek. Férje 

nevelési elveit követte, de a gyermekek iránti szeretetét jobban ki tudta mutatni.        

   

Az Árvaház megerősödése, működésének kiépülése 

 

 Báró Kochmeister Frigyes munkájának köszönhetően három év alatt összegyűlt annyi 

pénz, amely lehetővé tette, hogy új, 100 gyermek befogadására alkalmas épületet emeljenek. 

Az új árvaház a Szegényház téren (később Rózsák tere) épült fel. Az épület jobb oldalán, a 

földszinten kapott helyet az árvaanya szobája, vele szemközt a betegszobák, a lányok 

dolgozóterme, s az első és második osztály tantermei. A baloldalon a kétszobás igazgatói 

lakás, a fiúk dolgozóterme, illetve a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztály tantermei 

helyezkedtek el. A gyermekek hálószobái és mosdószobái az emeleten voltak. Az alagsorban 

volt az étterem, a konyha, az éléskamra és a cselédszobák. Az épülethez kiskert tartozott, amit 

a gyermekek tartottak rendben.315 

Az árvaházban 1899-ben 109 gyermek lakott, további hat gyermeket helyhiány miatt a 

rozsnyói árvaházban helyeztek el. Mivel az árvaház száz gyermek befogadására épült, a benne 

lakók létszámát csökkenteni kellett, de a jelentkezők száma csaknem tízszeres volt, és az 

                                                 
313 Brocskó Lajos árvaatya emlékezete. 21-22. o. 
314 1894-ben kötöttek házasságot. 
315 Protestáns Árvaházi Képes Naptár. 1886. 44-46. o. 
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elutasított diákoknak csak kis hányadát tudták máshol elhelyezni (pl. a Nagypénteki 

Református Társaság árvaházában). Az egyesület anyagi lehetőségei is korlátozottak voltak, 

ezért kényszermegoldásként a társadalom alsóbb rétegeiből származó, vagy olykor-olykor a 

kevésbé tehetséges gyermekeket vidéki árvaházakban, illetve családoknál helyezték el. A 

kihelyezett gyermekek eltartása feleannyiba került, mint a fővárosiaké. A rozsnyói 

árvaházban évente 15 gyermeket fogadtak be tartásdíj fejében, 7-8 gyermeket pedig 

családoknál helyeztek el Kisújszálláson, a helyi református lelkész felügyelete alatt. A 

Hadügyminisztérium felkérésére 1906-tól vállalta az árvaház, hogy meghatározott összeg 

ellenében neveli a hirtenbergi császári és királyi tiszti árvák nevelőintézetének néhány — a 

katonai nevelésre nem alkalmas — de egészséges, protestáns hitű növendékét. Az első diákot  

1906-ban vették fel évi 560 korona térítés fejében.316 A választmány 1907-ben tette lehetővé, 

hogy indokolt esetben az elnök év közben is felvehessen veszélyeztetett árvákat a 

választmány utólagos jóváhagyásával.317 1910 tavaszán Famler Gusztáv Adolf evangélikus 

lelkész felajánlotta az Árvaegyletnek, hogy a szeptemberben megnyíló, magyar szellemű 

torzsai318 árvaházukban a tartásdíj megtérítése mellett gyermekeket helyezhetnek el,319 s így  

ősszel tíz új gyermeket küldtek el a torzsai árvaházba. 1911-től évi 300 koronáért a 

locsmándi320 evangélikus árvaházban is elhelyeztek két gyermeket.321 A vidéki árvaházak 

azonban nem tudták biztosítani az Árvaegylet által elvárt színvonalat. Elsőként a rozsnyói 

árvaházra érkezett panasz. Az árvaházi tanügyi bizottság látogatásakor bebizonyosodott, hogy 

főként a leányok nevelése mutat hiányosságokat. Az árvaanya nem törődött a tisztasággal és a 

renddel. A gyermekek magatartásán az is rontott, hogy az árvákat nyáron elbocsátották. A 

torzsai árvaházban pedig többszöri felszólításra sem alkalmaztak a gyermekek nevelésére 

szakképzett tanítót, s a felszólításokra azt válaszolták, hogy anyagiak hiányában csak akkor 

tudnak ennek a feltételnek eleget tenni, ha az árvaegylet 20 gyermeket küld hozzájuk.322 

1914-től nem adtak ki újabb gyermekeket a rozsnyói árvaházban, de a korábban felvettek után 

nevelésük befejeződéséig továbbra is fizették a tartásdíjat.323   

 

                                                 
316 EOL. 5. cs. 1906. XI. 6. 12. A tiszti árvaházból később több gyermeket nem irányítottak át. 
317 EOL. Uo. 1907. V. 10. 5. 
318 Bács-Bodrog vármegye. 
319 EOL. 6. cs. 1910. IV. 29. 4. A torzsai árvaház legalább 10 gyermek után fejenként évi 200 korona tartásdíjat 
kért, ha a gyermekek létszáma nem éri el a tizet, akkor pedig fejenként 250 koronát. Ebben az évben emelték fel 
a Rozsnyóban elhelyezett gyermekek tartásdíját 300 koronáról 350 koronára. 
320 Vas vármegye. 
321 EOL. 6. cs. XI. 28. 18. 
322 EOL. 6. cs. 1913. X. 10. 7-8. 
323 EOL. 7. cs. 1914. IV. 25. 5. 



 85

Az Árvaegylet támogatói 

 

 Az Árvaegylet az első világháborúig nagyrészt magánszemélyek adományaiból 

tartotta fenn magát. Az összegyűlt adományok a növendékek ellátásán túl lehetőséget adtak az 

ingatlanvagyon növelésére, valamint értékpapírok vásárlására. Az adakozók segítségével az 

Egylet képes volt jelentős vagyoni tartalékok felhalmozására. Számos gyermektelenül elhunyt 

evangélikus és református hagyta teljes vagyonát a hasznos és elismert munkát végző 

Árvaházra. Az adakozók nagyobb része az értelmiségiek és a kétkezi munkások közül került 

ki. A legnagyobb alapítványok létrehozóinak nevét az árvaházi épület kapujában 

márványtáblára vésték. A szegényebb adakozók pedig az évenként megjelenő Protestáns 

Árvaházi Naptár megvásárlásával támogathatták az árva gyermekeket.  

Rendszeres, bár nem túl nagy összeget tett ki az Egylet rendes és rendkívüli tagjai által 

befizetett tagdíj. Állandó problémát jelentett azonban a tagság létszámának csökkenése: 1898-

ban 375 rendes és 80 rendkívüli tag volt, 1900-ban 32 rendes taggal lett kevesebb és csak egy 

új tag lépett be az egyletbe, 1903-ra pedig a rendes tagok létszáma 313-ra, a rendkívülieké 68-

ra apadt. 

Az első nagy alapítványt dr. Wágner János tette az árvaházi növendékek javára. A 

tekintélyes pénzösszeg mellett az Árvaegyletnek adományozta Hunyady téri bérházát, s 

néhány kisebb házat telekkel. 

Blahunka Ferenc 1898-ban tett 80 ezer forintos alapítványából a nem árva, de szegény 

sorsuk miatt elhanyagolt neveltetésű gyermekeket is támogatták. Az árvák régi pártfogója, 

Kéler Napoleón építész és wishtező társasága szintén 1898-ban tett 4000 forint értékű 

alapítványt Pique-Dame-alapítvány néven. A társaság 1885-ben alakult, és elhatározták, hogy 

a kártyajátékból befolyó összeget befektetik, és ha az összeg eléri a 4000 forintot, akkor 

alapítványt hoznak létre. Az alapítvány kamatai egy árva eltartását fedezték, akit Kéler 

Napóleon, halála után pedig fiági leszármazottai jelölhettek ki. A Pique-Dame Társaság más 

kisebb-nagyobb adományokkal is segítette az árvaházat, illetve rendszeresen megvendégelte 

az árvákat. 1911-ben egy újabb, 1200 korona alaptőkéjű alapítványt hívtak életre, ennek 

kamatait könyv- vagy pénzjutalomként a négy legjobb előmenetelű kilépő növendéknek adták 

át (lehetőleg egyenlő arányban leányok és fiúk között).324 

1899-ben kapta meg az árvaház az 1894-ben elhunyt (patkós-teszéri) Zámory Kálmán 

50 000 forintos hagyományát, amelyet szintén külön hagyományként kezeltek. 

                                                 
324 EOL. 6. cs. 1911. II. 3. 5. 
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1904-től a Babádi-Madas Károly-alapítványtól rendszeresen évi 10000 koronát 

kaptak. Az alapító akarata volt, hogy az általa hagyott pénzt fele részben református 

leányárvaház felállítására fordítsák, másik feléből pedig egy internátussal egybekötött 

református leánynevelő-, illetve felsőbb leányképző intézetet hozzanak létre. Amíg a két 

intézetet nem hozzák létre, addig az évi kamatok elosztásáról a Dunamelléki Református 

Egyházkerület dönthetett. 

1911-ben (alistáli) Laky Adolf  76 000 korona értékű alapítványt tett.325 

Minden évben megrendezték a Protestáns Bált, mely szintén rendszeres bevételi 

forrást biztosított. 1901-ben azonban a bál tiszta jövedelme az előző évinek pontosan a felére 

csökkent (2431 korona), 1902-ben pedig már csak 1501 koronát tett ki.  További rendszeres 

bevételi forrást jelentett a női választmány által megszervezett karácsonyi gyűjtés (1898-ban 

2610 forint). 

 1873-ban Székács József javaslatára határozta el a választmány, hogy évente olcsó 

árvaházi naptárat adnak ki. Ez lett az Árvaegylet évi közlönye és egyik bevételi forrása is. A 

Hornyánszky céggel kötötték meg a szerződést a Protestáns Árvaházi Képes Naptár 

kiadásáról,326 melynek szerkesztője az 1890-es években Kenessey Béla volt. 1899-ben a 

naptárak eladásából 681 forint jutott az árváknak. 1905-ben 28 500 példány fogyott el, a 

bevételből 1959 K-t fordíthattak az árvákra.327 

 

Az Árvaegylet orvosai 

 

  A Protestáns Árvaház alapításáról (csetneki) Jelenik Zsigmond, egy fiatal orvos az 

újságokból szerzett tudomást. Meghatódva kereste fel Bauhofer Györgyöt és felajánlotta, 

hogy ellenszolgáltatás nélkül gondoskodik az árva gyermekek egészségügyi ellátásáról. Így a 

kezdetektől, 1859-től 1889-ig, dr. Jelenik Zsigmond felügyelt az árvák egészségére. Nagy 

gondot fordított az árvaház épületének ellenőrzésére, illetve a megfelelő élelmezésre. Utódja 

dr. Szontagh Félix lett. A választmányi tagok közé tartozott az idősebb és az ifjabb Bókay 

János, valamint Haberern Jonathán Pál, a Rókus Kórház főorvosa is, akik évtizedeken 

keresztül lehetővé tették a kórházi ellátásra szoruló gyermekek ingyenes kezelését. Az 

Árvaegylet orvosai a beteg árvák gyógyításának, valamint a megfelelő egészségügyi feltételek 

biztosításának nem kis feladata mellett a választmány és a különböző bizottságok tagjaiként 

                                                 
325 EOL. 6. cs. 1911. II. 3. 3. 
326 EOL. 1. cs. 1873. I. 3. 7. 
327 EOL. 5. cs. 1907. II. 15. 10. 
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az Egylet mindennapi munkájában is részt vettek, sőt családtagjaik sem hiányoztak a 

legtevékenyebb támogatók közül. Évtizedeken át az Árvaház hű adományozói voltak.   

 

Válságos esztendők és újabb fellendülés (1914-1931) 

 

 Az első világháború alatt az Egylet bevételi forrásai már 1914-ben jelentősen 

csökkentek. Több gyűjtésben, így a karácsonyiban sem vehettek részt, mert csak katonai 

célokra lehetett adakozni. A nagyobb adományok és a hagyományok is elmaradtak az előző 

évekétől, hiszen aki tudott adni, az inkább háborús célokra adományozott. Ismét fontossá vált 

egy nagy tekintélyű védasszony választása. 1915-ben a miniszterelnök nejét, gróf Tisza 

Istvánnét (Tisza Ilona) kérték fel erre a tisztségre.328 Az árvaház 1915-ben nyolc ingyenes 

helyet ajánlott fel hadiárvák számára.329 Szűkös anyagi helyzetük ellenére továbbra is 

megpróbáltak minél több rászoruló gyermeken segíteni. Az Árvaegylet a háborús évek alatt 

önerőből ötven hadiárvát segélyezett,330 melyért cserébe az Országos Hadigondozó Hivatal 

1918-ban 36 000 korona egyszeri segélyt adott. A Hadigondozó Hivatallal megállapodtak 

abban, hogy havi tartásdíj fejében befogadnak bizonyos számú hadiárvát, 1918-ban 

tizennégyet vettek fel. Az Egylet a városmajori telkéből több parcellát, illetve más 

ráhagyományozott ingatlanokat is értékesített, így teremtette elő a hiányzó pénzösszeget. A 

kilépő növendékeket pedig az 1915-ben elhunyt Kéler Terézia 305 400 koronás 

alapítványából segítették.   

  A Tanácsköztársaság az árvaházat államosította, élére gondnokot jelölt ki, aki nem 

jelentkezett. Az árvaház fenntartására havonta meghatározott összeget utaltak ki, amit 

Brocskó Lajos és pénztárnoknak kinevezett felesége vehetett fel. A dolgozóknak magasabb 

fizetést ígértek, de ezt sohasem kapták meg. A kirendelt politikai és más megbízottak, akik 

időnként feltűntek az árvaházban, tisztességes magatartást tanúsítottak, és a mesedélutánok 

rendezését kivéve, a nevelésbe nem szóltak bele. A kiutalt élelem elfogadható minőségű, de 

szűkös volt. A legnagyobb gondot ebben az időben azoknak a kijáró diákoknak a 

rendszabályozása okozta, akiket magával ragadott a háborús évekre jellemző általános 

                                                 
328 EOL. 7. cs. 1915. V. 7. 5., Alapító- és választmányi tagként majd két évtizede vett részt Tisza Kálmánnéval 
együtt az Országos Protestáns Árvaegylet és a Lorántffy Zsuzsanna egyesület munkájában. Utóbbi 1903-ban 
alelnöknek, majd a következő évben másodelnöknek választotta meg Tisza István feleségét. EOL. 6. cs. 
Választmányi és közgyűlési jegyzőkönyvek. (Passim), Emlékkönyv. 1893-1918. 20. o.  
329 Uo. VI. 19. 3. 
330 Uo. 1917. XII. 10. 14. 
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erkölcsi süllyedés, és akikre hatottak az új baloldali eszmék. Az Egylet 1919. augusztus 14-én 

vette vissza hiánytalanul az árvaházat ingó- és ingatlanvagyonával együtt.331 

 A Tanácsköztársaság bukása után a 88 bentlakó gyermek, valamint a tanári kar és a 

személyzet (összesen 12 fő) élelmezése volt a legnagyobb feladat. Az élelmiszerek nemcsak 

sokba kerültek, hanem beszerzésük is nagy erőfeszítést kívánt. Az Árvaegylet kérvényezte, 

hogy engedélyezzék számára a közkórházak élelmiszerkészletéből való vásárlást.332 Raffay 

Sándor evangélikus püspök a Vöröskereszthez fordult segítségért, ahol megígérték, hogy napi 

száz ebédet biztosítanak nekik, valamint ruhaneműket is adnak, és teljesen felszerelik az 

árvaház betegszobáját. November elejétől a Vöröskereszt 40-70 ebédet utalt ki.333 Továbbá 

Gregersen budapesti svéd főkonzul nagy mennyiségű lisztet, rizst, sajtot és heringet 

adományozott az árváknak. Holland, svájci és dán segélyszervezetektől is érkeztek 

élelmiszer- és ruhacsomagok. A segélyek ellenére sem vélte kielégítőnek az árvaházi 

élelmezést az egyleti orvos, kevésnek találta a gyermekeknek biztosított tojást és húst. Az 

orvosi vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy a Vöröskereszt ebédjét fogyasztó 

gyermekek a többieknél soványabbak. 1914 óta nem vásároltak az árvaháznak fehérneműket 

és ruhaneműket. Az adományok a szükségletet csak részben fedezték, így húsz darab 

salgótarjáni részvény eladásából újították meg a fehérnemű-készletet. Felkérték az 

evangélikus és a református lelkészeket, hogy gyülekezetükben gyűjtsenek házilag szőtt 

vászonneműket.334 A fűtőanyag és a mosatás is hatalmas összegekbe került. A gáz 

használhatatlansága miatt kénytelenek voltak bevezetni az árvaházba az elektromos áramot. A 

Wágner János Alapítványhoz tartozó Hunyady téri bérház erősen leromlott állapotba került. 

Több lakást már nem lehetett kiadni, a kiadott lakások bérét pedig folyamatosan csökkenteni 

kényszerültek. Az épület rendbehozatalának költségét a szakértők 45 000-47 000 koronára 

becsülték. Az árvaház épülete ugyancsak sürgős tatarozásra szorult, mivel a háború kezdete 

óta még festés-mázolás sem volt. Az épületben csak a legszükségesebb javításokat végezték 

el, így a megviselt külső homlokzatot sem hozták rendbe.335 Időközben az árvaház évről-évre 

egyre nagyobb tartozásokat halmozott fel. A hadikötvények jegyzése miatt azok 

elértéktelenedésével 421 700 koronás adósságuk keletkezett. Egyelőre csak a záloglevelek 

egy részét adták el, amiből fedezni tudták a lombard kölcsönt és a kamatterheket, némi 

                                                 
331 EOL. 7. cs. 1919. VIII. 14. 1-3. 
332 EOL. 7. cs. 1919. XI. 11. 4-5. 
333 EOL. 7. cs. 1920. V. 4. 4. 
334 EOL. 7. cs. 1921. I. 19. 4-5. 
335 EOL. 7. cs. 1920. IX. 10. 1. 
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készpénzt pedig meghagytak a mindennapi szükségletek fedezésére.336 Az árvaházi dolgozók 

fizetése nagyon alacsony maradt. A tanárok — mint mindig — ugyanazt az ételt 

fogyasztották, mint a gyermekek. Az egyik tanárnő ugyan kérelmezte, hogy mentsék fel az 

árvaházi étkezés alól, de kérelmét a választmány elutasította. 

 Az árvaház fennmaradását ezekben a válságos években elsősorban a külföldi 

adományoknak köszönhette. Az Amerikai Misszió az evangélikus növendékek után 1920 első 

felében fejenként 1000, azaz 44 000 koronát, majd szeptemberben további 70 000 koronát 

utalt ki.337 Harsányi János amerikai református lelkész az amerikai Magyar Reformátusok 

Lapjában indított gyűjtést az árvaház javára, s rendszeres felhívásaival tekintélyes összegeket 

szerzett a magyarországi árváknak.338 A legnagyobb és legtöbb adományt egy San 

Franciscóban élő orvos, Szoboszlay Gyula küldte az Egyletnek. Ő már a háború előtt 

évenként két gyermek eltartásának költségeit fedezte. A háború alatt nem tudott adományokat 

küldeni, de az elmaradt összegek fejében az árvaház számára szinte életmentő 100 000 

koronát küldött 1920 elején,339 az év végén pedig még 175 000 koronát.340 1921-ben 

jótéteményeiért az Árvaegylet tiszteletbeli tagjává választották.341 1922-ben ismét 660 000 

koronát juttatott az Egyletnek. 

 Az Egylet több vezetője ekkoriban már nagyon idős korú volt, s a nehéz időkben a 

rájuk háruló többletmunka megtörte egészségüket, szükséges volt tehát, hogy a választmányt 

tetterős fiatalokkal töltsék meg. 1920-ban lemondott özvegy Haberern Jonathánné, aki 1898-

tól volt a női választmány elnöknője, az Egylet sokévi kitartó munkájának elismeréséül 

örökös tiszteletbeli tagnak és örökös tiszteletbeli elnöknőnek választotta meg.342 Feladatait 

Méhnert Ernőné vette át.343 Lemondott alelnöki tisztségéről a hosszú ideje betegeskedő 

(zólyomi) Wágner Géza is,344 akit érdemei elismeréseként örökös tiszteletbeli elnöknek tettek 

meg.345 Wágner Géza még ugyanabban az évben,346 Haberern Jonathánné pedig 1922-ben 

hunyt el.347 Az új alelnök dr. Nádosy Imre lett.348 Huszonhárom évi munka után vonult vissza 

az Egylet jogi tanácsosa és titkára, dr. Horváth Zoltán. Munkakörét dr. Vetsey Aladár vette át, 

                                                 
336 EOL. 7. cs. 1919. XI. 11. 6. 
337 EOL. 7. cs. 1920. V. 4. 15. 
338 Uo. 13. 
339 Uo. 16. 
340 EOL. 7. cs. 1920. XII. 14. 15. 
341 EOL. 7. cs. 1921. VI. 20. 6. 
342 EOL. 7. cs. 1920. X. 8. 3. 1862-től volt a női választmány tagja. 
343 EOL. 7. cs. 1920. V. 4. 3. 
344 Dr. Wágner János fia volt. 
345 EOL. 7. cs. 1920. X. 8. 4. 
346 EOL. 7. cs. 1920. XII. 14. 3. 
347 EOL. 7. cs. 1922. III. 16. 2. 
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aki már katonai szolgálata alatt is helyettesítette.349 1922-ben halt meg az Egylet elnöke, 

Kovácsy Sándor; végrendeletében bőkezűen megemlékezett az árvaházról.350 Ekkor Nádosy 

Imrét választották meg elnöknek,351 a következő alelnök pedig 1924-ben Szilassy György lett, 

de ő decemberben elhunyt.352         

 Az árvaházban 1921-ben 87 gyermek lakott. Üdültetésüket az Egylet a korábbi évektől 

eltérően saját költségvetésből nem tudta megoldani, ezért akiket nyáron a hozzátartozók nem 

tudtak magukhoz venni, azok különböző, más forrásokból fedezett üdültetési akciókban 

vettek részt. Tíz gyermeket a Svéd-Magyar Társaság Stockholmban nyaraltatott, hatan  

Hollandiába utaztak. A többi gyermek egy hollandiai árvaház költségén Balatonszabadiban 

nyaralt.353 

 Hosszú szünet után az Árvaházi Naptárat 1921-től ismét kiadta Hornyánszky Viktor 

nyomdája Takaró Géza református lelkész és dr. Scholtz Oszkár szerkesztésében.354 Az 

Egylet azonban a naptárat túl drágának tartotta, az eladott példányok száma pedig 

meglehetősen alacsony maradt, így csak nagyon kis összeg gyűlt össze. Kifogásolták azt is, 

hogy az árvaház szellemiségéhez nem illő képek jelentek meg benne (például mártírok 

kínzása vagy kivégzése). Hosszú vita után 1925-ben Kókai Lajos könyvkiadó cégére bízták a 

naptár kiadását,355 majd 1928-tól a Sylvester Nyomda adta ki az Árvaházi Naptárat a 

Keresztyén Család Naptárával egybekötve, vagyis az önálló Árvaházi Naptár megszűnt.356 Az 

Árvaegylet minden eladott példány után meghatározott részesedést kapott. A nyolc éve 

szünetelő Protestáns Bált 1922-ben rendezte meg újra a Bethlen Gábor Kör. A bevétel 

negyven százalékát ajánlották fel az árváknak,357 a következő évtől pedig már a bál 

bevételének felét.358 

  Horthy Miklós kormányzó 1922-ben a Jótékonycélú Magyar Királyi Államsorsjáték-

Alap terhére 100 000 korona segélyt utalt ki az Árvaegyletnek. Ezt az árvaházi épület 

tatarozására fordították.359 1922-ben 50 hadiárva lakott az árvaházban, az utánuk befizetett 

tartásdíj, az elemi iskolában tanuló bejárók tandíja, valamint az állami és magán dotációk 
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valamelyest javítottak az Egylet anyagi helyzetén.360 Szoboszlay Gyula361 és Raffay Sándor 

adományozták a legnagyobb összegeket, de a volt diákok is gyűjtést rendeztek az Egylet 

javára. Mindennek következtében lehetővé vált a tanárok fizetésének jelentős felemelése, a 

diákokat pedig ismét Zebegényben nyaraltatták.  

 Az Egylet 1924. május 24-én ünnepelte Brocskó Lajos árvaházi működésének 

ötvenedik évfordulóját.362 A volt növendékek az ő tiszteletére alapították meg a Brocskó 

Lajos Árvaszövetséget:363 gyűjtéseikkel a gyermekek karácsonyi ajándékához járultak hozzá, 

a kilépő növendékeknek minden évben egy meghatározott összeget adományoztak, a 

gyermekeknek pedig uzsonnákat rendeztek. 

 1926 januárjában — a frankhamisítási ügyben érintett — Nádosy Imre levélben 

mondott le elnöki posztjáról.364 Az új elnök a köztiszteletben álló dr. Pesthy Pál365 lett. Ebben 

az időszakban a választmány két legaktívabb tagja Raffay Sándor és Ravasz László püspökök 

voltak. Az egyházi és az állami szervekhez számtalan kérvényt nyújtottak be. A legnagyobb 

gyűjtéseket a két püspök feleségei szervezték, akik Horthynét is megnyerték, hogy gyűjtsön 

az árvák javára.366 

 1926-tól kezdve minden évben hangversenyt rendeztek az Árvaegylet javára neves 

művészek közreműködésével a Zeneakadémián.367 1929-től pedig felújították az 

áldozócsütörtöki gyűjtéseket. Az előző század utolsó évtizedében Ballagi Mór vezette ezeket 

a gyűjtéseket, aki rendszeresen adakozásra hívta fel a konfirmálókat a Protestáns Egyházi és 

Iskolai Lapban. Ebben az évben az Egylet ismét visszatért ezekhez a hagyományokhoz.368  

 1926-ban ismét „telt ház” volt az árvaházban, mivel a hadiárvákkal együtt 120 

gyermek lakott az intézményben.369 

 1929. szeptember 1-én Brocskó Lajos 55 évi, felesége 44 évi árvaházi tanítói munka 

után nyugdíjba vonult. Az árvaház igazgatója azonban Brocskó Lajos maradt, felesége pedig 
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árvaházi nevelőként folytatta tovább a munkáját.370 Emellett — az alapszabályok ellenére — 

továbbra is Brocskó Lajos töltötte be az elemi iskola igazgatói posztját, mert nem akarták, 

hogy két különböző személy álljon az elemi iskola és az árvaház élén.371 1931-ben azonban a 

választmány elhatározta, hogy az idős Brocskó Lajos mellé 3-5 hónapra ideiglenes helyettes-

igazgatót neveznek ki, aki fokozatosan átveszi az ügyeket. Bilkei Pap István Glöckner 

Konrádot, a Nagypénteki Református Társaság árvaházi igazgatóját javasolta, de a jelölt nem 

tudott azonnal belépni. Kemény Lajos Nikelszky Zoltánt, a Szarvasi Tanítóképző 

nyugalmazott igazgatóját ajánlotta, akit 1931 novemberétől neveztek ki helyettesnek.372 

Brocskó Lajos azonban csak szűk mozgásteret engedélyezett helyettesének. Nikelszky Zoltánt 

1932. május elsején véglegesítették, a teljes igazgatást pedig a tanév végén vette át.373 

Brocskó Lajos augusztus 2-án költözött ki az árvaházból. A sohasem betegeskedő Brocskó 

Lajos másnap váratlanul elhunyt.374 A méltán „magyar Pestalozzinak” nevezett igazgató, aki 

egész életét az árváknak szentelte, nem tudott megválni szeretett árvaházától. Temetéséről az 

Árvaegylet gondoskodott, a főváros pedig elismeréseképpen díszsírhelyet adományozott 

számára a Kerepesi úti temetőben.375 Temetésén az árvaház akkori növendékei mellett nagy 

számban jelentek meg a volt növendékek. Hatalmas tömeg kísérte végső nyughelyére. 

Halálával az árvaházban egy korszak zárult le. 

 

Nikelszky Zoltán igazgatósága (1931-1936) 

 

 Nikelszky Zoltán nem könnyű helyzetben került az árvaház élére, hiszen a gazdasági 

válság az árvaházat is szorongatta. 1931-ben ugyan 222 tagja volt az Árvaegyletnek, de 

közülük 119 még a második felszólításra sem fizette be tagdíjtartozását.376 A Népjóléti és 

Munkaügyi Minisztérium 1932. június 30-ai hatállyal felmondta a hadiárvák tartására 

vonatkozó szerződést. Az anyagi nehézségek orvoslására Nikelszky Zoltán a fővárostól 

nagyobb összegű rendkívüli segélyt és évi rendes segélyt eszközölt ki.377 Nagy lendülettel 

fogott hozzá az új tagok toborzásához és 63 új tagot nyert meg főleg Monoron és 
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környékén.378 A kiutalt pénzösszeg sem fedezte az összes árva közös nyaraltatásának 

költségeit, így 18 gyermek kivételével minden növendék a rokonaikhoz ment.379 Tíz árvát 

Raffay Sándorné, a többieket a Gyermekvédő Liga nyaraltatta.380 A megváltozott gazdasági 

viszonyokra tekintettel Nikelszky az árvaházi iskolába bejárók tandíját leszállította, és egyes 

esetekben 25 százalékra mérsékelte.381 

   Az árvákat az új igazgató jelképes családokba osztotta, zongoratanfolyamot indított 

számukra, és ingyenesen fúvós hangszereket szerzett be. A kertben műjégpályát létesített, 

amelyet belépődíjért idegen gyermekek is használhattak. Kérésére a főváros az árvaház kertjét 

újra rendezte.382 Az előző évi nyaraltatás úgy látszott, károsan hatott a gyermekekre, mert 

kizökkentek az árvaházi légkörből, jóformán az egész szeptember azzal telt el, hogy a 

fegyelmet próbálták helyreállítani. Nikelszky Zoltán jónak látta a közös nyaralások 

hagyományait folytatni, de nem az addigi formában, a nyaralások ugyanis nagy anyagi terhet 

róttak az Egyletre, s ezen saját nyaralóval kívánt segíteni.383 A telekvásárlást és az üdülő 

felépítését néhány városmajori telek eladásából igyekezett megoldani. A saját üdülőben az 

árvaházi gyermekek mellett idegen gyermekek fogadását tervezte. Számítása szerint az általuk 

befizetett összegek részben vagy teljesen fedeznék az árvaházi gyermekek nyaralásának 

költségeit. Hoffer Imre választmányi tag és építész társaságában több telket megtekintett a 

Velencei-tó és a Balaton mellett. Végül Balatonszárszón gróf Hunyady Józseftől vásároltak 

meg egy vízparti telket, a nyaraló pedig 1934-re készült el.384 Már ebben az évben 19 vendég 

gyermek üdült ott, ám a tőlük befolyt összeg csak a nyaralási költségek felét fedezte. Az 

árvaház számára Szárszón öt sertést is hizlaltak és zöldséget termesztettek.385 A 

nyaralólétesítés költségei mellett ismét esedékessé vált a Hunyady-téri bérház tatarozása és a 

lakások korszerűsítése. A pénzt nagy összegű jelzálogkölcsönből teremtették elő.386 Az 

igazgató úgy próbálta mérsékelni az árvaház zsúfoltságát és a költségeket, hogy a gyermekek 

létszámát száz körülire szállította le.387   

 1933-ban csak 99 egyleti tag fizette be a tagdíját, és 117 olyan tag volt, aki már három 

éve nem fizetett.388 Az igazgató javaslatára az Árvaegylet 5700 olyan protestáns személynek 
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küldött körlevelet, akiknek egyházi adója meghaladta a 15 pengőt. A körlevelekkel húsz új 

tagot szereztek, az igazgató személyes ismerősei közül még további tíz lépett be.389 

Körlevélben ajánlotta az igazgató az árvaházi elemi iskolát és a nyári üdülést a környékbeli 

szülőknek, ennek következtében a bejáró diákok száma 47-re növekedett.390 

 1935-ben az Árvaegylet rákényszerült az állami tanítóknál már 1931-ben alkalmazott 

fizetéscsökkentésre. Nikelszky Zoltán és az árvaanya — akikre nem vonatkozott a csökkentés 

— felajánlották, hogy az ő fizetésüket is szállítsák le 17 százalékkal. Az Egylet az 

alkalmazottakra hárította a kereseti adót, a nyugdíj- és más járulékok fizetését, több 

megszorító intézkedést vezettek be. Az árvaházi telefon ingyenes használatát csak az 

árvaházat érintő hivatalos ügyekben engedélyezték. Korlátozták a tejfogyasztást, a beteg és a  

gyenge gyermekek kivételével tej helyett rántott levest ettek.391 

 1936 januárjában Nikelszky Zoltán váratlanul elhunyt.392 Dinamikus, rátermett 

igazgatót veszített el vele az Árvaegylet, aki képes volt a gazdasági válság éveiben életben 

tartani az árvaházat. Merész terve, a saját nyaraló építése, a nehezebb esztendőkben lehetővé 

tette az árva gyermekek gazdaságos üdültetését. Számos reformintézkedése nem jelentett 

szakítást az árvaház nevelési rendszerével, sem szellemiségével, hanem a folytonosságot 

biztosította. A Brocskó-féle kissé már elavult pedagógiai rendszert a kor követelményeihez 

igazította. Elődjéhez hasonlóan árvaatyához méltó, erkölcsös életet élt, amelyről a 

növendékek példát vehettek. Működése alatt az árvaházat mindvégig kiváló oktatási 

intézménynek tartották.     

 

Háborús évek-az utolsó korszak (1936-1952) 

 

Az árvaház jóhírének megrendülése 

 

 Az igazgatói állásra tíz pályázat érkezett,393 de egyik pályázó sem bizonyult Brocskó 

Lajoshoz vagy Nikelszky Zoltánhoz hasonló egyéniségnek, azaz született árvaatyának. Az 

Egylet a pályázatok elbírálásánál figyelembe vette a pedagógiai gyakorlatot, valamint az 
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árvaházi nevelőmunkában és az adminisztrációban való jártasságot. Követelmény volt a 

társadalmi akciók lebonyolításában és a közhatóságokkal való érintkezés terén szerzett 

tapasztalat. A korábbi választásokhoz hasonlóan felmerült, hogy miután eddig minden 

igazgató evangélikus volt, most az új igazgató református legyen. Ideiglenesen Alapi Istvánt, 

az egykori növendéket és tanítót, a fővárosi szeretetház nyugalmazott igazgatóját bízták meg 

az igazgatói teendők ellátásával, talán nem utolsósorban azért, mert megelégedett a családja 

teljes ellátásával és az igazgatónak biztosított cseléddel, külön fizetést pedig nem igényelt.394 

1936. május 1-jétől véglegesítették.395 

 Alapi István elsőként azt kérte, hogy a választmány ismét tegye lehetővé a 

tejfogyasztást. Az elnök és az elnöknő nagyobb összeget adományoztak tejre, több 

választmányi tag csatlakozott hozzájuk.396 Tekintélyes összeghez jutottak az 1936 májusában 

rendezett első szeretetvendégségből, így március 1-től ismét kapott tejet minden növendék.397 

Az új igazgató úgy gondolta, hogy a fúvós hangszerek károsak az egészségre, feloszlatta a 

fúvószenekart, a hangszereket pedig értékesítette.398 

 A taglétszám emelkedését elősegítendő módosították az Egylet alapszabályát. A 

rendes tagokat ezután két kategóriába sorolták: az „A” kategóriába azok kerültek, akik évente 

10 pengőt fizettek, a „B” kategóriába az évi 5 pengőt fizetők tartoztak.399 

 1936 nyarára a Belügyminisztérium tárgysorsjátékot engedélyezett, melynek fődíja az 

idők változásai jelképeként egy gépkocsi volt. A 30 000 sorsjegyből 21 000 darabot adtak el. 

A gépkocsit az egyik el nem adott sorsjegy nyerte meg, így az autót értékesítették. 12 368 

pengő bevételre tettek szert, amit teljes egészében az árvaházi épület felújítására 

fordították.400 A balatonszárszói nyaralót egész nyárra kiadták, ezért a személyzet 28 

gyermekkel Tahi községben nyaralt.401 Az igazgató 1936 októberében jelentette be, hogy az 

árvaháznak nincsen több tartozása,402 így az eladott városmajori telkek árát már részvényekbe 

fektethették, valamint kicserélhették az árvaház cipő- és ruhakészletét.403 

 1937-ben Patay Tiborné báró Prónay Iphigéniát kérték fel fővédnöknőnek.404 

Ugyanebben az évben kötöttek szerződést a HÉV-vel, melynek alapján a vállalat minden 
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nyáron gyermekeket küldött a balatoni nyaralóba, s így az igazgatónak többet nem kellett 

fáradságos munkával nyaralókat toboroznia.405 Az első évben 129, a következő évben 225 

gyermeket küldött a HÉV a szárszói nyaralóba. Az árvaházi gyermekek egy részét a Soli Deo 

Gloria ugyancsak szárszói üdülőjében helyezték el. Nemcsak az árvák nyaraltatásának teljes 

költségét fedezte az üdülési díj, hanem jelentős összeg maradt meg az árvaház számára is.406 

 1938 decemberében az Egyedül Vagyunkban Kovács Imre407 volt növendék (1923-

1927 között) „Uradalmi kulcsár fia vagyok” című cikkében súlyos rágalmakkal illette az 

árvaházat, többek között azzal, hogy éheztették a növendékeket. A cikk nagy felháborodást 

váltott ki. Kovács kortársai és más egykori növendékek is számos cikkben cáfolták meg a 

vádakat. Az Egylet feljelentette Kovács Imrét rágalmazásért, akit a bíróság szóbeli és írásos 

bocsánatkérésre kötelezett.408 

 1939-re a bentlakók létszámát 91 főre csökkentették, de tervbe vették, hogy ha az 

árvaházat bővíteni tudják, akkor ismét több diákot vesznek fel.409 1938-ban egy második 

emelet ráépítésének költségeit Hoffer Imre 100 000 pengőre becsülte.410 1939-ben Krüger 

Aladár, a VII. kerületi római katolikus egyházközség elnöke felajánlotta, hogy az árvaházat 

cseréljék el egy II. kerületi Marcibányi téri ingatlanra, amelyen egy 60 személyes 

szeretetotthon állt. Ezen a nagyobb telken az árvaház új épületet építhetett volna.411 Az építési 

terveket azonban a háború kitörése miatt nem tudták kivitelezni, így végleg elvetették az új 

árvaház építésének gondolatát.  

 1940-ben megegyeztek a fővárossal, hogy a rendszeres élelmiszersegélyekért cserébe 

szeptembertől felvesznek tíz, a főváros által kijelölt protestáns árvát.412 

 1940-ben napvilágra került, hogy az igazgató 7200 pengő körüli összeggel 

megkárosította az árvaházat. A vizsgálat során tettét nem tagadta, és október 8-án lemondott. 

Munkakörét az ügyész és az ellenőr vették át, az igazgatói teendőket ideiglenesen Vízaknai 

Tamásra, volt növendékükre bízták. A pénztár és a háztartási ügyek vitelét Schmidt Jenőné, a 

gondnoknő vállalta  át.413 

 

                                                 
405 EOL. 8. cs. 1937. VI. 21. 9. 
406 EOL. 8. cs. 1938. V. 11. 18. 
407 Szociográfus, író, politikus (szül. 1913., megh. 1980.). Magyar Nagylexikon. XI. köt. 391. o.  
408 EOL. 8. cs. 1939. I. 27. 4., IX. 27. 3. 
409 EOL. 8. cs. 1939. IX. 27. 12. 
410 EOL. 8. cs. 1939. VI. 30. 13. 
411 EOL. 8. cs. 1939. XII. 15. 5. 
412 EOL. 8. cs. 1940. V. 30. 17. 
413 EOL. 8. cs. 1940. X. 16. 3. 
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Vargha Sándor igazgatósága (1940-1944) 

 

 A választmányi ülésen megint felvetődött a leendő igazgató vallásának kérdése. 

Többen javasolták, hogy most először végre legyen református igazgató, hiszen a diákok is 

fele-fele arányban oszlanak meg a két egyház közt. Egy református igazgató a reformátusok 

adakozókedvét is felélesztené. Az ellentábor szerint az Egylet eredendően evangélikus 

alapítású, s a nagy alapítványokat mindig evangélikusok tették, és a reformátusok közül került 

ki már két elnök is, Ballagi Mór és Kovácsy Sándor.414 Abban egyeztek meg, hogy 

ideiglenesen Vargha Sándor rozsnyói evangélikus alesperest nevezik ki igazgatónak az 1940. 

november 1-je és 1941. szeptember 1-je közötti időszakra.415 Feleségét, a budapesti 

tanítóképző gyakorlóiskolájának szaktanárnőjét pedig felvették a választmányba. Megbízták 

az árvaházi iskola szakmai ellenőrzésével.416 Raffay Sándor kezdeményezésére egy szűkebb 

bizottságot állítottak fel Ravasz László, Raffay Sándor, Kemény Lajos, Szabó Imre, Bilkei 

Pap István és Vetsey Aladár részvételével. A résztvevők a két protestáns egyház és az árvaház 

kapcsolatát vitatták meg, és a rendezetlen kérdések megoldására tettek javaslatot.417 

 Az új igazgató helyreállította az árvaház megszokott rendjét, az ellenszegülő 

alkalmazottakat menesztette. A két távozó tanító helyét betöltendő, körülbelül húsz jelölttel 

tárgyaltak, több közülük el is kezdett tanítani, de néhány nap után távozott. A háborús évek 

válságos hangulatára jellemző, hogy a végleg maradók közül az egyiket nem megfelelő 

magatartása miatt a következő évben elküldték. A gondnoknőt kitartó munkával sem tudta az 

igazgató takarékosságra szorítani, sőt az mások jelenlétében tiszteletlenül beszélt vele.418 

1942 nyarán a Fébé egyik diakonisszája vállalta el a gondnoki teendőket.419 Vargha a rossz 

magatartású diákokkal szemben sem halogatta a szigorú fellépést, két rossz magatartású 

gyermeket azonnal elküldött.420 A növendékek részére zenetermet rendezett be, a vallás és 

közoktatási miniszter adományából pedig felújította és berendezte az 1919 óta nem használt 

alagsori tornatermet.421 

                                                 
414 Uo. 11. 
415 Uo. 
416 EOL. 8. cs. 1940. XI. 18. 18. 
417 EOL. 8. cs. 1940. X. 16. 13. 
418 EOL. 8. cs. 1942. VI. 30. 3. 
419 EOL. 8. cs. 1942. X. 15. 11. 
420 EOL. 8. cs. 1942. VI. 5. 24. 
421 Uo. 
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 A Belügyminisztérium szociális felügyelősége évi 12 000 pengőt utalt ki az 

árvaháznak, cserébe a gyermekek 25 százalékának kijelöléséért. Az ajánlott diákok kitűnően 

tanuló reformátusok vagy evangélikusok lehettek.422 

  A választmány Vargha munkáját megfelelőnek értékelte, ezért 1942. november 1-jétől 

véglegesítették.423 

 Az 1942-es évet az Árvaegylet 30 000 pengő hiánnyal zárta,424 így a következő évben 

kénytelenek voltak az elemi iskola bejáró növendékeinek tandíját felemelni. Az elemi 

iskolában mind a 132 hely be volt töltve, 117 bejáró diák járt ide. Az árvaházban gondot 

okozott a tanítóhiány: egy tanító távozott, egy pedig bevonult katonának. Helyükre csak 

frissen végzett pedagógusok jelentkeztek.425 

 

Az Árvaház ostrom alatt és után 

   

 1944-ben a tanév április 4-én befejeződött. Az egyre gyakoribb bombázások miatt két 

héttel később az árvák és a személyzet leköltözött Balatonszárszóra. A nyaralóba két hónapra 

elegendő élelmiszerkészletet, az árvaház teljes ruhakészletét és az értékesebb eszközöket 

vitték magukkal. A beköltözést megelőzően 12 vaskályha beszerzésével tették téli 

tartózkodásra alkalmassá az épületeket.426 Vargha igazgatót a nyár elején az Evangélikus 

Egyházegyetem főtitkári posztjára hívták meg. Új feladatai nagymértékben igénybe vették 

erejét, ezért az Egylet úgy határozott, hogy igazgatóhelyettes kinevezésével tehermentesíti. Az 

igazgatóhelyettes Ruzicska László, a fővárosi evangélikus leánygimnázium vallástanára 

lett.427 Ő intézte az árvaház budapesti ügyeit, és megbízatása alatt beköltözhetett az igazgatói 

lakásba, ahol egy cselédet és minden más az igazgatónak és családjának járó ellátást 

biztosítottak neki. 1944. július 5-én határozatot hozott az Egylet vezetősége az árvaház 

szétválasztásáról külön fiú- és leányárvaházzá, valamint két különálló épületbe 

költöztetéséről.428 1944 augusztusa és 1945 augusztusa közötti elnökségi ülésekről nem 

maradtak fenn jegyzőkönyvek, valószínűleg nem is tartottak szabályos üléseket. Az első 

közgyűlés a háború után 1947-ben zajlott le. Ezen közgyűlés jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy  

1944 őszén kétszer menekültek meg a katonai beszállásolás alól: bár az árvaház kapuján kint 

                                                 
422 EOL. 8. cs. 1942. II. 13. 8. 
423 EOL. 8. cs. 1942. X. 15. 8. 
424 EOL. 8. cs. 1943. I. 14. 10. 
425 EOL. 8. cs. 1943. XII. 9. 9-22. 
426 EOL. 8. cs. 1944. III. 22. 12-13. és V. 10. 11. 
427 EOL. 8. cs. 1944. VII. 5. 1. 
428 EOL. 8. cs. 1944. VII. 5. 2. 
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volt a svédek védőtáblája, mégis csak az igazgató és a tanárok erélyes fellépésével sikerül 

eltávolítani a bejutni szándékozókat. Az ostrom alatt 45 gyermek maradt az árvaházban, 

akiket nem sokkal karácsony után költöztettek le az óvóhelyre. Itt egy gyermek skarlátos lett 

és másokon is hasonló tünetek mutatkoztak, de egy közelben lakó orvos lelkiismeretes 

törődése megakadályozta a járvány kitörését.429 Az ostrom alatt az egyik tanító nyomtalanul 

eltűnt. Az épület a harcokban megrongálódott ugyan, de nem helyrehozhatatlanul. Elsőként 

— a romeltakarítás után — a tetőt kellett helyrehozni és az ablaküvegeket pótolni. 1946 

őszére sikerült az épület minden ablakát beüvegezni, de az ablakok egy részére csak egy réteg 

üveg jutott.430 Az épület belsejében leginkább a vezetékek szorultak felújításra. Az árvaház 

kerítése leomlott, ám csak évek múlva tudtak a javításra pénzt elkülöníteni. A budapesti 

épülettel ellentétben a szárszói nyaraló teljesen lakhatatlanná vált. A beköltözött oroszok a 

berendezésen kívül még az ajtó- és ablakkereteket is elvitték. A gyermekek csak 1947 nyarán 

utazhattak le a részben lakhatóvá tett nyaralóba.431 

 Ruzicska László ideiglenes igazgatói megbízatását 1945. szeptember 27-én 

véglegesítették.432 Az árvaház elemi iskolájában 1945. március 27-én kezdődött az oktatás, 

egyelőre csak a két felújított betegszobában.433 A korábban bejáró tanulók szüleivel levélben 

tudatták, hogy az iskola újra működik, így szeptemberben négy osztályba 150 tanuló járt,434 

1946-ban 160,435 1947 tavaszán pedig már 170 diák tanult az árvaházi elemiben.436 1947 

júniusában az árvaházi elemi iskolát államosították. Az állami iskola igazgatójának Ruzicska 

Lászlót nevezték ki. Ő az utasításoknak megfelelően belefogott, hogy az elemi iskolát 

nyolcosztályos általános iskolává szervezze át az őszi tanévkezdésre. Az árvaházi iskolát egy 

augusztus végén kelt határozat végül mégis megszüntette.437 Az iskolabeszüntetés miatt az 

Egylet elesett a havonta befizetett tandíjaktól, egyik állandó és megbízható bevételi forrásától. 

A pénz gyors elértéktelenedése miatt különben a kisebb alapítványok már korábban teljesen 

jelentéktelenné váltak. Elkülönített kezelésük csak az adminisztratív teendők számát 

szaporította volna, ezért együtt kezelték őket „Összevont alapítványok” név alatt.438 A háború 

után érthető okokból magánszemélyektől is egyre kevesebb és egyre kisebb értékű adomány 

                                                 
429 Az árvaházi orvos nagyon messze, a budai oldalon, lakott és nem tudta felkeresni az árvákat. 
430 EOL. 8. cs. 1945. IX. 27. 11. 
431 EOL. 8. cs. 1948. IV. 15. 17. 
432 EOL. 8. cs. 1945. IX. 27. 10. 
433 Uo. 11. 
434 Uo. 
435 EOL. 8. cs. 1946. VI. 28. 
436 EOL. 8. cs. 1947. V. 13. 17. 
437 EOL. 8. cs. 1948. IX. 2. 
438 EOL. 8. cs. 1947. V. 13. 6. 
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vagy hagyaték érkezett. A hagyományos gyűjtésekből összejött pénzösszegek pedig még az 

élelmezés költségeit sem fedezték. A pénzügyi nehézségeket súlyosbította, hogy az anyagi 

helyzet romlásával egy időben az eltartottak száma folyamatosan növekedett. Az Egylet 

mégis megpróbált minél több árva gyermeknek otthont nyújtani, így 1946-ban 85 gyermeket 

vettek fel.439 A következő évben 110 bentlakó árva élt az Egylet gondozásában.440 1948 

tavaszán 117 gyermek mellett a nevelőtestületnek és a személyzetnek — összesen 141 főnek 

— kellett teljes ellátást biztosítani. A nehézségek ellenére az árvaház tovább folytatta 

megszokott életét. A Fébé a három éve a háztartást vezető Gizella testvér mellé Margit 

testvért is kihelyezte az árvaházba. Ebben az évben nyitotta meg ismét kapuit az árvaházi 

vasárnapi iskola, ahol a két diakonissza bibliaórákat tartott, Fodor Lajos karnagy pedig 

megszervezte az árvaházi énekkart.441 

 

A végnapok, menekülés az államosítás elől 

 

 Az Egylet elnöke, Pesthy Pál 1948. január 24-én benyújtotta lemondását, utóda Kuthy 

Dezső nyugalmazott evangélikus püspök lett.442 Nagy veszteség volt, hogy az árvaház két 

elkötelezett segítője, Ravasz Lászlóné és Raffay Sándor 1948 tavaszán elhunyt. Az Egylet 

szorult helyzetében tárgyalásokat folytatott mind a református, mind pedig az evangélikus 

egyházzal. Az 1948. október 8-ára összehívott rendkívüli közgyűlés határozatot hozott arról, 

hogy vagyonából Protestáns Országos Árvaházi Alapítványt létesít, amit a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem kezébe fog átadni.443 Ez azonban a kommunista diktatúra 

kiteljesedésének idején már csak kétségbeesett utolsó mentési kísérletnek bizonyult. Az 

államvédelmi rendőrség decemberben beidézte a vezetőséget és részletes kimutatásokat kért 

az Egylet vagyonáról. A kimutatásokat a következő év elején az igazgató benyújtotta, illetve  

kérelmezte az Egylet önkéntes feloszlatásának jóváhagyását. A Protestáns Országos Árvaházi 

Alapítvány444 alapítólevélnek megfelelően húszfős igazgatótanácsot állított fel 1949. február 

2-án a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem presbitériuma. Az elnök dr. Felkay 

Ferenc, az alelnök pedig dr. Zehery Gyula lett. Az igazgatótanács többi tagja a korábbi 

vezetőségből került ki. Az igazgatótanács mellett a korábbi női választmány női bizottság 

                                                 
439 EOL. 8. cs. 1946. IV. 11. 14. 
440 EOL. 8. cs. 1947. V. 13. 17. 
441 EOL. 8. cs. 1948. IV. 15. 17. 
442 Uo. 6-7. 
443 EOL. 8. cs. 1948. X. 8. 3. 
444 Az alapítólevelet Szabó József evangélikus püspök és Mády Zoltán egyetemes felügyelő helyettes írták alá. A 
népjóléti miniszter 1949. I. 11-én 10.267/1948. szám alatt hagyta jóvá. 



 101

elnevezés alatt szerveződött újjá.445 Az igazgatótanács április 1-jén kezdte meg működését. A 

feloszlatást kimondó közgyűlés összehívásáig rendezni kellett az Egylet kezelésében maradt, 

fővárosi ingatlannal vagy kötvényekkel bíró alapítványok helyzetét. A Sopronyi Dezső, a 

Knutzen Frigyes, a Lelbach Keresztély, a Mikuscsák Pál és a Méhnert Ernőné által létesített 

alapítványok alapítólevelei az Egylet feloszlatásával kapcsolatban nem tartalmaztak 

rendelkezéseket, így az Árvaegylet alapszabályának 27. paragrafusa szerint jártak el, s az 

alapítványokat a budapesti evangélikus és a református egyház elöljáróságainak közös 

irányítása alá helyezték. Dr. Wágner János úgy rendelkezett az alapítólevélben, hogy az 

Egylet megszűnése esetén alapítványát egy bizottság kezelje, melynek tagjait a budapesti 

(Deák téri) evangélikus egyház és a budapesti (Kálvin téri) református egyház tanácsa 

delegálja. A Blaskovics Árpádné Weil Karola Alapítvány alapítólevele úgy rendelkezett, hogy 

az Árvaegylet megszűnése után az alapítvány az Evangélikus Egyházegyetem kezelésébe 

kerüljön át. Az Árvaegylet az 1949. február 5-én kelt beadványaiban felkérte a Budapesti 

Református Egyházmegyét és a Pesti Evangélikus Egyházközséget, hogy mondjanak le az 

Árvaegylet alapszabályában a 27. paragrafusban, továbbá a Wágner-féle alapítólevélben nekik 

biztosított kezelési jogukról. A kérést a Pesti Evangélikus Egyházközség egyháztanácsa 

február 21-én, a Budapesti Református Egyházmegye pedig május 12-én teljesítette. Már 

semmi akadálya nem volt annak, hogy az Árvaegylet január 26-i beadványa teljesüljön, azaz 

alapítványait a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem vegye át. Az egyleti vagyon 

rendezése után összehívták a közgyűlést. Az 1949. június 15-én tartott közgyűlésen Kuthy 

Dezső lemondott az elnökségről, az Egylet pedig kimondta önmaga feloszlatását.    

 Az árvaház belső élete megváltozott, ezzel együtt a diákok és a személyzet 

magatartása is. A korábbi szigorú fegyelem fellazult. Az árvaházi iskola megszűnése után a 

tanítókat különböző állami iskolákba osztották be, így a legtöbb tanító reggeltől késő 

délutánig távol maradt az árvaháztól. A legtöbb időt az igazgató töltötte a diákokkal, de ő is 

tanított heti 12 órában az evangélikus leánygimnáziumban. Hetente többször előfordult, hogy 

a tanárok távollétében a nagyobb gyermekek vigyáztak a kisebbekre. Az árvaházon kívüli 

iskolákba járó diákok egy részére hatottak az államilag támogatott kommunista eszmék. 

Kényszerítéssel vegyes rábeszéléssel négy idősebb diák sokakat rávett egy kérvény aláírására, 

melyben az árvaház államosítását kérték, és felsorolták kifogásaikat az igazgató és a tanárok 

ellen. A kérvényt a vallás és közoktatási miniszternek nyújtották be, de egyelőre nem lett 

foganatja.446 A Fébé 1948-ban visszahívta a házban dolgozó két diakonisszáját, helyüket egy 

                                                 
445 EOL. 8. cs. 1949. IV. 1. 2. és 6. 
446 Uo. 13. 
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gondnoknő vette át. Az új gondnoknő mind az igazgatóval, mind pedig a tanárokkal szemben 

folyamatosan megszegte a munkafegyelmet. A számára adott utasításokat nem teljesítette, sőt 

egynéhány dolog eltűnt a keze alatt, ezért fél év múlva elbocsátották. A felmondást nem vette 

tudomásul, és nem költözött ki az árvaházból, kétévi pereskedés és bírósági végrehajtás 

igénybevételével lehetett csak eltávolítani. Addig nemkívánatos jelenlétével mérgezte a 

légkört, s távozásáig hely hiányában más gondnokot sem tudtak alkalmazni. Ebben a 

kényszerhelyzetben az igazgató felesége vállalta magára a gondnoki teendőket.447 1950-ben 

egy régóta kifogásolható magatartású fűtő Szárszón megverte és a mosókonyhába zárta az 

ápolónőt. Őt is csak hosszú pereskedés útján, több mint egy év múlva sikerült távozásra 

bírni.448                      

Az árvaház megmaradását tevékenységi körének kiszélesítésével próbálták elősegíteni. 

Dr. Fejes Lajos ügyész és Sztehló Gábor lelkész javasolta, hogy az árvák mellett epilepsziás 

és más beteg gyermekeket is gondozzanak.449 1950 elején az árvaház helyzete már-már 

kilátástalanná vált. A főváros 1949. október 31-én minden természetbeni juttatást megvont, 

sőt decemberben kivette azt a 15 gyermeket, akikért havi ellátmányt fizetett. Az anyagi és 

ellátási nehézségeken úgy próbáltak segíteni, hogy egyre több helyet alakítottak át fizetővé. A 

kért díjat azonban a hozzátartozók sokszor nem voltak képesek előteremteni. 1949 

decemberére már csak 90 bentlakó gyermek maradt az árvaházban.450 A diákok távozását 

siettette az árvaház jó hírének romlása. A kisebb diákok legapróbb iskolai csínytevései miatt 

is az árvaházi nevelőket és az egyházat vádolták meg. Vaskó Editet, az egyik tanítónőt az 

igazgató többszöri figyelmeztetés után kénytelen volt nem megfelelő magatartása miatt 

elküldeni, a tanítónő ugyanis nem figyelt oda a gyermekekre és türelmetlenül viselkedett, 

ezután új tanítónőt nem tudtak felvenni. Májusban már csak 81 növendék lakott az 

árvaházban.451 1950. május 25-én kéttagú Államosító Bizottság mérte fel a budapesti árvaházi 

épületet. Kimondták, hogy az ingatlan a tanulóotthoni és iskolai célokat szolgáló berendezési 

tárgyakkal együtt állami tulajdonba kerül.452 

 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1950. szeptember 29-i közgyűlése 

megszüntette a Protestáns Árvaházi Alapítványt.453 A november 22-én kelt vagyonátruházási 

szerződésben az Evangélikus Egyházegyetemnek adták át külön kezelendő vagyonát, ami „A 

                                                 
447 EOL. 8. cs. 1949. X. 20. 11. 
448 EOL. 8. cs. 1950. XI. 9. 9. 
449 EOL. 8. cs. 1950. I. 19. 4. 
450 EOL. 8. cs. 1950. I. 19. 15. 
451 EOL. 8. cs. 1950. V. 4.  
452 EOL. 8. cs. 1950. VI. 5. 
453 EOL. 8. cs. 1950. XII. 13. 2. 
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Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Szeretet Szolgálata”454 elnevezést kapta. A 

budapesti árvaház és a balatonszárszói nyaraló „A Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem Szeretetintézménye” nevet kapta.455 A Szeretet Szolgálat élére 12 fős 

igazgatótanácsot neveztek ki, az elnöke dr. Fejes László lett. 1950 végén az árvaházban 87 

gyermeket neveltek. 50 gyermeket az Állami Gyermekmenhely helyezett el náluk napi 6 

forint tartásdíj fejében, emellett biztosították a ruhákat, a tanszereket és a gyógyszereket. Havi 

30-200 forint tartásdíjat 25 gyermek után fizettek a hozzátartozók, 12 gyermeket ingyen 

neveltek. Az Egészségügyi Minisztérium 3063/P/9-5/1950. sz. véghatározata megszüntette az 

Árvaházi Alapítványt. Ingatlanait a területileg illetékes önkormányzatoknak adta át, a fővárosi 

tanácsot pedig utasította, hogy vegye gondozásába az árvákat.456 A Szeretet Szolgálat 

elhatározta, hogy a volt árvaházi épületben a Fébé segítségével öregek otthonát hoznak létre 

hozzátartozó nélküli evangélikus, gondozásra szoruló idős férfiak számára. Az otthont tíz 

férőhelyesre tervezték. Nem sokkal később az egykori zeneteremben helyezték el az első két 

aggot.457 Az árvaházi épületben az evangélikus gimnáziumokba járó leányoknak és fiúknak is 

biztosítottak szállást. A 28 kollégistával együtt 95 diák lakott az épületben.458 Az evangélikus 

egyház arra törekedett, hogy a Rózsák terei épületet megőrizhesse. Az épületet — mivel 

nyilvánvaló volt, hogy árva gyermekeket nem nevelhetnek tovább — az evangélikus 

gimnáziumok kollégiumának és magatehetetlen időseknek otthonának próbálták megtartani. 

Már folyamodványokkal és tárgyalásokkal sem lehetett azonban tovább húzni az időt, így 

kényszer hatására az egyház 1952. március 6-án népi kollégium céljára „felajánlotta” az 

árvaházi épületet, a benne lévő intézményeket pedig feloszlatta. A hatóságok az azonnali 

kiköltözést követelték, de sikerült annyit elérni, hogy a feloszlatással legalább az iskolai félév 

végét várják ki.  

 

 

                                                 
454 Az Evangélikus Egyetemes Egyházi Szeretetintézmények Bizottságához Budapesten két idősek otthona, a 
Bosnyák téren egy nagy szeretetotthon, illetve egy dolgozó leányok otthona tartozott. Nagytarcsán volt az 
iszákosmentő misszió háza, Kistarcsán pedig a lelkészözvegyek otthona, Piliscsabán az idős diakonisszák 
otthona. Nyíregyházai, bonyhádi és albertirsai szeretetintézményeikben szellemi fogyatékos leányokat 
gondoztak. Emellett Győrben, Pécsett, Békéscsabán, Szarvason ápoltak gyermekeket és időseket. Az egyházi 
intézmények dolgozói Mátraszentimrén vagy Bagolyirtáson üdülhettek. 178/1952.  
455 EOL. 8. cs. 1951. I. 1. 9. 
456 EOL. 8. cs. 1950. XII. 13. 9. és 1951. I. 5. 10 
457 EOL. 8. cs. 1951. III. 16. 
458 EOL. 8. cs. 1951. XI. 29. 
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A Bethesda Kórház története 
 

A kórház a 19. században 

 

 

A kezdetek 

 

 A Pesti Német Református Leányegyház vezetősége már 1857-ben felvetette, hogy a 

templom és az iskolaépítés mellett fontos lenne egy felekezeti kórházat is létrehozni. A 19. 

század közepén — a nagy kórházépítések előtt — Budapesten a kórházi ágyak száma mind az 

igényekhez képest mind a nyugat-európai átlagot tekintve nagyon kevés volt. Válogatás 

nélkül csak a Szent Rókus Kórház fogadott betegeket, de az itteni viszonyok nem elégítettek 

ki minden igényt. A Német Leányegyház elképzelése szerint kórházukba a gyülekezeti 

tagokon kívül a Magyarországon tartózkodó külföldiek is felvételt nyerhettek. A kórházügyet 

dr. Bakody Tivadar orvos,459 Biberauer Tivadar460 mérnök és König lelkész karolták fel. 

Biberauer Tivadar 1864 májusában utazott el előadást tartani a Skót Szabadegyház zsinatára. 

Utazásának célja adománygyűjtés volt templomépítésre. Beszéde nagy sikert aratott, így a 

pénzadomány mellett fontos ismeretségeket is kötött. A szíves fogadtatás másik oka az volt, 

hogy elhunyt felesége John A. Stuart skót arisztokrata leánya volt. Hathetes skóciai 

tartózkodása alatt tapasztalatgyűjtés céljából számos kórházat, árvaházat, szegényházat és 

munkáslakásokat látogatott meg.461 Hazafelé betért a Rajna menti kaiserswerthi 

diakonisszaházba. Húga Hermine, akit abban az évben avattak diakonisszává, áprilisban írott 

                                                 
459 Bakody József (1795-1845), az édesapja a kolera elleni homeopatikus gyógymódjával nemzetközi hírnévre 
tett szert. Az akadémikus orvostudomány hívei eredményeit kétségbe vonva csalás vádjával bíróság elé 
állították, de gyógyult betegeinek tanúvallomásai alapján felmentették. Tivadar (1825-1911) hű maradt apja 
elméleteihez, orvosi munkája mellett számos egyesület alapításában (pl. Nemzeti Tornaegylet) és intézmény 
létrehozásában közreműködött, szépírói tevékenységet folytatott. Görgey mellett részt vett a szabadságharcban, 
majd Bécsben és Lembergben az orvostudomány tanulmányozásával foglalatoskodott. 1961-ben tért vissza 
Magyarországra, 1865-ben tizennégy kollégájával megalapították a Magyar Hasonszenvi Orvosegyletet. 1873-
ban a második homeopátiás tanszék vezetésére kérték fel, ahol a homeopátikus terápia gyakorlatát oktatta 1904-
ig. Kóczián-Kölnei: Homeopátia Magyarországon. 28., 36., 48-49. o.     
460 (1829-1913) Biberauer Mihály lelkész fia fiatalemberként részt vett a szabadságharcban, 1849-ben vasúti 
mérnöki diplomát szerzett. Egész életére nagy hatással volt az 1853-ban elnyert angliai ösztöndíj, a szakmai 
tapasztalatok mellett megismerkedett a Skót Szabad Egyházból kiinduló, a protestáns egyházak belső 
megújulásáért küzdő Evangéliumi Szövetség munkájával. Hazatérése után a magyarországi ébredés egyik 
ösztönzője, számos jótékony egyesület létrehozásában közreműködött (Evangéliumi Legényegylet, Evangéliumi 
Árvaápoló Egylet, Kék Kereszt). 1867-től a nyugati indóház főnöke lett és a magyarországi vasútvonalak 
kiépítésének műszaki irányítója. 1881-ben az ő irányítása alá került hazánk összes vasútvonala. Hermine leánya 
a kaiserswerthi diakonisszaintézetben szerzett tanítónői oklevelet, majd diakonissza lett, Bejrútban huszonkét 
éves korában elhunyt. Bodoky Á.: A Biberauer-Bodoky család. 2-3. sz., BBGY. 195/16. 
461 Bodoky II. 51-53. o. 
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levelében biztatta testvérét, hogy beszéljen az ott működő Fliedner lelkésszel néhány 

diakonissza Magyarországra küldéséről.462 Biberauer Tivadart szívélyesen fogadták 

Kaiserswerthben és a súlyosan beteg Fliednerrel is tudott beszélni. Biberauer útja után néhány 

évig csak elméletben foglakoztak a kórházalapítással. A gyakorlati megvalósítást egy váratlan 

betegség mozdította elő. Történt ugyanis, hogy egy Miss Mackichan nevű előkelő skót hölgy 

Magyarországon keresztül utazott Konstantinápolyba, de hazánkban súlyosan megbetegedett. 

König lelkész baráti körébe tartozott, ezért tőle kért segítséget. Kórházban nem sikerült 

elhelyezni a beteget, így dr. Bakody a saját lakásán gyógyította. Miss Mackichan felépülése 

után nagy összegű adományt tett egy református kórház létrehozásának segítésére. Megindult 

az adománygyűjtés Magyarországon és külföldön is. Nehéz feladat volt a kórház számára 

megfelelő épületet találni. Az első bérleménynél a szomszédok félve a ragályos betegségektől 

arra kényszeríttették a tulajdonost, hogy mondja fel a bérletet. A kifizetett bérleti díj is 

odaveszett. A második alkalommal majdnem így jártak, de a kiszemelt ingatlant (Rózsa utca 

5.) végül Bakody doktor vásárolta meg és adta bérbe az egyháznak. Az új, a kor elterjedt 

orvosi gyakorlatát követő homeopatikus kórházat,463 mely a Bibliában szereplő gyógyító 

forrásról kapta a nevét, 1866. január 1-én Török Pál református püspök avatta fel. Az „L" 

alakú, földszintes épületben két rendelő, két 3-3 ágyas betegszoba, egy-egy szoba az 

ápolónőnek és a cselédnek, konyha és kamra kapott helyet. Betegápolásra ideiglenesen egy  

betegellátásban jártas nőt alkalmaztak. Közben folytak a tárgyalások a kaiserswerthi 

diakonisszaházzal. Kaiserswerth kikötötte, hogy csak a részletes szerződés megkötése után 

indítják útnak a diakonisszákat. A kórháznak gondoskodnia kell a diakonisszák védelméről, 

                                                 
462 Bodoky II. 43. o. 
463 Samuel Hahnemann német orvos egyetemista korában görög, latin, héber és arab gyógyszerészeti 
szakmunkák fordításából tartotta el magát, az ókori munkák tanulmányozása közben ő is a hippokratesi-elvre 
(hasonlót a hasonlóval gyógyítani) támaszkodva dolgozta ki terápiás módszerét, melyet 1796-ban tett közzé a 
Hufelands Journalban. (Később: Organon der Heilkunst) Álláspontja szerint a beteg és az egészséges szervezet a 
folyamatos egyensúly megtartásának képességében különbözik egymástól. A homeopátiás gyógyszer nem a 
hiányzó anyagokat pótolja, hanem a szervezet központi irányításába szabályozó módon avatkozik bele. A 
homeopatikus gyógymód megszületése pillanatától kezdve nagy vitákat váltott ki, a látványos eredmények 
ellenére időről időre kuruzslónak bélyegezték a módszer híveit. Köhler: A homeopátia tankönyve. 3-7. p. A 
Habsburg Birodalomban 1837-ben oldották fel a homeopata orvosok működését tiltó rendelkezést. 
Magyarországon az 1820-as évek elején kezdte meg működését az első homeopatikus módszert alkalmazó 
intézmény, a nagyváradi homeopátiás lelkibeteg-gondozó. Hazánkban1833-ban Blesz városi orvos alapította 
Kőszegen az első homeopatikus kórházat, amelyben járó- és fekvő-, lelki- és fertőzőbetegeket láttak el. 1838-ban 
Vezekényi Horner István, az elismert homeopata hozta létre a báró Orczy család támogatásával a huszonnégy 
ágyas gyöngyösi kórházat, amelyet közkedveltsége miatt 1872-re százhúsz ágyassá bővítettek. Pesten a második 
homeopatikus kórházat gróf Zichy Józsefné kezdeményezésére 1870-ben nyitották meg, amely Erzsébet 
királynéról, a fővédnökéről az Elisabethinum nevet kapta. A kórház főorvosa Hausmann Ferenc (az 1871-ben 
alakult tudományos kutatásokra szakosodott első homeopatikus egyetemi tanszék vezetője), majd halála után a 
fia, Hausmann Lóránd lett. A betegeket irgalmasrendi apácák ápolták. 1874-ben a főváros Szent Rókus 
Kórházában hetven ágyas hasonszenvi osztályt hoztak létre Bakody Tivadar irányítása alatt. Kóczián-Kölnei: 
Homeopátia Magyarországon. 21-23., 39., 41. o. 
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biztosítaniuk kell lelkigondozásukat, egészségvédelmüket és szabadidejüket. A szerződést a 

Német Református Leányegyház képviseletében Pesten dr. Bakody Tivadar, Biberauer 

Tivadar, Anton Hornung és Rudolf König írták alá 1866. március 14-én. Ezt a példányt 

március 19-én látta el kézjegyével Julius Disselhoff Kaiserswerthben. A szerződés 

Magyarországon még szokatlanul széleskörű jogokat biztosított a munkavállalóknak, és 

pontosan megfogalmazta kötelességeiket. A korszerű német közegészségügyön és kegyes 

egyházi szellemen alapult. Ugyanakkor tükrözte az anyaház tagjait szigorúan összetartó és 

ellenőrző törekvéseket is. A megállapodás előírta,464 hogy a diakonisszák a kórház 

elöljáróságának felügyelete alatt végzik a betegápolást, átveszik a gazdasági és a belső 

igazgatást (1-2. par.). Alkalmaztatási szerződésüket, megfelelő indoklással és egynegyed 

évvel előre, mindkét fél felbonthatja. A kórházi elöljáróság kérheti az egyes testvérek 

leváltását és az anyaház is visszahívhatja őket. Az útiköltséget — betegség esetét kivéve — 

mindig a távozást kezdeményező fél viseli. Az anyaház szükség szerint 8-10 napos 

időtartamra ellenőrzéssel megbízott főnöknőt vagy diakonisszát küldhet a kórházba. Az 

anyaház igazgatósága továbbra is állandó összeköttetésben marad diakonisszáival és őket 

szükség esetén otthoni elöljáróságuk előtt képviseli, személyes ügyeikben segítséget nyújt 

(19-20. par.). A diakonisszák kötelezik magukat, hogy az orvosi utasításokat valamennyi 

gyógyászati és diatetikus rendelkezés szerint pontosan végrehajtják (1-2. par.) A testvérek 

munkáját külön házirendben szabályozták, amelyet a kaiserswerthi anyaháznak is jóvá kellett 

hagynia. A diakonisszák éjszakai ügyeletet csak háromnaponta vállalhatnak (3. par.). A 

kórház teljes ellátást, orvosi ellátást és gyógyszert, esetleg tisztességes temetést biztosít 

számukra (13. par.). Minden diakonissza négyévi pesti szolgálat után hosszabb, családja 

körében vagy az anyaházban töltendő szabadságra jogosult, amelynek minden költségét a 

kórház fedezi. Továbbá az intézmény az évi rendes üdülőszabadság költségeihez köteles 10 

tallérral hozzájárulni.  A diakonisszákkal egy épületben más alkalmazottak nem lakhatnak (3. 

par.). A kórház a diakonisszákat egy nappaliból, és egy három ágyas hálóból álló száláson 

helyezi el. A szállás fűtésének, világításának költségét a kórház viseli (13. par.). A testvérek 

férfi betegeket nem fürdethetnek, öltöztethetnek. Sem férfi, sem pedig női tetemek 

boncolásakor nem lehetnek jelen. Erre a két utóbbi feladatra férfi betegápolókat szükséges 

alkalmazni, ezeknek alkalmazására és elbocsátására a diakonisszák jogosultak. E férfiak 

végzik a vízhordást, a kertgondozást és az egyéb házimunkákat a testvérek utasításai szerint 

(3. par.). A diakonisszák vasárnaponként a nyilvános istentiszteleteket látogatják, hétköznap  

                                                 
464 Bodoky II. 110-112. o. 
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részt vesznek a gyülekezeti alkalmakon, de csak egymást felváltva és úgy, hogy mindig 

maradjon ügyeletes. A betegek lelki gondozását a felekezet szerint illetékes lelkész végzi. A 

testvérek a protestáns betegeknek naponta felolvasnak a Bibliából, illetve az anyaházuktól 

kapott építő olvasmányokból. Kívánatos a betegek számára hetente egy rövid istentisztelet, 

esetleg bibliaóra is (1-2. par.). Kiemelten, külön paragrafusban (11. par.) említik meg a főként 

gyülekezeti szolgálatra rendelt testvért. Feladata a gyülekezet szegényeinek felkeresése. A 

tapasztalatokról jelentést kell tennie a kórház vezetőségének. Részt vesz a kórházi elöljáróság 

gyülekezetgondozási ügyeket tárgyaló ülésein és előterjeszti javaslatait. Ahol lehet, lelki 

gondozói szolgálatokat végez az egyházi utasításoknak megfelelően. Ahol ezt nem kívánják, 

igyekszik „a szíveket az Isten félelmében és szeretetében folyó életével és szolgálatával az 

Úrnak megnyerni". Beteg és szegénygondozási célokra ágynemű- és fehérneműraktárt tart 

fent. A gyülekezet leányainak varró-, kötő- és foltozóórák tartásával szolgál, vasárnapi iskolát 

létesít, gondoskodik a cselédekről. Ezen utóbbi feladatokkal főként vasárnap foglalkozik. 

 Az első két diakonissza Sophie Wehn és Adelheid (Etelka) Höser 1866. június 2-án 

érkezett meg, rövidesen felvették az első betegeket a kórházba. A porosz-osztrák háború kb. 

14000 sebesültje közül július végén sokan kerültek Budapestre, így a fogadásukra felállított  

hadikórházak hamar beteltek. König lelkész rendszeresen látogatta a sebesülteket, valamint 

több gyűjtést szervezett a javukra. A sebesültek számára tépést, ágyneműt, fehérneműt, ruhát, 

bibliákat és hasznos olvasmányokat gyűjtöttek össze a Német Leányegyházban. A gyülekezet 

ajánlotta fel a katonai hatóságoknak, hogy sebesülteket is fogadnak. A kis kórház hamar szűk 

lett. Biberauer Theodor július 25-én levelében arról számol be húgának, hogy hat katonát 

ápolnak a kórházban. A testvérek már a saját szobájukat is átadták a betegeknek. A 

gyülekezeti adományok segítségével az ágyszámot 12-re emelték fel, s ebből 11 volt 

betöltve.465 A kórház helyhiány miatt ideiglenesen arra kényszerült, hogy a lábadozókat egy 

szomszédos család két szobájában helyezze el. De nem csak a helyhiánnyal kellett 

megküzdeni. A rengeteg munka a diakonisszákat is nagyon megterhelte. Adelheid tüdőbajos 

lett és szigorú fekvést írtak elő neki az orvosok. A beteg testvér helyére felvett ápolónő pedig 

vérmérgezést kapott, így Sophie ápolta az összes beteget, köztük több tífuszost. 

 

 

 

 

                                                 
465 Bodoky. II. 120. o. 
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Új nehézségek, új lehetőségek 

 

A főváros az 1868. évi LVI. törvénycikkben biztosított kisajátítási jogával élve 

hozzálátott egy modern sugárút létrehozásához, ezért a nyomvonalba eső telkeket 

megvásárolták a tulajdonosoktól, ezek közé tartozott a kis kórház telke is. 1871-ben a 

Fővárosi Közmunkák Tanácsa felhívta a kórház elöljáróságát a telek átengedéséről szóló 

tárgyalások megkezdésére. A vezetőségre óriási teherként nehezedett a váratlan helyzet, 

hiszen a kórház további léte az ő ügyességükön múlott. Az alig két éve vásárolt telek vételárát 

még csak felerészben törlesztették, vagyis az intézménynek hatalmas adóssága volt, eddig 

napról-napra tartották fent magukat. Az 1870-es években a telekárak annyira felszöktek, hogy 

reményük sem lehetett megfelelő ingatlant szerezni. Továbbá attól tartottak, ha egyszer 

ideiglenesen felfüggesztik a betegellátást, akkor soha többé nem tudják majd újra kezdeni a 

munkát. Végül a vezetőség a peres eljárást mellőzve békés úton egyezséget kötött a Fővárosi 

Közmunkák Tanácsával, amelynek elnöke gróf Tisza Lajos figyelembe vette az intézményben 

folyó nemes munkát és megpróbált a lehető legtöbbet segíteni nekik, így az egyezség minden 

korábbi várakozásukat felülmúlta. Ingatlanaikért 86 300 forintot kaptak, emellett egyévi 

haladékot biztosítottak a költözéshez: ismét a vezetőségen múlott, vajon élni tud-e az új 

lehetőséggel. Szerencséjükre tudomást szereztek a Hermina úti Bartl-féle villa466 eladásáról, 

ahol egy tágas, akár száz ágyat is befogadó épületet nagy, szépen gondozott kert ölelt körül. 

Az új épület ellen szólt, hogy a Városligeten túl, az üdülőövezetben állt, így a betegek csak 

hosszadalmas utazással érhették el, illetve az elöljáróságnak számolnia kellett a szállítási 

költségek megnövekedésével. De a városon kívüli fekvés elvitathatatlan előnyének vélték a jó 

levegőt, a nyugodt körülményeket, és nem utolsósorban a kedvező árat. Vállalva a későbbi 

nehézségeket 1871 márciusában 60 431 forintért megvásárolták az épületet, hamarosan 

megérkezett a belügyminiszter engedélye a kórház megnyitásáról.467 A vétel ellen azonban a 

főváros óvást nyújtott be, azzal érvelve, hogy a kórház megrontaná a Városliget levegőjét és a  

talaját, mert a területet még nem csatornázták. A Belügyminisztérium, miután megvizsgálta a 

körülményeket, elutasította a főváros tiltakozását és korábbi engedélyét fenntartotta, de azzal 

a megszorítással, hogy a főváros, ha nem megfelelőek a feltételek, bármikor költözésre 

                                                 
466 A villát Johann Bartl építette Pollack Mihály tervei alapján, sokáig nyaralószállóként üzemelt. A tulajdonost 
„a kávés” néven egész Budapest ismerte, mivel ő bérelte az Angol Királyné kávéházat és vendégfogadói is 
voltak, 1870-ben hunyt el. Búza P.: Herminamező fejezetek egy városrész történetéből. 38-43. o. 
467 1872. V. 23-án költözött át a kórház az új épületbe, ahol négy ággyal külön szobát rendeztek be a beteg 
gyermekek fogadására. Zsindely S.: A Bethesda-Kórház története. 12-13. o. Más forrás szerint a kórház 1872. 
VI. 12-én nyitotta meg kapuit az átköltözés után. Brüll K.: Orvosok és kórházak Pest-Budán. A legrégibb időktől 
a városok egyesítéséig. 116. o. 
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szólíthatja fel a kórházat, amit az három éven belül köteles végrehajtani. E megszorító 

rendelkezés miatt az elöljáróság nem tudhatta, mikor kell újra költözniük, a bizonytalanság 

ellenére a korszerű feltételeket állandó fejlesztésekkel, újabb és újabb beruházásokkal mégis 

biztosítani tudták. 

A kórház várostól távoli fekvésének köszönhetően az 1872-ben nagy méreteket öltött 

kolerajárvány az intézményben nem ütötte fel a fejét, bár több fertőzöttet ápoltak az 

elkülönítő részleg szobáiban. 1874-ben jelentősebb változás következett be az orvosi karban, 

mivel dr. Bolemann Gyula, a kórház sebésze távozott posztjáról, helyébe pedig dr. Lippnert 

vették fel alorvosi minőségben, azzal a feltétellel, hogy a közelben lakjon a sürgős esetek 

minél gyorsabb ellátása érdekében. A sebészeti ellátást igénylő betegek ellátását dr. Verebély 

vállalta el ingyen. Az ágyszám növelésének az új épületben csak a rendelkezésre álló 

ápolószemélyzet kis száma állta útját, mert bár minden erővel megpróbáltak diakonisszákat 

toborozni, mégis alig akadt jelentkező, a külhoni anyaház pedig nem tudott több segítséget 

küldeni. Az első magyarországi születésű leány 1873-ban jelentkezett, így vele együtt három 

testvér látta el a betegeket.  

A Bethesda kórház 1876-ban ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. A gyógyult 

betegek száma híven tükrözte, mekkora munkával hozták létre az intézményt az alapítók, 

milyen naggyá fejlődött szinte a semmiből, mert az elmúlt évek folyamán 2339 beteg 

részesült náluk egészségügyi ellátásban, akik közül 1524 magyarországi születésű, 815 pedig 

külföldi volt.     

A kórház köré települő szomszédok időről időre követelték a kórház megszüntetését, 

1881-ben a három közvetlen szomszéd beadványára a főváros majdnem élt a minisztériumi 

rendeletben biztosított jogával, majd 1884-ben újabb beadvánnyal fordultak a kórház ellen. 

Bár a hatósági vizsgálatok a kórház körül mindent rendben találtak, a képviselőtestület tagjai 

mégis egyre inkább a bezáratás felé hajlottak, de Steiger Gyula, a Pesti Hazai Bank igazgatója 

meggyőzte őket arról, hogy a fővárosnak szüksége van erre az intézményre, hiszen főleg 

szegényeket ápolnak kedvező körülményeket biztosítva, akikről a Bethesda nélkül nekik 

kellene gondoskodni. A beszéd megváltoztatta a képviselők véleményét, így a felszámolást 

kérelmezőket örökre elutasították.468 

1885-ben a főváros felhívására a kórház részt vett a Városligetben megrendezett 

országos kiállításon, ahol képekkel, grafikonokkal, valamint szépen illusztrált kötettel 

                                                 
468 MREZSLT. 20. 3. d. 6. a. A Bethesda Kórház gondnoksága által a Fővárosi Tanácshoz benyújtott kérelem, 
hogy a kórházat ne szüntessék meg. 1884. 
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mutatták be mindennapi áldozatos munkájukat. Jól összeállított kiállítási anyaguk nagy 

érdeklődést keltett, sőt a kiállítás nagy aranyérmét is nekik ítélték.469 

1886-ban ismét változás történt a kórház orvosi karában, a feladatát a kezdetektől 

lelkiismeretesen végző dr. Bakody Tivadar főorvos más irányú elfoglaltságai miatt lemondani 

kényszerült, helyébe dr. Bakody Árpád, a fia került, de ő néhány hónap múlva életét vesztette. 

Utána dr. Baudis Antalt nevezték ki a kórház élére. 

A Bethesda kórházban jó körülmények közt, kedvező ápolási díjért gondoskodtak a 

rászorulók gyógyításáról, továbbá az Állatkertig közlekedő lóvasút megkönnyítette az 

odajutást, ezért egyre többen keresték fel az intézményt, ismét napirendre került az ágyszám 

növelése. A leggazdaságosabb megoldást választották, vagyis a meglévő épülethez új 

emeletes szárnyat toldottak, amelyet a régi épületrésszel fedett folyosó kötött össze. Ide 

helyezték el a testvérek lakóhelyiségeit, a konyhát, a fehérnemű- és élelmiszerraktárakat, az új 

szárny emeletén pedig egyedülálló hölgyek részére otthont létesítettek.470 A diakonisszák 

létszáma azonban továbbra sem az új férőhelyek arányában növekedett, mert 1881 után, 

amikor felvették a második magyarországi jelentkezőt, újabbak nem nagyon akadtak, és ha 

elvétve jelentkezett valaki, az nem bizonyult az ápolónői munkára alkalmasnak. A hazai 

protestáns közvéleményben még nem tudatosult, mi a diakonisszák valódi feladata, így sokan 

azt hitték, hogy a testi vagy lelki fogyatékkal élő leányok számára jelent boldogulási 

lehetőséget. Átmeneti megoldásként az egyházközség nőtagjai vállalták, hogy rövid 

tanfolyam elvégzése után segítenek a betegápolásban. 1891-ben König, az idős 

igazgatólelkész egészségi állapota miatt nyugalomba vonult és külföldre távozott. Helyébe 

Gladischefsky Károlyt választották, aki bár más ügyekben széleskörű elfoglaltságai miatt nem 

szentelhetett elég figyelmet a kórház ügyeinek, mégis minden erejével azon volt, hogy 

diakonisszákat toborozzon.471 Ennek érdekében hosszabb előadókörutat tett a Bácskában. 

Hamarosan megérkeztek az első jelöltek, és 1894-ben hat leányt vettek fel, de több jelölt és 

testvér távozott is ugyanebben az évben, így végül tizennégy testvér látta el a betegeket három 

jelölt segítségével. Az elöljáróság igyekezett a munkában kimerült diakonisszák számára 

zavartalan nyári pihenést biztosítani, így néhány hetet a kórháztól távol tölthettek, amire 

1894-ig nem adódott lehetőségük. Ebben az évben egy hálás beteg szobi telkét kis házával 

együtt a Bethesda kórházra hagyta, és kifejezetten kérte, hogy a testvérek részére üdülőt 

                                                 
469 Zsindely S.: A Bethesda-Kórház története. 15. o. 
470 Uo. 15-16. o. 
471 MREZSLT. 20. 2. d. 4. b. 12/1904. 
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rendezzenek be. 1894 májusában vehették birtokba az első diakonisszák a Salem nevet viselő 

kellemes nyaralót.                             

 

A kórház és a diakonisszaintézet válsága 

 

  Az 1903 márciusában összehívott rendkívüli közgyűlésen Viktor Bernát, a 

Leányegyház presbitériumának tagja, a kórházi elöljáróság volt tagja, valamint Victor János, a 

Skót Misszió tanítója szenvedélyes kirohanásokban bírálták Biberauer Richárdot472 és 

édesapját. Az ülés Haypál Benő, az elnök megfontoltságának köszönhetően nem fajult 

botránnyá. Bár a hangoskodók nem bizonyultak erősebbnek, Biberauer Richárd további 

munkája ellehetetlenült, emiatt posztjáról lemondani kényszerült. Vele együtt apja is 

lemondott a presbitériumi tagságáról.473 Távozása után a lelkész reformterveit helyeslő 

tizenkét diakonissza azonnal kérte áthelyezését, a kórházban hat testvér maradt. Közülük 

Klimó Mártát nevezték ki főnöknőnek, de ezt a feladatkört nem tudta ellátni, a testvérek 

kezdeményezték „rémuralmának” felszámolását.474 A megüresedett lelkészi helyre sem akadt 

jelentkező Magyarországon, a Német Leányegyház a kórház vezetőségével egyetértésben a 

kaiserswerthi anyaintézet segítségét kérte. A diakonissza-ügyekben jártas Rothscheidt475 

lelkészt küldték hazánkba, hogy a kórházi és a Német Leányegyház második, újonnan 

szervezett lelkészi állását is betöltse. Szerződésben kötelezte magát a magyar nyelv 

elsajátítására, a kórház pedig a magyar nyelvű betegek lelki gondozásához, továbbá havi egy 

magyar nyelvű bibliaóra tartására Pap Károlytól, egy magyarul jól beszélő egyházi személyt 

kért. Mivel a magyar kérelmezők vállalták, hogy továbbra is a kaiserswerthi szabályoknak 

megfelelően működtetik a diakonisszaházat, az anyaház új főnöknőt küldött.476 Az erős 

akaratú és szigorú Ulgrin Ágnes477 érkezése hírére 1903 júliusában további három testvér 

hagyta el a kórházat, ahol három diakonissza maradt szolgálatban hat próbatestvérrel.478 A 

kaiserswerthi fegyelemhez szokott főnöknő megdöbbenve tapasztalta, hogy a magyarországi 

testvérek mennyire máshogyan, lazábban viselkednek, az alapításkor rögzített működési elvek 

                                                 
472 (1872-1939) Biberauer Tivadar és Pospesch Mária fia teológiai tanulmányainak befejezése után Bálványoson, 
majd Tiszaroffon tevékenykedett lelkészként, ezután Kolozsváron hitoktatói állást vállalt. 1899 közepén 
választották meg a Bethesda kórház lelkészének. Bodoky Á.: A Biberauer-Bodoky család. 4. sz., BBGY. 195/16. 
473 MREZSLT. 20. 2. d. 4. b. A Bethesda Kórház megvételét megelőző zűrzavaros időszak ügyiratai. 1903-1904. 
12/1904. 
474 MREZSLT. 20. 1. d. A vizsgálóbizottság 1904. II. 27-én kelt jegyzőkönyve. 
475 A kölni evangélikus kórházban kaiserswerthi diakonisszákkal dolgozott együtt. 
476 MREZSLT. 20. 1. d. A vizsgálóbizottság 1904. II. 27-én kelt jegyzőkönyve. 
477 Az aacheni kórházban töltött be vezető posztot, emellett pedig a rajnamelléki evangélikus nőegyesület által 
alakított önkéntes ápolónői tanfolyamot vezette. 
478 MREZSLT. 20. 1. d. A vizsgálóbizottság 1904. II. 27-én kelt jegyzőkönyve. 
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nem érvényesülnek. A főnöknő utasításainak ellentmondtak, a betegeket nem látták el időben, 

sőt képzetlennek és műveletlennek bizonyultak. A kórház színvonala valóban alacsonyra 

süllyedt, eluralkodott a fegyelmezetlenség, ami veszélyeztette a gyógyítás eredményességét. 

A szemléletbeli eltérésre jellemző, hogy a közvélemény sem egyértelműen ítélte meg a 

helyzetet. A protestáns egyházon belüli, sőt még egyházon kívüli személyekkel is kapcsolatba 

léptek a főnöknő lejáratása érdekében. Az orvosok sem mindig az előírásnak megfelelően 

bántak a betegekkel, gyakran igazolatlanul hiányoztak, ezért köztük és a diakonisszák között 

egyfajta hallgatólagos megállapodás született egymás hibáinak leplezésére. Ulgrin Ágnes 

azonban nem tűrte el a kórházban, és főleg a testvérek körében eluralkodott állapotokat, ezért 

a kórház elöljáróságához fordult panaszával. Az intézmény vezetői a főnöknővel együtt 

megpróbáltak rendet teremteni. Kaiserswerthből két tapasztalt diakonisszát kértek a 

magyarországi testvérek nevelésére, kérésük teljesítését megígérte az anyaház. A tizenhat éve 

a kórház élén álló főorvost megkísérelték rábírni arra, hogy többet figyeljen a fegyelemre és a 

szakmai színvonalra, de a figyelmeztetésnek nem lett foganatja. Hiába emlékeztették 

kötelességeire a diakonisszaképzésben, működése alatt egyetlen betegápoló tanfolyamot sem 

tartott a testvéreknek, sem a figyelmeztetés előtt, sem pedig utána. A Leányegyház 

presbitériuma dr. S. G. Weisst kérte fel az orvosi szolgálat szakmai ellenőrzésére, de a 

főorvos ezután sem szentelt több időt kötelességeinek és továbbra is megkísérelte lejáratni, 

Viktor Bernáttal egyetértésben, a kórház vezetőségét. Fenntartásaik ellenére a főorvost mégis 

megerősítették a homeopatikus osztály élén, aki az iránta tanúsított jóindulatot azzal a 

meglepő kijelentéssel honorálta, hogy a kórházban évek óta nem létezik ilyen osztály, és ő 

sem alkalmazza már ezt a kezelési módot.479 Mire 1903 októberében elbocsátották. A kórház 

bentlakó orvosáról kiderítette a vezetőség, hogy nem csak munkafegyelmével voltak 

problémák, hanem a főorvos egyetemi diploma nélkül alkalmazta, ez pedig törvényellenes 

eljárás. Az elbocsátott medikus azonnal csatlakozott a reformellenes táborhoz, és ő irányította  

a kórház elleni sajtóhadjáratot. Klimó Mártával480 állandó ellenszegülése miatt nem lehetett 

együttműködni, végül 1903 decemberében vált meg tőle a kórház. A hírre a másik két 

                                                 
479 MREZSLT. 20. 2. d. 4. b. 12/1904. A század utolsó évtizedeiben a hagyományos allopatikus orvostudomány 
látványos eredményei következtében háttérbe szorította a hasonszenvi gyógymódot, a nagy homeopata 
orvosegyéniségek elhunytával alig maradt néhány képviselője a módszernek, mivel az egyetemen a homeopátia 
csak fakultatív tantárgy volt, de ők sem akarták kitenni magukat kollégáik rosszallásának. Így szakember 
hiányában a homeopatikus kórházak homeopata főorvosaik halála után lassanként áttértek a hagyományos 
gyógymódra. Bakody a század végén megpróbálta új irányba terelni a hasonszenvi módszert úgy, hogy a 
homeopátia és az allopátia közti éles határokat elmosva egy új, szintézisen alapuló kezelési módot akart 
kialakítani. Kóczián-Kölnei: Homeopátia Magyarországon. 51., 55-57. p.  
480 Wehn Zsófia összeférhetetlensége miatt a lőcsei kórházba küldte el, de nem sokára összekülönbözött az 
orvosokkal, akik kérték az elhelyezését. Betegeket ápolni nem akart, más munkakörben pedig a testvérek nem 
akartak vele együtt dolgozni. MREZSLT. 20. 2. d. 4. b. 12/1904.  
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diakonissza is bejelentette távozási szándékát, arra hivatkoztak, hogy ha nem mennek el 

önként, majd kiteszik őket egyik napról a másikra. A kórház ápolószemélyzet nélkül nem 

üzemelhetett volna, emiatt a vezetőség ideiglenesen római katolikus vallású, világi ápolónőket 

alkalmazott, ezzel újabb támadási felületet nyújtva ellenfeleiknek. A sajtó elhíresztelte, hogy 

az ápolónők a beteg gyermekek körében szentképeket osztogatnak, és vallásuk elhagyására 

buzdítják őket, a valóságban azonban az alatt az öt hónap alatt a kórházban egyetlen 

gyermeket ápoltak, aki nem váltott felekezetet. A főnöknő és a kórházi vezetőség elleni 

támadások ettől kezdve mindennaposak lettek, a sajtóban valóságos lejárató kampány indult 

ellenük.481 Beadványban fordultak a Német Leányegyház presbitériumához, illetve az 

anyaegyház beavatkozását követelték éppen azok a személyek, akik ez ellen mindig a 

leghevesebben tiltakoztak. A sajtóban és a beadványban különféle vádakat terjesztettek. Azt 

állították, hogy Klimó Mártát betegsége miatt tették ki az utcára, a többieket meg elüldözték. 

A kórház vezetősége a diakonisszák ellehetetlenítésére törekszik, majd eltávolításuk után az 

egyházi jelleg megszüntetésével világi intézménnyé alakítják. Azok a gáncsoskodók, akik 

Biberauer lelkészt a magyarizálás vádjával távolították el, most germanizálással vádolták a 

főnöknőt a sajtóban, s a közvélemény és a mérvadó körök nemzeti önérzetének legkényesebb 

húrjait pendítették meg. A rágalom szerint nem engedte meg, hogy a diakonisszák egymással 

magyarul beszéljenek, sőt eltiltotta őket a magyar nyelvű vallásos irodalomtól, illetve durván 

bánt velük. A kaiserswerthi anyaház ebben a kényes helyzetben jobbnak látta Ulgrin Ágnest 

visszahívni, a német lelkész nem sokkal utána, a következő év februárjában távozott.482 A 

kórházi elöljáróság belátta, hogy a régi személyzettel nem tudnak együtt dolgozni, így a még 

állományban lévő, de a Bethánia árvaházában szolgáló két diakonisszát is, akik egyébként 

betegeket sohasem ápoltak, idős koruk miatt nyugdíjba küldték. Mivel a diakonisszaintézet 

csak a próbatestvérekkel nem működhetett tovább, hivatalosan megszűntnek nyilvánították. 

Ez nem jelentette azt, hogy többé nem akartak diakonisszákat alkalmazni. A vádak 

kivizsgálására a budapesti református anyaegyház és a Német Leányegyház vegyes 

bizottságot hozott létre. Első ülésüket 1904. február 20-án tartották, ezen felvetődött, hogy a 

március elsején távozó német lelkész helyére az anyaegyház Biberauert rendelje ki. De ezt 

akadályozta az anyaegyház és a Német Leányegyház 1900-ban létrejött megállapodása, amely 

                                                 
481 A reformellenes kör vadabbnál vadabb híreket terjesztett el különböző bulvárlapokban. Az egyik változat 
szerint Biberauer azért távozott, mert a főnöknő kijelentette, hogy nem akar magyar szót hallani a kórházban. A 
főnöknő a betegekkel kegyetlenkedett, az orvosokkal udvariatlanul viselkedett. Egy másik cikk egyenesen arról 
számol be, hogy a főnöknő magához hívatta az orvosokat (!). A kórházban üldözte társait (a másik három 
diakonissza valójában szlovák és német származású volt) és a magyarokat. Elődjét, Márta testvért letette a 
mosókonyhába mosónőnek. A hírek megbízhatóságát jól mutatja, hogy egyik cikkben sem sikerült a szerzőnek a 
főnöknő nevét pontosan leírni (Ungssen, Neugren stb.). MREZSLT. 2. d. 4. b. Újságcikkek. 
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értelmében az anyaegyház a kórház számára sem rendes lelkészi állást nem szervezhet, sem 

fölötte felügyeleti jogot nem gyakorolhat. A megállapodás kinevezést lehetővé tevő 

módosításáig ideiglenesen a leányegyház presbitériuma folytatott tárgyalásokat Biberauerrel, 

az anyaegyház pedig felmentette a hitoktatót segédlelkészi munkája alól. Külön 

vizsgálóbizottságot állítottak fel, amelynek Haypál Benő, dr. Vámossy Károly, Kiss Károly, 

Werdtlandt Károly, Ludwig Tivadar, dr. S. G. Weiss és Biberauer Richárd voltak a tagjai.483  

A bizottság kihallgatta az ügyben érintett tanúkat és megvizsgálta a kórház ellen 

felhozott vádakat, valamint felmérték a kórház műszaki állapotát. A tanúk vallomásai alapján 

a bizottság megállapította, hogy a főnöknő elleni vádak hamisak. Egyedül az étkezőasztalnál 

tiltotta meg a magyar beszédet, de csak azoknak a testvéreknek, akik a német nyelvet még 

nem beszélték tökéletesen. A testvérek felettesük kárára visszaéltek magyar nyelvtudásukkal, 

a nyelvüket alig értő Ulgrin Ágnes jelenlétében kizárólag magyarul beszéltek, így akarták 

felbőszíteni. Soha nem tiltotta meg a magyar nyelvű kegyes irodalom olvasását és ilyen 

könyvek birtoklását, sőt a betegeknek magyar újságokat járatott és ugyanilyen nyelvű kegyes 

könyveket szerzett be. Állítólagos magyarellenességének ellentmond az, hogy ő maga kérte 

meg a kórház vezetőségét, tegye lehetővé anyanyelvük elsajátítását, egy tanítónőt bíztak meg 

ezzel a feladattal. Emellett magyarországi vezető pozícióját eleve ideiglenesnek tekintette, 

vissza akart térni Németországba, miután sikerült megfelelő utódot nevelnie. A vizsgálat 

feltárta a kórházban tapasztalt személyi, szakmai és infrastrukturális hiányosságokat. A 

kórházépület a modern követelményeknek nem felelt meg, mert a zeg-zugos, kicsi és sötét 

kórtermek többsége nem jól szellőzött. A berendezés elavult, a matracok tisztátalanok voltak. 

A betegek nem kaptak kórházi öltözéket, hanem saját ruháikat használták, amelyek 

rendszerint nem feleltek meg a kórházi higiéniai feltételeknek. A személyzet a használt 

kötszereket és a többi kórházi hulladékot nem megfelelően kezelte, mivel a kertben egy 

nyitott gödörben tárolták, szerencséjükre a tiszti főorvos nem fedezte fel körútjai során, mert 

sűrű bokrok takarták. A kórház kertje az épülethez hasonlóan elhanyagolt képet mutatott. Ha 

az intézmény az újonnan alapított kórházakkal lépést akart tartani,484 külső-belső 

átalakításokra szorult. Az intézmény vezetői és az egyház egyaránt belátták, hogy a kórház 

megmentésére más út nincsen, csak a modernizálás. Emellett nem tűrt halasztást a megfelelő 

egészségügyi személyzet munkába állítása. A magyarrá lett Budapesten joggal paradoxonnak 

                                                                                                                                                         
482 MREZSLT. 20. 1. d. A kórház elöljáróságának levele a vizsgáló bizottsághoz. 1904. III. 24. 
483 MREZSLT. 20. 1. d. Jegyzőkönyv. 1904. III. 12. 
484 1885-től kezdve Budapesten nagy szabású kórházépítési-korszerűsítési program vette kezdetét. Megépültek 
az egyetemi klinikák, a Szent László, a Szent István és a Szent János kórházak. 1867 és 1913 között a kórházi 
ágyak száma a négyszeresére növekedett.  
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tűnt, hogy egy kórházban német nyelvű és szervezetű diakonisszák ápolják a németül egyre 

kevésbé beszélő, sőt mit sem értő betegeket. Nem kisebb gondot okozott a diakonissza-

utánpótlás, mert új jelentkező a század végén egyáltalán nem akadt. Wehn Zsófia 

harmincnyolc éves szolgálati ideje alatt harmincöt, főleg magyarországi német és szlovák 

nemzetiségű protestáns leányt vett fel, de a jelentkezők fele már a próbaidő alatt távozott.485 A 

magyar nemzetiségű protestáns leányokat pedig a német nyelv kötelező használata tartotta 

vissza a szolgálattól. A Német Leányegyház és a  kórház elöljárósága úgy döntött, hogy a 

magyarországi viszonyokhoz alkalmazkodva kaiserswerthi szellemben, de az anyaháztól 

függetlenül magyar diakonisszaházat kell szervezni. A szervezőmunka legnagyobb részét 

Biberauer Richárd vállalta magára. 

 

A Bethesda második korszaka 

 

A Filadelfia Diakonisszaszövetség megalakulása  

 

Biberauer Richárd ígéretéhez híven hozzáfogott az első magyar diakonisszaegylet 

felállításához, ebben a megerőltető munkában hasznos útmutatásaival segítette Vischer Márta, 

a felesége. Biberauer Richárd leendő hitvesével svájci tanulmányútján ismerkedett meg a 

berni diakonisszaházban, amelynek élén Vischer lelkész állt. Biberauer 1903. május 21-én, 

áldozócsütörtökön, a budai református templomban tartott prédikációjával jelentette be 

alapítási szándékát. Ezt követően a fiatal házaspár lakásán486 összegyűltek a magyar 

diakonisszaügy elkötelezett egyébként a református egyházon belül különböző lelki 

irányzatokat képviselő hívei, körülbelül harminc fő, köztük a Biberauer család tagjai, Szabó 

Aladár, Haypál Benő, Kováts Lajos, Vargha Gyuláné. A megjelentek ünnepélyesen 

elhatározták a Filadelfia Diakonissza Szövetség megalapítását, amely nevét a Jelenések 

könyvének harmadik fejezetéből, a filadelfiai gyülekezethez írott levélről kapta. „Az Isten 

igéjéből vett Filadelfia névvel egyfelől azt óhajtották kifejezni, hogy diakonisszaszövetségünk 

éppoly szegény és gyarló és tehetetlen volt, mint az a Filadelfiának nevezett kisázsiai 

gyülekezet, másfelől azonban hirdetni akarták e névvel, hogy a filadelfiabeli gyülekezetnek 

adott isteni ígéretet, az –íme nyitott ajtót adtam elődbe ígéretét- hit által magukévá tették, 

egyedül az Úrban vetik reménységüket, tőle várnak erőt, sikert és segítséget.”487 Az első 

                                                 
485 MREZSLT. 20. 1. d. A kórház elöljáróságának levele. 1904. III. 24. 
486 Pauler utca 11., Bodoky R.: Anyaházi diakónia. 218. o. 
487 Jelentés a Filadelfia diakonissza-egylet munkájáról. 1903-1908. 1. o. 
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adományt az új egylet javára Biberauer Tivadar adta, mégpedig ezer koronát. Pázmány 

Herminát és Hennet Ilonát, az első két jelöltet a fiatal pár háromszobás lakásának egyik 

szobájába költöztették be, rövidesen csatlakozott hozzájuk Pécsi Berta és Pécsi Anna. Az 

egylet tagjai elhatározták, hogy kitartó munkával, széles körű tájékoztatással felkeltik a 

magyarországi protestáns lakosság érdeklődését a diakonisszaügy iránt. Első és egyben 

legfontosabb feladatuknak érezték, hogy megismertessék az érdeklődőkkel, mit tesznek 

embertársaik megsegítése céljából a testvérek. Kiadványaikban, cikkeikben így határozták 

meg ki a diakonissza: „A diakonissza oly evangeliumi protestáns vallású, komoly, józan 

gondolkozású és tiszta erkölcsű hajadon vagy gyermektelen özvegy, aki Krisztus és 

embertársai iránti szeretetből indíttatva beteget ápol (kórházakban vagy magánházaknál), 

gyülekezeti szegényeket látogat, árva gyermekeket nevel, iskolában tanít.”488 Az egyletbe 18 

és 32 év közötti jelölteket vettek fel, akik testben és lélekben egyaránt erősek, illetve tudtak 

írni, olvasni és számolni, varrni, kötni, főzni és mosni.489 A felvételre alkalmas jelölteket az 

első évben kezdő testvéreknek nevezték, ez alatt az idő alatt sötét színű, egyszerű, egyforma 

szabású ruhát hordtak. Az anyaház a teljes ellátáson kívül főkötőt, gallért és kötényt adott 

nekik. Apróbb kiadásaikról a szüleik vagy a rokonaik gondoskodtak, továbbá ők fizették a 

Budapestre utazás költségeit, sőt a visszautazásét is, ha a kezdő testvér önként visszalépett 

vagy alkalmatlannak találták. Egy év után a kezdő testvéreket segítő testvérekké fogadták, ők 

a felavatott testvérekhez hasonlóan minden ruhájukat az egylettől kapták, sőt zsebpénzt is 

biztosítottak nekik.490 A valóságban a felvett leányok egyéni képességeiktől függően egy-

három évig töltötték a jelöltidejüket a diakonisszaintézetben, majd a diakonisszaruhát felöltve 

próbatestvérként dolgoztak. Rendszerint tíz év után avatták (szentelték) fel azokat a 

próbatestvéreket, akik a követelményeknek minden tekintetben megfeleltek. Megkezdték a 

diakonisszák elméleti és gyakorlati képzését. A betegápolás alapjait dr. Thaly Lóránttól 

tanulták, dr. Lumnitzer Ágoston javaslatára a dr. Pajor-féle hidegvíz-gyógyintézetben 

masszázst és vízgyógy gyakorlatokat tanultak. Télen a Bethánia egylet által meghirdetett 

belmissziói kurzuson könyvvitelre és levelezésre oktatták őket, emellett a németül nem 

beszélő testvérek német nyelvoktatásban részesültek. A testvérek megfelelő szakmai 

gyakorlat nélkül nem kezdhették meg a kórházi munkát, bár egyikük egy magyar, egy másik 

pedig egy svájci kórházban dolgozott több éven át. Az egylet vezetősége a legjobbnak azt 

tartotta volna, ha valamelyik diakonisszaintézetben sajátíthatnák el a betegápolás alapjait. 

                                                 
488 A Filadelfia Diakonissza-Egylet évkönyve. 1909. 12. o. 1. 
489 Uo. 12. o. 2. a-d. 
490 Uo. 13. o. 2. e. 
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Szerencsére 1903 őszén Thielle-Winkler Éva, a miechowitzi (Szilézia) diakonisszaintézet 

vezetője néhány napig Biberaueréknél vendégeskedett, és megismerve a Filadelfia 

nehézségeit, felajánlotta, hogy a magyar testvéreket küldjék hozzájuk szakmai gyakorlatra. Az 

első két testvér már szeptember végén útnak indult, a másik két testvér 1904 márciusában. A 

megfelelően képzett testvérek 1904. március 23-án kezdték meg munkájukat a Bethesda 

kórházban, bár eleinte a konyhai, háztartási teendőket látták el, majd a mosókonyha vezetését 

vették át. A vezető lelkész kérésére két tapasztalt német diakonissza érkezett a Bethesdába, 

hogy az ő útmutatásaik alapján megszervezhessék a szakszerű betegápolást. 1905-ben a 

Filadelfia tizenkét diakonisszája ellátta a kórházi, a háztartási és az irodai teendőket is, ekkor 

már a német testvérek segítsége nélkül. 1906-ban a Filadelfia Diakonissza Szövetséget 

egyletté alakították át. Első elnöknek Szabó Aladárt választották meg. 

 

A kórház modernizálása 

 

A kórház megmentői nagy lendülettel fogtak hozzá a fejlesztéshez. Először a 

felgyülemlett rengeteg limlomot vitették el, majd rendbe tették a kertet. Schulek János 

útmutatásai alapján korszerűsítették az épületet, az apró kórtermek válaszfalait lebontották és 

világos, szellős, nagy szobákat alakítottak ki, emellett új mosókonyhát, fertőtlenítőszobát 

építettek. A berendezést pedig korszerűre cserélték.491 A betegek részére külön házirendet492 

fogalmaztak, amit kórházi tartózkodásuk alatt be kellett tartaniuk. Ekkor vezették be a 

kötelező kórházi ruha viseletét, így elkerülték, hogy egyes betegek kétes tisztaságú 

ruhaneműket viseljenek az intézményben. A megújult kórház hamarosan visszaszerezte régi 

hírnevét, egyre több segítségre szoruló beteg kereste fel.493 

 Az intézményben folytatott magas színvonalú munka jutalmaként a belügyminiszter a 

kórházat nyilvános joggal ruházta fel 1906. január 30-án. A nyilvános jog megszerzésével a 

gyógyító munka régi akadályai hárultak el, s új lehetőségeket biztosított a továbbfejlődésre. A 

betegfelvételt nem befolyásolta ezentúl a kezelés várható időtartama, mert korábban csak 

rövidebb időre tudtak felvenni rászorulókat nem tudván előre, vajon megtéríti-e majd valaki a 

kezelési költségeket. Az igazgató-főorvosi feladatokat ebben az időben dr. Kertész József 

egyetemi magántanár látta el, aki az újonnan kialakított sebészeti osztályt vezette. A 

                                                 
491 MREZSLT. 20. 2. d. 4. b. 12/1904.  
492 MREZSLT. 20. 1. d. 3. a., c. Házirend a Bethesda kórház betegei számára. 
493 Míg 1903-ban 19 221 ápolási nap volt a kórházban, addig 1912-ben 32 097. MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. A 
Budapesti Bethesda Első Magyarországi Diakonissza-Kórház évi jelentése 1912. 3. o. 
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belgyógyászati osztály munkáját dr. Thaly Loránt irányította.494  Szükségessé vált külön 

szakorvos foglalkoztatása, aki az orr-fül-gégészeti betegeket kezeli, illetve második bentlakó 

alorvosé.495 A gégészeti ambulancia élére dr. Laub Lászlót helyezték.  A nem régen létesített 

nőotthont megszüntették, és a felszabadult három szobában különszobákat alakítottak ki, hogy 

az emelt térítési díjat vállaló tehetősebb betegek számára kényelmesebb körülményeket 

teremthessenek.  

A nagyra nőtt kórház fenntartása egyre nagyobb terhet rótt a múlt század utolsó 

évtizedei óta egyre inkább fogyatkozó Német Leányegyházra, illetve a presbitérium tagjai 

közül sokan úgy érezték, hogy a magyar diakonisszák beköltözése óta mintegy kiszorultak 

saját kórházukból. Végül arra a döntésre jutottak, hogy felajánlják a Filadelfiának a kórház 

megvételét, bár a frissen alakult egylet szűkös anyagi lehetőségei miatt egyelőre nem 

gondolhatott az intézmény megvételére. Az egylet választmánya felkérte a magyar református 

egyházat a kórház megvételére, de a közel két évig tartó tárgyalások még sem vezettek 

eredményre, így a német leányegyház utolsó lehetőségként még egyszer felajánlotta a magyar 

diakonisszaegyletnek a kórház megvételi jogát. Az egylet választmánya nem tudta elképzelni 

a Filadelfia működését saját kórház nélkül, s úgy döntöttek nem várnak tovább, hanem inkább 

egy merész vállalkozással megpróbálnak győztesen kikerülni a csapdahelyzetből, ezért 

bejelentették vásárlási szándékukat. Elhatározásukat siker koronázta, s 1909 tavaszán 245 035 

Koronáért a Filadelfia tulajdonába került a kórház.496 A vételárból 70 000 Koronát kellett 

kifizetni egy év alatt, három egyenlő részletben, a visszamaradó összeget az alapítványok 

tették ki, amelyeket a német leányegyház az épületekbe és a felszerelésbe fektetett be, így az 

ezekkel kapcsolatos követeléseket az új tulajdonosnak kellett felvállalnia.  

Betegforgalmuk a nyilvános jelleg megszerzése után jelentősen megemelkedett,497 a 

külön szobák iránt sem csökkent az érdeklődés, így az ápolási díjak biztos anyagi hátteret 

biztosítottak a kórház működéséhez. A Filadelfia Diakonissza Egylet és a Bethánia Egylet 

tagjai és támogatói gyűjtőíveikkel keresték fel a hívőket, valamint a Mustármag és a 

Keresztyén Szövetség című lapokban is közzétették felhívásukat, lelkes munkájukkal egyetlen 

év alatt 52 000 Korona adományt és kamatmentes kölcsönt szereztek a Bethesda 

                                                 
494 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. A Budapesti Bethesda Első Magyarországi Diakonissza-Kórház évi jelentése 1912. 
2-3. o. 
495 Csia Sándor, Szentpétery Gyula. Zsindely S.: A Bethesda-Kórház története. 19. o. 
496 MREZSLT. 20. 2. d. 4. a. A Bethesda Kórháznak a Filadelfia által való megvételével kapcsolatos iratok és az 
adásvételi szerződés. 1909. V. 24. 
497 „Kórházunk felszerelése és keretei között betegforgalma fejlődésének legvégső határát érte el.” 1911. évi 
jelentés. 
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megsegítésére.498 1910 februárjában a reméltnél sokkal rövidebb idő alatt végre sikerült 

törleszteniük a vételkor felvett banki tartozásaik utolsó részletét,499 az elöljáróság 

hozzáfoghatott a kórház további fejlesztéséhez. Az év végén készült el az intézmény első 

röntgenlaborja, a következő évben bevezették a villanyáramot, sőt a műtő felszerelését sem 

mulasztották el korszerűsíteni.500 Az évek óta magas színvonalon működő, széles körű ellátást 

biztosító egészségügyi intézményt a hatóságok felkérték, hogy vegyen részt az 

orvosképzésben, s két diploma előtt álló gyakornokot foglalkoztasson. Ekkor kezdték meg a 

diakonisszák rendszeres oktatását, s a leányok az igazgató-főorvos irányítása alatt a 

Vöröskereszt és a Gondviselés egylet ápolónői tanfolyamának anyagát sajátították el, ami 

megfelelt a legmodernebb követelményeknek. Az elsősegélynyújtás mellett az emberi 

szervezet felépítéséről és működéséről szerezhettek pontosabb ismereteket, valamint a 

gyakoribb betegségek és sérülések kialakulásáról, kezeléséről tanultak. Emellett  

megismerkedhettek a legújabb tudományos eljárásokkal, berendezésekkel. 1912-ben tizenkét 

testvér tette le az ápolónői vizsgát, s vehette át a képesítését igazoló bizonyítványt.501 A 

fővárosi tiszti főorvos utasítására a kórház konyháját kétszeresére bővítették, valamint új 

eszközökkel szerelték fel.502 A Bethesda bekerült a legjobb hírű fővárosi kórházak körébe.                              

 

„Alkony, éjszaka, hajnal”503 1914-1920 

 

Az 1914-es esztendő biztató kilátásokkal kezdődött a Bethesda számára. Az egylet 

megvásárolta a Hermina út 37. számú ingatlant és ide költöztették át a diakonisszák egy 

részét, valamint az igazgató-lelkész családját. Lehetőség adódott a kórházi osztályok 

bővítésére. Mivel a VI. kerületben és a Városligeten túli külső területen nem működött 

szülészeti osztály, a főváros megígérte, hogy az évi 10 000 Pengő rendszeres támogatás 

helyett 16 000 Pengőt utal át, ha vállalják egy szülészeti osztály megnyitását.504 A kortársak 

szerint a szülészeti osztály felállításának gondolata Borcsiczky Elemérnétől, Szarvassy László 

szemész nővérétől, a Biberauer család közeli barátjától származott. Az új osztálynak otthont 

                                                 
498 A Filadelfia Diakonissza-Egylet Évkönyve. 1909. 4. o. 
499 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1910. 
500 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1911., 1912. 3. o. 
501 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1913.  
502 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1912. 1. o. 
503 A Filadelfia és a Bethesda kórház közös évkönyvében, amely az 1917-1920 közötti évek eseményeit összegzi 
egy számban ezeket a címeket kapták az egy-egy évről szóló fejezetek. MREZSLT. 20.  2. d. A Filadelfia Egylet 
és az általa fenntartott Bethesda Kórház évkönyve. Jelentés az 1917-1920. esztendőkről. 
504 A szülészeti osztályok fenntartása magas működési költségeik miatt a kisebb kórházakra –amelyekben a 
férőhelyek száma száz körüli vagy annál kevesebb volt- óriási terhet rótt, ezért nem vállalhatta a Bethesda 
kórház a szülészeti részleg megnyitását a főváros rendszeres anyagi támogatása nélkül. 
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adó épületrészt kiürítették és helyrehozták, az osztályvezető főorvosi állásra pályázatot írtak 

ki, már csak az új berendezés hiányzott.505 A világháború kitörése miatt hosszú ideig csupán 

álom maradt az új osztály megnyitása. 

 Az elsők közt jelentkeztek a sebesült katonák fogadására, az első négy katona 1914. 

augusztus 24-én nyert felvételt.506 Először nem különítették el a többi ápolttól a 

hadisérülteket, de mivel egyre több sérült érkezett, célszerűnek látták őket külön kórházi 

részlegben elhelyezni, így a majdani szülészet üres termeit rendezték be hadikórházzá. 

Novemberben a Honvédelmi Minisztérium a Bethesdát a Műcsarnok Hadikórház kisegítő 

hadikórházává nyilvánította. Emellett a Vöröskereszt felhívására augusztus 15-től, négy héten 

át ötvennégy hölgynek tartott az igazgató főorvos ápolónői tanfolyamot a kórházban. A 

tanfolyam résztvevői a vizsgák sikeres letétele után vöröskereszt-karszalagot kaptak.507 A 

hadigondozásban való részvételhez azonban nem csak önfeláldozó szakemberekre, hanem 

megfelelő anyagi háttérre is szükség volt. A harcokban megsebesült katonák után az állam 

csupán csökkentett ápolási díjat fizetett, és a civil betegek után járó összeg sem fedezte a 

felmerült költségeket. A különbözetet magának az intézménynek kellett fedeznie. Ez 

különösen a kis kórházakra nagy terheket rótt, a következő évben sorra kérték felmentésüket a 

hadisérültek ellátása alól, a Bethesda 1915 novemberében tett így, mivel 13 000 Pengőnyi 

adósságot halmoztak fel.  

Az egyesület vezetősége szükségesnek látta, hogy az ország református gyülekezetei 

és az egyetlen református kórház között állandó információs csatorna segítse a gyámolításra 

szorulókat, ezért „Bethesda” címmel 1916 márciusától egy új lapot hoztak létre, a korábbi,  

alkalmanként szétküldött „Filadelfia Diakonissza-Szövetség Híradója” helyett.508 A lapban 

pontosan leírták, hogy kik és milyen feltétételek mellett nyerhetnek felvételt a kórházba, 

illetve a rászorulók számára milyen más lehetőségek adódnak. Rendszeresen tájékoztatták a 

gyülekezeteket a magyarországi diakóniai munka alakulásáról, valamint a kórház 

mindennapjairól. A lap nem utolsósorban lehetővé tette, hogy a kórházi vezetőség ezúton 

kérjen segítséget a hívektől. A háború utolsó éveiben a lap legfontosabb funkciója az emberek 

adakozásra sarkallása volt. A hívektől élelmiszereket, ruhaneműket, tüzelőt kértek, és név 

szerint felsorolták az adakozókat és adományaikat. A lap az eredeti tervek szerint évente 

                                                 
505 Horváth Mihályt nevezték ki főorvosnak, de ő augusztus 2-án bevonult a hadseregbe, ahol 1918. november 
16-ig szolgált. Horváth Mihály: Terhesgondozás a Bethesda kórházban. 36. o. In: A Bethesda Diakonissza 
közkórház 75 éve. 
506 Képek a Bethesdából. Bethesda. I. 1. sz. 1916. III. 1. 10. o. 
507 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1914. 
508 A lapnak 1917-ben 2127 előfizetője volt. MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1917-1920. 
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hatszor jelent meg legalább nyolcoldalnyi terjedelemben. Az első számból minden református 

lelkésznek küldtek egy-egy példányt.509  

 A nem régen megszűnt budai Batthyány Szülőotthon510 berendezésének átadásához a 

volt főorvos dr. Lovrich József közbenjárását kérték az alapító hölgyeknél, gróf Batthyány 

Ferencnénél és gróf Bánffy Györgynénél, akik a kérés teljesítésébe azonnal beleegyeztek. 

1916. március 1-én megkezdte működését kórházukban a Központi Segítő Bizottság I. 

Szülőotthona Lovrich doktor irányítása alatt, aki főorvosi fizetéséről lemondott az egylet 

javára.511 Szülésznőként azok a diakonisszák dolgoztak, akik a budapesti Bábaképző 

Intézetben nyertek képesítést. Az új osztály kezdetben több szempontból különbözött a 

régiektől. Míg a többi osztályra vidéki és fővárosi betegeket egyaránt felvettek, addig a 

szülészetre csak elvétve került be vidéki páciens. Továbbá a szülészetre nem a Bethesda 

felvételi irodájában lehetett jelentkezni, hanem a budapesti Anyavédő Osztály irodájában, a 

Városházán.512 

Éppen csak megnyitották a szülészetet, amikor már újabb tervek megvalósításán 

fáradozott az egylet és a kórház vezetősége. Az elkülönítést előíró törvények következtében 

számos tuberkulózisban szenvedő beteget kényszerültek elutasítani, a személyzet és az arra 

járók szinte nap mint nap láttak ilyen szerencsétlen betegeket a kórház kapui előtt ácsorogni. 

Egy, az előírásoknak megfelelő speciális fertőző osztály felállítása a háborús évek közepette 

teljesen lehetetlen dolognak tűnt, ezt a kezdeményezők is belátták. Mégis úgy döntöttek, hogy 

lassanként, lépésről lépésre haladva, előbb-utóbb megvalósíthatják elképzeléseiket. Először 

ezúttal is gyűjtést rendeztek, hogy a befolyó összegből a városon kívül nyaralót 

vásárolhassanak. A nyaralót kezdetben a kórház fiókintézményeként, megelőzés céljára 

akarták használni. Később ezt fejlesztették volna tovább kisebb szanatóriummá, amelyben a 

betegek a gyógyulás mellett a helyes életmódot is elsajátíthatják.513 Gróf Tisza Istvánné és 

báró Dániel Gáborné közbenjárására a kórház megkapta több feloszlott hadikórház, köztük a 

Nemzeti Munkapárt hadikórházának teljes felszerelését, azaz a műszerek mellett kórházi 

bútorokat, ágyneműket. A szanatórium berendezése és felszerelése megoldódott, már csak 

alkalmas ingatlant kellett vásárolni. Több, városon kívüli épületről kezdtek tárgyalásokat a 

                                                 
509 Biberauer Richárd: A háború hatása kórházunkra. 2-3. o., Egyesületünk közlönyéről. 6-7. o. Bethesda. I. 1. sz. 
1916. III. 1. 
510 Az intézmény 1914-ben nyitotta meg kapuit, de a következő évben orvoshiány miatt a munkájuk 
felfüggesztésére kényszerültek. A szülőotthont Lovrich József vezette, a Bethesdában a főorvosi teendőket 1918. 
december 1-ig, Horváth Mihály munkába állásáig látta el. Az idősebb professzor irányítása alatt dolgozott 
korábban a fiatalabb Horváth. Horváth Mihály: Terhesgondozás a Bethesda kórházban. 37. o.    
511 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1915. 
512 Dr. Lovrich József. 12-13. o., A mi ügyünk. 13. o. Bethesda. I. 2. sz. 1916. V. 
513 Fleischer Gyula: A kapu előtt-Mi történjék szegény tüdőbetegeinkkel? Bethesda. I. 2. sz. 1916. V. 4-6. o. 
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tulajdonosokkal, de a vásárlást végül meghiúsította a háborúval együtt járó gazdasági 

válság.514 Arra kényszerültek, hogy a szanatórium vételárát a kórház üzemben tartására 

fordítsák. 

 1916-1917 telén a kórház mindvégig teljes kapacitással üzemelt, ez a megfeszített 

munkatempó a végsőkig elcsigázta a kórházi személyzetet, sőt erőnlétüket tovább rontotta a 

nem megfelelő táplálkozás. A nagy beteglétszám miatt az egylet tagjai csak óriási 

erőfeszítéssel tudták beszerezni a szükséges élelmiszereket. Azért, hogy a betegek továbbra is 

megfelelő táplálékot kaphassanak, a diakonisszák és a személyzet fejadagját csökkentették, a 

főétkezések alkalmával többnyire köménymagos levest fogyasztottak. A kórház fennállása óta 

először országos gyűjtés megszervezésével próbáltak nehéz helyzetükön enyhíteni.515 Az 

országos gyűjtés engedélyezése mellett kisebb-nagyobb segélyekkel támogatta a Bethesda 

működését a Belügyminisztérium. A református egyház pedig a kórházi munka folytatásához 

és a diakonissza-munka támogatására utalt ki segélyeket. Az adományok kevésnek 

bizonyultak, a kórház egyre nehezebben tudott lépést tartani az egyre gyorsabb ütemben 

emelkedő árakkal. Az egylet ideiglenesen felkérte Bácsy Gyula nyugalmazott református 

lelkészt, régi támogatójukat, hogy segítsen anyagi gondjaik megoldásában. A vezetőség 

belátta, hogy az intézménynek később is szüksége lesz egy olyan személyre, aki kizárólag a 

pénzügyeikkel foglalkozik, így az új gazdasági vezetői állást előbb a választmány, majd a 

közgyűlés állandósította. Később a közgyűlés Nagy Ferenc vezetése alatt ideiglenes gazdasági 

tanácsot szervezett, amely 1918 elején kezdte meg működését. A „Bethesda” című újság nem 

váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, ezért Benkő Viktort, a dolhai lelkészt 

utazótitkárnak nevezték ki, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az egylet és a gyülekezetek 

között.516 A Belügyminisztérium nem engedélyezte az ápolási díjak inflációval arányos 

emelését, ez a kórházakat szinte leküzdhetetlen nehézségek elé állította. Az élelmiszer és más 

szükségleti cikkek árai 100 illetve 1000 százalékkal növekedtek, ezzel szemben az ápolási díj 

csupán 10 százalékkal lett több. Az ápolási díjakból befolyt összeg az élelmiszerellátás és a 

fűtés költségeit fedezte. Emellett a betegek ápolásidíj hátraléka is egyre nagyobb összeget tett 

ki. Nem tehettek mást, mint hogy bizonyos számlákat nem fizettek be, illetve banki 

kölcsönöket vettek fel. 1917 végére a kórház fehérneműkészlete annyira elkopott az állandó 

igénybevétel következtében, hogy emiatt nem üzemelhetett tovább a kórház teljes létszámmal. 

1918 februárjában betörők vitték el a fehérneműkészlet jelentős részét, később pedig a 

                                                 
514 Hírek a női diakónia mezejéről. Bethesda. I. 2. sz. 1916. V. 15. o. 
515 1916 decemberében 11 821 Koronát adományoztak a kórháznak a támogatók. Beszámoló, köszönet és kérés. 
Bethesda. 1917. II. 2. sz. 10-11. o.  
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műtőkhöz tartozó készletet. A rossz közbiztonság és a gyakori betörések miatt 

elkerülhetetlenné vált egy házőrség szervezése.517 Felvetődött az a lehetőség, hogy a kórházat 

biztonságosabb környékre kell átköltöztetni. Rendkívüli közgyűlés hozott határozatot 1918 

októberében az intézmény Budára költöztetéséről, bár a tárgyalások ezen ügyben 

megkezdődtek, az elkövetkezendő zavaros idők meghiúsították ezt a tervet. Tovább 

nehezítette a kórház munkáját, hogy a világháború után fellépő nagy járványok sem kerülték 

el a kórházat. 1917 őszén tífuszjárvány ütött ki a diakonisszák között, többen a Szent László 

kórházba kerültek, de mindenki hosszabb-rövidebb idő alatt felépült. A tífusz a következő év 

tavaszán újra felütötte a fejét az intézményben, ekkor több hétre be kellett zárni. Júniusban 

ismét e ragály miatt került hat testvér a Szent László Kórházba,  közülük egy elhunyt. 

Kevéssel ezután a spanyolnátha fertőzte meg a személyzetet.  

1919 elején a kórház vezető főorvosa Thaly Lóránt, aki 1904 óta tevékenykedett ebben 

a munkakörben lemondott, helyét Zsigmondy Zoltán vette át. A főorvos lemondása csak apró 

kellemetlenség volt ahhoz képest, ami ebben az évben a dolgozókra és az egylet elkötelezett 

támogatóira várt. Márciusban nyomasztó anyagi gondjaik közepette a közgyűlés elfogadta a 

pestújhelyi református fiókegyház presbitériumának ajánlatát és eladta nekik az ottani 

iskolaépületüket. Egykor a diakonisszák vezetésével folyt a tanítás az iskolában, de 

diakonissza jellegét már elveszítette, így nem látták akadályát az értékesítésnek, sőt mellesleg 

a fenntartás költségeitől is mentesültek. Hiába remélték, hogy az iskolaeladásból befolyt 

összeg révén majd enyhül szorongató anyagi helyzetük, a politika ismét közbeszólt, még az 

elmúlt időszaknál is emberpróbálóbb hónapok következtek. A Tanácsköztársaság az anyagi 

terhek mellett elviselhetetlen lelki nyomást gyakorolt a kórház vezetőségére és a 

diakonisszákra. A kórházi munka végzését akadályozták a szüntelenül ülésező és nem 

dolgozó alkalmazottak, akik emellett gúnyolták a testvéreket, illetve róluk és a választmány 

tagjairól hamis vádakat terjesztettek. A feljelentések eredményeképpen számos hosszadalmas 

vizsgálaton estek át. A Nemzetközi Vöröskereszt védelmének ellenére,518 különböző 

ürügyekkel, többször átkutatták az épületeket, hol tíz hordó petróleumot, hol pedig elrejtett 

katona fehérneműket kerestek. A proletárdiktatúra felemésztette utolsó tartalékaikat, mivel 

betiltották az ápolási díjak szedését. A tervek szerint a betegek ellátási költségeit a 

                                                                                                                                                         
516 MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi jelentés 1917-1920. 
517 Tisza István meggyilkolása után (1918. X. 31.), ami a kórház közelében történt, napokig lövöldöztek a 
környéken. A házőrség felállítása utáni napon „Ismét itt jártunk!” felirattal követ dobtak be az egyik ablakon. 
Bodoky R.: Anyaházi diakónia. 236-237. o. 
518 „Biberauer Richárdné svájci összeköttetése révén a Genfi Nemzetközi Vöröskereszt különös védelme alá 
helyezte a Bethesda-kórházat s ezt a külügyi népbiztosság 31.046/1919. számú határozatával elismerte.” Bodoky 
R.: Anyaházi diakónia. 237. o. 
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Közkórházak Központi Pénztára fedezte volna, de erre nem került sor, így a kórház egyetlen 

fillér bevétel nélkül maradt. Nem látszott más kiút, ezért augusztus elsején bezárták az 

intézményt, a diakonisszákat pedig haza küldték szabadságra. Felvetődött a kórházi épületek 

bérbeadása, de végül ezt a lehetőséget elvetették. Néhány hét múlva egymás után visszatértek 

a testvérek, amíg a kórházi munkát nem kezdhették újra, addig is gondoskodtak számukra 

hasznos elfoglaltságokról. Négy hétig a balatonendrédi csipkeiskola tanítónője csipkeverő 

tanfolyamot tartott nekik, majd dr. Cseh-Szombathy Gyula betegápolási kurzusán vettek részt. 

Idejüket nem csak tanulással töltötték, hanem városi missziói munkát kezdtek a református 

hívek megsegítésére, főleg a szegény egyháztagokat látogatták és gondozták. Hetente két este 

vallásos estélyeket rendeztek, leányok számára varróórákat tartottak, valamint vasárnapi 

iskolát vezettek. Körülbelül ötszáz környékbeli református család lelki gondozását vállalták 

fel. Mivel ezek a tevékenységek anyagi haszonnal nem jártak, az egyesület újabb kölcsönöket 

vett fel, ezekből fedezte a diakonisszák ellátását. Takarékossági okokból szüneteltették 1922-

ig az egylet kis újságját, addig a diakonisszaélet eseményeiről a szűk körben terjesztett 

Református Keresztyén Élet tájékoztatta az érdeklődőket.519 

 

A két világháború közti időszak 

 

Újrakezdés 

 

Az egylet vezetősége mindent megtett annak érdekében, hogy a gyógyító munkát 

minél előbb megkezdhessék, de belátták, hogy önerőből nem képesek a kedvezőtlen 

gazdasági helyzettel megbirkózni, ezért Biberauer Richárd és felesége külföldön kértek 

segítséget intézményük számára. Svájcból,520 az Amerikai Egyesült Államokból,521 s 

Hollandiából522 érkeztek az adományok, amelyekből elvégezhették a legszükségesebb 

tatarozási munkákat, de az újrainduláshoz ez az összeg sem volt elég. 1920-ban váratlanul 

segítséget kaptak a kórházi munka megnyitásához az Action Lodge Relief Fundtól, amelynek 

vezetője jelentős anyagi támogatást ígért, ha vállalják egy szülészeti osztály megnyitását. Már 

tavasszal megnyithatták angol segítséggel nőgyógyászati osztályukat és a szülészetet. Az új, 

                                                 
519 Visszapillantás. Bethesda. 1922. 1. sz. 2. o. 
520 Biberauer Richárdné egy baseli lapban hívta fel a figyelmet a Bethesda kórház áldozatos munkájára és 
nehézségeire. A megindító cikk nyomán 100 000 korona adomány gyűlt össze. MREZSLT. 20. 2. d. 5. b. Évi 
jelentés 1917-1920. 
521 Az Amerikai Magyarok Verhovay Segítő Egylete 200 000 koronát küldött a kórháznak. Uo. 
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tizenöt ágyas osztály munkáját a háborúból nem régen hazatért, erre a helyre eredetileg is 

kiszemelt, Horváth Mihály irányította. Az első hónap kedvező tapasztalatai után az angol 

alapítvány a havonta folyósított támogatás összegét a kétszeresére emelte azért, hogy az 

ágyszámot a kétszeresére növelhessék, s a szülészet mellett korszerű gyermekágyas részleget 

hozhassanak létre.523 Így a szülészeten szegény betegek részére harminc ágyat tartottak fent, 

emellett tizenegy módosabb nőt tudtak fogadni kisebb szobákban.524 Az angol alapítvány 

pénzbeli segítséget csupán egyévi működéshez ígért, de a kedvezőtlen gazdasági helyzetben 

még egy évig támogatták az intézmény működését. A kórház kihasználatlan épületrészeiben 

1920 őszétől a következő év nyaráig női üdülő, és gyermekek részére napközi otthon 

üzemelt.525 A nagy összegű külföldi támogatás megszűnése után csak emberfeletti erővel 

tudta folytatni a Filadelfia a gyógyító munkát. Az élelmiszer és más közszükségleti cikkek ára 

a háború utáni nélkülözések és az infláció miatt szinte napról napra emelkedett, ezzel 

szemben az ápolási díjak változatlanul nem, vagy csak kis ütemben növekedtek, a 

különbségből keletkezett hiányt ismételten az egylet vezetőségének kellett  előteremtenie más 

forrásokból.526 Újra felmerült az épület bérbeadásának gondolata, vagy a vagyon egy részének 

értékesítése, de hosszú távon kedvezőbbnek ítélték, ha inkább megpróbálják a kórházi munkát 

bővíteni, s az így szerzett ápolási díjakból gazdálkodni. Ezután a sebészeti osztály 

megnyitását tűzték ki célul, de majdnem  két év eltelt, mire sikerült a szükséges pénzösszeget 

előteremteni. 1924-ben Ravasz László püspök levélben kérte fel a híveket, hogy december 7-

én a kórház megsegítésére adakozzanak, felhívását a Dunamelléki Egyházkerület 

Közlönyében is közzétette. Felesége a gyűjtések megszervezésére hölgybizottságot alakított. 

A jól megszervezett országos gyűjtések eredményesnek bizonyultak, mivel 111 hazai 

gyülekezet 70 millió koronát adományozott a református kórháznak december 20-ig, 

természetesen kisebb-nagyobb összegek később is érkeztek.527 Biberauer lelkész karácsonyi 

beszédében 200-250 millióra becsülte a sebészeti osztály újraindításának költségét, így a 

Magyarországon gyűjtött összeg bármilyen magasnak tűnt, a pénzromlás folytán a 

                                                                                                                                                         
522 Négy diakonisszát fogadtak a hollandiai diakonisszaházak. Megindultak a magyar gyermekeket Hollandiába 
szállító üdülővonatok. A gyermekeket a Filadelfia diakonisszái kísérték. Biberauer lelkész Richárd fiát azért 
küldte ki nyaralni, hogy eloszlassa a szülők idegenkedését az akciótól. Uo. 
523 Zsindely S.: A Bethesda-Kórház története. 23. o. 
524 1920-ban 305 szülés és 120 műtét, 1921-ben 531 szülés és 155 műtét volt a kórházban. Az első osztályú 
ellátásért 350, a másodosztályúért 250, a harmadosztályúért 100 korona ápolási díjat fizettek a betegek, illetve 
ezen felül az orvosoknak kezelési díjat, a szülőszoba vagy a műtő használati díját, és a kötszerek árát. Rövid 
orvosi tájékoztató. Bethesda. 1922. 1. sz. 7. o.    
525 Visszapillantás. Bethesda. 1922. 1. sz. 2. o. 
526 Amíg az év elején egynapi ápolási díjból majdnem egy kilógrammnyi húst lehetett vásárolni, addig az év 
végén már csak egynegyed kilógrammot. Zsindely S.: A Bethesda-Kórház története. 24. o. 
527 Bethesda. 1924. 10-12. sz. 2. o.  
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szükségesnek még a felét sem fedezte.528 A hiányzó pénzösszeget banki kölcsönökkel 

pótolták, majd nagy erőfeszítések árán, még ugyanebben a hónapban megnyitották a húsz 

ágyas sebészeti osztályt.529 Az új osztály főorvosát, Szentpétery Gyulát nevezték ki a kórház 

igazgató főorvosává. 

 A háború elvesztésének terhével küszködő magyar társadalom általános levertségének 

közepette a Bethesda vezetése és személyzete minden elismerést megérdemlő munkát végzett. 

Az 1924-es év másik nagy eredménye a szegény református betegek ingyenes rendelésének 

bevezetése volt, akiknek csak a felhasznált gyógyszerek, kötszerek árát kellett megtérítenie.530 

A rászorulók szegénységi bizonyítványuk felmutatása után a kórházi irodában rendelésre 

jogosító jegyet kaptak.531 A Biberauer házaspár a hollandiai Bethesda segítő bizottság 

kérésére egy hónapos előadókörútra utazott Hollandiába, fáradozásaiknak eredményeként a 

Filadelfia visszafizethette a hollandiai adományokból minden banki tartozását. Úgy tűnt a 

kórház megmenekült, s anyagi ügyei végre rendeződtek, de váratlan esemény vetett véget a 

biztató helyzetnek. Augusztus közepén egy kéménytűz a gazdasági épületet súlyosan 

megrongálta, sőt a főépület tetőszerkezete is megsérült.532 Ismét a hollandiai támogatók 

siettek leggyorsabban a magyarországi kórház segítségére, sőt állami támogatásra és újabb 

banki kölcsönökre is szükség volt a helyreállításhoz.533 A kórház vezetősége úgy vélte, hogy a 

tatarozáson túl a rendelkezésükre álló összegből tovább kell szélesíteni a kórházi ellátást, 

ezért kibővítették a diakonisszák szállását, illetve gőzmosodai gépeket vásároltak. 

Decemberben Cseh-Szombathy László vezetése alatt megkezdhette működését a 

belgyógyászati osztály.534 A nagyobb betegforgalom és a kétszeresére emelt ápolási díjak 

segítették az egylet anyagi helyzetének rendezését, a szükséges fejlesztési munkákat. 1926 

végétől, miután a főépület második emeletét kibővítették és felszerelték, a kórházi ágyak 

számát nyolcvanról százra emelték fel, vagyis sikerült elérniük a világháború előtti szintet. 

A Bethesda kórház fennállásának hatvanadik évfordulóját 1927. május 20-án 

ünnepelték. Czeglédy Sándor, az egylet volt elnöke, valamint Csűrös István, az akkori elnök, 

                                                 
528 Uo. 
529 Bethesda. 1925. 3-5. sz. 9. o. 
530 Uo. 5. o. 
531 A közköltséges betegek, fizető betegek és az orvosok magánbetegei vehették igénybe a kórházi ellátást. 
MREZSLT. 20. 3. d. A Bethesda Diakonissza-Kórház Alapszabályzatának kiegészítő szövege. 1929. III. a. 1. 
532A kórházépületben öt kórteremből húsz beteget szállítottak át más szobákba. A legnagyobb gondot az okozta, 
hogy a rendőrség csak nagyon nehezen tudta visszatartani az oda sereglett tömeget, akik a park fáitól csak a 
magasba csapó lángokat látva azt hitték, hogy a betegek bent égtek. Másnap az újságok pánikot keltő, 
egymásnak ellentmondó cikkeket jelentettek meg a tűzről. Többségük pusztító tűzről, több száz veszélyben lévő 
betegről, az épületek megsemmisüléséről tudósított, ezért az egylet vezetősége hivatalos nyilatkozatban 
ismertette a károkat. MREZSLT. 20. 3. d. 6. c. A bethesdai tűzzel kapcsolatban., Bodoky IV. 194. o. 
533 MREZSLT. 20. 3. d. Biberauer R.: A Bethesda magyar társadalmunk szolgálatában. 5-8. o.   
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illetve Ravasz László püspök mondtak beszédet. Biberauer Richárd A Bethesda magyar 

társadalmunk szolgálatában című előadásával ismertette az elmúlt hat évtized munkáját. Az 

ünnepélyen megjelent egyházi és állami szervezetek, jótékony egyesületek képviselői 

elismerésüket fejezték ki a Bethesda munkája iránt.535 

 Az ország gazdasági helyzetének stabilizálódásával párhuzamosan egyre több beteg 

igényelt kórházi tartózkodásának idejére kiemelt ellátást, vagyis elhelyezést külön szobában. 

A régi első emeleti különszoba osztályt a Népjóléti Minisztériumtól kapott kölcsönből 

kibővítették és teljesen felújították. A szobák mellett új fürdőszobákat, tálalókat és ápolónő-

fülkéket alakítottak ki. A földszinten fogászati rendelőt létesítettek várótermekkel, amely 

1929-ben kezdte meg működését Horváth Lajos egyetemi magántanár vezetésével. A 

fogászati rendelőintézetet önálló egységként kezelték, mivel orvosi szempontból sem tartozott 

a kórház vezető főorvosa alá, hanem független maradt.536     

1930-ban a kórház fejlődése ismét megakadt a gazdasági világválság kedvezőtlen 

hatásai miatt. Hatósági rendeletre az ágyszámot csökkenteni kényszerültek, a betegforgalom 

messze elmaradt az előző évekétől, a minden igényt kielégítő külön szobák üresen álltak, 

mivel a középréteget alapjaiban rendítette meg a bizonytalan anyagi helyzet. Bár jelentősen 

mérsékelték a külön szobákban fizetendő ápolási díjat, mégsem vették igénybe többen ezt a 

szolgáltatást, a bevétel alig érte el az előző évi hatvan százalékát. A kiadások mérsékelése 

végett ideiglenesen szüneteltették az orr-fül-gégészeti rendelést. A Filadelfia telkén 1928-ban 

felépített Sylvester Nyomda három év múlva csődbe ment, adósságainak megtérítése a 

diakonisszaegyletre hárult. A kórháznak az előző évek fejlesztései miatt nagy banki tartozásai 

voltak, ezért újabb kölcsönök felvételére nem gondolhattak. Más megoldáshoz folyamodtak, s 

a többi nagy egylethez hasonlóan ingatlanaik értékesítésével kísérelték meg túlélni a nehéz 

éveket. 1932-ben a kórház melletti Filadelfia-telekből öt parcellát sikeresen értékesítettek, s a 

kapott összeg átsegítette őket a következő éven. Az egylet és a kórház nagysága, illetve a  

gazdasági nehézségek elengedhetetlenné tették egy második lelkész alkalmazását, ekkor 

kapcsolódott be hivatalosan az egylet munkájába ifjabb Biberauer Richárd és Zombory 

Ágnes, a felesége. Az anyagiaknál sokkal súlyosabb veszteségként érte meg a kórház és a 

Filadelfia Biberauer Richárdné elvesztését,537 aki egész életét a magyar diakonisszaegylet 

                                                                                                                                                         
534 Visszapillantás. Bethesda. 1925. 7-12. sz. 16-17. o. 
535 MREZSLT. 20. 3. d. 5. c. A Bethesda kórház 60 éves jubileumi emlékünnepélye iratai 1927-1928., Bodoky 
V. 72. o. 
536 MREZSLT. 20. 3. d. A Bethesda Diakonissza-Kórház Alapszabályzatának kiegészítő szövege. 1929. VIII. 
537 MREZSLT. 20. 3. d. 1933. V. 3. 
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létrehozásának és fenntartásának szentelte. Kétséges, vajon szervezőképessége, külföldi 

kapcsolatai nélkül úrrá lehetett volna a háborús-gazdasági nehézségeken a kórház és az egylet.   

A Filadelfia alapítói változatlanul úgy gondolták, hogy eredeti szándékaiknak 

megfelelően a diakonisszaügy és a református kórház ügye nem csak egy szűk körre tartozik, 

hanem az összes magyarországi reformátusra. Emellett a kétkedők az utolsó évek pénzügyi 

nehézségeiből, a súlyos gazdasági válságból könnyen megérthették, hogy az egyesületi forma 

a 20. században az ilyen típusú intézmények számára elavult. A fentebb ismertetett 

áldozatkész megnyilvánulás dacára, az első világháborút követő gazdasági nehézségek 

hatására egyre kevesebb adományt kapott az országban működő számtalan jótékony egylet. 

Az állam már a világháború alatt igyekezett korlátozni a gyűjtések számát, hogy az emberek 

például a hadirokkantak megsegítésére rendezett állami gyűjtés javára adakozzanak, sőt 

mintha az adakozók is egyre bizalmatlanabbá váltak volna az egyletekkel szemben, és 

szívesebben nyitották meg a pénztárcájukat, ha valamelyik állami szerv vagy egyház 

védnöksége alatt bonyolították le a karitatív gyűjtést. A kórházi elöljáróság saját 

tapasztalataiból sem habozott levonni a helyes következtetéseket, s ismét megállapították, 

hogy nem lehet sikeresen gyűjtéseket rendezni valamelyik egyházkerület támogatása nélkül. 

A diakonisszák által végzett gyülekezeti munka szintén megkívánta, hogy testületileg is a 

református egyház szerves részévé váljanak. Tehát, mind szellemi, mind anyagi okokból 

elkerülhetetlenné vált az egylet és a református egyház közti kapcsolat szorosabbá fűzése. A 

Filadelfia Diakonisszaegylet 1934-ben jelentette be ebbéli szándékát a Dunamelléki 

Református Egyházkerületnek, amely örömmel fogadta az ajánlatot, s bizottságot küldtek ki a 

tárgyalások lebonyolítására. A kedvező fogadtatás ellenére a tárgyalások évekig 

elhúzódtak.538 

 1933-ban fejezték be a kórházi szabályzat kidolgozásának hosszú, fáradtságos 

munkáját, s a következő évben fogadta el a Belügyminisztérium. Az Orvosszövetség 

példaértékűnek ítélte az új szabályzatot, sőt követendő példaként ajánlotta más, hasonló 

jellegű intézményeknek.539  

1934-ben száz beteget tudott befogadni a kórház. Huszonhat ágy a szülészet-

nőgyógyászathoz, huszonöt-huszonöt a sebészeti és belgyógyászati osztályokhoz, huszonnégy 

pedig a különszoba osztályhoz tartozott. Mindegyik kórházi osztály szoros kapcsolatban állt 

egy rendelővel, amelyet az osztályos főorvos vezetett. E három ambulancia mellett egy 

                                                 
538 MREZSLT. 20. 2. d. A Dunamelléki Református Egyházkerület Filadelfia Diakonisszaintézeti 
Alapítványának Alapítólevele. 
539 MREZSLT. 20. 1. d. 3. b. Bethesda kórház kórházi szabályzata. 1934. 
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második szülészeti-nőgyógyászati rendelő, gyermekgyógyászati, orr-fül-gégészeti, két 

fogászati, bőrgyógyászati, ideggyógyászati rendelések fogadták a panaszosokat. Az orvosok 

gyógyító munkáját laboratórium, röntgen laboratórium, fogászati röntgen, fizikoterápiás-, 

illetve kórbonctani intézet segítette. A kórházban egy nagy, közös műtő üzemelt. A szakmai 

irányítást továbbra is az igazgató főorvos látta el, aki a három osztály közül valamelyik 

főorvosa volt. Két osztályos főorvos, valamint az intézetek és a rendelőintézetek élén tizenegy 

főorvos állt. Osztályonként egy-egy segédorvos és ugyanennyi kisegítő segédorvos 

dolgozott.540 

Hosszú idő telt el mire sikerült megegyezni a diakonisszaegylet és a Dunamelléki 

Református Egyházkerület munkájának szorosabbra fűzéséről. Végül 1937 végén jutottak 

egyezségre, s a december 31-én tartott rendkívüli közgyűlésen feloszlatták a Filadelfia 

Diakonisszaegyletet, majd kimondták vagyona átadását a megalakuló Filadelfia 

Diakonisszaintézeti Alapítvány részére. Az átadással kapcsolatos teendőket idősebb Biberauer 

Richárd és Czeglédy Sándor, a volt egyleti elnök irányították. Tévesen terjedt el az a nézet, 

hogy a diakonisszaegylet és a kórház elveszítette az önállóságát, mert ez a valóságnak nem 

felel meg, ugyanis a Dunamelléki Egyházkerület védelmét és támogatását élvezve önálló 

alapítványként folytatta elkezdett munkáját. Az alapítvány legfőbb irányító testületének, a 

tizennégy tagú igazgatótanácsnak az élén ettől kezdve az egyházkerület püspöke állt, de az 

ügyviteltért felelős alelnököt az igazgatótanács választotta.541  

Idősebb Biberauer Richárd 1939. január 12-én hunyt el. Ettől kezdve az igazgatói-

lelkészi feladatokat az ifjabb Richárd végezte, aki 1932 óta az intézmény második lelkésze 

volt. Nagy tapasztalatot szerzett az évek során, mivel egyre több feladatot vállalt magára, 

hogy gyengélkedő édesapját kímélje. 1936-ban Péter Jánost, a későbbi püspököt Czeglédy 

Sándor vejét választották meg második lelkésznek. Ő irányította a Filadelfia tulajdonába 

került Sylvester Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaságot is. A második világháború 

kitörése után ifjabb Biberauer Richárd Biberauer Györggyel, a testvérével, és sógorával a 

később nemzetközi hírű orvostudóssal Schimert Jánossal542 nemzeti érzületüket nevük 

                                                 
540 MREZSLT. 20. 1. d. 3. b. Bethesda kórház kórházi szabályzata. 1934. 5-6. par.  
541 MREZSLT. 20. 2. d. A Dunamelléki Református Egyházkerület Filadelfia Diakonisszaintézeti 
Alapítványának Alapítólevele. 
542 Schimert Gusztáv fia, aki a homeopátia elkötelezett híveként az első világháború után az Elisabethinum 
(1922-től Szövetkezetek Erzsébet Kórháza) főorvosa, a húszas évektől tekintélyes magánpraxist épített ki. A 
homeopatikus és az allopatikus módszer szintézisére törekedett Bakodyhoz hasonlóan (1908-ban a Bethesdában 
asszisztensi állást vállalt). A huszadik századi magyar orvostudomány legtekintélyesebb homeopata képviselője, 
nemzetközi hírű tudós. Az általa képviselt módszert fiai sem adták fel. Gusztáv belgyógyász-homeopata-
kardiológus, Pál kardiológus, Arnd belgyógyász-homeopata-röntgen szakorvos, György szívsebész. János (1912-
1994), a második fiú a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, szakterülete az agykutatás. Kóczián-Kölnei: 
Homeopátia Magyarországon. 58-71. o. 
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magyarosításával bizonyították.543 Így Biberauerből Bodokyra, illetve Schimertből 

Szentágothaira változtatták a családnevüket. 

1941-ben Bodoky Richárd meghívására Magyarországra érkezett Vischer Annelies, a 

svájci Vöröskereszt kiválóan képzett ápolónője, hogy a legkorszerűbb betegápolási 

ismereteket tanítsa a Bethesdában.544 

A Bethesda kórház 1941-ben ünnepelte fennállásának hetvenötödik évfordulóját. A 

Magyar Nemzeti Bank ötvenezer pengős adománnyal ismerte el a kórházban végzett 

áldozatos munkát. Zsindely Sándor, a kórház egyik orvosa kis könyvecskében foglalta össze 

az intézmény történetét. 

                                             

A második világháború nehézségei 

 

1943-ban és a következő évben próbára tette a dolgozók erejét a megfeszített munka, 

amivel az állandóan teli kórház betegeit próbálták ellátni a tőlük megszokott magas 

színvonalon. A Bethesda férőhelyei arányában az ország legnagyobb betegforgalmat 

lebonyolító egészségügyi intézménye lett. Egyes osztályokon csak előjegyzési rendszerben 

tudták fogadni a jelentkezőket. A zsúfoltságon túl a sorozatos légiriadók nehezítették meg a 

kórházi munkát. Riadó idején minden mozdítható beteget levittek az óvóhelyre, az orvosi 

műszereket pedig az óvóhelyen és az alagsorban helyezték el. A nem mozdítható betegekre 

riadó alatt felváltva vigyáztak a testvérek. Szigorú takarékossági rendszabályokat léptettek 

életbe és így tüzelőből, élelmiszerekből és gyógyszerekből tekintélyes készletet halmozhattak 

fel. 1943-ban az 1928-1929-es kórházbővítésre és a testvérház-építésre felvett 53 000 dolláros 

kölcsönüket sikeresen átváltották pengőtartozásra, ezt az Országos Hadigondozó 

Szövetséggel kötött szerződéssel, illetve a Református Egyetemes Konvent közalapi kölcsöne 

révén vitték véghez. Sikeres pénzügyi tranzakciójuk lehetővé tette, hogy az 1944. június 30-

ával lezárt gazdasági évet, bár a háborús nehézségek egyre jobban szorongatták az országot, 

mégis jelentősebb adósságok nélkül zárták. A Magyar Rádió istentiszteletet közvetített a 

Bethesda imaterméből, ennek köszönhetően nagyobb összegű adományokat kaptak.545 

Hamarosan bebizonyosodott, hogy mennyire szükség volt az előrelátásukra. 

 De ez sem védhette meg a kórházat az eltévedt bombáktól. 1944. július 2-án a déli 

órákban a Nyugati pályaudvar és a Rákosrendezői pályaudvar szőnyegbombázásakor a 

                                                 
543 Bodoky Á.: A Bethesda. h. n. 
544 Vischer Annelies 1943-ban dr. Bodoky György felesége lett. 
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szélviszonyok miatt a Városliget környékét több eltévedt robbanószerkezet találta el.546 A 

Bethesda épületegyüttesébe öt 250 kilogrammos amerikai bomba csapódott. A légnyomás 

letépte az óvóhely külső ajtaját, ezért az sűrű, fojtogató porral telt meg. A rejtőzködők nedves 

zsebkendőket az orruk elé tartva tudtak lélegezni. A kétségbeesett embereknek erőt adott, 

hogy az első hullám idején egészséges kisfiú született az óvóhelyen. A légitámadás után a 

kórházi személyzet nem késlekedett segítséget nyújtani azoknak, akik a környéken 

megsebesültek. Szinte rögtön tele lett az egész kórház súlyos sérültekkel, mivel a szép 

vasárnap délelőttöt sok pihenni vágyó töltötte a Városligetben. Emellett több közeli óvóhely 

megrongálódott a támadások alatt, a sebesültek másik része ezek áldozatai közül került ki. A 

szomszédos telken az óvóhely beomlott és 130 ember veszítette életét a romok alatt. 

Szerencsére a főépületet a műtő kivételével nem érte nagyobb kár, így volt hova elhelyezni a 

betegeket. A konyha, a személyzeti szobák egy része, a gazdasági épületek, a fogászat és a 

testvérház azonban romba dőlt vagy teljesen használhatatlanná vált. Még a légiriadó alatt 

menedéket keresett a kórházban egy katolikus pap és három apáca, majd a veszély elültével 

sem távoztak, hanem erejüket megfeszítve segítettek a sebesültáradat ellátásában.     

      Októberben érkeztek az első menekült testvérek, a szentmátéi leányinternátus 

dolgozói, az anyaházba. Amint lehetett, a többiek is követték őket. Átmenetileg otthont 

biztosítottak a kolozsvári anyaház Magyarországon rekedt tagjainak. A kórházban annyi 

ember talált menedékre, hogy nem fértek el a két óvóhelyen, ezért a diakonisszák egy része a  

légitámadások alatt az alagsorban létesített szükségóvóhelyre vonult vissza. Az ötven év 

feletti diakonisszákat a leányfalui nyaralóba költöztették át, mivel úgy vélték, hogy az a rész 

harci cselekményektől mentes marad. A hadszíntérré változott országban az igazgatótanács 

összehívása leküzdhetetlen akadályokba ütközött, ezért Ravasz László, az alapítványi elnök 

utasításai alapján intézték az ügyeket. E veszedelmes időkben a kórházat nem csak betegek 

töltötték meg, hanem különböző okból üldözöttek is. Az oltalmat keresők között mindenféle 

üldözött akadt, a diakonisszák nem tettek különbséget a segítséget kérők közt.547 Még azt az 

                                                                                                                                                         
545 MREZSLT. 2. e. 100. d. 2234/1947. Jelentés a Filadelfia Diakonisszaintézeti Alapítvány működéséről 1943. 
XI. 1-1944. X. 31. 
546 E szörnyű napról Pilder Mária diakonissza, a Nőszövetségi főtitkár készített részletes beszámolót, amelyet az 
éves jelentéshez csatoltak és a Konventi Missziói és Diakóniai Bizottságnak is megküldtek. MREZSLT. 2. e. 
100. d. 2234/1947.  
547 Bereczky Albert, Budapest-Pozsonyi úti lelkész, későbbi dunamelléki püspök a lelkészházaspár nemzetközi 
kapcsolatai miatt viszonylagos védettséget nyújtó Bethesdából irányította az üldözött zsidók mentését. A közeli 
Julianna Iskola pincéjében bújtatott zsidógyermekeket a Filadelfia négy diakonisszája (Raviczky Mária, 
Döbrössy Rózsi, Györe Eszter, Vig Annus) gondozta, áldozatos munkájukat ma emléktábla hirdeti az intézmény 
falán. A négy testvér mellett Pirovszky Gitta, Vaskó Mária és Foki Mária diakonisszák minden idejüket a 
mentőmunkára fordították. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden diakonissza részt vett az üldözöttek 
bújtatásában. A kórházban kért segítséget a négy Latabár, de Nagy Ferenc és Tildy Zoltán is menedéket kapott. 
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írónőt sem utasították el, aki néhány évvel azelőtt rossz színben tűntette fel őket. „A Bethesda 

olyan volt, mint egy átirányító állomás. Adtuk az árja-papírokat, a hamis igazolványokat és 

címeket, vagy a Bottyán János lelkész által gyártott családfákat. Hogy aztán a megadott nevek 

és címek milyen igazgatási szerv hatáskörébe tartoztak az már nemigen érdekelt 

bennünket.”548 A Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség székházának szomszédságában ennyi 

embert bújtatni nem volt veszélytelen vállalkozás. Bár a bujdosók meggondolatlan 

telefonhívásai könnyen bajba sodorhatták volna az egész intézményt, a leleplezést mégis 

sikerült elkerülniük. A diakonisszák között nem akadt egyetlen áruló sem, a kórház egyetlen 

megtévedt alkalmazottja pedig a döntő pillanatban mégis a jó oldal mellé állt. Ez a személy a 

portás volt, akit tüdőbajosként régóta a diakonisszák ápoltak. 1944. október 15-ről 16-ra 

virradó éjszaka nyilasigazolványával feltartóztatta a kórházat átvizsgálni érkező Gestapo-

különítményt. Nem sokkal később kiújuló tüdőbaja sok szenvedés után végzett vele. Amint 

lehetett szinte azonnal megkezdték a romeltakarítást. A kiszolgáló épületekben esett anyagi 

kár következtében, és mivel a főorvosok Budán rekedtek, az alorvosok pedig katonáskodtak, a 

betegellátást az oroszok bevonulásáig hivatalosan szüneteltették, bár mindig voltak ápoltjaik. 

A testvérek látták el a környékbeli óvóhelyeken is a betegeket. A halottakat a kertben 

temették el, hamarosan valóságos kis temető nőtt ki a kertben. Itt, a testvérek körében érte a 

halál az első egyleti elnök, Szabó Aladár özvegyét, majd rövidesen a nagynénjét.    

1945. január 10-én hajnalban foglalták el a kórház területét az orosz csapatok. A 

diakonisszák között akadt két oroszul beszélő, akik sokat segítettek a nehéz helyzetekben. Ők 

érték el, hogy a kórház továbbra is fogadhasson betegeket. Pár nappal korábban fogadták be 

az orvos nélkül maradt kórházba a debreceni egyetemi klinika egyik tanársegédjét, aki 

igazolta a megszállók előtt, hogy az intézmény valóban kórház, sőt ellátta az általuk igényelt 

orvosi szolgálatot, a behozott sebesültek kötözését. Az oroszok a főépületben katonai 

kórházat rendeztek be, a sebesültek ápolására négy diakonisszát kértek. Ezzel egy időben az 

óvóhelyen a Bethesda személyzete a magyar betegeket látta el. Az óvóhelyi körülményeken 

túlmenően gondot okozott a szükséges élelmiszerek, illetve a gyógyszerek és a kötszerek 

beszerzése, mert felhalmozott készleteik nagyobb része megsemmisült. Állami, valamint 

egyházi segélyekre, segítségre természetesen nem számíthattak, a gondokon önerőből 

próbáltak meg úrrá lenni. A testvérek saját maguktól vonták meg az ételt a rászorulók 

                                                                                                                                                         
Bodoky R.: Személyes emlékek a Filadelfia Diakonisszaintézet diakonisszáinak az 1942-45 közötti időszak 
üldözötteinek mentésében játszott szerepéről. 1-7- o., Csanády Andrásné dr. Bodoky Ágnes epilógusa. 7. o., 
Tóth K.: Mit tett a magyar református egyház a zsidóüldözés ellen. 18., 23. o.   
548 Bodoky R.: Személyes emlékek a Filadelfia Diakonissza Intézet diakonisszáinak az 1942-45 közötti időszak 
üldözötteinek mentésében játszott szerepéről. 4. o. 
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kedvéért, hónapokon át éheztek. A diakonisszák maguk húzta kocsival, kalandosabbnál 

kalandosabb vidéki útjaikon próbáltak meg élelmiszert szerezni. Elsőként Mézes Zsigmond 

alorvos tért vissza a kórházba, nem csak a betegeket kezelte, hanem segítette a diakonisszákat 

a romeltakarításban. Utána az igazgató főorvos Zsindely Sándor költözött vissza, de súlyos 

betegsége miatt a fizikai munkában nem segíthette a többieket. A nehéz munkakörülményeket 

súlyosbította az állandó létbizonytalanság érzése, mert nem lehetett tudni, vajon nem veszik-e 

birtokba az egész kórházat az oroszok. Nagy riadalmukra március elsején huszonnégy órát 

kaptak az épületek kiürítésére, de az átvevő alakulatok nem jelentek meg. Három héttel 

később Csernisov tábornok, a városparancsnok engedélyt adott a kórház megnyitására, erre 

hivatkozva akadályozták meg nem sokkal később az újabb lefoglalást. 

A háború utáni nagy szegénység miatt a kórház betegforgalma átmenetileg csökkent. 

A külön szobák nyújtotta magasabb színvonalú ellátásra egyáltalán nem volt igény, ha mégis 

akadt jelentkező, az a kedvezményes fizetők körébe tartozott. 1946 augusztusában és 

szeptemberében a betegforgalom annyira alacsonyra süllyedt, hogy a rezsiköltséget sem 

tudták a befolyó ápolási díjakból fedezni. Végül a téli hónapokban örvendetes növekedésnek 

indult, de a rögzített ápolási díjak és az emelkedő árak egyre inkább növekvő különbsége 

miatt állandósult a költségvetési hiány. Az Alapítvány e kedvezőtlen gazdasági helyzetben 

nem lett volna képes önerőből, külföldi segítség nélkül úrrá lenni a nehézségeken.    

A háborús veszély elmúltával szinte azonnal hozzáláttak a megrongálódott épületek 

további állagromlásának megakadályozásához, s erejük függvényében a renováláshoz. E 

munkák anyagi fedezetét az Egyetemes Egyháztanács útján kapott 40 000 dolláros adomány 

és a Magyarországon gyűjtött 17 000 forint biztosította. A harminchét lakhatatlan helyiségből 

harmincötöt csaknem teljesen helyreállítottak. Dr. Max Vischer549 kezdeményezésére 

Svájcban segélyakció indult a magyarországi Bethesda megsegítésére. A gyűjtést 

eredményesebbé tették a kiutazott Bodoky Richárd megindító előadásai a rieheni, a berni, a 

zürichi és a saint-loupi diakonisszaintézetekben. A jótékony svájciak 25 000 forintnak 

megfelelő összeget küldtek a magyarországi kórháznak. 1946 gyásszal és szomorúsággal teli 

év volt a Filadelfia számára, mivel több régi, állhatatos pártfogójuk elhunyt. Meghalt Csűrös 

István, az egylet hajdani elnöke, özvegy Vargha Gyuláné alapító választmányi tag, aki a nyári 

szabadságok idején sokszor helyettesítette az intézmény vezetőit. Örökre eltávozott az életből 

Ravasz Lászlóné, a rászorulók támasza. Az ő indítványára menekítettek ki több leromlott 

                                                 
549 Dr. Bodoky György apósa. 
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állapotban lévő kisgyermeket a Gyermekmenhely szörnyű viszonyai közül az év elején, s 

számukra hozták létre budapesti gyermekotthonukat. 

 A háború vége óta először, 1946. december 26-án diakonisszakonferenciát és két 

leánykonferenciát rendezhettek. A rendezvények sok vallásos magyar leány érdeklődését 

felkeltették a diakonisszák szép, áldozatos munkája iránt, így nagyobb számú jelentkező 

közül válogathatták ki a szellemi és fizikai tekintetben legrátermettebbeket. 1947 októberében 

nyolcvanhét testvér és kilenc jelölt élt a Filadelfia kötelékében, de az ápolási napok550 jelentős 

növekedése következtében a számtalan súlyos sérült ellátásához mégsem voltak elegendően. 

Egyre több gyülekezet, intézmény kért a Filadelfiától gyülekezeti munkára diakonisszát. Új 

munkaterület nyílt meg a testvérek előtt, mikor egyiküket a vallás és közoktatási miniszter 

kinevezte Őcsénybe tanítónőnek. Ebben az évben küldték az első testvért a sárospataki 

leánykollégiumba. A Filadelfia diakonisszái nem csak Magyarországon, hanem egy ideig az 

országhatáron túl is segítették a rászorulókat. A romániai Nagykárolyban egyikük gyülekezeti 

munkát végzett, egy másikuk a jugoszláviai bácsfeketehegyi árvaházban dolgozott. A 

Filadelfia diakonisszája vezette a verbászi volt német diakonisszák anyaházának 

maradványintézményét. Rá hárult a legnagyobb felelősség, hiszen az anyaháztól távol, 

segítség nélkül ötven értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről gondoskodott. A következő 

évben további öt testvér gyülekezeti munkába állítását tervezték. A létszámhiány enyhítésére 

megállapodást kötöttek a Tiszántúli Egyházkerület Debreceni Diakonisszaintézetével, hogy 

anyagi ellenszolgáltatás fejében nyolc testvért küldenek Budapestre. A debreceni 

diakonisszák 1947 novemberében álltak munkába.551 

 A politikai viharok egyre vészterhesebb légköre a kórházat is megérintette. 

Szerencsére a diakonisszákat nem zaklatták különböző gyanúsítgatásokkal, mivel a 

református egyház és az Ideiglenes Nemzeti Kormány még 1945-ben megállapodott arról, 

hogy a testvéreknek munkájuk jellege és az őket kötő szigorú fegyelem miatt nem kell 

igazolási eljáráson átesniük, hanem testületileg igazoltnak tekintik őket.552 1947 októberében 

dr. Szentpétery Gyulát, a sebészeti osztály vezetőjét az államvédelmi rendőrség rövid időre 

őrizetbe vette, szabadulása után folytatta munkáját a sebészeten, annak ellenére, hogy 

bizonytalan időre betegszabadságot kért. Október 27-én meglátogatta a kórházban a nem 

régen operált betegeit, majd kollégái a másnapi újságból értesültek eltűnéséről, s az ellene 

                                                 
550 Előző évben 31 343 ápolási nap, 1946 novemberétől 1947 novemberéig 33 329. MREZSLT. 2. e. 100. d. 
Filadelfia éves jelentése 1946. XI. 1.-1947. X. 31. 10. o.  
551 MREZSLT. 2. e. 100. d. 2874/1947. 
552 MREZSLT. 2. e. 100. d. 2455/1948. 
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kiadott országos körözésről.553 Helyére dr. Bodoky Györgyöt, az igazgató lelkész testvérét 

nevezték ki.           

 

Az államosítás árnyékában, az utolsó évek 

 

1949-ben erőteljesen éreztette hatását a politikai fordulat a református egyházi 

vezetésben. E folyamat részeként a régi, tapasztalt vezetőket igyekeztek politikai szempontból 

megbízható, könnyen irányítható személyekkel felcserélni. Bodoky Richárdot, a 

magyarországi diakónia áldozatos munkását, akiről előre tudták, hogy teljes erejével harcolni 

fog a diakonisszákért és a Bethesda kórházért, eltávolították a Filadelfia éléről, majd Kara Pált 

nevezték ki a helyére. Az egyház azonban e nehéz helyzetben továbbra is igényt tartott 

Bodoky Richárd sokoldalú gyakorlati és elméleti tudására a diakóniai munka terén, ezért az 

Egyetemes Konvent megalakuló diakóniai alosztályára helyezték mint a diakóniai ügyek 

referensét. Felkérték, hogy munkájával segítse a református egyházon belül kiterjedt szociális 

és egészségügyi hálózatot működtető Szeretetszövetség intézménybizottságát. Ekkor még 

nem dőlt el végleg a karitatív református egyesületek, alapítványok további sorsa, az sem, 

hogy a Szeretetszövetség, vagy egy új szervezet irányítsa-e a karitatív munkát. A legtöbb 

felelős vezető jól látta, hogy a világháború előtti formában ezek az intézmények nem élhetnek 

tovább. A háborús károk, a földek kisajátítása miatt többségük a csőd szélén állt, anyagi 

hátterüket elveszítették, vagy egyáltalán nem sikerült újra megnyitni ezeket az intézményeket, 

vagy pedig állami menhelyes gyermekeket gondoztak tartásdíj fejében. Az intézmények nagy 

része technikai-higiéniai szempontból nem felelt meg a modern követelményeknek, sőt az 

ellátás pedagógiai-szakmai szempontból sem felelt meg a kor színvonalának. Világossá vált, 

hogy a református szeretetintézmények egy részét lehet csak megmenteni, de ehhez a 

karitatív-szociális munkát irányító, központi, a modern követelményeket teljesítő, szakmai 

felügyeletet gyakorló szervet kell létrehozni. Az egyháztagok még reménykedtek, hogy a 

tehetetlen aggok otthonai és a fogyatékkal élők, továbbá a csecsemőotthonaik mellett majd 

modernizált gyermekotthonaikat is sikerül megtartani.      

1948-tól kezdve szinte minden nap fenyegette a kórházat az államosítás réme, a 

vezetőség a még helyén lévő Bodoky Richárddal az élen mindent megtett e végzetes esemény 

elkerülésére, vagy ha ez nem lehetséges, akkor legalább a veszteségek mérséklésére 

                                                 
553 Szentpétery Gyula időben értesült róla, hogy perbe akarják fogni, és szinte az utolsó pillanatban sikerült 
külföldre szöknie. Rövid ideig Angliában élt, majd a Himalája környékén missziósorvosként gyógyította a 
rászorulókat. Csanády Andrásné dr. Bodoky Ágnes és dr. Bodoky Györgyné közlése.  
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törekedtek. E célból választották szét a kórház és az anyaház adminisztrációját és gazdasági 

irányítását, 1951 elejére pedig már elkészítették az Alapítvány Bethesda nélküli 

költségtervezetét. Kidolgoztak egy a kórház nélküli foglalkoztatását előkészítő tervezetet, 

amit az adott körülményeknek megfelelően, újra meg újra módosítottak.554 Az 1950-es év 

második felében került napirendre az államosítás kérdése. A bizonytalan helyzetnek a vallás 

és közoktatásügyi miniszter államtitkárának levele vetett véget, aki közölte Bereczky 

Alberttel, hogy a magánkórházakat államosítják, de a Bethesda egyházi tulajdonban maradhat 

a protestáns egyházi alkalmazottak kezelése céljából.555 A Konvent elnökségi tanácsa 1951. 

január 16-án saját, újonnan alakított szervét, a Szeretetszolgálatot kérte fel kórházi osztály 

felállítására, amely irányítja a Bethesda átszervezését és a protestáns egyházi alkalmazottak 

kórházának megszervezését.556 Másnap a Szeretetszolgálat intézőbizottsága létrehozta az 

ideiglenes kórházi osztályt Békefi Benő, P. Tóth István ügyvezető igazgató és Joó Dömötör 

Györgyi tisztviselőnő részvételével, a Bethesda részéről Bodoky Richárdot kérték fel, emellett 

felhatalmazást kaptak szakértők felkérésére is.557 Az új osztály összekötő szerepet töltött be a 

gyülekezetek felé, számba vette a kórházi ellátásra jogosultakat, segélyezte az ápoltakat, 

gyűjtéseket szervezett, a kórház korszerűsítésére és fejlesztésére törekedett.558       

 A Bethesda kórház ekkor még változatlanul döntő szerepet játszott a Filadelfia 

fenntartásában, a testvérek szakmai képzésében, az idősek és betegek ellátásában, illetve a 

gyülekezeti-missziói munkát végző diakonisszák számára a megfelelő egyházi keret 

fenntartásában. Előzetes számításokkal igazolták, hogy a kórházi bevételek559 nélkül az 

anyaház nem képes fedezni a kiképzés alatt álló, az idős és a beteg diakonisszák ellátását. Az 

Alapítvány kénytelen lesz államsegélyekből és a gyülekezeti munkások után járó anyaházi 

hozzájárulásokból gazdálkodni, kiszolgáltatva, állandó hiánnyal küszködve élni. Emellett a 

beteg és az idős testvérek kezelési és eltartási költségei teljes egészében az Alapítványra 

hárultak, mivel 1937-ben úgy döntöttek, hogy saját intézményükben jobban és 

kedvezményesebben el tudják látni őket, ezért az állami társadalombiztosítás lehetőségével 

nem éltek. A kórházban folyt a növendékek gyakorlati képzése, majd ezután még éveket 

                                                 
554 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Átszervezéssel kapcsolatos iratok. 1950-1951. 
555 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Dr. Jóború Márta (Magda) levele Bereczky Alberthez. 1950. XI. 21. 
556 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Kivonat az elnökségi tanács jegyzőkönyvéből. 17. számú határozat.   
557 MREZSLT. 20. 2. d. Kivonat az egyetemes konventi és zsinati elnökségi tanács 1951. II. 5-én Budapesten 
tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 28. szám.     
558 Tagjai: az intézőbizottság által kiküldött egy tag, az ügyvezető igazgató, a Szeretetszolgálat egyik tisztviselője 
és az intézőbizottság által esetenként felkért szakértő. MREZSLT. 20. 2. d. A Magyarországi Református Egyház 
Szeretetszolgálata Működési Szabályzatának kiegészítése. 
559 Az ún. testvéralapra a betegektől havonta 3000-3500 forintnyi összeg gyűlt össze, illetve a diakonisszák 
kórházi fizetése. 
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kellett ahhoz kórházi munkakörben, állandó ellenőrzés alatt eltölteniük, hogy az önálló 

gyülekezeti-misszói munkára alkalmassá váljanak. Tizenhárom fiatal élt ekkor az anyaházban, 

akiknek oktatása megkezdődött, de még hosszú tanulóévek álltak előttük. A fent említett okok 

miatt veszélybe került az új testvérek felvétele és képzése, hiszen anyagi lehetőségeik 

szűkössége miatt egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis számban tudnak majd növendékeket 

felvenni. A három hetven évnél idősebb és a tizenegy hatvan évnél idősebb diakonissza sem 

bírta volna a külső munkával járó kellemetlenségeket, de kórházi-árvaházi munkájukat 

kiválóan végezték. Hogyan lehetne ezeket a tapasztalt diakonisszákat, akik mind harminc 

évnél régebben szolgálnak magukra hagyni? A hatvan évnél fiatalabbak közül három fő 

állandóan munkaképtelennek és hét betegsége miatt gyülekezeti munkára alkalmatlannak 

bizonyult, illetve tizennégy testvért speciális kórházi munkára képeztek ki, gyülekezeti 

munkára nem. Jelentős átszervezésre volt szükség, hogy majdnem minden testvért 

foglalkoztatni tudjanak, hiszen eddig huszonhatan dolgoztak a kórházban, tizennégyen az 

árvaházakban, öten az anyaházban és tizenheten gyülekezeti munkában,560 összegezve a 

korábbi adatokat az Alapítvány kilencvenkilenc diakonisszájából ötvenegy fő vállalhatott 

gyülekezeti munkát.561 Igazolta félelmeiket a testvér szervezet, a Lorántffy diakonisszák 

Nürnberg utcai kórházának állami tulajdonba vétele. Bodoky, aki a magyarországi 

diakonisszaügy fejlesztésének és fenntartásának szentelte egész életét, felajánlotta, hogy a két 

diakonisszaintézetet egyesítve hozzanak létre egy új anyaházat a Dunamelléki Egyházkerület 

kebelében, azaz ilyen módon fogadják be a vagyon és munka nélkül maradt testvéreket.562 

Szabó Imre budapesti esperes igyekezett legalább a Lorántffy diakonisszák budapesti 

gyógyintézetét megmenteni, ennek érdekében kérvényezte a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztériumnál az intézet átadását a Bethesdának. A Lorántffy intézete nem messze feküdt a 

Bethesdától, így negyven férőhelyes kórházukat könnyen annak fiókintézményévé 

alakíthatták volna.563 A Lorántffy Zsuzsanna Diakonissza Intézeti Alapítvány kórházában 

rendelőintézetet tartott fent a társadalombiztosítással nem rendelkező református 

                                                 
560 Egy-egy testvér dolgozott a Budapest-Pozsonyi úti-, a cegléd-felszegi-, a kecskeméti-, a kaposvári-, a 
szekszárdi gyülekezetknél, Őcsényben egy tanítónőjük volt, utazó missziói munkát végzett egy-egy fő a 
Dunamelléki Egyházkerületben, a Vértesalján, Külső-Somogyban, Belső-Somogyban, Tatán, a Mezőföldön, egy 
testvér a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában, egy a Nőszövetségnél, egy pedig az állami 
Sylvester Nyomda könyvelőjeként tevékenykedett. Külföldi gyülekezeteknél, Erdélyben, Jugoszláviában és 
Svájcban négy diakonissza végezte munkáját.   
561 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. A Filadelfia átalakulása során megoldandó problémák. 
562 „Viharban a fák összeborulnak. Ma úgy kell összekapaszkodniuk egymás védelmére a 
diakonisszaanyaházaknak. Összeborulva meghajolnak, ha kell a földig, de állják a vihart.” MREZSLT. 20. 2. d. 
4. d. 1951. VI. 18. Bodoky Richárd előadása a Lorántffy kórház államosításával kapcsolatos kérdésekről. 
563 MREZSLT. 20. 2. d. 461/1950.  Nürnberg utca 57. szám alatt működött a gyógyintézet, ahol negyvenöt 
diakonissza teljesített szolgálatot. 
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szegényeknek, az egyházközségek kérésére ezzel a tevékenységgel nem hagytak fel, hanem az 

átszervezendő Bethesdában akarták tovább folytatni. Az egyház kérelmezte az államtól az 

államosított rendelőintézet teljes berendezésének és gyógyszerkészletének átadását, amely 

nem tartozott eredetileg a kórház felszereléséhez és a leltárban sem szerepelt.  Bereczky 

Albert püspök, az Alapítvány igazgatótanácsának elnöke az 1951. február 27-én tartott ülésen 

jelentette be a tanács többi tagjának az állami szervek és a Konvent elnökségi tanácsának 

döntését az Alapítvány és a Bethesda kórház további sorsáról. A Filadelfia alapítványi 

jellegének felszámolása után intézményeit és vagyonát a Magyarországi Református Egyház 

veszi át,564 majd megszervezi belőlük a Protestáns Egyházi Alkalmazottak Bethesda 

Kórházát, illetve a Budapesti Református Diakonisszaintézetet.565 A Filadelfia 

Diakonisszaintézeti Alapítvány566 1951. március 31-én szűnt meg, s helyét a Magyarországi 

Református Egyház Budapesti Diakonisszaintézete vette át.567 A Filadelfia diakonisszái és a 

Lorántffy negyvenegy diakonisszája közös vezetés alá kerültek.568 

Március 31-én a Bethesda kórház elveszítette nyilvános közkórházi jellegét, csak azok 

a betegek vehették igénybe a kórházi ellátást, akiknek azt az Egészségügyi Minisztérium 

engedélyezte. Jelentkezhettek a magyarországi protestáns egyházak püspökei, esperesei, 

teológiai tanárai, lelkészei, segédlelkészei, illetve a közvetlen hozzátartozóik. Emellett a 

békéscsabai evangélikus-, a budapesti református-, evangélikus-, metodista-, a debreceni 

református-, a győri evangélikus-, és a nyíregyházai református diakonisszaintézetek 

diakonisszái. A református és evangélikus teológiai akadémiák (Budapest, Debrecen, Pápa, 

Sárospatak, Sopron), valamint a budapesti baptista lelkészképző és a berekfürdői 

diakónusképző hallgatóit is felvehették az intézménybe.569 Bereczky Albertnek azonban 

többszöri kérésre sem sikerült elérnie a betegkör kiszélesítését. A minisztérium nem 

engedélyezte a protestáns egyházak önkormányzati testületeinek (egyházkerületek, 

egyházmegyék, egyházközségek), az ezek által fenntartott hivatalok, intézetek, intézmények 

és alapítványok alkalmazottainak kezelését. Kizárták az ellátandók köréből a nem javadalmas 

egyházi tisztviselőket és családtagjaikat, még abban az esetben is, ha állandóan részt vesznek 

az igazgatási munkában. Nem vehették fel az intézeteikben gondozottakat és az egyházi 

                                                 
564 Az igazgató tanács felszámoló bizottságot állított fel, amelynek élére Victor János került. Tagjai: Deák Béla 
(Dunamelléki Egyházkerület számvevője), Harsányi György (alapítványi ügyész), Németh Péter (pénzügyi és 
gazdasági szakértő), Kara Pál, Varga Ferenc. MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Határozati javaslat.  
565 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Igazgatótanács jegyzőkönyve 1951. II. 27., Zsinati tanács 1951. II. 6-ai ülésének 
184. számú határozata. 
566 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Feljegyzés a Bethesda kórház átszervezésével kapcsolatban. 
567 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. 2/1951. A. 
568 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. A Budapesti Református Diakonisszaintézet tagjainak beosztása 1951. VII. 15-én. 
569 MREZSLT. 20. 2. d. 3413/Bp./623/1951. Egészségügyi Minisztérium válasza 1951. IV. 11. 
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iskolák nem oktató munkát végző személyzetét.570 Április 1-én a Bethesda régi épülete már 

protestáns egyházi alkalmazottak kórházaként nyitotta meg kapuit. Egyelőre az első három 

hónapban száz ágyat tartottak fent, bár tudták, hogy ennél jóval kevesebb betegük lesz. 

 Valószínűleg nem véletlenül a százhuszonhat ágyas, régi, korszerűtlen, nehezen 

fűthető kórházi épületet hagyták meg egyházi kezelésben. A betegkör nagy mértékű szűkítése 

miatt még nem tudták, hogy hány ággyal lehet a legkevésbé gazdaságtalanul működtetni a 

kórházat, ezért ötven-nyolcvan-száz ágyas kórházi üzem számára késztettek költségvetési 

tervezetet. A kórház szerkezete, kialakulása következtében olyan nagy személyzettel és orvosi 

karral működött, hogy fizetésüket kizárólag egyházi alkalmazottak számára fenntartott 

intézmény nem bírta volna el. Nem tudták az egészségügyi személyzet létszámát 

elbocsátásokkal rendezni, mert az újjáépítések éveiből az orvosok fizetési hátraléka, illetve a 

végkielégítések akkora összeget tettek volna ki, hogy rendezésük után a kórházat be kellett 

volna zárni. Kérvényezték, hogy az állam vegye át az alkalmazottak egy részét, rendezze a 

hátralékokat, és vállalja át a végkielégítések kifizetését.571 A betegek ellátását három kórházi 

osztály és a poliklinika biztosította. A belgyógyászati osztályhoz tartozott a laboratórium, a 

röntgen-labor és a fizikoterápia. A sebészeti osztályhoz került a fogászat, a műtők, és az orr-

fül-gégészeti alosztály. A szülészeti és nőgyógyászati részleg a nőgyógyászati osztályt,572 a 

szülőszobákat, a gyermekágyas osztályt és az újszülött részleget foglalta magába. A 

poliklinika belgyógyászati, sebészeti, nőgyógyászati, orr-fül-gégészeti és fogászati ellátást 

biztosított, sőt emellett egy nővédelmi részleget működtetett.573 Az üres helyiségekben 

ötvenkét fő befogadására alkalmas aggmenházat kívántak berendezni. Részben, hogy 

jótékony munkájukat legalább más területen tovább folytathassák, vagy, mert  – 

feltételezésem szerint – nem akartak társbérlőket az intézménybe, akik idővel akár 

kiszoríthatnák őket. A hajdani Filadelfia vagyonának kezelésére az egyetemes konvent 

elnökségének elnöklete alatt igazgatótanácsot hoztak létre. A tanácsban helyet kaptak a négy 

református egyházkerület elnökségei, a konvent diakóniai előadója, elnökségi osztályának 

vezetője, a közigazgatási és jogi osztály vezetői, a Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, a 

diakonisszaintézet igazgató lelkésze, vezető testvére és jelölt-vezető testvére, a Bethesda 

igazgató lelkésze és főorvosa, gondnoka, a kórházi vezető testvér. A Bethesdával 

                                                 
570 MREZSLT. 20. 2. d. Bereczky Albert levele Ratkó Anna egészségügyi miniszternek. Tárgyalások a 
kórházban kezelhető egyházi alkalmazottakról. 1951. II. 23. 
571 MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Pro Memoria. 
572 Megállapodást kötöttek a katolikus egyház Széher úti Szent Ferenc Kórházával a katolikusok nőgyógyászati 
panaszokkal küszködő betegeinek ellátásáról, cserébe a katolikus kórház fogadta a tuberkulózisban szenvedő 
protestánsokat. MREZSLT. 20. 2. d. 4. d. Feljegyzés a Bethesda kórház átalakulása ügyében.  
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munkaviszonyban nem álló református orvosok közül a Konvent választott egy orvos 

szakértőt, továbbá az egyházkerületek küldtek két-két választott tagot.574 Az átszervezés után 

sem egyesítették a különálló egyházi (lelkészi) és az egészségügyi (orvosi) igazgatást.575 A 

kórház és a diakonisszaintézet irányítását azonban szét akarták választani két igazgató 

kinevezésével. Ideiglenesen Bodoky Richárdot kérték fel a diakonisszaintézet és a kórház 

vezető lelkészi feladatainak ellátására. A kórház a protestáns egyházakkal a Szeretetszolgálat 

Kórházi Osztályán keresztül tartotta a kapcsolatot. A Kórházi Osztály a Diakóniai és 

Diakonisszaintézeti Osztállyal szoros együttműködésben irányította a Bethesdában folyó 

munkát.576 A fenntartáshoz hozzájáruló egyházak legalább egy képviselője helyet kapott az 

igazgatótanácsban.            

A Filadelfia Diakonisszaintézeti Alapítvány 1951. április 14-én szűnt meg, május 12-

én minden ingatlanvagyonuk a négy egyházkerület osztatlan közös tulajdonába ment át.577 Az 

egyre közelgő, mindinkább sejtett végkifejletet nem sikerült elkerülni 1951. november 30-án 

püspöki utasításra, nem tudni, mennyiben történt állami nyomásra, mennyiben volt a behódolt 

egyházi vezetőség önkéntes túlbuzgósága, egyik napról a másikra feloszlatták a 

diakonisszaintézetet, a testvérek pedig ellátás és munka nélkül maradtak. Bodoky Richárd 

erélyes fellépésével a reméltnél jobb feltételeket harcolt ki a földönfutóvá lett testvérek 

számára. Elérte, hogy a diakonisszaként töltött éveket az Állami Nyugdíjpénztár szolgálati 

éveknek ismerje el. Az idős és beteg testvéreket felekezeti öregekotthonában helyeztette el. 

Kérte, hogy a munkaképes testvéreknek képzettségüknek megfelelő munkahelyet 

biztosítsanak. Nagyobb részük a református egyház megmaradt szeretetotthonaiban gondozta 

tovább a rászorulókat, vagy ápolónőként állami egészségügyi intézményekben helyezkedett 

el, ahol szaktudásukat és lelkiismeretes munkájukat nagyra értékelték.  

1953 januárjában, a nagy influenzajárvány idején a Konvent bérbe adta a fővárosnak a 

kórházat, ezt követően – máig tisztázatlan módon – a főváros tulajdonába került át az 

                                                                                                                                                         
573 MREZSLT. 20. 2. d. A Protestáns Egyházi Alkalmazottak „Bethesda” Kórházának szervezeti szabályzata. III. 
8-11. par. 
574 MREZSLT. 20. 2. d. 685/1951. VI. sz. 
575 Az igazgató lelkészt az Egyetemes Konvent választja, tagja és előadója az igazgatótanácsnak és a kórházi 
intézőbizottságnak, feladatai nem változtak. Az igazgató főorvost az igazgatótanács választja az osztályvezető 
főorvosok közül az intézőbizottság előterjesztése alapján egy konventi évkör tartamára. Az igazgató főorvos 
feladata ezután is a kórház szakmai irányítása. A kórházi orvosokat négy csoportba sorolták: alorvos, főorvos, 
rendelő főorvos, szaktanácsadó orvos. MREZSLT. 20. 2. d. A Protestáns Egyházi Alkalmazottak „Bethesda” 
Kórházának szervezeti szabályzata. II. 5. par. 15-17 par. 
576 MREZSLT. 20. 2. d. Kivonat az Egyetemes Konvent és az Elnökségi Tanács 1951. III. 9-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvéből. 18. sz. 
577 MREZSLT. 20. 2. d. 6. h. 
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intézmény teljes felszerelésével együtt.578 Az állam a kezelésre szoruló protestáns egyházi 

alkalmazottak ellátására a Tétényi úti kórházban biztosított helyeket, de végül a Konvent 

kérésére a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban jelöltek ki húsz ágyat betegeik számukra.579 

 

A Filadelfia a feloszlatás után 

 

Bodoky Richárd a felszámolás ellenére megpróbálta összetartani a korábbi 

testvérközösséget. Feleségével együtt segítették a volt diakonisszákat ügyes-bajos dolgaikban, 

de a kommunista hatóságok és a magát veszélyben érző egyház e tevékenységet 

nemkívánatosnak tartotta. A volt alapítványi igazgatólelkészt 1954 novemberéig diakóniai 

előadóként alkalmazták, talán, mert így könnyebben szemmel tarthatták. Ekkor azonban 

elbocsátották és megtiltották neki és feleségének a diakonisszákkal való kapcsolattartást, 

valamint kitiltották őket a hajdani Filadelfia intézményeiből. A diakonisszák azonban nem 

maradtak támogatás nélkül, mert Bodoky Györgyhöz, a sebész főorvoshoz és a feleségéhez 

bármikor, bármilyen ügyben fordulhattak. 1956-ban az egyházon belül megújítási mozgalom  

szerveződött. Ennek hatására Győry Elemér püspök 1957 januárjában Bodoky Richárdot kérte 

fel a Konvent diakóniai részlegének vezetésére, de a forradalom utáni tisztogatás az 

egyházakat sem kímélte. Bodoky Richárdot az „egyházi ellenforradalom egyik vezetőjének” 

bélyegezték, s ötven éves korában nyugdíjazták.580 Az 1960-as években már senki sem tiltotta 

meg, hogy ismét felvegye a kapcsolatot a külföldi anyaházakkal. Minden feltűnést kerülve, a 

volt diakonisszák érdekében a háttérbe húzódva követte nyomon lelki leányai sorsának 

alakulását. Azonban hosszú évtizedek teltek el addig, amíg újra nyíltan beszélni lehetett a 

diakonisszák áldozatos munkájáról. A magyar diakonisszaügy idős atyja 1989-ben létrehozta 

a Filadelfia Diakonissza Egyesületet, majd a politikai változások után 1990-ben az egykori 

diakonisszák és a svájci támogatók összefogására Filadelfia Diakóniai Alapítványt állított fel. 

A református egyház szándéknyilatkozatban vállalta, hogy a régi Filadelfia visszakapott 

ingatlanainak egy részét az új Alapítványnak átadja. Bodoky Richárd  a negyven év alatt 

leértékelődött diakóniai tevékenység újjáélesztését szerette volna elérni, de miután látta, hogy 

e tervek nem valósulhatnak meg, megpróbált a lehető legtöbbet tenni a még élő diakonisszák 

önfeláldozó munkájának elismerése és életkörülményeinek javítása érdekében. Egykori 

ingatlanjaikat, hiába kérték az egyháztól nem kapták vissza, így az alapítvány a működéséhez 

                                                 
578 MREZSLT. 20. 2. d. 6. h. 
579 Horváth E.: Bethesda. 357. o. 
580 Bodoky Á.: Bethesda. h. n. 
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elengedhetetlen anyagi háttér hiányában nem kezdhetett érdemi munkába. Szerencsére az 

alapítvány felszámolását 2002. február 5-én Bodoky Richárd és felesége már nem érte meg.581 

A felszámolás szomorú feladatát Csanádyné dr. Bodoky Ágnes, a leánya vállalta magára, aki 

dr. Bodoky Györgynével együtt a mai napig a Filadelfia Diakonissza Szövetségben összetartja 

és segíti a még élő testvéreket. 

     

A kórház az államosítás után 

 

Az államosított Bethesda kórház az Ilka utcai gyermekosztállyal együtt a XIV. kerületi 

Tanács felügyelete alatt mint állami XIV. Kerületi Szülőotthon és Gyermekkórház működött 

tovább. Az Ilka utcai osztályt az egykori Lorántffy Zsuzsanna Alapítvány kórházi épületében, 

nagyrészt az egyházi intézmény berendezési tárgyaiból és eszközeiből alakították ki. 1951 

áprilisában a László Kórház trachomás görög gyermekeket,582 skarlátos betegeket, majd 

influenzás csecsemőket ellátó részlegeként működött. A következő év őszén harminc ágyas 

gyermekosztályt létesítettek, a férőhelyek számát rövidesen nyolcvanra emelték. 1960-ban a 

Bethesdában a szülészet helyett száz ágyas idegosztályt rendeztek be. 1961-ben a kórház 

nevét Apáthy István Kórházra módosították. Az Ilka utcai részleg férőhelyeinek további 

bővítésével sem tudta volna fogadni az összes beteg gyermeket. 1962-ben fogtak hozzá az új 

fővárosi gyermekkórházi rendszer kialakításához, ennek értelmében határozták el az Ilka utcai 

és a Bethesda utcai kórházak gyermekkórházzá szervezését. Az idegosztályt 1965-ben 

helyezték át az Uzsoki utcai kórházba (Weil Emil Kórház), s ekkor foglalhatták el az egész 

épületet a gyermekbetegek. 1966-ban költöztették a Bethesda utcai épületbe a Mexikói úti 

Nyomorék Gyermekek Állami Kórházának gyermekosztályát, illetve a kórházhoz csatolták a 

XIV. kerületi Gyermekszakrendelő Intézetet, amely a hajdani Erzsébet Nőiskola Ida utcai 

épületében, az 1952-ben létesített kerületi tanácsi Iskolaorvosi Rendelőből nőtt ki. Az Ilka 

utcában 142 ágyas csecsemő- és gyermekosztály működött, a volt Bethesda-épületben 198 

ágyon két gyermekbelgyógyászati és gyermeksebészeti, egy gyermekardiológiai, orr-fül-gége-

bronchológiai, radiológiai és laboratóriumi osztály várta a betegeket.583 

Az intézmény 1992. július 1-ével került vissza a református egyház tulajdonába, azzal 

a feltétellel, hogy gyermekkórházi jellegét nem változtatják meg. A kórház támogatására 

alakult meg 1998-ban a Bethesda Kórház Alapítvány. Napjainkban a Bethesda 

                                                 
581Bodoky Á.: Biberauer Richárd és dr. Bodoky (Biberauer) Richárd és a Filadelfia Alapítványok (és a Bethesda) 
története. 2. o. 
582 Böröczky Jolán testvér közlése. 
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Gyermekkórház orvosai és ápolói a hajdani Bethesda és a Filadelfia szellemiségének 

megfelelően, Szervezeti és Működési Szabályzatban kinyilatkoztatva a gyógyító munkát a 

betegek szolgálatának tekintik, visszaállt az intézmény eredeti ökumenikus jellege is. Az 

általuk biztosított ellátás nem csak a test gyógyítására irányul, a lélek gondozására irányuló 

munkában lelkészek, katechéták és önkéntesek segítenek. Az intézmény területén működik a 

Református Egyház Házasság- és Családsegítő Szolgálata, illetve létrehozták a felnőtt 

betegeket ellátó Otthonápolási Szolgálatot. A fekvőbeteg osztályaikon ápoltak száma 

megközelíti az évi tízezer főt, a járóbeteg-rendeléseken pedig körülbelül százhúszezer 

gyermeket látnak el. A Bethesda utcai épületben Gyermekgyógyászat, Csecsemőosztály, Fül-

Orr-Gégészet, Radiológiai Osztály és Labordiagnosztikai Osztály, valamint az Égéssérült 

Gyermekeket Gyógyító Országos Központ és az Intenzív Terápiás Osztály kaptak helyet. Az 

Ilka utcában a Belgyógyászat és a Neurológiai Osztály várja a betegeket, ezen utóbbi a 

neuromuscularis és epileptikus panaszokkal élő gyermekek kezelését végző országos központ. 

          

                                                                                                                                                         
583 Az Apáthy István Gyermekkórház-Rendelőintézet története és bibliográfiája. 7-10. o. 
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A Filadelfia diakonisszák karitatív tevékenysége 
  

 

Szabó Aladár a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület584 kebelében tervezte az első magyar 

diakonissza-anyaház megalapítását, de törekvései nem vezettek eredményre az 1890-es 

években. Szabó Aladár „evangéliumi radikalizmusa” hamarosan szembe került Szilassy 

Aladárné, az elnöknő „idealista tradicionalizmusával,”585 a köztük kialakult nézeteltérések 

lehetetlenné tették a közös munkát, ezért 1903-ban a kisebbségben maradt Szabó Aladár 

elvbarátaival586 együtt kilépett az egyesületből és létrehoztak egy új egyesületet, a Bethániát. 

Szabó Aladár úgy látta, hogy a diakonisszamunkában személyes tapasztalatokat szerzett 

sógora, a Bethesda Kórház eltávolított lelkésze a legmegfelelőbb személy az első magyar 

diakonisszaotthon megszervezéséhez és lelki vezetéséhez. Biberauer Richárd mellett szólt az 

is, hogy ifjú hitvesével svájci tanulmányútján ismerkedett meg a berni diakonisszaházban, 

amelynek élén annak édesapja, A. E. Vischer lelkész állt.  

Biberauer 1903. május 21-én, áldozócsütörtökön, a budai református templomban 

tartott prédikációjával jelentette be alapítási szándékát. Ezt követően a fiatal házaspár 

lakásán587 összegyűltek a magyar diakonisszaügy elkötelezett, egyébként a református 

egyházon belül különböző lelki irányzatokat képviselő hívei, körülbelül harminc fő, köztük a 

Biberauer család tagjai, Szabó Aladár, Haypál Benő, Kováts Lajos, Radnótfáy Gyuláné, dr. 

Antal Gézáné, Vargha Gyuláné és több leányszövetségi tag, akik közül Pauer Irma és Fülöp 

Piroska588 nevét szükséges megemlítenünk.589 A megjelentek ünnepélyesen elhatározták a 

Filadelfia Diakonissza Szövetség megalapítását, amely nevét a Jelenések könyvének 

harmadik fejezetéből,590 a filadelfiai gyülekezethez írott levélről kapta. „Az Isten igéjéből vett 

Filadelfia névvel egyfelől azt óhajtották kifejezni, hogy diakonisszaszövetségünk éppoly 

szegény és gyarló és tehetetlen volt, mint az a Filadelfiának nevezett kisázsiai gyülekezet, 

másfelől azonban hirdetni akarták e névvel, hogy a filadelfiabeli gyülekezetnek adott isteni 

ígéretet, az – íme nyitott ajtót adtam elődbe ígéretét – hit által magukévá tették, egyedül az 

                                                 
584 Alakult 1892-ben. 
585 Bodoky R.: Anyaházi diakónia. 208. o. 
586 Szabó Aladárné Biberauer Irma, dr. Vargha Gyuláné, dr. Antal Gézáné, dr. Kecskeméthy István és a felesége. 
587 Pauler utca 11. 
588 Később Csűrös Istvánné. 
589 1917-ben szakított a Bethánia a Filadelfiával, mivel a két szervezet vezetőségi tagjai közt viszálykodás 
támadt. Vargha Gyuláné, dr. Molnár Gyula, Takaró Géza, Csia Sándor és Pauer Irma azon a véleményen volt, 
hogy a Filadelfia a Bethánia védőszárnyai alatt működhet és fejlődhet tovább. Biberauer Richárd és felesége a 
Filadelfia függetlensége mellett állt ki. A Biberauer házaspár kilépett a Bethánia választmányából, a fent 
nevezett személyek pedig a Filadelfiáéból. MREZSLT. 19. 3. d. jelzet nélkül 
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Úrban vetik reménységüket, tőle várnak erőt, sikert és segítséget.”591 Az első adományt az új 

egylet javára Biberauer Tivadar adta, mégpedig ezer koronát. 

 Az egylet tagjai elhatározták, hogy kitartó munkával, széles körű tájékoztatással 

felkeltik a magyarországi protestáns lakosság érdeklődését a diakonisszaügy iránt. Első, és 

egyben legfontosabb feladatuknak érezték, hogy megismertessék az érdeklődőkkel, mit 

tesznek embertársaik megsegítése céljából a testvérek. Kiadványaikban, cikkeikben így 

határozták meg ki a diakonissza: „A diakonissza oly evangeliumi protestáns vallású, komoly, 

józan gondolkozású és tiszta erkölcsű hajadon vagy gyermektelen özvegy, aki Krisztus és 

embertársai iránti szeretetből indíttatva beteget ápol (kórházakban vagy magánházaknál), 

gyülekezeti szegényeket látogat, árvagyermekeket nevel, iskolában tanít.”592 Az egyletbe 18 

és 32 év közötti jelölteket vettek fel, akik testben és lélekben egyaránt erősek, illetve tudtak 

írni, olvasni és számolni, varrni, kötni, főzni és mosni.593 A felvételre alkalmas jelölteket az 

első évben kezdő testvéreknek nevezték, ez alatt az idő alatt sötét színű, egyszerű, egyforma 

szabású ruhát hordtak. Az együtt lakást szolgáló anyaház a teljes ellátáson kívül gallért és 

kötényt adott nekik. Apróbb kiadásaikról a szüleik vagy a rokonaik gondoskodtak, továbbá ők 

fizették a Budapestre utazás költségeit, sőt a visszautazásét is, ha a kezdő testvér önként 

visszalépett vagy alkalmatlannak találták. A jelöltidő egyénektől függően egy-három évig 

tartott, ezt követően került sor az ún. beöltöztetésre. Ettől fogva a korábbi jelölt a jellegzetes 

fehér főkötővel és köténnyel együtt a testvérek szürke egyenruháját viselte. A próbatestvérek 

a felavatott testvérekhez hasonlóan minden ruhájukat az egylettől kapták, sőt zsebpénzt is 

biztosítottak nekik.594 Rendszerint tíz év után avatták (szentelték) fel azokat a testvéreket, 

akik a követelményeknek minden tekintetben megfeleltek.595 Pázmány Herminát és Hennet 

Ilonát, az első két jelöltet a fiatal Bodoky házaspár háromszobás lakásának egyik szobájába 

költöztették be,596 rövidesen csatlakozott hozzájuk Pécsi Berta és Pécsi Anna. A 

növendékeket még három évig segítette a Bethesdában szolgált német Brüll Eliz. Az első két 

diakonissza felvétele után azonnal a református egyház szolgálatába állt gyülekezeti 

diakonisszaként. A budai gyülekezet szegényeit gondozták, meglátogatták a református 

családokat, hogy felkeltsék érdeklődésüket az istentiszteletek és a vallásos összejövetelek 

iránt, kialakítsák bennük a lelkiélet iránti igényt. A hívek közt kegyes olvasmányokat 

                                                                                                                                                         
590 Jelenések Könyve, 3. 7-13. 
591 MREZSLT. 19. 3. d. Jelentés a Filadelfia diakonissza-egylet munkájáról. 1903-1908. 1. o. 
592 A Filadelfia Diakonissza-Egylet évkönyve. 1909. 12. o. 1. 
593 Uo. 12. o. 2. a-d. 
594 Uo. 13. o. 2. e. 
595 A felavatott testvérek aranygyűrűt kaptak ajándékba. Beszélgetés Nagy Ilona testvérrel. 
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terjesztettek, díjazás ellenében magánházaknál betegápolást vállaltak.597 A vezetőség a 

diakonisszák gyakorlati képzése mellett nagy gondot fordított az elméleti képzésükre. A 

betegápolás alapjait dr. Thaly Lóránttól tanulták, dr. Lumnitzer Ágoston javaslatára a dr. 

Pajor-féle hidegvíz-gyógyintézetben masszázst és vízgyógy-gyakorlatokat is tanultak. Télen a 

Bethánia Egylet által meghirdetett belmissziói tanfolyamon könyvvitelre és levelezésre 

oktatták őket, emellett a németül nem beszélők német nyelvoktatásban részesültek. A 

testvérek megfelelő szakmai gyakorlat nélkül nem kezdhették meg a kórházi munkát, bár 

egyikük egy magyar, egy másik pedig egy svájci kórházban dolgozott több éven át. Az egylet 

vezetősége a legjobbnak azt tartotta volna, ha mindnyájan valamelyik külföldi diakonissza 

intézetben sajátíthatnák el a betegápolás alapjait. 1903 őszén Thielle-Winkler Éva, a 

miechowitzi (Szilézia) diakonissza intézet vezetője néhány napig Biberaueréknál 

vendégeskedett, közben megismerve a Filadelfia nehézségeit, felajánlotta, hogy a magyar 

testvéreket küldjék hozzájuk szakmai gyakorlatra. Az első két testvér már szeptember végén 

útnak indult, a másik két testvér 1904 márciusában. A megfelelően képzett testvérek 1904. 

március 23-án kezdték meg munkájukat a Bethesda kórházban, bár eleinte a konyhai, 

háztartási teendőket látták el, majd a mosókonyha vezetését vették át. A vezető lelkész 

kérésére két tapasztalt német diakonissza érkezett a Bethesdába, hogy az ő útmutatásaik 

alapján megszervezhessék a szakszerű betegápolást. 1905-ben, már a német testvérek 

segítsége nélkül, a Filadelfia tizenkét diakonisszája ellátta a kórházi, a háztartási és az irodai 

teendőket is. Az alsó középosztálybeli szegény, sok gyermekes családok leányai számára 

továbbtanulási lehetőséget és biztos megélhetést jelentett, ha bekerülhettek valamelyik 

diakonisszaintézetbe. A legtöbb leány a Filadelfiába jelentkezett, így az egylet vezetősége 

kiválogathatta a testileg-szellemileg legmegfelelőbb jelölteket. Hamarosan csak a polgári 

iskolát végzett leányokat vette fel. Az elméleti képzés nem fejeződött be a két éves 

diakonissza-tanfolyam elvégzése után, hanem időről időre különböző továbbképzéseket 

szerveztek a testvéreknek, hogy megismerkedhessenek a tudomány legújabb eredményeivel.      

A Bethesdában a testvérek feladata nem korlátozódott a gyógyítómunkában való 

részvételre és a kórház üzemeltetésére, a betegek és a környéken lakó reformátusok lelki 

gondozását is felvállalták. A kórház „iskola azoknak a betegeknek, akik rászorulnak a 

tisztaság, az egészséges táplálkozás, a friss levegő jelentőségének megismerésére. Itt 

tapasztalja meg sok édesanya az újszülöttekkel való bánásmódot, azok helyes testi 

                                                                                                                                                         
596 A harmadik leány, a svájci Bossimana Nelli tüdőbaja miatt rövidesen haza utazott, majd nem sokára meghalt. 
Bodoky: Anyaházi diakónia. 219. o. 
597 MREZSLT. 19. 3. d. Kovácsy Margit visszaemlékezése: Filadelfia-Bethesda városi misszió. 
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gondozását. Szociális-missziói munkáink598 a református egyház egészséges tagjainak 

szólnak” mondja Biberauer Richárd. Vasárnapi iskolát nyitottak,599 emellett felnőtteknek 

bibliaórákat, vallásos összejöveteleket, a leányoknak varróórákat tartottak. 

A Filadelfia jól képzett diakonisszái szerte az országban jó hírnévre tettek szert a hálás 

betegeknek köszönhetően. Az egyesület vezetősége számos levelet kapott az ország 

különböző pontjairól, amelyekben diakonisszák kiküldését kérték. 1905-ben vette kezdetét a 

külmunka, amikor két testvért küldtek ki a kolozsvári református árvaházba. 1907 

szeptemberében két Filadelfia diakonissza vette át a nyíregyházi Erzsébet leányárvaház 

vezetését.600 Ugyanebben az évben vásárolt meg a vezetőség Pestújhelyen egy házat 

diakonisszaotthonnak és árvaháznak. Később Pestújhelyen elemi iskolát hozott létre és 

vasárnapi iskolát nyitott az egyesület, illetve a helyi gyülekezet segítésére gyülekezeti 

diakonisszát küldött. 1909-ben állt munkába a makói közkórházban601 az első kiküldött 

ápolótestvér, az Aranyos-Torda megyei közkórházba először kettő majd négy testvért küldtek, 

akik új lakóhelyükön vasárnapi iskolát szerveztek. 1911 elején a nagyváradi református 

leányinternátusban kezdett el dolgozni egy diakonissza, akihez rövidesen két társa 

csatlakozott. 1911-ben összesen öt testvér dolgozott az anyaháztól távol.   

Az első világháború alatt a diakonisszák a budapesti Délibáb utcai- és a cseklészi602 

hadikórházban ápolták a frontról érkezett sebesült katonákat. 1915 nyarán Zabolán,603 Mikes 

Árminné kérésére anya- és csecsemővédelmi munkát végzett egy diakonissza 1916-ig, az első 

román betörésig. Egy másik testvér Makay Lajosnak segített Debrecenben a testvérek 

nevelésében.604 

Az első világháborút követően a Filadelfia diakonisszái, még az időközben 

meggyilkolt Tisza István felhívására, több más jótékony egylettel karöltve részt vettek az ún. 

pályaudvari missziós munkában, vagyis a pályaudvarokon várták a harctérről haza érkező 

törődött katonákat és kegyes olvasmányokat osztogatva üdvözölték őket. A háború utáni 

nehéz években, a Bethesda-beli gyógyítómunka kényszerszünetében minden idejüket a 

                                                 
598 Ifjúsági kör, leánykör, nők órája, vasárnapi iskola, énekkar, cserkészcsapat, népiroda, árvaházak. Biberauer 
Richárd: A Bethesda magyar társadalmunk szolgálatában. Előadás a Bethesda első magyar diakonisszakórház 60 
éves emlékünnepélyén. 1927. V. 20. MREZSLT. 20. 3. d. 
599 Magyarországon először Biberauer Irma, Biberauer Richárd testvére tartott órákat vasárnapi iskolában. 
BBGy. 195/16. Biberauer-család. 
600 Az intézményben a házirendet a diakonisszák állapították meg, minden új szabályhoz az anyaház 
hozzájárulásáért kellett folyamodni. MREZSLT. 20. 3. d. 6. b. A nyíregyházi nőegylet elnöksége és a Filadelfia 
elöljárósága között kötött szerződés. 
601 A testvért a következő évben visszarendelték. 
602 Pozsony vármegye 
603 Háromszék vármegye 
604 MREZSLT. 19. 3. d. Filadelfia Diakonissza-Egylet Évkönyve. 1916. 
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környékbeli reformátusok lelki gondozása töltötte ki, munkájuk eredményeként hamarosan a 

kórházépületben lüktetett a „városi misszió szíve.”605 Felkeresték a református családokat, 

hogy a vallás és a közösség vigaszával erősítsék a lelküket. Kézimunka tanfolyamukat fázó, 

munkanélküli fiatal leányok megsegítésére hozták létre. Az első napokban három, majd 

huszonkét leány látogatta az órákat, rövidesen a lelkesedést és a sikereket látva harminchat 

lányt foglalkoztató csipkeverő üzemmé alakították át a tanfolyamot. Az erkölcsi zülléstől 

megmenekített leányok tisztes megélhetési forráshoz jutottak. A kórházépületben hirdetett 

evangelizáló összejöveteleken két-háromszáz fő vett részt, a bibliaóráknak pedig 

százharminc-száznegyven látogatója volt. Vasárnapi iskolájuk tizennyolc csoportjába közel 

kétszáz gyermek járt. 1920-ban megalakult a Bethesda kórus, amelyben a következő évben 

már negyven tag énekelt. A vasárnapi iskolához kapcsolódva alakult az „Erő” cserkészcsapat 

is.606 1922-ben a Belügyminisztérium illetékesei úgy vélték, hogy a valláserkölcsi oktatásban 

részesült, hívő rendőr az államrend legmegbízhatóbb őre, de a szigorú szolgálati rend csak 

ritkán tette lehetővé a rendőrök számára a templomlátogatást, ezért igehirdetőket hívtak 

hetente kétszer a rendőrkaszárnyába. A református rendőröknek Biberauer Richárd, Csűrös 

István és Szabó Miklós prédikált.  A következő év pünkösdjén a Bethesda imatermében 

Ravasz László és Biberauer Richárd beszélt a szeretetvendégségen megjelent 

kétszáznegyvenegy református rendőr előtt.607  A kórházüzem újraindulása után a Kálvin téri- 

és a kecskeméti-, továbbá a komáromi gyülekezetben a szegények gondozásával foglalkoztak 

a testvérek, de Pécsen608 és Kaposváron is hasonló munkakörben dolgoztak. Egy diakonissza 

a Cegléd környéki tanyák református lakóiról gondoskodott. A Filadelfia a derecskei,609 a 

szolnoki, a budapest-rákosszentmihályi, az óbudai és a budapest-fasori gyülekezetekbe 

küldött ki diakonisszákat. A pápai Perutz gyár bölcsődéjében és a nagykőrösi tanítóképző 

internátusában, illetve a gödöllői Egészségházban is tevékenykedett egy-egy testvér, továbbá 

Miskolcon, Kenderesen és a kecskeméti Bodor Zsuzsanna gyermekotthonokban nevelték a 

kisgyermekeket. A Filadelfia egyik diakonisszájára bízták rá a Protestáns Diákmensa 

vezetését. 

Nem minden tervüket sikerült megvalósítani. 1928-ban az Egyesület a gróf Tisza 

intézetek csoportjába tartozó „határozottan református jellegű” leányinternátus felállításán 

fáradozott, amelynek megnyitását az egykori miniszterelnök halálának tizedik évfordulójára 

                                                 
605 Bodoky III. 203. o. 
606 Uo. 
607 Bodoky IV. 49-50., 84-85. o. Az összejövetelen részt vett nádasi Nádosy Imre, a később frankhamsítási 
botrányba keveredett rendőrfőkapitány. 
608 MREZSLT. 2. e. 100. Filadelfia évi jelentése 1945-46. 9. A pécsi munkahelyet 1946-ban adták fel.  
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tervezték. A Városliget szomszédságába, minden igényt kielégítő környezetbe vidéki 

református úri családok leányai költöztek volna be az intézménybe, akik az ellátás mellett 

„evangéliumi légkörben” sajátíthatták volna el a helyes modor és a társadalmi érintkezés 

szabályait, illetve különböző idegen nyelveket. A leányinternátus azonban soha nem valósult 

meg. A Filadelfia harminc éves jubileumát egy új intézmény megalapításával akarták 

emlékezetessé tenni. A negyven férőhelyes gyógyintézetben két orvos, hat testvér és három 

ápoló látta volna el méltányos tartásdíj ellenében a beutalt epileptikus betegeket.610    

Az 1930-as években a diakonisszák létszáma igen nagy ütemben emelkedett, saját 

intézményeket pénzügyi nehézségeik miatt mégsem nyithattak. Az évtized elején a gazdasági 

válság következtében a kórház került nehéz helyzetbe, majd a Filadelfia telkére épült 

református érdekeltségű Sylvester Nyomda csődje tette lehetetlenné új intézmények 

felállítását és üzemeltetését. A Filadelfia nem mondhatott le a külmunkára küldött testvérek 

után befolyó anyaházi hozzájárulásról sem. 1930-ban még csak ötvenhatan éltek az 

anyaházban, de a következő évben már hatvankilencen, 1938-ban pedig kilencvennyolcan.611 

A száz körüli létszám egészen a Filadelfia felszámolásáig állandó maradt. A diakonisszák 

létszámának növekedése lehetővé tette új munkahelyek betöltését az 1930-as évek második 

felében, majd saját intézmények – főként árvaházak – megnyitását a következő évtized elején. 

A dévaványai,612 a szanki, a budafoki, a pestszentlőrinci, az angyalföldi és az alcsúti613 

református gyülekezetekhez gondozói munkára került egy-egy testvér, emellett ketten a 

szentendrei internátusban és a jugoszláviai Feketics (Bácsfeketehegy) árvaházában dolgoztak. 

A fővárostól távol dolgozó testvérek Biberauer Richárddal és feleségével levélben tartották a 

kapcsolatot.614 A hosszú ideig idegen környezetben, egyedül dolgozó diakonisszák, főleg ha 

önállóan vezettek egy intézményt, könnyen eltávolodhattak, elszakadhattak a Filadelfia 

közösségétől, szellemiségétől, ezért a vezetőlelkész a fegyelem fellazulását megelőző 

megoldást talált ki. Az ország különböző pontján foglalkoztatott testvéreket a lelkész házaspár 

nem tudta túl gyakran felkeresni, ezért évente kétszer Budapestre hívták a külmunkára 

                                                                                                                                                         
609 Bihar vármegye 
610 MREZSLT. 19. 3. d. A legközelebbi epileptikusokat kezelő speciális intézet Linzben volt. Magyarország 
közel hétezer epilepsziában szenvedő lakosának speciális gyógyintézet nem állt a rendelkezésére. 
611 Negyvenkilencen a kórházban, húszan gyülekezeteknél, tizennégyen az anyaházban, ugyanennyien más 
munkahelyeken dolgoztak, ketten pedig magánháznál beteget ápoltak. MREZSLT. 19. 1. d. Kórházi Bizottság 
ülése. 1938. VII. 22. 
612 Szolnok vármegye 
613 Fejér vármegye 
614 Idősebb Biberauer Richárdné 1933-ban, férje 1939-ben halt meg. Ifjabb Biberauer Richárd mint 
igazgatólelkész és Zombory Ágnes, a felesége vették át az 1938-ban alapítvánnyá alakult Filadelfia Diakonissza 
Alapítványt. Ifjabb Biberauer Richárd 1940-ben a nevét Bodokyra magyarosította. Ld.: A Bethesda Kórház 
története. 
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küldötteket és közös összejövetelt rendeztek számukra. Az első testvérkonferenciára 1938 

karácsonya után került sor az anyaházban. 1937-ben vásárolták meg egy leányfalui ingatlant, 

hogy legalább tavasztól őszig enyhítsék az anyaház zsúfoltságát és a pihenésre vágyó idős 

diakonisszák nyugalmat leljenek. Az üdülőben számos, a református egyház életével 

kapcsolatos konferenciát rendeztek.615 A gyengélkedő és az idős diakonisszákat a Filadelfia 

vezetősége igyekezett megkímélni a közvetlen háborús veszélytől, ezért a biztonságosnak ítélt 

leányfalui nyaralóba költöztették ki azokat, akiknek a segítségét nélkülözni tudták. 1944 telét 

már a vidéki nyaralóban töltötték a megfáradt testvérek. A ház körül kis gazdaságot rendeztek 

be, hogy a legrosszabb időkben se nélkülözzenek.616 A várakozásnak megfelelően Leányfalut 

a frontvonal viszonylag megkímélte, háborús veszteséget nem szenvedtek, csak rövid időre 

szakadtak el az anyaháztól. Szorult anyagi helyzetükön az idős testvérek erejükhöz mérten 

mezőgazdasági munkák vállalásával próbáltak segíteni.617 

A főváros ostroma alatt a Filadelfia a Kálvin téri és a fasori egyházközségek618 

kivételével gyülekezeti munkáját ideiglenesen szüneteltette, majd a harcok befejeződése után 

ezeken a helyeken sem tudták vállalni a gondozói munkát. A gyülekezeti munka helyett a 

testvérek különböző intézményekben a zsidó gyermekek mentésében és gondozásában vettek 

részt. Hat testvér a háború alatt a svéd Vöröskereszt budapesti gyermekotthonában gondozta a 

rászoruló gyermekeket. A pápai Perutz gyár bölcsődéjében a háború egész ideje alatt 

szolgáltak.619 A Bethesda épületében számos üldözött lelt ideiglenesen otthonra, a Bodoky 

házaspár és a diakonisszák bátor, áldozatos munkája sok ember életét mentette meg.620 A 

háború után a romeltakarítás és az újjáépítés a testvérek minden idejét kitöltötte, ezért csak 

hónapokkal később térhettek vissza korábbi szolgálati helyükre, először a budapest-pozsonyi 

úti, a kaposvári és a kecskeméti gyülekezetekbe. A világégést követő években az általános 

szegénység és nyomor közepette egyre több gyülekezet kért segítő diakonisszát. Új 

munkaterületként a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium kinevezte az egyik diakonisszát 

Őcsénybe621 tanítónőnek, a sárospataki leányinternátusba pedig egy másik kezdte meg a 

                                                 
615 1942-ben több mint százan vettek részt a diakonisszaüdülőben megrendezett leánykonferencián, majd húsz 
lelkészné utazott oda egy másik rendezvényre, itt tartotta a Filadelfia a nyári testvérkonferenciáját. Ebben az 
évben összesen kétszáznegyvenhárman fordultak meg a leányfalui házban. A következő évben 
háromszáztizenhat főt láttak vendégül a testvérek, köztük a református egyház püspöki konferenciáját.  
616 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1943-1944. 
617 Filadelfia évi jelentése. 1944-1945. Az alapítvány felszámolását követően a leányfalui üdülő az egyház 
tulajdona maradt, 1962-1964 között külföldi segélyekből új épületeket emeltek a telken, amelyekben idős 
emberek számára szeretetotthont nyitottak. Korom V.: Filadelfia. 45. o. 
618 A gyülekezethez tartozó Julianna Iskola pincéjében dolgozó testvérekről: ld. A Bethesda Kórház története. 
619 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1944. XI. 1.-1945. X. 31. 
620 A Filadelfia zsidómentő-munkájáról: ld. A Bethesda Kórház története című fejezetet. 
621 Tolna vármegye 
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munkát. Az időközben ismét romániai Nagykárolyban egy gyülekezeti diakonisszájuk állt 

munkába, társa pedig az újra Jugoszláviához került Bácsfeketehegy árvaházában. A 

legnehezebb munkát az a testvér végezte, aki Verbászon622 a volt német diakonissza-anyaház 

maradványának vezetését vette át. Segítség nélkül ötven súlyos értelmi fogyatékosról 

gondoskodott. A következő két évben újabb öt testvér külső munkába állítását tervezték.623 A 

Filadelfia diakonisszáit az egyesület, majd az alapítvány fennállása alatt szakmai tudásuk és 

fegyelmezettségük miatt nagy megbecsülés övezte. A megváltozott politikai helyzetben az 

Alapítvány vezetősége abban reménykedett, hogy a diakonisszaintézet a kórház esetleges 

államosítása esetén is életben maradhat, ha a testvérek többségét gyülekezeti munkába 

állítják.624 

 

A Filadelfia árvaházai 

 

Pestújhelyi Iskola és Gyermekotthon625 

 

 A pestújhelyi Széchényi-telepen kedvező feltételekkel kínáltak megvételre egy 

ingatlant a Filadelfiának, de az egyesület házalapja csak négyezer korona volt. Biberauer 

Richárd nem akarta, hogy anyagi okokból elessen a Filadelfia a jó vételtől, ezért a 

magánvagyonából huszonkétezer koronát kamatmentesen kölcsön adott, majd az összegből 

tízezer koronát végleg az egyesületnek adományozott. A vezetőlelkész nagylelkűségének 

köszönhetően 1907 végére a tulajdonukba került a Széchenyi-telepen, a László utcában 

elhelyezkedő ház. Azonnal megkezdték a felújítási-átalakítási munkálatokat, de befejezni az 

építkezést és az épületet berendezni csak a következő évben sikerült. 1908. június 8-án 

ünnepélyes keretek közt beköltözhettek a testvérek a diakonisszaotthonba és hamarosan 

megérkezett az első négy árva gyermek, az otthon első lakói. A diakonisszák a gondjukra 

bízott gyermekeket nevelték, valamint a helyi gyülekezetet szolgálták. Rendszeresen 

látogatták a környékbeli rászoruló családokat, vasárnapi bibliaiskolájukba, fiatal leányok 

számára rendezett összejöveteleikre várták a környékbeli fiatalokat. A felnőttek számára 

hétköznap rendeztek bibliamagyarázó estéket. A pestújhelyi gyülekezet kérésére az 

1908/1909-es tanév kezdetén gyermek- és diakonisszaotthonukkal közös épületben 

                                                 
622 Jugoszlávia 
623 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1946. XI. 1.-1947. X. 31. 9. 
624 Az 1943-as évi jelentésben még azt írta az Alapítvány vezetősége, hogy „a diakonissza szolgálat ma inkább 
intézmények, kórházak, árvaházak világában találja meg a helyét, mint gyülekezetekben.” MREZSLT. 2. e. 100. 
d. Filadelfia évi jelentése. 1942. XI. 1-1943. X. 31. 
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megnyitották a nyilvános joggal felruházott elemi iskolájukat. Az iskolába az egylet egy 

diplomás tanítónő diakonisszáját, továbbá egy kézimunka és rajztanítónői diplomát szerzett 

diakonisszát küldött. Az első évben ötvennégy tanuló jelentkezett,626ebből harminchat 

gyermeket vettek fel. Az elkövetkező években sem csökkent az iskola népszerűsége, mivel a 

második évben negyvenöt, a harmadikban pedig már hatvan iskolás gyermeket tanítottak a 

testvérek. A szülők kérésére az első évben négy osztályos elemi iskolát a második tanévtől 

kezdve hatosztályosra bővítették és beállítottak még egy tanítói oklevéllel bíró diakonisszát. 

Petri Mór királyi tanácsos és Pest megyei tanfelügyelő hiába figyelmeztette az egyesületet, 

hogyha nem épít megfelelő iskolaépületet, akkor majd az állam megteszi, pénzhiány miatt a 

kérésnek nem tudtak eleget tenni. 1911 tavaszán kezdte meg működését a pestújhelyi polgári 

leányiskola, s a szülők többsége ötödik-hatodik osztályos gyermekét ide íratta át. A Filadelfia 

iskolájában e két felsőbb osztály megszüntetésére kényszerült. 1912-ben nyolcvan gyermek 

látogatta a diakonisszák iskoláját, ennyi gyermeket már nem tudott befogadni az iskolaépület, 

ezért egy közeli házban két tanteremnek alkalmas szobát béreltek. Egyre sürgetőbbé vált az 

iskolaépítés ügye. 1913 novemberében avatták fel a két tágas tanteremből, egy nagy előtérből 

és tanári szobából álló új iskolát, ahová száznégy tanuló költözött át. Ezzel egy időben a 

püspök megbízta Biberauer Richárdot a pestújhelyi református fiókegyház ideiglenes 

vezetésével. A Filadelfia és a gyülekezet kapcsolata ettől kezdve még szorosabbá vált, 

kölcsönös segítségnyújtással jó eredményeket értek el. A gyülekezet istentiszteleteit az 

iskolaépületben tarthatta, és egy gyülekezeti diakonissza díjazás nélkül vállalta a rászoruló 

családok gondozását. A diakonisszaegylet segítette a gyülekezetet, hogy saját templomot 

építtethessen és önálló gyülekezeté szerveződhessen. 1919-ben fájó szívvel adta el az anyagi 

gondokkal küszködő Filadelfia pestújhelyi elemi iskolája épületét a helybéli református 

fiókegyháznak, hogy fennmaradhasson az egyesület. A régi épületben azonban tovább 

folytatták az árvaházi munkát. A világháború utáni első években Kuyper Henrietta627 nevét 

vette fel a fiúkat nevelő gyermekotthon, így fejezte ki az egyesület háláját a hollandiai 

gyűjtést irányító jólelkű hölgynek, az egykori holland miniszterelnök, Kuyper Ábrahám 

leányának. Biberauer Richárdné hollandiai és svájci lapokban ismertette a Filadelfia árvaházi 

munkáját, megható cikkeivel szólította adakozásra a külföldi protestáns híveket. A 

gyermekotthont ezekből a külföldi adományokból működtették. A holland református 

                                                                                                                                                         
625 MREZSLT. 19. b. Pestújhelyi Kuyper Henriette Gyermekotthon iratai. 1. d. 
626 MREZSLT. 19. h. 1. d. Jelzet nélkül. 28 jelentkező római katolikus, 24 protestáns, 2 izraelita vallású volt. 
627 Az erősen vallásos Kuyper Johanna és Kuyper Henriette a világháború alatt az egyik budapesti hadikórházban 
sebesült magyar katonákat ápolt vöröskeresztes ápolónőként. A Bethesdában laktak és barátságot kötöttek a 
Biberauer családdal. Bodoky III. 96. o. 
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iskolákban gyűjtés indult, így ösztönözték a kis diákok szociális érzékenységét. A jelentkező 

osztályok egy kiválasztott gyermek segítését vállalták, adományukért cserébe Biberauerné 

színes beszámolóiból havonta értesültek kis magyarországi barátjuk fejlődéséről, tanulmányi 

előmeneteléről.628 1922-ben tizennégy leány és hat fiúgyermek élt a testvérek védőszárnyai 

alatt. Mégis az egyesület nehéz anyagi helyzete miatt 1927-ben megszüntették az intézményt. 

    

A Gödöllői Leányárvaház629 

 

 A Haggenmacher gyár budapesti Hermina út 43. szám alatti házát a Német 

Református Leányegyháznak ajándékozta árvaházi célokra. Az árvaház két diakonissza 

vezetésével kezdte meg munkáját. 1909-ben a Bethesdával együtt került a Filadelfia 

Diakonisszaegylet tulajdonába. A Biberauer házaspár hollandiai körútján gyűjtött adomány 

értéke napról napra csökkent, ezért a vezetőség elkeseredettségében gyors ingatlanvételre 

határozta el magát. Az óbudai Testvérhegyen vásároltak meg egy háromszobás, kétszintes, 

négy holdas gyümölcsös közepén fekvő házat, amihez kertészlakás és sok gazdasági épület 

tartozott.630 Az otthont áthelyezték ide, mivel azonban a hatósági előírásoknak nem tudtak 

eleget tenni, 1923-ban inkább eladták. Az óbudai házba nem volt bevezetve sem a víz, sem a 

villany, a gyermekek a rossz minőségű földutakon csak lassan juthattak el a messzire eső 

iskolába. Az épület inkább nyaralónak, mint állandó lakhelynek volt alkalmas.   

Helyette ifjabb Szabó Aladár631 segítségével Gödöllőn vásárolta meg az egyesület a 

Kossuth utca 6. számú házat, a volt jegyzői lakot egy hold gyümölcsössel és gazdasági 

épületekkel. A vételárból hat millió korona hiányzott,632 ezt az összeget a Filadelfia az 

egyházkerülettől kísérelte meg kölcsönkérni csupán három napra, de Darányi Ignác 

egyházkerületi főgondnok teljesíthetetlen feltételeket támasztott. Háromnapi időtartamra sem 

tekintett el a kamattól, továbbá az egylet minden ingatlanára jelzálog betáblázását kérte. A 

Filadelfiát a református egyházhoz nem kötődő egyesületnek tekintette, s ennek megfelelő 

bánásmódban részesítette. Biberauer Richárd olyannyira megbántódott a volt miniszter 

méltánytalanságán, akit jó szívvel befogadtak a Tanácsköztársaság idején a Bethesda 

épületébe, hogy inkább uzsorakölcsönt vett fel egyházon kívüli magánszemélyektől. A 

többletkamatot svájci pénzadományokból egyenlítették ki. Az árvaházba 3-18 év közti 

                                                 
628 Bodoky III. 205-207. o. 
629 MREZSLT. 19. c. Filadelfia Gödöllői Leányárvaháza iratai. 1. d. 
630 Bodoky IV. 50. o. 
631 (1890-1948) Református lelkész, Biberauer Richárd unokaöccse. 
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leányokat fogadtak be.  A főként adományokból élő árvaházat nehéz helyzetbe hozta a 

gazdasági világválság az 1930-as évek elején. Az intézmény fennmaradásához szükség volt 

valamilyen állandó bevételi forrásra, ezért havi tartásdíj fejében vállalták az Állami 

Gyermekmenhely által beutalt gyermekek nevelését.633 Az 1940-es év esőzései következtében 

az árvaházi épület régi falai olyannyira átnedvesedtek, hogy az épület csaknem lakhatatlanná 

vált.634 A nyirkos, tüzelőhiány miatt hideg, penészes szobák a házban lakó gyermekek és a 

diakonisszák egészségét veszélyeztették. Miután az egyik gyermeknél súlyos ízületi 

bántalmak jelentkeztek a Filadelfia vezetősége cselekvésre szánta el magát. Évek óta 

tervezték a gödöllői árvaházi férőhelyek bővítését, illetve az épület korszerűsítését. Az 

előzetes számítások áttekintése után előnyösebbnek látták, ha az ingatlant a beruházások 

helyett inkább értékesítik, a befolyt pénzösszegből pedig alkalmasabb házat vásárolnak. 

Hamarosan találtak egy megfelelő épületet Pécelen, amelybe az idős diakonisszák is 

beköltözhettek volna. Az elhúzódó tárgyalások alatt bebizonyosodott, hogy mennyire nagy 

szükség van egy fővároshoz közeli leányárvaházra, továbbá a Filadelfia intézményének 

elköltözése a gödöllői református gyülekezet iskolájának megszüntetését eredményezte volna. 

Így a gyermekotthon a régi helyén maradt, de a gyermekek létszámát 26-ról 23-ra 

csökkentették. 1942-ben ifjabb Szabó Aladár gödöllői lelkész támogatásával gyűlt össze a 

renováláshoz szükséges összeg. A következő évben ismét 26 gyermek költözhetett be a 

megszépült otthonba. 1944-ben a frontvonal elérte Gödöllőt, ezért a három diakonissza 

választhatott, vagy a gyermekekkel együtt a Bethesdába költöznek, vagy magukra maradnak. 

Az utóbbi lehetőséget választották, s rövidebb ideig az anyaháztól teljesen elszakadva néztek 

szembe a háborús veszélyekkel. December 12-én vonultak be Gödöllőre az oroszok, s a 

frontvonal továbbvonulása után katonai központ maradt. A gyermekotthonba a diakonisszák 

menedéket keresőket is befogadtak.635 Az árvaház lakóit és az épületet szerencsére nem érte 

háborús kár, de a tető és a régóta használhatatlan kút a vízvezetékkel együtt javításra szorult. 

E munkákat az Egyetemes Egyháztanács újjáépítési segélyéből fedezték, ugyanezen szervezet 

az amerikai reformátusokkal együtt élelmiszer- és ruhaadományokban részesítette az 

                                                                                                                                                         
632 A teljes vételár hetvenötmillió koronát tett ki. Az óbudai házat sem sikerült azonnal értékesíteni, ezért az 
egyesület negyvenötmillió korona rövid lejáratú kölcsön felvételére kényszerült. Bodoky IV. 130-133. o. 
633 A beutalt gyermekek után központilag meghatározott tartásdíjat fizettek az intézménynek, a gyermekek 
ruházatáról, tanszereiről a Menhely gondoskodott. A Filadelfia tíz menhelyi gyermek nevelését vállalta, 
mellettük a második világháborúban és utána hadigondozottakat is befogadtak. 1948-ban tíz menhelyi, hét 
hadigondozott volt az árvaházban lakó harminc gyermekből.  
634 Ekkor négy óvodás, három elemi iskolás és tizenhét polgári iskolás leánygyermek lakott a Filadelfia 
otthonában. Tíz gyermeket utalt be az Állami Gyermekmenhely, egy gyermek után teljes tartásdíjat, a többiek 
után pedig kedvezményezett díjat fizettek a hozzátartozók.  
635 Az árvaház három bátor diakonisszája Szakolczay Eszter, Örsy Teréz és Ócsay Mária volt. MREZSLT. 2. e. 
100. d. Filadelfia évi jelentése. 1944. XI. 1.-1945. X. 31. 
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árvaházban nevelkedő gyermekeket.636 A diakonisszák az árvaház élelmezési gondjait úgy 

próbálták enyhíteni, hogy a környékbeli gazdáknál a legnehezebb mezőgazdasági munkák 

elvégzésére jelentkeztek. 1948-ban egyre gyakrabban jelentek meg a vezetőtestvérnél 

különböző hatósági személyek különféle ürügyekkel, mindig előzetes bejelentés nélkül. A 

testvér mindegyik esetben azonnali döntésre kényszerült, Bodoky Richárdot már csak 

tájékoztatni tudta az esetekről. Óriási teherként nehezedett a diakonisszákra, hogy nem 

megfelelő szavaikkal vagy nem helyénvaló viselkedésükkel az árvaház vesztét okozhatják. 

Ezek az akciók – a vezetőtestvér és Bodoky Richárd levelezése alapján vélhető így – a 

diakonisszák zaklatását, megfélemlítését szolgálták. Az év folyamán különböző 

minisztériumokból, szervezetektől érkezett hozzá nem értő személyek felmérték az árvaházi 

viszonyokat, s leginkább a bevételek után érdeklődtek. Áprilisban a járási szociális titkár 

felszólította az árvaházat, hogy álljanak ki munkaversenyre a sokkal nagyobb péceli római 

katolikus Szent Erzsébet Árvaházzal. A felhívásban arról már nem esett szó, hogy mit jelent 

egyáltalán az árvaházi munkaverseny. Ugyanez a szociális titkár egyik napról a másikra 

beszállásolt a betegszobájukba tíz menekült görög gyermeket, akik után a Népjóléti 

Minisztérium fizetett tartásdíjat.      

 Az utolsó évben a testvérek huszonnyolc gyermekről gondoskodtak, akik közül az 

egyik gyermek szellemi-, egy másik testi fogyatékos volt. 1951-ben diakonisszaruhájukat 

letéve tovább dolgoztak a testvérek Gödöllőn. Az árvaházi épületet nem államosították, 

hanem az állam és a református egyház vezetőinek megállapodása alapján egyházi tulajdonba 

került. Tizenhat női ápoltat befogadó öregek otthonát rendeztek be az egykori 

gyermekotthonban, a Munkácsi utcában pedig tizenkét férfibeteget helyeztek el egy másik 

épületben.637 

 

A Szentmátéi „Református Jövő” Szórványinternátus638 

 

 1940-ben a második bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz Észak-Erdélyt. A 

visszacsatolt területek magyar lakosságának megsegítésére és kárpótlására a jótékony 

egyesületek és az egyházak nagy figyelmet fordítottak. Az egyházak közül a katolikus 

dolgozott a legeredményesebben, de a reformátusok sem akartak hátrébb maradni. A 

Filadelfia szilágysági születésű diakonisszáját, Raviczky Máriát az Alapítvány hetilapjának, a 

                                                 
636 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1946. XI. 1.-1947. X. 31. 
637 Korom V.: Filadelfia. 44. o. 
638 MREZSLT. 19. f. 1. d. Szentmátéi Szórványinternátus iratai. 
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Református Jövőnek költségére szórványmunkára bocsátották ki Szolnok-Doboka és 

Beszterce-Naszód vármegyékbe, ahol családlátogatással, iratmisszióval mérte fel a református 

szórványmagyarság helyzetét. Megrázó tapasztalatai arra késztették, hogy életét ezeknek a 

magyar reformátusoknak gondozására szentelje. Szervezőmunkája nem maradt 

eredménytelen, egyedül, minden támogatás nélkül sikerült megszereznie a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium anyagi támogatását egy szórványinternátus felállításához. Gróf 

Bethlen Béla, a két vármegye főispánja látva a diakonissza elszántságát és eredményességét 

felajánlotta segítségét a terv valóra váltásához. Átadta az Alapítványnak havi száz pengőért 

szentmátéi harminckét hektáros birtokát, úri lakkal, gazdasági épületekkel és gyümölcsössel. 

A Vallási- és Közoktatásügyi Minisztérium a szentmátéi ingatlant megfelelőnek találta, s évi 

negyvenezer pengő támogatást ígértek az épület helyreállítására, kölcsönözték a berendezés 

nagyobb részét, illetve a tanfelügyelőségek által beutalt ötven népiskolai szórványgyermek 

tartásdíjának költségét, ha ehhez a Filadelfia évente maga is harmincezer pengővel hozzájárul. 

A Filadelfia vezetősége megállapodást kötött az erdélyi református egyházkerület 

elnökségével és a Kolozsvári Diakonisszaintézet képviselőivel az erdélyi szórványmunka 

megindításának feltételeiről és jövőjéről, azaz megegyeztek, hogy ha az egyházkerület 

biztosítani tudja a szükséges anyagi feltételeket s megfelelően képzett munkaerőt alkalmazhat, 

akkor befektetéseit a Filadelfiának megtéríti és saját kezelésbe veszi az intézményt. Az évi 

működéshez hiányzó összeget adományokból próbálták fedezni. Fontos szerep jutott ebben az 

elindulást a kölcsönével támogató Református Jövő által szervezett gyűjtéseknek. A budapesti 

Szabadság-téri református gyülekezet 1942 decemberében ágyalapítványt létesített az 

internátusban.639 Az Országos Református Szeretetszövetség Baráti Társasága,640 amely a 

dunántúli falvakban végzett magyarságmentő munkát, mivel erejüket meghaladta volna az 

erdélyi feladatok felvállalása, de kötelességüknek érezték, hogy legalább jelképesen 

segítsenek, ezért az Erdélyben karitatív munkát végző református kötődésű szervezeteket 

gyűjtéseikkel támogatták. 1943-ban felállított Erdélyi Munkabizottságuk elérte, hogy a Baráti 

Társaság évi bevételének tíz százalékát a szentmátéi internátus támogatására fordítsa. 

 A budapesti anyaház két testvért küldött ki Raviczky Máriával Szentmátéra. A 

testvérek beköltöztek a vasútállomástól nyolc kilométerre fekvő erősen lepusztult birtokra, 

ahol romos épületek, elhanyagolt kert, elöregedett gyümölcsös várta őket. A román többségű 

falu lakossága semmi jóindulatot nem mutatott a három keményen dolgozó, önfeláldozó nő 

                                                 
639 MREZSLT. 19. f. 1. d. 8/1943. 
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iránt, sőt kimondottan ellenségesen viselkedtek. A helyi magyar családok sem segítették őket, 

minden kérésüket különböző kifogásokkal hárították el. A szentmátéi esperes pedig „minden 

elképzelhetetlen helyen tyúkszemet tört.” Egyedül a zsidó boltos adott kölcsön a testvéreknek 

egy varrógépet. A faluban senki sem akadt, aki dolgozzon nekik, kevesellték a munkabért, így 

távoli vidékekről kényszerültek munkásokat fogadni. Ezek az emberek azonban kihasználták 

a diakonisszák jóhiszeműségét, az egyik diakonissza beszámolója szerint nappal lustálkodtak, 

éjszakai mulatozásukkal pedig a testvérek álmát zavarták.641 A munkát tovább nehezítette a 

kedvezőtlen őszi időjárás. Hosszas szervezőmunka eredményeképpen sikerült beszerezni a 

szükséges bútordarabokat, ezeket azonban postai hiba miatt a Székelyföld legtávolabbi 

zugába szállították, először azt hitték, hogy a bútorok elvesztek, de végül megkerültek.  A 

fővárosból küldött pénz még az épületek teljes felújítására sem bizonyult elegendőnek, ezért 

kénytelenek voltak átmeneti megoldásokkal, kezdetleges körülményekkel beérni. Raviczky 

Mária kitartása és „rózsaszín szemüvege” tartotta a lelket kimerült társnőiben, nem hátráltak 

meg. A sok kedvezőtlen körülmény ellenére az intézmény megnyitotta kapuit, hogy a 

szórványokban élő magyar, református leányok nemzeti érzelmű, vallásos fiatal nőkké 

serdülhessenek. Az internátusban a testvérek iskolai oktatást nem folytattak, hanem a leányok 

vallásos neveléséről, ellátásáról gondoskodtak, illetve hasznos háztartási-gazdálkodási 

ismeretekre tanították őket. A Filadelfia védencei a falu iskoláját látogatták. A három nő az 

első gyermek érkezésekor szembesült azzal, hogy az intézmény megteremtése a semmiből 

könnyű feladat volt a szórványbeli gyermekek neveléséhez képest. Varga Erzsébetet, az első 

leányt sok hasonló sorsú társa követte. A görög katolikus Erzsébet magyar református apa és 

román édesanya házasságából született, majd apja halála után román környezetben 

nevelkedett, így csak néhány szót tudott magyarul. A kislányt magyarul egyáltalán nem 

beszélő nővére kísérte el és felháborodva mesélte el a testvéreknek, hogy a helyi református 

lelkész csendőrrel kényszeríttette őket, hogy húgát adják be a szentmátéi internátusba. A 

nevelőmunkát ötven hasonló sorsú leánykával kezdték meg, akik többnyire akaratuk ellenére 

kerültek ide.642 A gyermekek magyarul egyáltalán nem vagy alig beszéltek, soványak, 

lerongyolódottak, tetvesek voltak. Nem csak az ellátásuk, tanításuk tette próbára a 

diakonisszák erejét és türelmét, hanem sok nehézséget okoztak a gyakori szökések. Az 

                                                                                                                                                         
640 A Szeretetszövetség Baráti Társaságát 1940-ben I. Madarász Lajos vezetésével ötven lelkes fiatal alapította 
meg a nagyszékelyi református magyar gyermekeket fogadó árvaház létrehozására, majd idővel a 
Szeretetszövetség speciális feladatkört ellátó alosztálya lett saját, jóváhagyott alapszabállyal. 
641 MREZSLT. 19. f. 1. d. Erzsike testvér levele. Szentmáté, 1942. X. 19. 
642 Raviczky Mária felismerte, hogy a szülők vonakodnak gyermeküket az internátusba küldeni, mert otthon 
minden munkás kézre szükség van. A helyzet csak abban az esetben változna meg, ha az Alapítvány a kiesett 
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ellenálló, a nélkülözést jól tűrő leányok a legkeményebb hidegben sem riadtak vissza a 

falujukba indulni akár tíz-, húsz-, harminc-, vagy még több kilométernyire. Így gyakran 

megesett, hogy míg az egyik diakonissza a szórványban élő családok lelkigondozását végezte, 

egy másik pedig az elszökött gyermek után kutatott, addig egy testvérre hárult a többi leány 

ellátása a gazdaság irányításával együtt. Közben Szinnyei-Merse Jenő, a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter többször felszólította az Alapítványt tanítónői oklevéllel rendelkező 

diakonissza beállítására, valamint sérelmezte a harmadik diakonissza állandó távollétét, aki 

lelkészhiány miatt a szórványban élők lelkigondozását végezte. A háborús körülmények miatt 

a Filadelfia egyetlen diakonisszáját, vagy tanítónőjét sem nélkülözhette. A szentmátéi munka 

a legnehezebb munkaterepként vált ismerté, ezért a sok nehézségtől testileg-lelkileg megtört 

három testvért sem tudta Bodoky Richárd újabbakkal felváltani.643 Végül megegyeztek a 

minisztériummal, hogy a szentmátéi elemi iskola egyik tanítója természetbeni juttatás 

ellenében délutánonként külön foglalkozik az internátus lakóival.644  

 Az első tanévben ötvenhárom,645 a másodikban hetven leányt neveltek, a gyermekeket 

lassanként megtanították a személyi higiénia alapszabályaira, felruházták őket,  

súlygyarapodásuk egy-nyolc kilogramm közt mozgott az első évben. A tanítási szünetek után 

azonban ismét vonakodva, rongyosan, tetvesen tértek vissza a növendékek.646 Az 

internátusnak küldött küldemények szállítás közben gyakran elkeveredtek, a gyermekek 

tankönyvei például a tanév befejeződése után értek célba.647 

 Az 1944-es esztendő minden eddiginél nagyobb megpróbáltatásoknak tette ki a 

testvéreket. Az éhezés, a nélkülözés, az egymásra utaltság és az elzártság hatására a három 

diakonissza egymás iránti bizalma megrendült, testi-lelki bajaikat csak a Budapestről érkező 

levelek enyhítették valamelyest. A vármegye leváltotta a főispánt az alispánnal együtt, 

hivatali utódaik pedig nem mutattak rokonszenvet a diakonisszamunka iránt. Raviczky Mária 

hiába járt hivatalról hivatalra az állatok és a termény után kiszabott beszolgáltatások alól nem 

sikerült felmentést vagy legalább enyhítést kicsikarnia. Az új tisztségviselők nem értették 

meg, hogy az ő harminc holdjuk hetvenöt embert tart el. Nem vehettek fel banki kölcsönt, 

mivel a föld nem az egyesület tulajdona volt. A testvérek inkább minden munkát maguk 

végeztek a ház körül munkások híján, mert erkölcsileg kifogásolható magaviseletű 

                                                                                                                                                         
munkaerő fejében anyagilag támogatná a családokat, de a Filadelfia ekkora anyagi terhet már nem vállalhatott 
magára.  
643 MREZSLT. 19. f. 1. d. 307/1944., 198/1944. 
644 MREZSLT. 19. f. 1. d. 308/1943., 1129/1943. 
645 Az internátust megkésve 1943 októberében avatta fel az Alapítvány elnöke Vásárhelyi János erdélyi püspök 
jelenlétében. 
646 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1942. XI. 1.-1943. X. 31. 
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személyeket nem alkalmaztak. A reménytelenség és az egyoldalú táplálkozás hamarosan 

megtörte a testvérek erejét, mindhármuknál hiánybetegségek és idegi problémák léptek fel, 

egyikük szinte élet-halál közt lebegett. Nagy nehezen talpra álltak, de a rossz hangulat, az 

elkeseredettség állandósult. Április végére tizenkét gyermek maradt a védőszárnyaik alatt, s 

az utánuk kapott „fejpénz” a létfenntartáshoz sem volt elegendő. A diakonisszák féltek, hogy 

a majdnem üres intézménybe nem kívánatos lakókat szállásolnak be az állami hatóságok, azaz 

katonákat. Aggodalmukat táplálta száz magyar katona bekvártélyozása a faluba, sőt egyre 

többször autóztak német tisztek az internátus közelében, mintha az ingatlant 

szemrevételeznék.648 Hasznosítani kellett az internátus épületét még a nyári szünetben is, 

különben ősszel rossz anyagi helyzetük miatt nem kezdhették volna meg a munkát. Szinte az 

utolsó pillanatban tett ajánlatot a Gyermekvédő Liga elnöke és kérte a testvérek segítségét 

nyári üdültetési akciójukban.649 Két csoportban ötven-ötven gyermek nyaralt egy-egy hónapot 

a szentmátéi internátusban.650 A kolozsvári bombázást követően átmenetileg megszakadt a 

kapcsolatuk az anyaházzal, mivel csak állami hivatalok használhatták a telefonokat. A 

kolozsvári diakonisszák kórházát bombatalálat érte, sok beteg négy testvérrel együtt a romok 

alatt lelte halálát, többen súlyosan megsérültek. E megrázó hír a kétségbeesés határára sodorta 

a három nőt. Raviczky Mária azonnal felajánlotta, hogy vendégül látnak öt-hat rászoruló 

diakonisszát Szentmátén. A másik két testvér azonban rossz néven vette a nagylelkű ajánlatot, 

hiszen már így is nyomorogtak.651 Augusztus 22-én fejeződött be a nyaraltatás. Augusztusban 

a kolozsvári diakonisszák által küldött bombakárosult, ideges gyermekeket gondozták, akik a 

legkisebb szélfuvallattól is halálra rémültek, időről időre valami apróság pánikrohamot váltott 

ki belőlük. A testvérek hangulata a frontvonal közeledtével még inkább romlott, Raviczky 

Mária Bodoky Richárdnak több levelében megvallotta, hogy megingott Isten iránti hitében, a 

társnőitől teljesen elidegenedett.652 Az Alapítvány vezetősége szeptemberben már nem 

halogathatta tovább a visszavonulásra vonatkozó végrehajtási rendelkezést, de az elkezdett 

munkát nem akarták feladni és megpróbálták a kolozsvári diakonisszaintézetnek átadni. 

Vállalkozásukat nem kísérte siker, mivel a szentmátéi Bethlen-birtokot a többi arisztokrata 

birtokkal együtt a háború után felosztották. A birtokot utolsóként Dengi Mária testvér hagyta 

el, aki az állatállományt és a menthető ingóságok nagyobb részét bevagoníroztatta, de a 

kocsikat Désnél lekapcsolták a szerelvényről, így minden odaveszett, a testvér gyalog tette 

                                                                                                                                                         
647 MREZSLT. 19. f. 1. d. 308/1943. 
648 MREZSLT. 19. f. 1. d. Eszter testvér levele. 1944. IV. 25. 
649 MREZSLT. 19. f. 1. d. 164/1944. 
650 MREZSLT. 19. f. 1. d. 1944. VI. 6. Ravasz László levele Petri Pálnak, a Gyermekvédő Liga elnökének. 
651 MREZSLT. 19. f. 1. d. 118/1944. 
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meg a Budapestre vezető utat.653 Véget ért a „szép magyar álom,” bezárta kapuit az 

intézmény, ami „egy diakonisszatestvér imádságaiból és álmaiból született.”654 A szép kis 

gazdaság hamar a vandál fosztogatók martalékává lett, árva Bethlen Kata egykori 

udvarházának egyik felét lerombolták, a másik felében román iskolát rendeztek be, a park fáit 

a gyümölcsösével együtt kivágták.655 Egy év múlva már semmi sem maradt a három testvér 

munkájából. Raviczky Mária 1947-ig próbálta visszaszerezni a kolozsváriak számára a 

szentmátéi internátust,656 de nem járt szerencsével. Erdélyben maradt, majd a Filadelfia 

feloszlatása után végleg a kolozsvári diakonisszák mellett kötelezte el magát.657                  

                    

A Kőszegi Leányárvaház658 

 

 A Filadelfiának Kőszeg városa két diakonisszát adott, akik később sem feledkeztek 

meg szülővárosuk gyülekezetéről, rendszeresen visszalátogattak. Egyikük nyári szabadságát 

töltötte a városban, s miután az imaóra végén együtt imádkozott a gyülekezettel, hogy náluk is 

kezdetét vehesse a szeretetmunka, elmondta nekik a Filadelfia tervét. Alapítványa régóta 

keresett megfelelő árvaházi épületet olyan településen, ahol a helyi protestáns gyülekezetek 

támogatására számíthat az új intézmény. A kőszegiek azonnal az evangélikus 

leánygimnáziummal szemben fekvő egy emeletes épület megtekintését javasolták, sőt a 

megvételhez kölcsönt ajánlottak. Az Alapítvány az épületet alkalmasnak találta, s nem akart 

lemondani a szívélyes kőszegi gyülekezettel való munkakapcsolatról sem, így 1942 

októberében aláírták az adásvételi szerződést. Az árvaház berendezéséhez a Református Jövő 

előfizetőinek tartalék tőkéje nyújtott segítséget tízezer pengő felajánlásával. Ezt az összeget 

csak akkor kellett a lapnak visszaadniuk, ha az előfizetők száma tartósan csökkenni kezd. A 

jószerencsének köszönhetően a felvett kölcsönt a Magyar Nemzeti Bank negyvenedik 

évfordulójukra küldött pénzadományából hamarosan kifizethették.   

 A Filadelfia vezetősége eredetileg hadiárvák elhelyezése céljából létesítette kőszegi 

árvaházát, de a háború miatti ingatag gazdasági helyzetben nem merték elfogadni a 

Hadigondozó Szövetség feltételeit. A hadiárvák gondozásáért tíz évre előre, egy összegben 

akart fizetni a Szövetség. A Filadelfia azonban az első világháború utáni keserves évek 

                                                                                                                                                         
652 MREZSLT. 19. f. 1. d. 199/1944. 
653 Korom Veronika beszélgetése Dengi Máriával. Korom V.: Filadelfia.  69. o.  
654 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1944. XI. 1.-1945. X. 31. 
655 Uo. 
656 MREZSLT. 19. 2. d. Kivonat az egyetemes konvent jegyzőkönyvéből. 1947. IV. 15-16. 93. sz. 
657 1975. I. 13-án hunyt el. Korom Veronika beszélgetése Bodoky Györgynével. Korom V.: Filadelfia. 69. o. 
658 MREZSLT. 19. e. Kőszegi Árvaház iratai. 
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tapasztalataiból tanulva, nem köthetett ilyen feltételekkel szerződést, hiszen egyetlen olyan 

befektetési formát sem találtak, ami ilyen hosszú időre biztosnak tűnt volna. Szinte az utolsó 

pillanatban jelentkezett a Szombathelyi Menhely igazgatója, aki a kiváló előmenetelű 

menhelyi református leányokat fogadó intézményt keresett. Az Árpád tér 15. számú házában 

berendezett intézmény 1943. november 19-én nyitotta meg kapuit. Emelt tartásdíj fejében 

először tizenöt jól tanuló leányt fogadtak be a kőszegi otthonba. A leányok a helyi 

evangélikus gimnáziumba jártak. A létszámot fokozatosan, anyagi lehetőségeik függvényében 

harminc-harmincöt főre emelték.659  

 Magyarország hadszíntérré változása idején a kőszegi árvaház több mint három 

hónapig teljesen elszakadt az anyaháztól, de a testvérek nem maradtak támogatás nélkül, 

mivel Farkas Sándor, a kőszegi lelkész pártfogásába vette őket. Ez az árvaház volt a Filadelfia 

egyetlen olyan intézménye, ahol hathatósnak bizonyult a Nemzetközi Vöröskereszt védelme. 

Bár a városban ütött tanyát a nyilas kormányzat menekülő híveivel együtt, a bátor 

diakonisszák mégis harmincnál több menekültet bújtattak el a házukban, köztük több 

lelkészcsaládot. E pár hónap alatt az intézmény teljesen felélte a tartalékkészleteit, mivel 

kétszer annyi ember élelmezéséről kellett gondoskodni, mint korábban.660 1945 

decemberében a testvérek a gondjukra bízott huszonöt gyermek ellátása érdekében az őrségi 

református egyházmegyében természetbeni gyűjtést folytattak, ezzel az intézmény további 

működését tették lehetővé. Júniusban elérte az árvaházat a diftériajárvány, amely egy leány 

életét követelte.661  

 Az épületet nem érte háborús kár, mégis aggasztó anyagi helyzete miatt szinte 

állandóan a bezárás veszélye fenyegette. Az Alapítvány más intézményeihez hasonlóan 

részesültek a nemzetközi szervezetektől érkezett pénz- és élelmiszerjuttatásokban, de emellett 

fennmaradásukban nagy szerepet játszott a helybéliek segítőkészsége. Farkas Sándor, Püsky 

Gyula, Rajnay Józsefné az evangélikus elemi iskola, a gimnázium és gazdasági középiskola 

egész tanári kara adományokkal és gyűjtéssel segítette őket. P. Tóth Lajos a göcseji 

gyülekezetekben gyűjtött össze egy jelentős összeget. A segélyek lehetővé tették több 

rászoruló leány befogadását, ezért a létszámot huszonötről harmincnyolcra növelték.662 

                                                 
659 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1942. XI. 1.-1943. X. 31. Az épületben négy hálószoba, két 
nappali, egy betegszoba, két fürdőszoba és WC állt a gyermekek rendelkezésére. A házat kis udvar kerttel vette 
körül. 1944-ben tárgyalásokat folytattak a csendőrséggel, akik tizenöt csendőrárva felvételét kérték, de 
megállapodás nem született. MREZSLT. 19. e. 1. d. Jolán és Márta testvér levele Bodoky Richárdhoz. 1944. IV. 
11.  
660 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1944. XI. 1.-1945. X. 31. 
661 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1945. XI. 1.-1946. X. 31. 
662 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1946. XI. 1.-1947. X. 31. 
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 Az árvaházat a Filadelfia megszüntetésekor nem államosították, hanem átadták a 

református egyház tulajdonába. Előbb csecsemőotthonként működtetette az egyház, majd 

fogyatékos kisgyermekeket ápoltak az egyenruhájukat polgári öltözékre cserélő diakonisszák. 

          

A Bethesdai Csecsemő- és Gyermekotthon663 

 

 A második világháború utolsó éveiben minden eddiginél nagyobb szükség volt olyan 

intézményekre, amelyek hosszabb-rövidebb időre gondoskodnak az árva, a félárva és a 

nélkülöző gyermekekről. Az állami menhelyek zsúfoltságát az egyházi intézményekhez és a 

jótékony egyletekhez intézet segélyfelhívásokkal igyekeztek mérsékelni. Az országos 

napilapokban szinte naponta megjelentek a menhelyes gyermekek nyomorúságos helyzetét 

bemutató cikkek. A hadi árvákat és a hadifoglyok egyedül maradt gyermekeit gyűjtötték 

össze az állami menhelyeken, de a segítségre szorulók nagy számának nem tudtak a háború 

utáni ínséges helyzetben megfelelő körülményeket teremteni. Sokszor előfordult, hogy a 

fűtetlen szobákban öt-hat gyermek osztozott egyetlen ágyon. A gondozottak kielégítő 

élelmezéséhez, ruházatához szükséges pénzösszeg előteremtését és beszerzését az adott 

körülmények között az állami intézmények vezetői nem tudták megoldani. A mostoha 

körülmények következtében az állami intézményekben egymás után ütötték fel fejüket a 

különböző fertőző betegségek (kanyaró, diftéria, vörheny). A viszontagságokat leginkább a 

két év alatti gyermekek szenvedték meg, akik közül sokan valamelyik járvány áldozatává 

váltak.  

 Ravasz Lászlóné fordította Bodoky Richárd figyelmét a menhelyen tengődő 

kicsinyekre, aki a szemléletes előadástól felindulva az egylet nehéz helyzete ellenére azonnali 

cselekvésre határozta el magát. 1946. január 19-én magához hívatta a feladatra kiszemelt 

testvéreket,664 akik örömmel vállalták a rájuk háruló nehéz feladatot. A Bethesda üresen álló 

ambulancia-helyiségeit szemelték ki ideiglenes gyermekotthonnak, mivel ezeket viszonylag 

jól el lehetett különíteni a kórháztól. A szobákat a testvérek hozták rendbe és takarították ki. 

Berendezési tárgyakat néhány napon belül szereztek a testvérek az Országos Református 

Nőszövetségtől, a Fasori Református Egyháztól, a Szeretetszövetségtől, a Bethánia 

árvaházától, illetve a Kelenföldi Református Egyháztól, de csak kölcsönbe kapták a bútorokat. 

A gyűjtés óriási erőfeszítést követelt a testvérektől, amit jól szemléltet, hogy saját edények 

                                                 
663 MREZSLT. 19. a. Bethesdai csecsemő- és gyermekotthon iratai, 19. d. Ceglédi Árvaház iratai. 
664 A diakonisszák vezetője a ceglédi gyülekezet éppen Budapesten tartózkodó diakonisszája, Kovács Margit lett. 
MREZSLT. 19. a. Jelzet nélkül. 
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híján végül sikerült kölcsön kérniük a különosztályról két kiskanalat, a másik ambulanciáról 

pedig három csészét, amelyekkel etethették a gyermekeket. A gondozottak orvosi felügyeletét 

és gyógykezelését ingyen vállalta Megyaszay főorvos. A gyermekek ruháit adományokból 

szedték össze, végül egy nagyobb svájci ruhacsomag érkezésével minden gyermeknek jutott 

egy váltás ruha. Magánszemélyek kisebb-nagyobb adományaiból rendszeresen érkezett egy-

egy ruha vagy játék. Az otthon indulását az tette lehetővé, hogy Herczeg József,665 egy hús- és 

konzervgyár igazgatója felajánlotta, hogy gyára vállalja tíz gyermek élelmezését, ha az 

otthont valamennyire a magukénak tekinthetnék. Február elején látogatott el a három 

diakonissza az állami menhelyre, ahol többségében már csak a fejlődésben visszamaradt, s a 

fertőző beteg gyermekek várták, hogy felkarolja őket valamelyik jótékony egylet. Első 

alkalommal öt, majd rövidesen még öt kicsit vittek haza a testvérek a bethesdai épületbe. Az 

ápoltak létszáma hamarosan tizenkettőre, majd 1946-ban tizenötre emelkedett,666ekkor a 

Sylvester Nyomda épületének első emeletére helyezték át a gyermekotthont.667  Vallási 

hovatartozás figyelembe vétele nélkül, a leginkább rászoruló hét és huszonegy hónap közti 

gyermeket választották ki. Mindegyik a korához képest testileg-szellemileg visszamaradott, 

középsúlyos és súlyos angolkórral küszködő gyermek volt. Egyikük sem tudott beszélni, 

testsúlyuk majdnem két évesen sem közelítette meg a tíz kilogrammot. Kovács Margit, a 

ceglédi gyülekezet diakonisszájának vezetésével a testvérek erejüket megfeszítve éjjel-nappal 

ápolták a magatehetetlen apróságokat. Többségük fertőző betegséget hozott magával 

útravalónak a menhelyről, így az egyik diakonissza idejét mindig a ragályos gyermekek 

ápolására fordította. A másik két testvér a többieket gondozta, illetve rájuk hárult a mosás. A 

csecsemőotthon kis lakóinak többségét az édesapa katonai szolgálatból, hadifogságból, vagy 

az internáló táborokból való hazatérése után kivették az otthonból. Tartósan csak a 

házasságon kívül született, a beteges vagy szegény sorsú félárva, illetve a teljesen árva 

gyermekek maradtak az intézményben. A testvérek áldozatos munkával elérték, hogy a 

gyermekek testileg lelkileg megerősödtek, csak a két súlyosan angolkóros gyermeken hagyott 

nyomot a betegség, a többiek szépen meggyógyultak, az epilepsziás gyermek rohamai 

ritkultak.  

A kórházban azonban a gyógyító munka újraindulása után egy gyermekotthon nem 

fért el, az állami hatóságok sem nézték jó szemmel a kórházépületben működő 

                                                 
665 Herczeg József Hús- és Konzervgyár telephelye Budapesten a Mester utca 29-30. szám, illetve Rákospalotán 
a Dembinszky utca 1. szám alatt volt. A gyár államosításáig havi rendszerséggel gondoskodott a gyermekek 
élelmezéséről. MREZSLT. 19. a. Jelzet nélkül. 
666 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1946-1947. 
667 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése. 1945. XI. 1.-1946. X. 31. 
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gyermekintézményt. Az egylet vezetősége még a csecsemőotthon felállításakor úgy 

határozott, hogy csak átmeneti jelleggel működhet a kórházi épületben. A Filadelfia 

tulajdonát képezte 1942 óta egy ceglédi ház telekkel. Vajass Zoltánné, egy ceglédi református 

tanító özvegye felajánlotta a diakonisszaegyletnek három szobás családi házát668 öt holdas 

szőlővel és présházzal egy fiúotthon létrehozására. A háborús évek gazdasági nehézségei 

miatt a Filadelfia nem tudta magára vállalni egy újabb intézmény berendezését, felépítését, 

működtetését, s a ceglédinél fontosabbnak ítélte az erdélyi leányinternátus megnyitását, így az 

épület üresen állt. Szerencsére az ingatlan a háborút nagyobb károk nélkül átvészelte. 1947-

ben fogtak hozzá a felújításhoz, s a berendezéshez. Az elkészült árvaházban 16-23 gyermek 

lakott a három diakonisszával. Az első időkben csak fiúgyermekeket gondoztak, majd idővel 

leányokat is elhelyeztek, mivel a diakonisszák igyekeztek a kisebb gyermekeket testvéreikkel 

együtt befogadni. Az árvaház Ceglédre költözése után a náluk maradt menhelyes gyermekek 

mellett főleg bajba jutott édesanyák gyermekeit gondozták hosszabb-rövidebb ideig, akik 

anyjuk szegénysége vagy tartós betegsége miatt kerültek ide. A leányok serdülő korukig 

maradhattak Cegléden, de a fiúkat tizenkettedik évük betöltése után a karcagi református 

fiúárvaházba helyezték át.669  A Filadelfia feloszlatása után a testvérek továbbra is az 

árvaházban maradtak egészen annak 1960-as megszűnéséig. 

 

A noszvaji Lakatos Etelka Árvaház 

 

1940-ben adományozta özvegy Lakatos Józsefné a Heves megyei Noszvajon épült 

házát a Filadelfiának azért, hogy az alapítvány öreg napjaiban gondját viselje. Az 

adományozó még ugyanebben az évben elhunyt. Először magatehetetlen hadirokkantakat 

akartak elhelyezni az épületben, de döntésüket megváltoztatták.670 Az otthont a Református 

Konvent Jó Pásztor Albizottságának adták át, amely hadi és honvédelmi árvák számára 

keresett megfelelő otthont. Az intézményt a Jó Pásztor Albizottság a Lakatos Etelka 

Árvaotthon Bizottságával tizenkét évre bérbe vette jelképesen évi egy pengőért.671 1943-ban 

az intézményben tizenegy gyermeket neveltek, de a Hadigondozó Szövetség további tizenhat 

                                                 
668 Téglaalapra épült földszintes ház vályogfalakkal, cseréptetővel, villanyvilágítással. A közös nappali 
berendezése két pad étkezőasztallal egybeépítve és egy heverő. A gyermekek egy közös hálószobában aludtak, 
egy testvérszobát és egy betegszobát rendeztek be a házban. A lakók rendelkezésére egy fürdőszoba és két WC 
állt. MREZSLT. 19. d. Jelzet nélkül. 
669 1948-ban egy iskolás és kilenc iskoláskort még el nem ért gyermek, 1949-ben négy kicsi, nyolc óvodás és 
négy iskolás gyermek élt a ceglédi gyermekotthonban. Uo.   
670 MREZSLT. Filadelfia évi jelentése. 1941. XI. 1.-1942. X. 31. 
671 MREZSLT. 2. e. 100. d. 2877/1944. 
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gyermek eltartására tett ígéretet az Árvaotthon Bizottságának.672 Még ugyanebben az évben 

Muraközy Gyula, a Jó Pásztor Missziói Albizottság elnöke átiratban kérte fel a Filadelfia 

Alapítványt az árvaházi munka átvételére. Bodoky Richárd és az Alapítvány elnöksége 

megtiszteltetésnek vette a felkérést e nem veszélytelen munkára, hiszen ide a faji törvények 

által megkülönböztetett, majd üldözött gyermekeket helyezték el. Nem sokkal később már a 

Filadelfia keretein belül működött a noszvaji gyermekotthon. A gyermekek többségét a 

frontról vagy az internálótáborokból hazatérő szülők kivették az otthonból, lassanként 

feleslegessé vált, s 1946. október elsején ideiglenesen bezárták.673                    

    

                                                 
672 Elnöke dr. Benkó Ferenc nyugalmazott államtitkár, ügyvezető lelkész-titkára Eliás Jószef missziói 
segédlelkész. MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése 1942. XI. 1.-1943. X. 31. 
673 MREZSLT. 2. e. 100. d. Filadelfia évi jelentése 1945. XI. 1.-1946. X. 31. 



 

Lorántffy Zsuzsanna Egylet674 
  

Az egylet megalakulása 

 

 1891-ben Kovács József vallástanár tartott először magyar nyelvű református 

istentiszteletet a Skót Misszió Hold utcai iskolájának épületében. Az összegyűlt kis számú 

résztvevő lelkesedését látva Papp Károly, pesti református lelkész az egyházi bizottság 

tagjaként Szabó Aladár teológiai tanárt kérte fel, hogy a Misszió által ingyen rendelkezésükre 

bocsátott nagyteremben rendszeresen vallásos estélyeket tartson. Az 1892-ben megrendezett 

tizenkilenc estélyen igazi közösség formálódott a résztvevőkből, akik először énekkart, majd 

egyházi zenekart alakítottak.675 A gyülekezet hölgytagjai egy kicsiny, egyelőre még névtelen 

nőegyletbe tömörültek. Az első évben, azaz 1892-ben harminc szegénynek adományoztak 

ruhát, és tíz rászorulót ajándékoztak meg. 1893-ban kéthetente egyszer magánházaknál 

varróórákra gyűltek össze, illetve felkeresték otthonaikban a szegény családokat. Az alakulás 

után két évvel a hatvanhét egyleti tag már száz szegény családot látott el ruhaneművel, 

élelmiszerrel és kegyes témájú olvasmányokkal.676 A két éven át névtelenül működő 

nőegyletet 1894-ben nevezték el a segítőkészségéről és vallásosságáról híres 

fejedelemasszonyról, ebben az évben fektették le az alapszabályokat és választottak 

tisztikart.677 

 A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület létrehozásáért Szabó Aladár és Szilassy Aladárné, 

illetve a házastársaik tették a legtöbbet. A kezdetektől 1899-ig Szabó Aladár vállalta magára a 

                                                 
674 Az egyesület nevének írásmódja az 1939-es alapszabály-módosításáig ingadozott az „fy” és a „ffy” között, a 
század elején a „Zsuzsánna” írásmódot részesítette előnyben az egylet. 1939-ben Patay Pál javasolta, hogy a név 
írásmódjának kérdését véglegesen rendezzék. Úgy vélte, hogy a főváros álláspontját kell követni. Budapest 
közgyűlése utcát akart elnevezni a fejedelemasszonyról, de az eltérő névváltozatok miatt szakértő véleményét 
kérték. Zsinka Ferenc történész az „fy” írásmódot ajánlotta. Az egylet elfogadta Patay Pál indítványát, de az egy 
betűvel rövidebb névalak csak egyetlen jegyzőkönyvre került fel. A következő hónapban összehívott rendkívüli 
közgyűlésen dr. Átányi Józsefné felhívta a figyelmet arra, hogy a főváros mégis a „ffy” változatot fogadta el, az 
egylet ennek megfelelően módosította korábbi döntését és ezentúl kivétel nélkül a „Lorántffy Zsuzsanna Egylet” 
nevet használták. MREZSLT. 18. 2. d. 1939. IV. 14.3. sz., 1939. V. 9. rk. kgy. 3. sz. 
675 Emlékkönyv. 1893-1918. 17. o. A szerveződő nőegyesület énekkara a gyülekezet istentiszteletein és a Deák 
téren, illetve a Lónyai utcában tartott estélyeken énekelt, műsoros estét tartottak a külső Váci úton a 
szegényeknek. Az itt szerzett tapasztalatok hatására elhatározták, hogy amint anyagi lehetőségeik engedik 
gondozásba veszik a cselédleányokat. Évkönyv. 1894. A Lorántffy Zsuzsánna-egylet köréből. 5. o. 
676 Emlékkönyv. 1893-1918. 43. o. Ebből 4 alapító tag, 12 pártfogótag, 43 rendes tag, 8 pártoló tag. Évkönyv. 
1894. A Lorántffy Zsuzsánna-egylet köréből. 4. o., A tagok létszáma 1895-ben száztizenhatra, 1896-ban pedig 
kétszázháromra növekedett. Évkönyv. 1896. Elnöki jelentés. 3. o. 
677 Emlékkönyv. 1893-1918. 18. o. „Egyesületünk nem alapszabályok készítésével kezdte életét, hanem imával, 
Istenben való hittel és munkával. A szabályok csak keretet adnak, de lelket és buzgóságot nem.”- mondta 1894-
ben elnöki nyitóbeszédében Szilassyné. Emlékkönyv. 1893-1918. 18. o. 
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tagok lelki gondozását, de Szász Károly püspök is sokszor tartott bibliamagyarázatot a 

hölgyeknek.678 Az első elnök Szilassy Aladárné679 lett, az alelnök pedig Kasics Péterné. 

Titkárnak Epperlein Irmát, pénztárosnak Szőts Farkasnét, ellenőrnek Szabó Aladárnét 

választották meg. Választmányi tag lett Fruttiger Frigyesné, Komáromi Lajosné, Telepy 

Károlyné, Kenessey Béláné, Petri Elekné, Kecskeméthy Istvánné, Bontovics Mártonné, 

Molnár Sándorné, Pappszász Lajosné, Rau Lina, Malomsoky Gizella, Szőts Farkas, Kenessey 

Béla és Szabó Aladár.680 Az egyesületnek minden jelentkező tagja lehetett, aki református 

vagy evangélikus hitűnek született függetlenül attól, hogy az egyházon belül milyen 

irányzathoz tartozott. Férfiak azonban csak alapító vagy pártfogó tagok lehettek, rendes tagok 

nem. Az alapító tagsághoz egyszer és mindenkorra 200 Koronát kellett befizetni. A pártfogó 

tagok pedig minden évben legalább 20 Koronával támogatták a jótékony munkát. A rendes 

tagok évi 4 Koronával járultak hozzá a működési költségekhez. A pártoló tagok évi 1 Koronát 

jutattak az egyletnek, de tisztségekre nem pályázhattak.681 A kegyes alapokon álló 

nőegyesület célja a református egyház szolgálata, a református keresztény erkölcsi- és hitélet 

fejlesztése, elsősorban a nők és a gyermekek között a könyörülő és segítő szeretet gyakorlása 

által. A testi szükségen túl a lelki nyomor enyhítésére szövetkeztek. E „munkára a nők a 

legalkalmasabbak, akik természettől fogva hivatva vannak, hogy saját gyermekeik szívébe is a 

vallás magvát elhintsék és megtanítsák gyermekeiket hinni. Ehhez nincsen szükség tanítónői 

végzettségre és valami kiváló tudományos műveltségre, ehhez nem kell más csak hit, szeretet 

és egy kis magasabb világnézlet.”[...]”a Lorántffy Zsuzsánna-Egylet legáldásosabb hatása, 

hogy tagjai nem csak a szegényeken segítnek, hiszen azt meg lehetne tenni egyszerü és száraz 

pénzkiosztással is, hanem a könyörülő szeretetnek ilyen módon való gyakorlása által a magok 

lelkét és szivét is művelik, táplálják, Istenhez közelebb hozzák.”682 

 Az egylet tagjai a később hagyománnyá vált hétfői varróóráin gyűltek össze ruhákat 

varrni a szegényeknek. Eleinte az összejövetelek fő célkitűzése a megjelentek lelki gondozása 

volt, s főként a keresztény életvitelre buzdító előadások, felolvasások meghallgatása végett 

jöttek el az érdeklődők.683 Az összejövetelen fogadták a panasszal, kérésekkel hozzájuk 

                                                 
678 Szász Károly lelki és anyagi támogatását az egylet úgy hálálta meg, hogy a püspököt 1899-ben örökös 
tiszteletbeli tagjává választotta. Uo. 19. o. 
679Vizsolyi Mária 1854-ben született papi Vizsolyi Gusztáv és gróf Zichy Mária házasságából. Mária református 
környezetben nevelkedett, de édesanyja után katolikusnak keresztelték. Hiába kérte édesapját, a Tolnai 
Református Egyházmegye gondnokát, nem engedélyezte leánya áttérését. 1878-ban kötött házasságot szilasi és 
pilisi Szilassy Aladárral. Évkönyv. 1926., 1927., 1928. Emlékbeszéd. 6. o. 
680 Emlékkönyv. 1893-1918. 18. o. 
681 Évkönyv. 1903. A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület alapszabályaiból. 38-39. o. 
682 Vargha Gyuláné: A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület. 5., 6-7. o. 
683 Évkönyv. 1894. A Lorántffy Zsuzsanna-egylet köréből. 4. o. 
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fordulókat, és biztató szavakkal igyekeztek őket vigasztalni. A varróórákat közös énekléssel, 

imával és bibliamagyarázatok felolvasásával fejezték be.684 Az előzetes 

környezettanulmányok alapján döntöttek élelmiszer-, ruha-, ritkábban pénzadományok 

kiosztásáról. A tagok nem csak a rászorulók pillanatnyi nyomorát igyekeztek enyhíteni, 

hanem megpróbálták a családokat biztos megélhetési körülmények közé juttatni, ezért a 

munkaképes családfőknek munkahelyet kerestek, a fiatal leányokat pedig cselédként jómódú 

családoknál helyezték el.685 A szegények kényszerűségből zálogba adott, de hívatásuk 

gyakorlásához nélkülözhetetlen munkaeszközeit (szerszámokat, varrógépeket stb.) az egylet 

tagjai kiváltották.686 Céljuk „mindenekelőtt és mindenekfölött, épen a személyes érintkezés 

által felkölteni a szegény ember bizalmát az általa talán gyülölt gazdagabbakban, s ez által 

fölébreszteni benne a hitet a jó Istenben, a kinek végtelen kegyelme és irgalma a tehetősebbek 

szivébe a könyörülő szeretet, mely a nyomorukon segíteni igyekszik.”687 Rendszeres segélyben 

részesítettek tíz-tizenöt rászoruló idős embert, akiknek minden évben egy-két alkalommal, 

főleg a nagyobb ünnepek idején szeretetvendégséget rendeztek.688 Vasárnaponként 

összegyűjtötték a szegény családok gyermekeit és vasárnapi iskolájukban Jézusról beszéltek 

nekik, akit követendő példaképként állítottak eléjük. Remélték, hogy „az így fölnevelt 

nemzedékben talán kevesebb, sorsával elégedetlen, a társadalmi rend fölforgatására törekvő 

lélek fog akadni.”689 A két legnagyobb vasárnapi iskolájuk tanítói az órákat a Kálvin téren a 

leányok számára a Baldácsy-teremben (170 fő), fiúknak a Teológián tartották (95 fő). A 

Rózsa utcában 250 fiút és leányt tanítottak.690 A vasárnapi iskolás gyermekeknek 1893-tól 

kezdve minden évben karácsonyi ünnepséget rendeztek, apró ajándékokkal, többnyire 

karácsonyi olvasmányokkal, bibliákkal, énekeskönyvekkel lepték meg őket.691 Hét közben 

úgynevezett munkaórákon foglalkoztatták a IX., a VII. és az V. kerületek szükséglakásaiban 

élő kétszáznál is több gyermeket. Főleg az iskolaköteles korból kinőtt, de még nem dolgozó 

gyermekeket igyekeztek összegyűjteni délutánonként, de a kisebbeket is befogadták. Az 

órákon a tizenkét egyesületi tag a tanköteles kisebbeknek írást tanított, a nagyobbaknak 

kötést, varrást, rajzot, hogy tisztességes kereseti lehetőséghez juthassanak a jövőben.692 A 

                                                 
684 Emlékkönyv. 1893-1918. 43. o. 
685 Vargha Gyuláné: A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület. 4., 7. o. 1897-ben tizenöt családfőnek szereztek állást az 
egylet tagjai. Évkönyv. 1897. 11. o. 
686 Emlékkönyv. 1893-1918. 43. o. 
687 Vargha Gyuláné: A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület. 5. o. 
688 Uo. 
689 Uo. 
690 Évkönyv. 1903. Titkári jelentés. 9. o. 
691 Emlékkönyv. 1893-1918. 28-29. o. 
692 Évkönyv. 1897. Elnöki megnyitó. 9-10. o. 
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szegény gyermekeknek minden évben egy vagy több alkalommal, legtöbbször a Népligetben 

uzsonnát rendeztek. Az egylet tagjai a protestáns gyermekek vallásos nevelése érdekében 

együttműködtek a Gyermekvédő Ligával. Megjelentek a Liga felvételi napjain és segítettek a 

gyermekeket megfelelő helyre elhelyezni.693   

Szegény fiatal leányokat és asszonyokat vártak a valláserkölcsi oktatással egybekötött 

csütörtöki varróórákra, így akarván nekik a tisztes kenyérkeresetre esélyt adni.694 Húsz és 

ötven közt változott azoknak a felnőtt nőknek a létszáma, akik a bibliamagyarázó órákat 

látogatták. 

  Két lap segítette az evangelizációs munkájukat, a felnőttek számára kiadott Olajág,695 

valamint a gyermekeknek és szüleiknek szánt Örömhír.696 

 

Az egyesület cselédvédelmi munkaágának kialakulása 

 

 Az egylet legfőbb munkaága a diakonisszaotthon felállításáig az Otthon volt, ahol a 

szegény leányok menedékre leltek és valláserkölcsi oktatásban részesültek. Az egyesület 

alakulása után egy évvel, azaz 1893-ban egy jóravaló hölgy gondjaira bíztak néhány fiatal 

falusi leányt, aki a cselédmunkák betanítása mellett gondoskodott védencei valláserkölcsi 

neveléséről. Több vidéki lelkésszel felvették a kapcsolatot és felkérték őket, hogy a fővárosba 

készülő falusi leányok figyelmét hívják fel a nagyváros veszedelmeire. Özvegy Bontovics 

Mártonné, az egylet tagja vállalta a néhány 14-15 év közti vidéki lányka nevelését, de a 

későbbi cselédotthon csak 1900. november elején nyílt meg. Az első évben három 12-15 év 

közti növendékkel kezdték meg a munkát.  Megnyitó beszédében a cselédügy jelentőségét a 

következő szavakkal foglalta össze az elnöknő: „A keresztyén háziasszony Isten előtt felelős, 

hogy nem csak családja körében, de a viszonyokhoz képest háznépe körében is meghonosítsa 

és fenntartsa a keresztyén szellemet, ez nemcsak általános ker. kötelesség, de ősi magyar 

erény is, amit szépen igazol nyelvünk, melyben a család és cseléd egy gyökből származik és 

mint rokonfogalmakat a nép ma is sok vidéken felváltva használja.”697 Az otthon mellé 

                                                 
693 Emlékkönyv. 1893-1918. 35. o. 
694 Évkönyv. 1903. Titkári jelentés. 10. o. 
695 1894 októberétől adták ki a Keresztyén Híradó című havilapot, amely a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület és a 
Református Ifjúsági Egyesület közös kiadványaként jelent meg Szabó Aladár és Gergely Antal szerkesztésében. 
A Keresztény Ifjúsági Egyesület 1900-ban külön lapot indított, az Ébresztőt, így a Keresztyén Híradó a 
Lorántffy kizárólagos kiadványa lett. 1901. október 1-én felváltotta a nagyobb terjedelmű Olajág. Emlékkönyv. 
1893-1918. 29. o.     
696 Az Örömhírt 1903-ban adták át korábbi szerkesztői az egyesület tulajdonába, először Stőri Paula és Fráter 
Erzsébet, majd Szilassy Mici, utána Kovács Lászlóné, később Szilassy Paula szerkesztették a lapot. Az első 
világháborút követő években Misley Ilona végezte a szerkesztői tevékenységet. Uo. 29. o. 
697 Uo. 33. o. 
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mosóintézetet állítottak fel, ahol a leányok megtanulták a mosás fortélyait, a háztartás 

költségeit pedig a bevételből fedezték. A növendékeket ismert házakhoz próbaszolgálatra 

bocsátották ki, a munkabérüket takarékkönyvbe tették, vagy a szülőknek küldték haza. A 

segítségüket kérő vidéki leányoknak munkahelyet szereztek, többségüket előkelő családokhoz 

szerződtették. A dolgozó cselédek havi 10 krajcár ellenében részt vehettek vasárnaponként az 

otthonban tartott szerény uzsonnával egybekötött, játékos délutáni foglalkozáson. Az intézet 

gyors fejlődésnek indult, 1902-ben tizenkét növendék kiképzéséről gondoskodtak, tizenegy 

leányt közvetítettek ki cselédnek, tizenöten pedig a családjukhoz tértek vissza. A 

cselédotthonba időnként bajba jutott családokat, gyermekeket is befogadtak néhány 

hónapra.698 

 Az egyesület vidéken (Törökszentmiklós, Mezőtúr, Tass) tíz-tizenöt tizenkét évnél 

fiatalabb árva gyermeket neveltetett tartásdíj fejében.699 Egy-egy gyermek tartásdíját az egylet 

valamelyik tagja vagy támogatója vállalta magára. Herceg Odelscalchi Gyuláné, az egylet 

védnöke két gyermeket támogatott, gróf Tisza Istvánné, Vargha Gyuláné és Szilassy Aladárné 

egy-egy gyermeket. Az Olajág előfizetői és az Országos Protestáns Árvaegylet további két 

gyermek ellátását fedezte hosszú időn keresztül.700 A leánygyermekek többsége tizenkettedik 

életévében átkerült a fővárosi cselédnevelő-intézetbe. A kiválasztott növendékeknek 

felajánlották, hogy tanulmányaikat diakonisszanövendékként folytassák tovább, számos leány 

elfogadta a felkínált lehetőséget.701  

 

Elvi viták és szakadás 

 

 A gyors fejlődésnek kedvezett, hogy az előkelő hölgyek körében hamar népszerűvé 

vált az egylet. A főnemesi körökből már 1895-ben csatlakozott két nagyhatalmú támogató: 

gróf Károlyi Tiborné és gróf Teleki Sándorné. 1898-ban gróf Festetics Gyuláné 4200 Korona, 

Tisza Kálmánné 400 Korona, gróf Korniss Zsigmondné emlékére 489 Korona, báró Baich 

Ivánné pedig 200 Korona befizetésével a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület alapító tagjai 

lettek.702 1901-ben herceg Odescalchi Gyuláné gróf Degenfeld Anna lett az egylet védnöke, 

                                                 
698 Emlékkönyv. 1893-1918. 34-35. o. 
699 Évkönyv. 1903. Titkári jelentés. 8. o. 
700 Uo. 19. o. 
701 Emlékkönyv. 1893-1918. 35. o. 
702 1901 és 1908 közt az egylet alapító tagjává lett gróf Tisza Istvánné, báró Jósika Sámuelné, báró Herzog Péter, 
báró Harkányi Frigyes, báró Dániel Ernőné, báró Wodianer Albert, báró Born Frigyesné, gróf Edelsheim-Gyulai 
Lipót, gróf Karácsony Jenő, gróf Szécshenyi Lászlóné van der Billt Gladice. Évkönyv. 1909. Tagok névsora. 32-
33. o. A pártfogó tagok közé tartozott gróf Degenfeld Gusztávné, báró Prónay Jozefa, báró Prónay Irma, gróf 



 171

aki 2000 Korona befizetésével 1898-ban vált az egylet alapító tagjává.703 A tagok közé nagy 

számban kerültek be az előkelő dzsentri családok asszonyai és leányai, továbbá az értelmiség 

elitje is képviseltette magát. Az előkelő hölgyek szívesen vállalták jótékony bazárok, 

hangversenyek szervezését és lebonyolítását, társasági körükben nagy adományokat 

gyűjtöttek, előteremtve ezzel a szegények megsegítéséhez szükséges összeget. A 

szegénygondozás terén kifejtett jótékony munkájukat a református egyház 1902-től kezdve a 

szegények javára kitett perselypénz és a szilveszteri perselypénz átengedésével segítette 

hosszú évtizedeken keresztül.704 Az egylet képviselői vidékre utaztak egy-egy lelkes tag 

meghívására, s felkeresték az úri családokat.705 A helybéli társasági hölgyek körében 

népszerűsítették munkájukat s igyekeztek rávenni őket fiókegyletek alapítására. Szinte 

minden fiókegyletben elsőként a vasárnapi iskolai oktatás indult meg. 

 Az új, úri asszonyok egyesülete egyre messzebbre került Szabó Aladár eredeti 

elképzeléseitől. A századfordulóra túlsúlyba került elkelő hölgytagságtól távol állt a szigorúan 

kegyes irányzat, az evangéliumi kereszténység. Az elnöknő hatására a vezetőségben is egyre 

inkább a világias gondolkodású többség került túlsúlyba. Szilassyné szeme előtt az ország 

középső és legfelső rétegeinek protestáns hölgytagjait összefogó, széles körben elismert 

jótékony egylet lebegett, amely nagyszabású akciókkal nagy elismertségre tesz szert. A 

kegyesebb irányultságú tagok az 1896-ban létrehozott budai fiókegyletben Szabó Aladárné 

köré tömörültek, péntekenként külön varróórákat tartottak, szegényeket gondoztak (a Szent 

János Kórház szegény sorsú betegeinek felkeresése és segítése, családlátogatás, ruhaosztás 

stb.), vasárnapi iskolájukban 15-20 gyermeket tanítottak,706 akiknek kis könyvtárat 

létesítettek, illetve minden évben karácsonyi ünnepséget rendeztek.707 A következő évtől a 

budai fiókegylet tagjait külön tartották nyilván, ekkor már egy alapító, három pártfogó, nyolc 

rendes és egy pártoló tagjuk volt.708 Ennek kebelében alakította meg Szabóné 1900-ban saját 

lakásukon az első magyar C. E. szövetséget, amelynek tagsága gyermekekből állt. Ez a 

csoport sok olyan dolgot nyíltan bírált, amelyek régóta hozzátartoztak az úri társaság 

mindennapi életéhez, így például elítélték a táncot, a ruhák és a fogások miatt, de megvetették 

a színházat is más világias szórakozásokkal együtt. A budai fiókegylet ugyanebben az évben a 

                                                                                                                                                         
Zichy Kázmérné, báró Wesselényi Béláné, báró Radvánszky Gézáné. Rendes tag lett báró Dercsényi Henriette, 
gróf Pálffy-Daun Lipótné, báró Podmaniczky Gézáné. Évkönyv. 1909. Tagok névsora. 34-35. o.  
703 Haláláig, 1925-ig részt vett az egyesület összes rendezvényén, a hétfői varróórák elmaradhatatlan résztvevője 
volt, több száz ruhadarabot varrt a szegény gyermekeknek. Évkönyv. 1924., 1925. Igazgatói jelentés. 6. o. 
704 Emlékkönyv. 1893-1918. 44. o. 
705 Évkönyv. 1903. Titkári jelentés. 12. o. 
706 1897-ben harminc gyermek járt a budai fiókegylet vasárnapi iskolájába. 
707 Emlékkönyv. 1893-1918. 20. o., Évkönyv. 1896. Elnöki jelentés. 10. o. 
708 Évkönyv. 1897. A budai tagok működéséről az 1897. évben. 17. o. 
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Batthyány utcában bérelt helyiséget az összejöveteleihez, amit „Bethániának neveztek el azzal 

az óhajtással, hogy ez olyan hely legyen, ahol Krisztus leginkább otthon érzi magát.” Az 

egyleten belüli vélemény különbségek feloldhatatlan feszültséget keltettek, ezért az 1902-es 

év nyomasztó hangulatban telt. A „világias” többség egyre inkább elhatárolta magát a 

szigorúbb irányzat híveitől, végül 1903. január 15-én a választmányi ülés kimondta, hogy 

nem tartja kívánatosnak a budai leányszövetség működését a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 

keretein belül.709 Válaszul az érintett személyek kiléptek az egyesületből.710 A kiválókhoz 

csatlakoztak azok az alsó középrétegbeli tagok, akik a Hold utcai vallásos estélyek hatására 

„megtértek.” A C. E. világszövetség huszonkettedik születésnapján alakult meg 1903. február 

2-án Szabó Aladár és felesége, Biberauer Richárd, a sógora és Vargha Gyuláné711 vezetése 

alatt a Bethánia egyesület, átlépett az új egyletbe az egykori alapítók közül a Kecskeméthy 

házaspár, továbbá dr. Antal Gézáné.712 Ezután hasonló célokkal, de eltérő módszerekkel két 

különböző egylet működött a fővárosban. A Bethánia „kegyes” egyletként, mély vallásos 

szellemben tevékenykedett, a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület munkája pedig a „jótékony 

jellegű társadalmi egyesülések” irányába tolódott el.713 Vargha Gyuláné megüresedett 

alelnöki tisztségét ideiglenesen gróf Tisza Istvánné vállalta, aki 1904-től másodelnökként vett 

részt az egyesület munkájában.714            

 

A Lorántffy Zsuzsanna diakonisszák 

 

Szabó Aladár az alapítástól kezdve tervezte egy diakonisszaintézet felállítását az 

egylet kebelében, sőt 1896-ban külföldi útja során az angliai és a hollandiai testvérek közt 345 

Forintot gyűjtött össze diakonissza-házalapra, de próbálkozásai eredménytelenek maradtak. 

                                                 
709 Emlékkönyv. 1893-1918. 20. o. 
710 Szilassy Aladárné így írta le elnöki megnyitójában a szakadást: „Mult közgyűlésünket megelőzőleg, 
egyesületünk több igen becses tagját vesztette el s emberi számítás szerint félnünk kellett, hogy ez egyesületünk 
erejét és munkásságát hátrányosan fogja befolyásolni.” Évkönyv 1903. Elnöki megnyitó. 3. o. Valószínűleg a 
szakadás miatt csappant meg annyira abban az évben a vasárnapi iskolai növendékek létszáma, hogy csak öt 
helyen tudtak oktatni tanítóhiány miatt. Dessewffy Emma titkári jelentésében csak annyit árult el, hogy a 
vasárnapi iskolai tanítók száma abban az évben „erősen megcsappant,” de az egylet kettéválásáról hallgatott. 
Évkönyv. 1903. Titkári jelentés. 9. o.  
711 Szász Károly püspök leánya, a Lorántffy Olajág című lapjának megalapítója és szerkesztője a kilépéséig. 
712 Emlékkönyv. 1893-1918. 20. o., MREZSLT. 28. a. 1. d. Csia Sándor: A Bethánia története és missziói 
munkája. 5. o. 
713 Bodoky R.: Az anyaházi diakónia. 262. o. 
714 Emlékkönyv. 1893-1918. 20. o., Tisza Ilona haláláig, 1925-ig részt vett az egyesület munkájában, nem csak 
adományokkal segítette a jótékony munkát, hanem „mindenkit megszégyenítő serénységgel segített a legapróbb 
gépies munkában is. Írt szegényházi meghívókat, kitöltött dátumokat teajegyeken stb…” Évkönyv. 1924., 1925. 
Igazgatói jelentés. 6. o. 
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Ezzel egy időben kezdett széleskörű gyűjtésbe a két Degenfeld-Schomberg grófnő,715 a 

diakonisszaügy lelkes támogatói, akik hat év alatt 10 000 Forint értékű adományt gyűjtöttek 

össze.716 1897-ben Szilassy Aladárné Gladischefsky Károlytól, a Német Leányegyház 

lelkészétől egy diakonisszát kért egyesülete számára a Bethesdában szolgáló német 

diakonisszák közül, de a kis létszám miatt a kérés nem teljesülhetett. Bontovics Emma, az 

egyik egyesületi tag vállalkozott a diakonissza-teendők elvégzésére, és férjhez meneteléig, 

1900-ig végezte a diakonisszamunkát. 1899-ben Rau Linát alkalmazták egyenruha nélküli 

diakonisszának,717 akit az egylet évkönyveiben diakonisszaként szerepeltetnek. 

 A Német Leányegyház Bethesda kórházában szolgáló, a kaiserswerthi anyaházhoz 

tartozó diakonisszák egy része szembe fordult a kórház modernizálását céljául kitűző 

Biberauer Richárddal, a kórházi lelkésszel, és támogatóikkal együtt elérték a távozását. A 

lelkész eltávolítása után számos diakonissza kilépett a Bethesda szolgálatából. A „rebellis” 

diakonisszák nyíltan szembefordultak a Németországból küldött új főnöknővel is, aki a 

kaiserswerthi szellemiséget – fegyelem, magas szintű szakmai tudás – igyekezet 

visszaállítani, de ő sem járt sikerrel. A kórház talpra állítása érdekében a presbitérium 

célszerűnek látta a megregulázhatatlan diakonisszák elbocsátását, így az utolsó három 

diakonissza közül kettőt nyugdíjaztak, a hangadó Klimó Mártát pedig elküldték a 

szolgálatból. A Lorántffy Egylet vezetősége nem szalasztotta el a kedvező alkalmat, hanem 

felkarolta a három „elüldözött” diakonisszát.718 „Istenbe vetett bizalommal egy új munkatér 

küszöbére léptünk. A német leányegyház Bethesda-kórházából kénytelen volt ismét több 

tiszteletreméltó testvér megválni. Ezekből három – régi ismerőseink – kiválásuk után, 

felszólításunkra, hajlandók voltak kipróbált erejüket ideiglenesen egyesületünk rendelkezésére 

bocsátani.” – írta Szilassy Aladárné.719  A három testvért ideiglenesen egy bérelt lakásban 

helyezték el.720 Remélték, hogy a tíz-húsz éves gyakorlattal rendelkező testvérek segítségükre 

lesznek saját intézetük megindításában. Az egylet összejövetelein részt vevő fiatal leányok 

közt nem egy akadt, aki korábban jelezte, hogy diakonisszaként az egylet szolgálatába állna.   

Az egylet tizennyolc és negyven év közti református és evangélikus hajadonok, 

gyermektelen özvegyek jelentkezését fogadta el. A lelkészigazolás mellett egy protestáns 

orvos által lepecsételt egészségügyi bizonyítvány csatolását is megkívánták. A bizonyítvány 

                                                 
715 Hg. Odescalchi Gyuláné, gr. Károlyi Tiborné. 
716 Emlékkönyv. 1893-1918. 30-31. o. 
717 Uo. 30. o. 
718 Klimó Márta (megh. 1937), Ulrich Paulina (megh. 1934). Évkönyv. 1932-1937. Összefoglaló jelentés a 
Lorántffy Egyesület Diakonissza Intézete működéséről az 1932-1937. évről. 17. o. 
719 Évkönyv. 1903. Elnöki megnyitó. 4. o. 
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tanúsította, hogy a jelölt nem ingerlékeny, gyenge idegzetű vagy testi hibás. A felvételizők 

írásban, majd szóban bizonyították be magyar nyelvtudásukat, emellett igazolniuk kellett 

jártasságukat a házi munkákban (kötés, varrás, főzés, mosás). Egy-három év próbaidő után a 

felavatandó testvérek öt évre kötelezték el magukat a diakonisszaegylet mellett.721 Minden 

felvett próbatestvért egy felavatott diakonissza felügyelete alá helyeztek.722 A testvérek 

hétköznap sötétkék festőruhát, kék kötényt, fehér gallért és fehér főkötőt viseltek fekete 

selyemborítással. Vasárnap és ünnepnapokon sötétkék merino ruhát hordtak koromfekete 

köténnyel és főkötővel. Kimenőre fekete gyapjú nagykendőben vagy fekete posztóból készült 

köpenyben mentek. Az egylet évente két kartonruhát, kettő-négy kék kötényt, négy főkötőt és 

két gallért utalt ki a diakonisszáknak, a többi szükséges ruhadarabot a testvérek szerezték be. 

A diakonisszaotthon szellemi és gazdasági irányítója az igazgatónő volt, aki a testvérek 

személyes ügyeiben is eljárt. A testvérek felvételénél, kiküldésénél vagy beosztásánál az 

elnökséggel egyetértve járt el. Az otthon háztartására, napirendjének betartására, az ellátásra 

és a ruházatra a házi elöljárónő viselt gondot.723 A felavatási ünnepségen az új diakonisszák 

megkapták az otthon szabályzatát és az egylet diakonisszaigazolványát.724 A kiképzési idő 

alatt földrajzot, történelmet, számtant, éneket, kézimunkát tanultak, illetve megismerkedett a 

gyermeknevelés alapjaival. Az összes jelöltet a diakonisszaotthon orvosa oktatta a 

betegápolás elméleti alapjaira.725 A jelöltek a házi elöljárónő utasításai szerint kivették a 

részüket a házi munkából.  A diakonisszák havonta egy vasárnapot a szabályzat 

tanulmányozására és ismétlésére fordítottak.726  

A diakonisszák három különböző munkaterületen tevékenykedtek.727 Az úgynevezett 

községi ápolónők a gyülekezetekben dolgoztak a református hit védelmében, feladatkörükbe 

tartozott a szegénygondozás, a betegápolás, a csecsemő- és az anyavédelem.728 A tanító 

testvérek óvodapedagógusként, elemi iskolai tanítónőként, vagy polgári- és felső-leányiskolai 

tanárnőként a keresztény szeretet gyakorlását szem előtt tartva állami vagy felekezeti tanterv 

szerint tanították a diákokat. Segítettek a lelkésznek a vasárnapi iskola megszervezésében és 

                                                                                                                                                         
720 VIII. Ker. Dugonics u. 3. I. em. 14. Évkönyv. 1903. 4. o. Utólagos bejegyzés az oldalra kézírással., 
MREZSLT. 89. 4. d. Draskóczy L.: A női diakónia története. 12. o.  
721 Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület Diakonissza-Otthonának szabályzata, házi rendje és szolgálati utasítása. 8-12. 
o. 
722 Uo. 19. o. 
723 Uo. 20. o. 
724 Uo. 16. o. 
725 „Ismerni kell az emberi testet, szervezetét, a kezelés körüli eljárásokat, a szükséges védő- és 
óvóintézkedéseket.” Uo. 22. o. 
726 Uo. 29. o. 
727 Uo. 16-18. o. 
728 Uo. 43-45. o. 
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működtetésében, bibliaórákat, énekórákat tartottak. A gyülekezetekben, különösen a nők 

körében fontos nevelői szerepet töltöttek be, bibliaórával egybekötött kézimunka-

foglalkozásaikon kegyes olvasmányokkal látták el a résztvevőket. 729 A Lorántffy 

diakonisszák munkáját kizárólag az evangéliumi alapokon álló, szegény- vagy betegápoló 

egyesületek vehették igénybe. A vezetőség a beterjesztett munkaköri leírást alapján hozta meg 

döntését a testvér munkába állításáról.730 

 1904-ben vásárolta meg az egyesület a Tisztviselő-telepen a Család utca 8-10. számú 

kettős telket, ahová Orth Ambrus tervei alapján egyemeletes házat akartak építeni, benne 

diakonissza- és cselédképző-otthonnal, a földszinten mosóintézettel, de a főváros nem 

engedélyezte családi házas övezetben ilyen típusú épület felépítését. Még ugyanebben az 

évben átadták a cselédképzővel egybeépült, kezdetektől fogva szűkös diakonisszaotthont, 

ahová beköltözhetett a három felszentelt testvér és a négy próbatestvér. Ideiglenesen Klimó 

Márta vezette a diakonisszaotthont 1905-ig, amikor Müller Matild nyugalmazott tanítónő 

átvette a diakonisszaotthon és a cselédképző irányítását.731  

 1906-ban a Poliklinika Egylet732 kórházába öt testvért kértek ápolási teendők 

elvégzésére.733 A testvérek áprilisban vették át a sebészeti osztályt, ahol két nagy kórteremben 

látták el a betegeket éjjel-nappal. Az intézmény vezetője engedélyezte, hogy a testvérek 

reggel együtt imádkozzanak és énekeljenek, este pedig a betegek és a kórházi dolgozók 

részvételével istentiszteletet tartsanak.734 A diakonisszaintézethez először kilenc, majd tíz, 

végül tizenegy testvér tartozott a próbatestvérekkel együtt, így a kis létszám miatt nem 

gondolhattak arra, hogy a közeljövőben az egész Poliklinikán átvehetik az ápolói teendőket. A 

Poliklinika teljes ellátást biztosított az új ápolónők számára, ezentúl a kiképzett testvérek után 

évi 400 Koronát fizetett, a próbatestvérek az első évben külön díjazás nélkül dolgoztak. A 

diakonisszaotthon fenntartásához nem bizonyult elegendőnek a Poliklinika Egylet által 

fizetett összeg, ezért nem nélkülözhették tovább a korábban magánápolásból befolyt összeget. 

A kórházi testvérek állandó elfoglaltságuk miatt nem vehettek részt sem az evangelizáló 

munkában, sem a szegénygondozásban.735 Anyagi szempontból a kedvezőbb megoldást 

                                                 
729 Uo. 37-38. o. 
730 Uo. 35. o. 
731 Emlékkönyv. 1893-1918. 31-32. o. 
732 Az egyesületet 1883-ban alapították, célja a humanizmus gyakorlása, az orvosképzés és az orvostudomány 
előremozdítása. Poliklinikájuk később gróf Apponyi Albert nevét vette fel. Horony Pálfi A.: A jótékony 
egyesületek működése Budapesten. 88. o.  
733 Évkönyv. 1906. Elnöki megnyitó. 4. o. 
734 Muraközy I.: A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület Diakonisszái. Vasárnapi Ujság. 1907. 788. o. 
735 Évkönyv. 1907. 8. o. 
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választotta a vezetőség, vagyis visszatértek a fizetett magánápolói gyakorlathoz.736 A 

diakonisszák gyakorlati kiképzését a betegápolásra a breslaui anyaház 1908-tól ingyen 

vállalta.737  

 1907 nyarán a diakonisszaügy helyzete válságossá vált, mivel alkalmatlansága 

következtében megválni kényszerültek egy felavatott- és négy próbatestvértől. A kis számú 

jelentkező sem bizonyult náluk megfelelőbbnek, így az otthon lakóinak száma a nyár 

közepére nyolc főre csökkent. Szorult helyzetükben az összes jelentkezőt felvették, velük 

együtt a diakonisszák létszáma tizenkettőre emelkedett, ezért lehetővé vált tevékenységi 

körük bővítése.738 Az egyik diakonisszát az aszódi protestáns leánynevelő-intézetbe küldték, 

később a Baár-Madas református felső leányiskolába és nevelőintézetbe, majd a nagyváradi 

tanítónőképző internátusába helyeztek ki egy-egy testvért.739    

 

Egyleti élet a szakadástól az évtized végéig, a patronage-munkaág 

 

 1906 nagy változásokat hozott az egylet életében. Sörös Bélát, aki 1901 óta volt a 

misszionáriusuk740 a losonci gyülekezet lelkészének választották meg, ezért távozott, a 

helyére Böszörményi Jenő segédlelkészt nevezték ki. Az egyleti munka elősegítésére a 

választmány minden munkaágra külön bizottságokat hozott létre.741 Dessewffy Emmát, aki 

1897 óta titkárként742 a vezetőség egyik legaktívabb tagja volt, felmentették, érdemeit az 

alelnöki tisztséggel jutalmazták. Dessewffy Emma szerkesztette az Olajág című lapjukat, s ő 

irányította 1902 óta a rabnők körében végzett fogházi missziót.743  

1902-ben engedélyezte a női börtön igazgatója Dessewffy Emmának és társnőinek 

huszonnyolc elítélt látogatását és lelki gondozását felekezeti különbségek figyelembe vétele 

                                                 
736 A diakonisszaintézetnek öt felavatott testvér és hat próbatestvér volt a lakója. Többségük betegápolással 
foglalkozott, néhányan a szegényápolásban vettek részt vagy a háztartási teendőket látták el. 464 nappalt és 481 
éjjelt töltöttek magánápolással, a szegényeket 122 alkalommal keresték fel, s 228-szor az egyház érdekében 
látogattak meg családokat. A próbatestvéreket Bauditz Antal orvos és Sörös Béla misszionárius, valamint Müller 
Matild, Szilassy Paula és Stőri Paula tagok oktatták. Évkönyv. 1908. Elnöki megnyitó. 4. o., 9. o. 
737 Emlékkönyv. 1893-1918. 32. o. 
738 Évkönyv. 1907. Titkári jelentés. 6-7. o. 
739 Emlékkönyv. 1893-1918. 32. o. 
740 A misszionárius feladata az egylet különböző munkaágaiban az erkölcsi- és hitélet gondozása és fejlesztése 
volt. MREZSLT. 18. 2. d. Alapszabály. 1914. 14. par., Sörös Béla 1938-1939-ben a szlovenszkói dunáninneni 
(nyugati) egyházkerület püspöke lett. Dobos L. G.: Belmissziói és szociális irányzatok a protestáns egyházakban 
és vallásos szervezetekben. 307. o. 
741 A korábbi rendező-, sajtó-, pénz- és jogügyi bizottságok mellé vasárnapi iskolai-, diakonissza-otthon-, 
poliklinikai munka-, börtönügy és munkaotthon-, mosóintézeti és szegényügyi bizottságokat szerveztek. 
Évkönyv. 1906. Titkári jelentés. 12-13. o.  
742 Évkönyv. 1906. Jelentés a mentő szeretetmunkáról. 19-25. o. 
743 Évkönyv. 1906. Elnöki megnyitó. 3-5. o. Utódja a titkári pozícióban Muraközy Ilona lett, aki átvette az 
Olajág szerkesztését is.  
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nélkül. A rabnőket nem csak szép szóval, hanem munkával is megpróbálták jó útra téríteni, 

ennek érdekében fehérnemű műhelyt állítottak fel a börtönben, hogy a pártfogolt nők tisztes 

szakmát tanulhassanak.744 Az egylet hölgytagjai először 1903-ban más felekezetek 

igehirdetőivel összefogva rendeztek karácsonyi ünnepséget a női börtönök foglyainak. A 

hölgyek több ízben képviselték a kiskorú elítéltek érdekeit az Igazságügyminisztériumban, és 

elérték, hogy a gyerekek a börtönből javítóintézetbe kerüljenek át. A húsz év körüli, 

büntetésüket letöltött leányokat a Jó Pásztor intézetbe irányították.745  

1906 februárjában az alelnöknő a Peterdy utca 23. alatti házban Korócz Károlyné746 

vezetése alatt menedékotthont állított fel a krízishelyzetben lévő, vagy erkölcsi züllésnek 

indult nők, fiatal leányok és gyermekek számára. Az úgynevezett munkakereső nők 

otthonában sok hajléktalan, illetve súlyos betegsége miatt elbocsátott fiatal nő talált 

menedéket, de befogadták a gyermekeikkel együtt elüldözött bántalmazott nőket is. Az 

intézmény átmeneti szállóként működött, a vezetőség igyekezett védencei sorsát minél 

gyorsabban rendezni. A betegeket megfelelő gyógyintézetekben, a fogyatékkal élőket 

speciális otthonokban helyezték el, a munkaképes személyeknek állást kerestek vagy 

szakmára taníttatták őket. Az első évben 59 elesett személyen segítettek, közülük 18 

hajléktalan, elhagyott gyermeket a rendőrség gyűjtött be az utcán. A fővárosi 

rendőrfőkapitánnyal egyességet kötöttek, hogy a toloncházba került 10-16 éves gyermekeket 

az egylet munkatársai a lehető leghamarabb az otthonba viszik. Állandó összeköttetésben 

álltak az Állami Gyermekmenhellyel és a Gyermekvédő Ligával, majd a rászorulókat e két 

szervezet segítségével adták nevelésbe. Külön csoportot képeztek azok a 16-20 év közti 

leányok, akik sikertelen öngyilkossági kísérletük miatt maradandó testi károsodást 

szenvedtek, de szegénységük miatt nem igényelhettek kórházi kezelést. Az otthonban pár hét 

alatt testileg-lelkileg erőre kapva rövidesen munkába állhattak. 1907-ben közel százhúsz 

személy vette igénybe az otthon segítségét, a rászorulók közel fele szabadult börtönből. A 

börtönből szabadultak többségét gyárakban helyezték el, majd mindaddig gondoskodtak az 

élelmezésükről, amíg keresetükből nem tudtak megélni. Az év folyamán huszonnégy nőnek 

szereztek cselédhelyet. Kóróczné azonban nem csak az otthonba került személyekről 

gondoskodott, hanem folytatta a női börtönökben néhány évvel azelőtt megkezdett 

evangelizációs tevékenységet, ahol írni-olvasni, kézimunkázni tanította a rabokat. Azoknak az 

                                                 
744 Emlékkönyv. 1893-1918. 36. o. 
745 Évkönyv. 1903. 4. o. 
746 Született Gonda Ilona, a berceli (Szabolcs vármegye) református lelkész leánya. Évkönyv. 1906. Jelentés a 
mentő szeretetmunkáról. 19. o. 
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elzárt nőknek, akik a kézimunka-oktatásban részt vettek napszámot fizettek. A rabnők beteg 

családtagjait, gyermekeit rendszeresen segélyezték és támogatták. 

  Az egyesület patronage-munkaágát magánszemélyek adományaiból finanszírozták, a 

támogatók többsége a főváros tisztségviselője (a börtönügyosztály dolgozói), ügyvédek, 

orvosok. Az otthon költségvetéséből hiányzó összeget az egyesület kölcsönözte.747 A rabnők 

körében végzett szociális munkára oly mértékben felkeltették a figyelmet, hogy példájukat 

követve a Katolikus Nővédő Egyesület hét tagja megkezdte a nagyobb többségben lévő 

katolikus foglyok látogatását és támogatását. Így a Lorántffy kötelékébe tartozó hölgyek, akik 

eddig felekezeti különbség nélkül foglalkoztak a bűnbánó rabnőkkel, most már csak a 

protestáns, az izraelita és az ortodox rabokat segítették.748 Dessewffy Emma az időközben 

tarthatatlanul szűkössé vált Peterdy utcai otthon költöztetését szervezte, de az egyesület nem 

vállalhatta a felmerülő többletköltségek fedezését. Ecseren ajánlottak fel alkalmas házat 

berendezéssel együtt börtönviselt egyének elhelyezésére, de az adományozó kizárólag 

Dessewffy Emma személyéhez ragaszkodott külön kérve, hogy az otthon a Lorántffy 

Egyesülettől független legyen.749 Dessewffy Emma elfogadta az ajánlatot, egyleti tagsága 

feladása után más helyszínen folytatta megkezdett munkáját, sokrétű mentőmunkája azonban 

kizárólag a börtönlakók és a börtönviseltek gyámolítására korlátozódott.750 Az évtized végén 

javasolta az egyesületnek, hogy tizenöt-húsz év közötti megtévedt leányok számára hozzanak 

létre nevelő-foglalkoztató intézetet, bár a tervet mindenki kedvezően fogadta, soha nem 

valósult meg.751          

 1907-ben az egylet megvásárolt egy modern mosóintézetet, amelyet fehérneműtisztító 

munkások alapítottak, de nem tudtak megbirkózni az intézmény gazdasági vezetésével, így a 

felvásárlással az egylet az alapító munkások vagyonát nem hagyta veszendőbe menni.752 A 

mosodát a Rottenbiller utca 30-ba költöztették át, a cselédotthon azonban a Dohány utcában 

maradt.753 A mosodában és a cselédotthonban 38 személy fordult meg ebben az évben 4311 

                                                 
747 Évkönyv. 1907. Elnöki megnyitó. 4. o. 
748 Évkönyv. 1907. Jelentés a mentő szeretetmunkáról. 20-21. o. Az otthont gróf Batthyány Lajosné, báró 
Podmaniczky Györgyné és a báró Baich család tagjai támogatták rendszeresen. Uo. 22-23. o. 
749 Dessewffy Emma előadása a pécsi rabsegélyező kongresszuson nagy visszhangot váltott ki, országszerte 
további érdekes előadásokat tartott a belmisszióról (Losonc, Rimaszombat, Csurgó, Nagybecskerek). Évkönyv. 
1907. Elnöki megnyitó. 4. o. 
750 Évkönyv. 1909. Elnöki megnyitó beszéd. 3. o. 
751 MREZSLT. 18. 2. d. 1909. II. 3. 4. sz  
752 Évkönyv. 1907. Elnöki megnyitó. 4. o. 
753 A korábban említett nehézségek miatt a mosóintézetet nem költöztethették az egylet saját tulajdonú Család 
utcai házába, hanem továbbra is bérelt helyiségben üzemeltették. 1905-ben a Dohány utcában rendezték be a 
Lorántffy mosóintézetét, ahol az első évben nyolc alkalmazottat, hat napszámost és egy tanulólányt 
foglalkoztattak. A mosóintézet mellett az alkalmazottak részére cselédotthont rendeztek be, ahol gyári 
munkásoknak, állás nélküli cselédeknek is szállást adtak, illetve segítettek a munkakeresésben. Ez a cselédotthon 
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ellátási nappal. Húszan a mosóintézetben dolgoztak, tizennégyen helynélküli cselédek voltak, 

egy varróleány, egy kislány és két vendég ideiglenesen tartózkodtak náluk. Öt leányt sikerült 

cselédként elhelyezni. A mosodában rajtuk kívül harminc bejáró munkásnő és három férfi 

munkás dolgozott. A cselédotthon lakóinak a misszionáriusuk tartott heti egy bibliaórát és 

vasárnap bibliamagyarázatot.754 A Mosóintézet az 1907-ben tett nagyobb beruházás ellenére 

sem jövedelmezett annyit, hogy a hozzákapcsolt cselédotthon működési költségeit fedezhette 

volna, a választmány erőfeszítései ellenére sem sikerült az állandó hiányt pótolni. A Thököly 

utcában helyezték el a mosóintézet cselédotthonát, amelyet Rau Lina irányított. Az otthont 

1909 elején megszüntették, a felszabadult helyiségeket kiadták.755 A jó hírnevű, előkelő 

ügyfélkörrel rendelkező vállalkozást be kellett szüntetni, hiszen cselédotthon nélküli mosoda 

fenntartása nem tartozott az egyesület tevékenységi körébe. A magas bérleti díj miatt az 

üzletet és a berendezést a lehető leggyorsabban, aránylag olcsón értékesítették.756 A vásárlók 

részvénytársaság formájában tovább folytatták a munkát, sőt átvették a munkások nagyobb 

részét. A sors szeszélye, hogy nem sokkal ezután, 1910-ben a Belügyminisztérium felhívást 

intézett az egyesülethez és protestáns részről hozzájárulásukat kérte a cselédvédelemhez, 

illetve cselédotthonok létesítéséhez.757 

 

 

A Protestáns Nőtisztviselők Otthona 

 

 1908-ban kezdték meg a család nélkül élő nőtisztviselők körében az evangelizáló 

munkát.758 A Nőtisztviselők Körének összejövetelein az állandó résztvevők száma huszonöt 

körül mozgott.759 A nőtisztviselők gondozásának irányítását az otthon megszervezésével 

együtt Orth Ambrusné és Rau Lina vállalta magára.7601909 elején nyitotta meg kapuit az 

egylet Protestáns Nőtisztviselő Otthona, amely szálláson és az ellátáson túl a lakók lelki 

gondozását is biztosította.761 Eredetileg cselédotthonnal összekötve akarták felállítani, így 

                                                                                                                                                         
nem azonos a cselédnevelő-intézettel, amelyet 1905 előtt, a Dohány utcai intézmény megnyitását megelőzően, 
többször cselédotthon néven említettek. Emlékkönyv. 1893-1918. 35. o.  
754 Évkönyv. 1907. Titkári jelentés. 10. o. 
755 MREZSLT. 18. 2. d. 1909. I. 6. 4. sz. 
756 Évkönyv. 1908. Elnöki megnyitó. 3-4. o. 
757 MREZSLT. 18. 2. d. 1910. IV. 6. 
758 A nevezett évben előkészületeket tettek az eljövendő Kálvin évre, az évforduló alkalmából az egyesület 
lefordítatta dr. Pruzsinszky Pállal Kálvin nőkhöz írott leveleit. Évkönyv. 1908. Titkári jelentés. 8. o. 
759 Évkönyv. 1909. Titkári jelentés. 9. o. 
760 Emlékkönyv. 1893-1918. 21. o. 
761 MREZSLT. 18. 2. d. 1909. II. 3. 2. sz. 
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biztosítva munkalehetőséget a cselédleányoknak, de pénz hiányában az ötletet elvetették.762 

1912-ben a Csillag utca 4-ben nyílt meg az otthon új épülete, ahol tizenkét vendéget 

szállásolhattak el. Bár elsősorban tisztviselőnők fogadására rendezték be, az egyik szobát 

mégis átengedték a leánydiákszövetség céljaira. A beérkezett számtalan igény hatására egy év 

után tizenöt szobásra bővítették a penziót, ahol tizenhat személynek tudtak elhelyezni, 

emellett az épületben alakították ki az egylet könyvtárát.763 Mivel a Penzióban többnyire 

diáklányok szálltak meg, az intézmény nevét később Lorántffy Leánykollégiumra 

változtatták.764  

Az evangélizáló terem felépítése, a diakonisszaképzés válsága 

 

Az évtized végére gyűlt össze az az összeg, melyből felépíthették a régóta áhított saját 

imatermüket. Az állami szervek nem hagyták jóvá az egyesület eredeti tervrajzát, ezért az 

imaterem mellé nem épülhetett fel az evangélizációt szolgáló ház. Hosszas utánajárással annyi 

engedményt sikerült az egyesület vezetőségének elérni, hogy az imaterem mellé szobákat 

építhessenek, valamint a homlokzat az előírtnál valamivel csinosabb lehessen.765 1910 

májusában készült el az imaterem, az avató ünnepségen a megnyitóbeszédet Petri Elek 

mondta el.766 Az ötszáz személyt befogadó evangelizáló termet767 korábbi ígéreteit betartva az 

egyesület a református egyház rendelkezésére bocsátotta. Megállapodtak, hogy szeptembertől 

júliusig vasárnap esténként Böszörményi Jenő, a Lorántffy misszionárius lelkésze 

istentiszteletet tart a környékbeli gyülekezetnek.768  

1912-ben utoljára vállalta a breslaui anyaház a magyarországi diakonisszaintézet hat 

kiküldött testvérének ingyenes képzését, ezért a vezetőség új lehetőségek felkutatására 

kényszerült.769 Céljuk egy saját kórház létesítése volt a közeli vagy a távoli jövőben, de 

belátták, hogy ekkora terhet ilyen kedvezőtlen körülmények közepette nem vállalhat magára 

az egylet. Így különböző átmeneti megoldási lehetőségekkel próbálkoztak. Ekkor merült fel a 

                                                 
762 Évkönyv. 1910. Titkári jelentés. 9. o. 
763 Évkönyv. 1913. Titkári jelentés. 10. o. 
764 Emlékkönyv. 1893-1918. 21. o. 
765 Báró Radvánszky Gézáné közbenjárására a főváros 20 000 Koronát szavazott meg annak a teleknek a fejében, 
amelyet régebben adományozott az egyletnek.765 A pénzösszeget a főváros két év alatt, két egyenlő részletben 
folyósította. Az első évi részletből, Gelléri Szabó János 10 000 Koronás hagyatékából és a gyűjtésből szerzett 
3000 Koronából megvalósulhatott régi tervük, a saját imaterem és evangélizációs épület felépítése. Az előzetes 
számítások 37 000 Koronára becsülték az építési költségeket, ezért a hiányzó pénzösszeget a kórházalapra 
összegyűlt 14 000 Koronából csoportosították át ideiglenesen, majd a következő évben a főváros második évi 
adományából törlesztették. MREZSLT. 18. 2. d. 1910. I. 5. 4. sz. 
766 MREZSLT. 18. 2. d. 1901. V. 8. 
767 Évkönyv. 1909. Elnöki megnyitó. 3. o. 
768 MREZSLT. 18. 2. d. 1910. X. 3. 
769 MREZSLT. 18. 2. d. 1912. IX. 30. 
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Tiszántúli Egyházkerület és a Lorántffy Zsuzsanna Egylet együttműködésének lehetősége. Az 

egyházkerület által berendezett legalább húsz ágyas kórházban a felavatott fővárosi 

diakonisszák irányítása alatt képezték volna ki a növendékeket. A vidéki diakonisszaotthon 

fenntartási költségei nagyobb részt az egyházkerületre hárultak volna.  Tízévi együttműködés 

lejártát követően a Lorántffy Zsuzsanna Egylet kötelezné magát, hogy a Debrecenben 

kiképzett diakonisszák felét ebben az egyházkerületben alkalmazza.770 Az egyesület 

vezetősége, bár elismerték a majdnem saját diakonissza-kórház előnyös voltát, nem tartotta 

helyesnek a diakonisszaközösség csaknem felének vidékre költöztetését, illetve féltették a 

diakonisszákat az egyleten kívüli, idegen behatástól, irányítástól. 

1913-ban Böszörményi Jenőt, az egylet misszionáriusát Szentesen megválasztották 

lelkésznek, ezért távozott.771 Utóda ifjabb Viktor János lett.772  

 

Az első világháborús évek, az első Diakonissza-Gyógyintézet felállítása 

 

 A háború évei alatt a vezetőségben nagyobb változások nem történtek, egyedül ifjabb 

Victor János mondott le a munkaköréről 1916-ban, helyébe Patay Pál került.773  

Báró Radvánszky Gézáné, az egylet választmányi tagja vezette a gyűjtést, amelynek 

célja, hogy saját kórházat létesíthessenek. A század eleje óta tervezték egy református jellegű 

kórház felállítását, s csaknem egy évtizede gyűjtötték a megvalósításhoz elengedhetetlen 

pénzösszeget.774 

 A világháború kitörése után nem sokkal az egylet vezetősége úgy vélte, hogy 

hazájukat e vészterhes időkben leginkább egy hadikórház felállításával szolgálhatják.775 

Remélték, hogy a Család utcai evangélizáló termükben berendezett kórház, ha a benne végzett 

magas színvonalú munkáról szélesebb körben ismerté válik, az eljövendő békeidőkben is 

megmaradhat. A Lorántffy Egyesület Vöröskereszt Kisegítő Hadikórházát 1914. szeptember 

8-án nyitották meg, az első hónapokban a beteglétszám negyven fő körül mozgott.776 A 

                                                 
770 MREZSLT. 18. 2. d. 1912. c. 
771 MREZSLT. 18. 2. d. 1913. II. 13. 
772 MREZSLT. 18. 2. d. 1913. X. 16. 
773 MREZSLT. 18. 2. d. 1916. V. 10. 
7741908-ban sikeres évet tudhatott maga mögött a bárónő, mivel fáradtságos munkája eredményeként 11 000 
Korona gyűlt össze.774 1910. február 25-től 27-ig báró Radvánszky Gézáné vezetésével az egylet hölgytagjai a 
kórházalap javára jótékonysági bazárt rendeztek a Műcsarnokban.774 1913 elején gróf Teleki László 1000 
Koronás alapítvány tett a megnyitandó diakonissza-kórház javára.774 1916-ban Kéler Napóleon Terézia leánya 
hagyatékából 6000 Korona értékű alapítványt tett ugyanezen ügy javára. MREZSLT. 18. 2. d. 1916. II. 5. 
775 Emellett 1914 novemberében 40 000 Korona hadikölcsönt adott az egylet az államnak. MREZSLT. 18. 2. 
1914. XI. 21. 
776 MREZSLT. 18. 2. d. 1914. XI. 4. 
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kórház igazgatására és az ápoltak lelki gondozására idősebb Victor Jánost kérték fel, vezető 

főorvosnak pedig dr. Papp Gyulát. A sebesülteket a betegápoló Lorántffy diakonisszák látták 

el önkéntes női és férfi ápolók segítségével.777 A katonáknak az ország elismert művészei 

zenével, énekkel, verssel kedveskedtek. A Lorántffy hadikórházát nyolc alkalommal kereste 

fel Auguszta főhercegnő, de Mária Valéria főhercegnő és Zsófia főhercegnő is megfordult az 

intézményben.778 A diakonisszaotthonba a testvérek két hadiárvát fogadtak be, egy négy éves 

félárva kisfiút Auguszta főhercegnő kérésére, és egy néhány hetes csecsemőt.779  

 1916-ban gróf Tisza Istvánné javaslatára a Lorántffy hadikórháza kapta meg a 

Nemzeti Munkapárt bezárt kórházának teljes felszerelését.780 Igyekeztek a további működés 

érdekében a békeidőkre megfelelő kórházépületet találni. 1916-ban egyetemi tanárok egy 

csoportja az egylettel karöltve megpróbált kórházat létesíteni a beteg erdélyi menekültek 

számára, de megfelelő épület hiányában tervüket elejtették.781 Ugyanebben az évben 

vásárolták meg a szorult helyzetben lévő Protestáns Árvaegylettől kedvezményes áron, 250 

000 Koronáért a IX. kerületi Rákos utca 15. számú házat kórháznak, bár az épület nem 

minden tekintetben felelt meg a követelményeknek.782 

A világháború alatt a főváros irányítói célszerűbbnek vélték a szegénygondozás 

központi kézbe vételét, egységesítését, így próbálták meg kiszűrni az egyesülettől egyesületig 

járó álszegényeket. A központosítás, ésszerűsítés következtében nagyobb összeget 

fordíthattak a hatóságok a hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek segélyezésére. Az egyes 

kerületi elöljáróságok utalták ki a segélyeket a kerületekként beosztott városi közgyámok 

ajánlata alapján. A Lorántffy tagjai közül igen sokan vállalták fel a közgyámsággal járó 

többletmunkát.783 A főváros vezetősége a Lorántffy Zsuzsanna Egyesületet is bevette azoknak 

az egyesületeknek a körébe, melyekkel együttműködve háborús jótékonysági munkát végzett, 

így került be Szilassy Aladárné és dr. Szemere Béláné a városi népsegítő bizottságba.784  

                                                 
777 Kósa Zsigmondné szervezte meg a kórházban ápoltak javára a tisztviselő-telepi nők rendszeres segélyakcióit. 
MREZSLT. 18. 2. d. 1914. XI. 4. 
778 Emlékkönyv. 1893-1918. 48-49. o. 
779 Emlékkönyv. 1893-1918. 46. o. Auguszta főhercegnő (1875-1964) József Ágost főherceg (Palatinus-ág) 
felesége, Wittelsbach Lipót és Habsburg-Lotharingen Gizella (Ferenc József leánya) gyermeke. A világháború 
után is kapcsolatban maradt az egyesülettel, rendszeresen megjelent a karácsonyi vásárokon. Gudenus J. J.: A 
magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 487., 496. o., Évkönyv. 1932-1937. Titkári jelentés. 9. o.  
780 MREZSLT. 18. 2. d. 1916. V. 10. 
781 MREZSLT. 18. 2. d. 1917. I. 19. 
782 MREZSLT. 18. 2. d. 1917. II. 11. 
783 Emlékkönyv. 1893-1918. 45. o. 
784 Évkönyv. 1915. Titkári jelentés. 10. o.  
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A varróórákon az év nagy részében kizárólag a fronton harcoló katonáknak készítettek 

ruhadarabokat.785 Több tag, köztük Rau Lina titkár, Klimó Márta és Erzsébet testvér a 

Ludovica Akadémián berendezett hadikórházban ápolták a sebesülteket. Tabody Erzsébet 

vállalta, hogy az egyesület nevében felkeresi az ausztriai kórházakban fekvő sebesült magyar 

katonákat.786 Megszervezte több magyar katona magyarországi kórházakba szállítását, 

közülük néhányan a Lorántffy hadikórházába kerültek.787 A háború éveiben Isteni napi 

parancsok címmel kis füzetet adtak ki tízezer példányban a fronton harcoló katonák 

számára.788  

A háborús években az egyesületi élet központja a Lorántffy-Penzió lett. A Csillag utca 

4. szám alatti házban a leánykollégium és az átutazók otthona mellett helyet kapott az 

egyesület irodája az összejöveteli helyiséggel.789 1915-ben húsz szobában 33, főként 

egyetemista vagy főiskolás leányt szállásoltak el, akik az egyesületi élet lelkes résztvevőivé 

váltak. A Penzió nevét célszerűbbnek látták Lorántffy Egyesület Leánycollegiumára 

változtatni, de továbbra is fogadtak átutazó vendégeket.790 1917-ig a Vallás és Közoktatási 

Minisztérium segélye lehetővé tette, hogy a szállás- és az ellátási díjaik változatlanok 

maradjanak.791 Az intézmény mindig telt házzal üzemelt, ezért számos arra érdemes 

jelentkezőt kellett visszautasítaniuk. Céljuk az intézmény Szabályzata értelmében a vidékről 

Budapestre került egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató leányok összegyűjtése 

„szigorú református szellemben való nevelése, hogy azok műveltségükkel, derült kedélyükkel, 

háziasságukkal, fajuk szeretetével és öntudatos református hitükkel munkás tagjaivá váljanak 

a magyar társadalomnak, s megjelenésükkel és lelki tartalmukkal méltók legyenek ahhoz a 

magyar nagyasszonyhoz, akinek a nevét a kollégium viseli.”792 A kollégiumot családias légkör 

jellemezte, mivel „minden egyes emberre tekintettel van és nem erőszakolja a merev 

egyformaságot.” A vezetőség belátta, hogy igen kevés olyan lelkületű leány él az 

országukban, akik egy erőteljes evangéliumi szellemű otthon előírásait megértenék, ezért csak 

az esti rövid közös áhítathoz és heti egy lelkész által vezetett bibliaóra látogatásához 

                                                 
785 Évkönyv. 1915. Titkári jelentés. 9. o. A szegények közt szétosztott cipőket és az élelmiszert az egyesület 
Tisza Istvánnétól kapta. Uo. 11. o. 
786 Évkönyv. 1915. Titkári jelentés. 6. o. 
787 Évkönyv. 1915. Jelentés a diakonissza-intézetről. 27. o. 
788 Az egylet segélyakcióihoz elegendő pénzösszeget továbbra is a hagyományos, nagyszabású rendezvényeiken 
gyűjtötték össze. A gyűjtéseket báró Radvánszky Gézáné szervezte, Auguszta főhercegnő és a Tisza házaspár 
közreműködésének köszönhetően eredményesek voltak. Emlékkönyv. 1893-1918. 30. o. 
789 Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 7. o. 
790 MREZSLT. 18. 2. d. 1917. II. 21. 7. sz. 
791 MREZSLT. 18. 2. d. 1917. II. 21. 
792 MREZSLT. 18. 7. d. A Lorántfy Református Leánykollégium Szervezeti és Rendtartási Szabályai. I. 
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ragaszkodtak,793 valamint kívánatosnak tartották közreműködésüket az egyesület társadalmi 

munkáiban, akcióiban.794 Emellett énekórákat, szabász- és német nyelv tanfolyamokat 

tartottak a növendékeknek. A leányköri tagok váltak az egyesület legtevékenyebb tagjaivá, 

hiszen négy fő kivételével közülük kerültek ki a Lorántffy vasárnapi iskolai tanítónői, sőt 

részt vettek a szegénygondozásban.795 Kirándulásokat, teadélutánokat, középiskolákban 

propaganda összejöveteleket szerveztek.796  

1914-ben a háborús körülményekre való tekintettel az ősszel csupán hat helyen 

tanítottak az egylet tagjai közel 300 gyermeket.797 A világháború második évében nyolc 

helyen folytattak vasárnapi iskolai oktatást megközelítőleg 350-400 gyermeknek, bár az előző 

évihez képest a tanulók létszáma valamelyest emelkedett, még mindig messze elmaradt a 

békebeli létszámtól. A következő évben kilenc helyszínen tizenöt vasárnapi iskolai tanítónő 

450-500 gyermeket tanított. Ezekben az években sem maradtak el a vasárnapi iskolások 

karácsonyi ünnepségei és a tanévet záró közös kirándulás sem.798   

Az egyesület kötelességének érezte, hogy felkarolja az Erdélyből menekült 

magyarokat, főleg a korábban jó módban élt, s ezért a nyomort nehezebben tűrő személyeken 

igyekeztek segíteni. A Budapesten tartózkodó erdélyi lelkészeket és hitveseiket egy családias 

délutánra hívták meg a Csillag utcai otthonba. Tizenegy menekültnek hosszabb-rövidebb 

ideig szállást és ellátást biztosítottak a Penzióban.799 Az Erdélyrészi Képviselők Segítő 

Bizottságának támogatásával 1916 szeptemberében és októberében főleg az értelmiségi 

menekülteknek, körülbelül ötszáz családnak, ruhaneműket osztottak. Szeptembertől a Csillag 

utcában minden héten erdélyi hölgyeknek bibliamagyarázattal egybekötött teadélutánt 

rendeztek. A főváros felszólítására a Lorántffy több tagja októberben ingyenebédet osztott 

erdélyieknek a fasori református egyház tanácstermében. Az Általános Közjótékonysági 

Egyesület kedvezményes áron ajánlotta fel az Alkoholmentes Étterembe szóló ebédjegyeit az 

egyesületnek, ennek köszönhetően hétszáz ingyenebédet osztottak szét az erdélyi menekültek 

közt. Decemberben kétszázötven erdélyi részére karácsonyi ünnepséget rendeztek, ahol 

minden megjelentet ruhával és könyvvel, a gyermekeket játékkal ajándékoztak meg.800  

                                                 
793 Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 7-8. o. 
794 MREZSLT. 18. 7. d. A Lorántfy Református Leánykollégium Szervezeti és Rendtartási Szabályai. I. a-d. 
795 Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 8-9. o. 
796 Évkönyv. 1915. Titkári jelentés. 8. o., Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 8-9. o. 
797 MREZSLT. 18. 2. d. 1914. XI. 4. 
798 Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 6. o. 
799 MREZSLT. 18. 2. d. 1917. II. 21. 
800 Az erdélyiek segítéséhez szükséges pénzt a Kálvin-téri templomban tartott jótékonysági hangversenyen 
gyűjtötték össze. Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 11-12. o.  
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A világháború kitörése előtt, 1913-ban Tisza István miniszterelnök felhívására több 

egyesület együttműködésével indult meg az ún. vasúti vagy pályaudvari missziói munka, 

melynek célja a fővárosba vonattal vagy hajóval érkező fiatal vidéki leányok megmentése a 

„rájuk leselkedő lélekkufároktól.”801 A Lorántffy Zsuzsanna Egylet nagy lelkesedéssel állított 

munkába egy főt azt remélve, hogy az új egyesületi munkaág hosszú életű lesz.802 1914 elején 

állami támogatással négyszobás lakást béreltek, ahová a vidékről felutazott, gondozásba vett 

cselédeket elhelyezték.803 Az egyesület hadikórháza hatalmas összegeket emésztett fel, de a 

vezetőség a háborús viszonyok miatt fenntartását a társadalom szempontjából fontosabbnak 

ítélte minden más munkaágnál, inkább a cseléd- és pályaudvari missziót szorította háttérbe, 

költségeit minimálisra csökkentette. Lehetőségeikhez mérten a háború alatt is igyekeztek 

gondoskodni a fővárosi háztartási alkalmazottakról. Vasárnaponként nevelő-szórakoztató 

összejöveteleket tartottak, hogy elvonják őket a városi élet testre és lélekre egyaránt ártalmas 

szórakozási módjaitól. Teázás után vidám játék kezdődött, majd komoly elbeszélések, 

előadások következtek, végül valláserkölcsi és szociális kérdésekről beszélgettek velük. Sok 

nehézség miatt az 1916-os év második felében a cselédvédő munka bizonyos ideig 

szünetelt.804 1918-ban a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület bekapcsolódott a Népruházati 

Bizottság egyesületek segítségével végrehajtott cselédeket felruházó akciójába.805  

 

Az egylet a két világháború között 

 

A gazdasági nehézségek leküzdése (1918-1927) 

 

1918-ban Patay Pál helyét Szabó Imre vette át,806 majd 1923-ban Fiers Elek váltotta 

fel.807 1925 elején a választmány Göde Lajost ideiglenesen igazgatóvá választotta.808 1925 

                                                 
801 A Pályaudvari Missziót Fenntartó Egyesületek Országos Szövetségének tagja volt a Lorántffy Zsuzsanna 
Egyesületen kívül a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, a Magyar Egyesület A Leánykereskedés 
Ellen, a Pesti Izraelita Nőegylet, a Tabitha jótékony nőegylet, a Katholikus Nővédőegyesület, a Munkát Kereső 
Nők Szövetsége. A vidékről a fővárosba került leányok elhelyezésén túl a missziói munkások elhelyezték a 
pályaudvarokon csellengő gyermekeket, támogatták a kirabolt utasok hazautazását, információt nyújtottak a 
fővárosban működő karitatív egyesületek munkájáról, stb. MREZSLT. 18. 7. d. Jegyzőkönyv a Pályaudvari 
Missziót Fenntartó Egyesületek Országos Szövetségének 1918. IX. 26-án tartott üléséről. A vasúti missziói 
munka a főváros mellett nagyobb méretekben Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Győrben és 
Székesfehérváron folyt. A különböző egyesületek küldötteit a városokba utazó falusi leányok kék-fehér 
szalagjukról ismerték fel. Dobler M.: Szociálpolitika az 1920-as években. 338. o. 
802 MREZSLT. 18. 2. d. 1913. III. 30. kgy. 
803 MREZSLT. 18. 2. d. 1914. I. 6. 
804 Évkönyv. 1916. Titkári jelentés. 9. o. 
805 MREZSLT. 18. 7. d. 299 15/1918., Szalay Teréz válasza 1919. I. 4. 
806 MREZSLT. 18. 2. d. 1918. XII. 17. 
807 MREZSLT. 18. 2. d. 1923. XI. 6. 
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nagy veszteséget okozott az egyesületnek, mivel ebben az évben hunyt el az egyesület két 

legrégebbi tagja és támogatója, gróf Tisza Istvánné809 másodelnök és szerémi herceg 

Odelschalchi Gyuláné810 védnöknő.  

A háború utáni évek zűrzavaros eseményei miatt az egyesület fenntartói nem várt 

nehézségekkel találták szembe magukat. 1919-ben a Tanácsköztársaság napjai alatt az 

egyesület nem működött,811 de a kommunizmus bukása után sem kezdhették újra a munkát a 

korábbi méretekben a politikai és a gazdasági bizonytalanság következtében. Szorult 

helyzetében a Budapesti Református Egyházmegye parókiális tanácsa a Lorántffy részére 

fenntartott, hagyományos szilveszteri perselypénznek csak az egyik felét adta át, a másik felét 

saját jótékony munkájának fedezésére fordította.812 A vezetőség megpróbálta a 

rendelkezésükre álló kevéske pénzt a leginkább rászorulókra fordítani, azaz a magukon 

segíteni nem tudó gyermekekre. 1919-1920-ban az egyesület részt vett a rászoruló fővárosi 

gyermekek nyaraltatásában. Szabó Imre felhívást intézett vidéki lelkésztársaihoz és felkérte 

őket, hogy tegyék lehetővé gyülekezetükben három-nyolc gyermek nyaraltatását, akiknek 

utaztatását a Lorántffy vállalta magára. „Nem kell félni, hogy kényes gyerekek lesznek a pesti 

gyerekek. Éhes gyerekek lesznek azok és olyanok, akik megtanulták a nélkülözést. Nem 

szórakozni küldünk uri gyermekeket, hanem feltáplálni szegény családok fonnyadó 

virágait.”813  Az első évben huszonnyolc gyermeket küldtek két kísérővel Cserépfalura,814 a 

következő évben már négyszáznyolcvan gyermek üdültetésének költségeit fedezték, akiket 

hatvan magyarországi községben helyeztek el.815 1920-tól három éven át a 

diakonisszaotthonukban, holland-amerikai gyermekétkeztetési akció keretében, száz-száz 

rászoruló gyermeknek biztosítottak ebédet. A szegény sorsú kicsiket ugyancsak külföldi 

segélycsomagokból, főként amerikai, hollandiai és norvégiai adományokból ruházták fel.816 

 A hétfői varróórák hölgytagjai ebben az időben főként a szeretetadományokból kapott 

ruhaneműket javították, illetve az amerikai missziótól érkezett pamutot dolgozták fel, 1921-

ben pedig a Vöröskeresztnek varrtak kabátokat, és szegény diákok ruhaneműit foltozták. Az 

egyesület szegénygondozó-munkája 1921-ben vált ketté, mivel a Család utcai központ mellett 

                                                                                                                                                         
808 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. II. 1. közgyűlés 
809 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. III. 20.  
810 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. X. 2. 4. sz. 
811 MREZSLT. 18. 7. d. Szalay Teréz titkár válasza a Népjóléti Minisztérium 1385/1920. sz. levelére. 
812 MREZSLT. 18. 7. d. Kivonat a parókiális tanács 1921. X. 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
813 MREZSLT. 18. 7. d. Szabó Imre levele a vidéki lelkészekhez. 1920. II. 1. 
814 Borsod vármegye 
815 RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. Titkári jelentés. 1. o. 
816 Az 1920-ban megrendezett hagyományos karácsonyi vásár teljes bevételét a szegények gyermekeire 
fordították, száz darab különféle ruhadarabot osztottak ki. Uo. 
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a Rákos utcában is létrehoztak egy irodát, ahol főleg ruhaneműket osztottak a 

nincsteleneknek.817 A leánykollégiumot az anyagi nehézségek ellenére, bár leromlott 

állapotban, hiányos felszereléssel működtették, és az állami támogatásnak köszönhetően 

kedvezményes áron adhattak szállást a vidéki leányoknak.818  A társadalom érdeklődését még 

ezekben a viszontagságos években is igyekeztek ébren tartani, e célból vallásos estélyeket, 

szeretetvendégségeket, teadélutánokat, ádventi estéket rendeztek a fővárosi előkelő 

társaságnak.819 Így, a főleg értelmiségiek, és a középrétegek adományaira támaszkodó 

egyesületekkel összehasonlítva jóval kedvezőbb helyzetben voltak, hiszen nem kényszerültek 

ingatlanaik áron aluli értékesítésére.820  

A Lorántffy Egyesület hölgytagjai nem maradtak el sem a hazai, sem pedig a fontos 

nemzetközi konferenciákról. 1918-ban negyven leány számára három hónapos belmissziói 

konferenciát tartottak, majd 1920-ban a fővárosban megrendezett Magyar Evangéliumi 

Nőegyesületek Nemzeti Szövetsége közgyűlésének a Lorántffy intézményei adtak otthont, 

náluk szállásolták el a résztvevőket is. Rendszeresen külföldre utaztak a Keresztény 

Leányegyesületek Világszövetségének nemzetközi konferenciáira, legnépesebb küldöttségük, 

hat fő herceg Sulkowski Viktorné (Szilassy Paula) vezetésével 1922-ben jelent meg Saint 

Wolfgang-ban.821        

 A diakonisszaotthon ezekben a nehéz években szinte kizárólag a testvérek 

magánápolási díjaiból tartotta fenn magát, csak 1925-ben hagyhattak fel a nagy mértékű 

magánápolással. Mivel ezt az ápolási formát csak a gazdag családok vehették igénybe ez 

azzal a veszéllyel járt, hogy az egyesület elveszíti szamaritánus jellegét. Többször megtörtént, 

hogy nagy összegű hatósági segélytől estek el a zárszámadásuk miatt, mivel bevételeik közt 

nagyobb tételt tettek ki a bevételből, mint az adományokból származó összegek.822 Az 

egyesületi tagok erejüket megfeszítve igyekeztek üzemben tartani az 1920 nyarán megnyitott 

kórházat, ennek érdekében más munkaágakat ideiglenesen leépítettek, vagy megszűntettek.823  

                                                 
817 RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. Titkári jelentés. 2. o. 
818 1918-1919-ben a Belügyminisztérium 4000 Koronával, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pedig 2000 
Koronával támogatta a kollégiumi munkát. RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. Pénztári jelentés. 3. o.  
819 RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. Titkári jelentés. 2. o. 
820Az 1918-1923-as esztendőket felölelő évkönyv anyagi helyzetük alakulását a következőképpen foglalja össze: 
„Szerencsére anyagilag nem roppantunk össze, sőt kevés kivétellel fizetési kötelezettségeinknek is eleget tudtunk 
tenni.” RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. Pénztári jelentés. 3. o. 
821 RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. Titkári jelentés. 2. o. 
822 Évkönyv. 1924., 1925. Jelentés a Diakonissza-otthon 1925. évi működéséről. 12. o. 
823 Pl.: a tisztviselőtelepi evangélizáló munkával 1920-ban hagytak fel, ekkor alakult meg az önálló misszió-
gyülekezet. A 9000 olvasó által előfizetett Örömhír című folyóiratukat már 1918-ban megszűntették, hasztalan 
próbálták legalább a másik egyesületi lapot, az Olajágat megmenteni, 1923-ban a gyorsan emelkedő nyomdai 
költségek miatt nem jelentették meg többet. Az első világháború alatt szépen fejlődő egyesületi leánykör tagjai 
1919-ben kiváltak az anyaegyesületből, és megalapították a Budapesti Keresztény Leányegyesületet.  RL. C/192. 
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Az első világháborút követő ínséges évek után 1924 volt az első év, ami a fennálló 

helyzet várható javulásával biztatott. Elsőként a kollégium anyagi helyzetét szilárdította meg 

az intézmény igazgatónője, ettől kezdve nem szorultak rá az anyaegyesület korábbi, a házbér-

fizetéshez és háztartási kiadásokra küldött, nagy összegű segélyeire.824 A kollégium egész 

tanévben teltházzal üzemelt, a jelentkezők száma állandóan háromszoros körül mozgott, de az 

egyesületnek lehetősége sem volt a bérelt épületben a férőhelyek bővítésére. A vezetőség 

különböző lehetőségeket mérlegelve arra az elhatározásra jutott, hogy a Rákos utcai ház 

bérleteinek felmondása után célszerű lenne az épületben átmenetileg egyleti székházat 

kialakítani. A kisebb-nagyobb átalakítási munkák elvégzése után az egykori bérházba akarták 

költöztetni a kollégiumot, majd titkári lakást, klubhelyiséget kialakítani. Az épületben 

felállíthattak volna egy cselédelhelyező intézetet, illetve egy szegénygondozó helyiséget. A 

Rákos utcában kialakított leánykollégiumban hatvan-nyolcvan növendék elhelyezésére lett 

volna lehetőség.825 

 1924-ben a tagdíjakból továbbra is elenyésző összeg folyt be az egyesület pénztárába, 

de a teaestélyeken és a hangversenyeken tekintélyes adományok gyűltek össze. A Rákos utcai 

bérházuk a tatarozás elvégzése után szép összeggel gyarapította a vagyonukat.826 A 

nehézségeken 1925-re sikerült úrrá lenni, a jelzálogkölcsön visszafizetésével az egyesület 

vagyoni helyzetét stabilizálni, sőt egyes intézményeket fejleszteni.827 Jótékonysági munkájuk 

már majdnem elérte a háború előtti szintet. A hatékonyabb működés érdekében, a központi 

vezetés feladása és gyöngítése nélkül az egyesület vezetését decentralizálták. A kollégium és 

a kórház néhány év alatt csaknem önfenntartóvá vált, bár utóbbi adósságainak törlesztéséhez 

nem nélkülözhette az egylet segítségét. Egyedül a diakonisszaotthon igényelt a közeljövőben 

is anyagi támogatást, gondoskodni kellett az otthon végleges elhelyezéséről.828 A háborút 

követő erkölcsi hanyatlás miatt minden eddiginél nagyobb szükség volt az evangélizációra, de 

szűkös anyagi helyzetük határokat szabott az ilyen irányú tevékenységnek.829 

                                                                                                                                                         
Évkönyv. 1918-1923. Titkári jelentés. 1-2. o., Az egyesület teljesen felhagyott a cselédvédelemmel és a 
pályaudvari misszióval, az árvaneveléssel, bizonyos ideig nem utalt ki a rászorulóknak havi pénzsegélyt., 1921 
januárjában ajánlatot kaptak az Altruisták Szanatórium Egyesületétől, mely a Lorántffy anyagi gondjain ugyan 
segített volna, de a gyógyintézet teljes anyagi önállóságának feladását jelentette. Attól féltek, hogy közös vezetés 
alá kerülve a kórházban fel kellene hagyniuk fő céljukkal, a betegápoló diakonisszák nevelésével. MREZSLT. 
18. 7. d. Egyesület válasza az Altruisták Szanatórium Egyesületének levelére. 1921. II. 13. 
824 MREZSLT. 18. 7. d. I/1-a. 1924. évi pénztári jelentés. 
825 Évkönyv. 1925. Jelentés a Diakonissza-otthon 1925. évi működéséről. 10. o., Jelentés a Leánykollégium 
1925. évi működéséről. 14. o. 
826 MREZSLT. 18. 7. d. I/1-a. 
827 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. II. 1. közgyűlés. 
828 Évkönyv. 1924., 1925. Elnöki megnyitó. 3. o. 
829 Évkönyv. 1924., 1925. Igazgatói jelentés. 8. o. 
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1925-től magánszemélyek és egy kisebb amerikai segélyakció adományai lehetővé 

tették, hogy a békebeli színvonalat megközelítő mennyiségű szükségleti cikkekkel lássák el a 

szegényeket. Szilassyné javaslatára a hétfői varróórákon készített ruhaneműket ettől az évtől 

kezdve nem ingyen osztották szét a rászorulók között, hanem jelképes összeget kértek 

cserébe. Erre az intézkedésre az vezette őket, hogy az egylet szegénygondozóinak tapasztalata 

szerint az ingyen osztott ruhákat sokszor a szegények is értéktelennek tartották.830 1926-ban 

tevékenységi körük kibővült a kórház- és fogházi misszióval, illetve a korábban felhagyott 

vasúti misszióval,831 a nővédelmi csoport pedig megkezdte a család- és menyasszony-

látogatást, de a tagok érdektelensége miatt 1929 októberében felhagytak a 

családgondozással.832   

1926-ban pénzügyi helyzetük lehetővé tett bizonyos, már évek óta esedékes 

fejlesztéseket. Így az egyre duzzadó szervezési-adminisztratív munkák ellátására külön titkárt 

és segédtitkárt alkalmaztak. Ideiglenesen, félévre szakember segítségét vették igénybe az 

egyesület központi- és a hozzá tartozó intézmények könyvelésének modernizálásához.833 

Kiegészítették a választmányt,834 és elhatározták az előző évben kidolgozott szakosztályi 

rendszer életbe léptetését.835  

1926-ban az egylet két vasárnapi iskolát tartott fenn a Lónyai utcai és a Szent István 

téri elemi iskolákban,836 a következő évben vasárnapi iskoláik számát hatra növelték. A 

vasárnapi iskolai tanítónőknek, tanítóknak idősebb Victor János tartott hetente egy előkészítő 

órát.837 

 

A gyógyintézet és a diakonisszaintézet a világháború után 

   

 A Lorántffy Egyesület vezetősége igyekezett a felállított hadikórházat a békeidőkben 

is üzemben tartani. Bár a bizonytalan politikai-gazdasági helyzet nem sok jót ígért, mégis 

                                                 
830 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. III. 20. 8. sz. 
831 A protestáns vasúti missziót csak abban az esetben támogatta az állam, ha munkáját a Protestáns Nőszövetség 
keretein belül végzi. A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület számára ez a feltétel elfogadhatatlannak bizonyult, ezért 
1929-ben felhagytak a vasúti missziói munkával. MREZSLT. 18. 2. d. 1929. IV. 30. 9. sz. 
832 MREZSLT. 18. 2. d. 1929. X. 30. 8. sz., Emellett leány- és asszonykör szerveződött. A családlátogatók 
munkaköre különbözött a szegénygondozókétól, felkeresték a családokat és felajánlották nekik segítségüket 
ügyeik elintézésében. A szervezők azt várták, hogy a családlátogatók közreműködésével számos új tag 
jelentkezik majd az egyesületbe. Csalódniuk kellett, mert a tagság köréből összesen tizenheten jelentkeztek erre 
a munkára, sőt a létszám hamarosan tovább csökkent. 
833 MREZSLT. 18. 2. d. 1926. IV. 22. 
834 MREZSLT. 18. 2. d. 1926. I. 28. 
835 Ua. 13. sz. Ebben az évben került a választmányba gróf Somsich Ella. 
836 MREZSLT. 18. 2. d. 1926. XII. 16. 4. sz. 
837 MREZSLT. 18. 2. d. 1926. XII. 16. 10. sz. 



 190

1918 szeptemberében felhívással fordultak a magyar társadalomhoz és adakozásra szólították 

fel honfitársaikat.838 Hadikórházuk az evangélizáló teremben 1918. november 22-én zárta be 

kapuit. 

 A Népjóléti Minisztérium korábbi munkájuk elismeréseként a megszűnt rokon célú, 

ápolónőket képző Gondviselés Egyesület kórházi helységeit az Ilka utcában a Lorántffy 

Egyesületnek utalta ki. Az 51. számú házban, egy kis, kétemeletes villában 1920. június 12-én 

nyílt meg az egyesület diakonissza-kórháza.839 „Az egylet saját tagjaihoz tartozó betegek 

számára s amennyiben hely van, más beteg középosztálybeli tisztviselők, katonatisztek, illetve 

ezek hozzátartozói részére kórházat és szülőotthont tart fenn. Ezek, valamint a környéken lakó 

betegek részére, mihelyt az egylet anyagi ereje megengedi, nyilvános orvosi rendeléseket nyit 

meg belbajos, sebészeti stb. esetek kezelése végett.”840 Képzett szülésznő hiányában a 

szülészeti osztályt bizonytalan időre bezárták.841 Az első két évben az amerikai Vöröskereszt, 

a svájci Vöröskereszt és a Skót Segélyező Bizottság segítette a gyógyító munkát nagy értékű 

gyógyszer- és kórházi felszerelés adományokkal, illetve nagyobb pénzösszegekkel.842 Az első 

évben 117 beteg kereste fel a kórházat, a következő évben pedig 541.843  

A kórház először kilenc kórteremben harminchat,844 majd negyvenkét ággyal várta a 

betegeket, de az igényeknek megfelelően 1924 februárjában a két különszoba kialakítása 

miatt a férőhelyek számát harmincnyolcra csökkentették.845 Az épületben egy műtő és egy 

szülőszoba kapott helyet, a gyógyító munkát röntgen és laboratórium segítette.846 Az 

intézményben az első években húsz-huszonöt beteget ápoltak, mivel csak a kórház kinevezett 

főorvosainak magánbetegeit vehették fel a belgyógyászati- vagy a nőgyógyászati osztályra. A 

gazdaságtalanul működő intézmény helyzete akkor kezdett stabilizálódni, amikor lehetővé 

                                                 
838 Az ágyalapítványok létrehozói, illetve a kamatmentes kölcsönt biztosító személyek családtagjaikkal együtt 
meghatározott ideig 10 százalékos kedvezménnyel vehették igénybe a kórház szolgáltatásait. MREZSLT. 18. 7. 
d. A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület felhívása a magyar társadalomhoz szanatórium és kórház felállítása 
érdekében. 
839 Lorántfy Zsuzsanna Egylet Diakonissza-Kórháza. Oldalszám nélkül., MREZSLT. 18. 2. d. 1920. IX. 18., A 
megnyitón részt vett Horthy Miklós kormányzó. Évkönyv. 1932-1937. Kórházi jelentés. 19. o. 
840 MREZSLT. 18. 7. d. Lórántffy Zsuzsanna Egyesület Diakonissza Kórházának Alapszabályai. 1. par. a.  
841 A kórházüzem beindítása nem várt nehézségekkel járt. A Népjóléti Minisztérium nem hagyta jóvá a kórház 
alapszabályát, ezért az orvosi kart felmenteni kényszerültek.841 Szerencsére a vezetőség gyorsan elhárította a 
felmerült akadályokat, így a kórházat nem kellett bezárni. MREZSLT. 18. 2. d. 1921. I. 30., 18. 7. d. 
Jegyzőkönyv az egylet 1921. II. 25-én tartott közgyűléséről. 1. sz. 
842 MREZSLT. 18. 7. d. Ua. 6. sz. Id. Victor János kórházi gondnok jelentése. 
843 1922-ben 663-an, 1923-ban 696-an vették igénybe a gyógyintézet szolgáltatásait. MREZSLT. 18. 7. d. I/2-a. 
844 MREZSLT. 18. 7. d. A Lórántffy [!] Zsuzsanna Egylet Diakonissza Kórházának Kórházi Szabályai. 4. A 
kórház nyitásakor közös szobában napi 40 Korona ápolási díjat szedtek. 1923 decemberében közös szobában 20 
000 Koronába, különszobában pedig 40 000 Koronába került az ellátás. 1924-ben, a következő évben közös 
szobában 60 000 Koronában, kölünszobában 120 000 Koronában állapította meg a vezetőség az ápolási díjat. 
RL.C/192. Évkönyv. 1918-1923. 4. o. 
845 MREZSLT. 18. 7. d. I/2-a. 
846 MREZSLT. 18. 7. d. A Lórántffy Zsuzsanna Egylet Diakonissza Kórházának Kórházi Szabályai. 4. 
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tették más orvosoknak is magánbetegeik elhelyezését és kezelését gyógyintézetükben.847   A 

betegek többségét kezelőorvosa operálta a Lorántffy Kórház műtőjében, majd ezt követően a 

gyógyintézetben lábadoztak.848 A kórház nem kapott nyilvános közkórházi jogot, ezért külön 

díjazás ellenében, vagyis a kezelési költség, a műtőhasználat, az ápolási díj, a kötszer és a 

gyógyszerek árának megtérítése mellett,849 vehették igénybe a betegek.850 A kedvezményes 

ellátásban részesült betegek kezelési költségét valamelyik ágyalapítvány kamataiból fedezték. 

A szűkös években, azaz 1920-1923 között, csupán 54 beteg részesült kedvezményben 1116 

ápolási napon. A kórház anyagi helyzetének javulását bizonyítja, hogy 1924-ben már 40 beteg 

számára, 599 ápolási napon tudott a vezetőség valamilyen mértékű díjkedvezményt 

biztosítani.851 1925-től kezdve minden évben új ágyalapítványt létesített a vezetőség a 

karácsonyi vásáron befolyt összegből.852 

 A kórház vagyoni helyzetének felügyeletére, gazdasági irányításának ellenőrzésére, 

évente egyszeri általános intézeti vizsgálat megtartására a Lorántffy Zsuzsanna Egylet önálló 

hatáskörrel rendelkező kórházi bizottságot állított fel, amely határozatait a választmánnyal 

csak tudomás végett közölte, közvetlen felettes hatóságnak a közgyűlést tették meg. A kórházi 

bizottság elnöke és alelnöke az egylet mindenkori elnöke, illetve alelnöke lett. Tagjai a 

választmányból három évre kiküldött, legalább hat tag, az egylet titkára és lelkésze, az 

igazgató főorvos, az orvosi tanács három tagja, a gondnok, a diakonisszaintézet igazgatója, a 

diakonisszák főnöknője vagy helyettese.853 Az orvosi tanács az igazgató főorvosból és három, 

három évre választott orvosból állt, akik ellenőrizték a kórház működését, az adminisztrációt, 

a testvérek ápolónői képzését, a betegek ellátását, az anyag- és gyógyszerhasználatot.854 

Felvételi és fegyelmi ügyekben az orvosi tanács véleményt nyilvánított a kórházi 

bizottságban.855 Az egyesület közgyűlése választotta az igazgató főorvost, a gondnokot és az 

                                                 
847 Évkönyv. 1932-1937. Kórházi jelentés. 20. o. 
848 1924-ben a kórház 709 betege közül 563 szorult operációra. MREZSLT. 18. 7. d. I/2-a. 1925-ben 651 beteg 
(441 nő, 210 férfi) vette igénybe a kórház szolgáltatásait, akik közül 508-at operáltak meg. Évkönyv. 1924, 
1925. Jelentés a Diakonissza-kórház 1925. évi működéséről. 15. o. 
849 A műtéti díj összegét az operáló orvos állapította meg. A rászorulók különböző mértékben fizetési 
kedvezményt vehettek igénybe. Az ingyen ápoltak száma évi tíz fő körül mozgott. Évkönyv. 1924, 1925. 
Jelentés a Diakonissza-kórház 1925. évi működéséről. 15. o.   
850A betegek külön díjazás ellenében soron kívül rendelhettek ételeket, saját ápolónőt igényelhettek, de az 
ellátási díj 70 %-áért a beteg kísérője is helyet kaphatott a kórházban. MREZSLT. 18. 1. d. Diakonissza-Kórház 
Házirendje.  
851A rászorulók közül 15 főt ingyen kezeltek összesen 213 ápolási napon. MREZSLT. 18. 7. d. I/2-a. 
852 MREZSLT. 18. 2. d. 1926. XII. 16. Időnként az összeg egy részét a szegények segélyezésére fordították. 
853 MRZSLT. 18. 7. d. Lórántffy Zsuzsanna Egyesület Diakonissza Kórházának Alapszabályai. 9. par. 1-9. 
854 Dr. Ritoók Zsigmond, dr. Winternitz Arnold egyetemi tanár, dr. Ángyán János egyetemi tanár. RL. C/192. 
Évkönyv. 1918-1923. 3. o. 
855 MREZSLT. 18. 7. d. Lórántffy Zsuzsanna Egyesület Diakonissza Kórházának Alapszabályai. 9. par. 10. 
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ügyészt, emellett az igazgató főorvos ajánlásának megfelelően a többi orvost.856 A kórház 

gazdasági igazgatójának, azaz gondnoknak idősebb Victor Jánost, a korábbi kisegítő 

hadikórház igazgatóját kérte fel a vezetőség.857 Ő végezte a diakonisszák lelki gondozását és a 

kórházi lelkészi teendőket is 1922 októberéig, amikor ezeket a feladatokat Csűrös Istvánnak 

adta át.858 A gyógyító munkát dr. Stühmer Frigyes gyermekgyógyász főorvos irányította, 

helyettese dr. Szöllősy Lajos belgyógyász főorvos lett.859 A nőgyógyászati osztály élén dr. 

Nádosy István860 és simaházi Totth Gedeon állt, a kórház sebész főorvosi állását dr. Chrapek 

Edgár töltötte be. A főorvosok mellett a kórház állandó orvosi karához egy alorvos és egy 

segédorvos tartozott.861 1925 novemberében Stühmer Frigyes igazgatói tisztségéről 

lemondott, helyébe Nádosy István került.862      

 A kórház megnyitásának évében hat diakonissza, két fizetett ápolónő és egy okleveles 

szülésznő látta el a betegeket. A következő év nyarán újabb két egyesületi diakonissza vette 

fel a munkát.863 A negyedik évben a betegeket az egyesület tizenegy betegápoló diakonisszája 

egy fizetett kisegítővel együtt gondozta a tizenkettedik testvér munkába állásáig.864 A 

testvérek munkabére fejében a kórház havonta mindegyik diakonissza után úgynevezett 

anyaházi hozzájárulást fizetett a diakonisszaotthonnak. Időnként nagyobb összegeket 

adományozott az állandóan anyagi nehézségekkel küszködő anyaháznak, sőt vállalták a két 

nyugalmazott diakonissza teljes ellátását.865 A testvérek a kórházi munka mellett az 1920-as 

évek elején egyelőre csak a leányegyesületi és a vasárnapi iskolai munkában vettek részt. 

1924-ben a sikeres gyűjtés lehetővé tette a Család utcai Diakonisszaotthon felújítását, csak a 

konyhai felszerelés és a testvérek ruhatárának cseréje maradt el. A háború utáni években 

érthető okokból megnövekedett a diakonisszanövendéknek jelentkező leányok száma, de 

                                                 
856 MREZSLT. 18. 7. d. Lórántffy Zsuzsanna Egyesület Diakonissza Kórházának Alapszabályai. 10. par. 
857 MREZSLT. 18. 7. d. Jegyzőkönyv az 1921. II. 25-én tartott közgyűlésről. 6. sz. Rövidesen egy megbízott 
gondnok vette át a kórház gazdasági ügyeinek irányítását, de hűtlen kezelés miatt 1928-ban menesztették. Ettől 
kezdve a főtestvér irányítása mellett az egyik diakonissza végezte a betegfelvételt, a könyvvezetést is beleértve 
az összes adminisztratív teendőt. Évkönyv. 1932-1937. 20. o. 
858 RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. 3. o. 
859 1920 áprilisától 1921 tavaszáig dr. Nádosy István töltötte be a főorvosi tisztséget, lemondása után került a 
helyére dr. Stühmer Frigyes gyermekgyógyász. A kórházban dolgozott 1922-ig báró dr. Radvánszky Béla 
sebész, illetve 1923-ig dr. Veres Károly orr-, fül-, gégész, utódja dr. Mádi Kovács Ferenc lett. A kezdetektől a 
kórházban gyógyított dr. Dollinger Béla ortopédorvos, és ifjabb Imre József szemész. Dr. Bosnyák Béla alorvos 
és dr. Nyomárkay József segédorvos 1921 júniusában hagyták el a kórházat, helyüket dr. Szépe István alorvos és 
dr. Batta Béla segédorvos vette át. RL. C./192. Évkönyv. 1918-1923. 3. o. 
860 1921. év elején 20 000 Koronás alapítványt tett a kórház javára. MREZSLT. 18. 7. d. Jegyzőkönyv az 1921. 
II. 25-én tartott közgyűlésről. 7. sz. 
861 Jelentés a Diakonissza-kórház 1925. évi működéséről. 15. o. 
862 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. XI. 3. 4. sz. 
863 RL. C/192. Évkönyv. 1918-1923. 3. o. 
864 MREZSLT. 18. 7. d. I/2-a., Évkönyv. 1924, 1925. Uo. 15. o. 
865 1924-ben a kórház 150 000 Koronát fizetett minden hónapban a testvérek után, ugyanebben az évben 2 000 
000 Korona értékű adománnyal segítette ki a diakonisszaotthont. MREZSLT. 18. 7. d. I/2-b. 
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többségük inkább egzisztenciális okok miatt határozta el magát, mint lelki okokból. Nem múlt 

el hét anélkül, hogy ne jelentkezett volna egy-két újabb leány felvételi kérelemmel. Az 

egyesület vezetői eleinte örültek a sok jelentkezőnek és abban reménykedtek, hogy hamarosan 

megvalósulhat régi álmuk az egész országra kiterjedő diakonisszaintézetről, de nagyobb 

számú növendék felvételének az otthon szűkössége szabott gátat. 1924-re a kiképzés alatt álló 

testvérek száma jelentősen növekedett, hiszen soha nem volt egyszerre hat próbatestvérük és 

két beöltöztetésre váró növendékük. A vezetőség rossz tapasztalataiból okulva úgy döntött, 

hogy ennél több fiatalt nem tudnak megfelelően kiképezni, az alkalmatlan leányok pedig a 

diakonisszaotthonban kívánatos fegyelmezett légkört veszélyeztetnék. Kedvezőtlen anyagi 

helyzetük miatt sem engedhették meg maguknak, hogy hosszú hónapokig teljes ellátást 

nyújtsanak az egymást váltó oltalomkeresőknek, ezért inkább lemondtak a gyors 

létszámemelésről.866 1926-ban a diakonisszanevelésben fontos változás történt Fiers Elek 

diakonisszaintézeti igazgató lemondása után, akit a Család utcai missziói egyházban vállalt 

teendőinek felszaporodása gátolt meg a diakonisszanevelés irányításában. Mivel a Család 

utcai gyülekezet központja a diakonisszaházban volt, a diakonisszanevelést ideiglenesen 

felfüggesztették, az új növendékek felvételi ügyeit és kiképzését a kórház vezetősége vette át. 

Lujza főtestvért Szilassy Aladárné főnöknőnek nevezte ki. A Család utcai otthon szabad 

részét pedig kiadták bérlőknek.867  

Az Ilka utcai kórházépület megvásárlását határozta el 1925-ben a vezetőség, mivel a 

tulajdonossal kötött szerződésben kötelezték magukat, hogy a bérlet felmondása esetén a 

villát eredeti állapotában adják vissza. Mérlegelve, hogy az eredeti állapot helyreállításának 

költsége a teljes kórházi berendezés értékével egyenlő, célravezetőbbnek ítélték az épület 

saját tulajdonba vételét.868 Ravasz László 30 000 000 Korona, dr. Vass József pedig 600 000 

000 Korona állami segélyt utalt ki az egyletnek.869 Az épületet 1 200 000 Koronáért vette meg 

a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület, de a tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy 500 000 000 

Korona kifizetése fejében az ingatlant az egyesület nevére írják át és a fennmaradó összeget 

ráterheljék.870 Orth Ambrusné és családja871 nyolc értékes festményt ajánlott fel az 

egyesületnek tárgysorsjáték megrendezésére, amelynek teljes bevételét a kórházingatlan 

                                                 
866 MREZSLT. 18. 7. d. I/3. Jelentés a diakonisszaotthon 1924. évi (1920-1923) munkájáról. 
867 MREZSLT. 18. 2. d. 1927. II. 1. 4. sz. 
868 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. II. 1. közgyűlés 
869 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. X. 2.    
870 MREZSLT. 18. 2. d. 1925. XI. 3. 
871 Orth Ambrusné (szül. Szegedy-Maszák Viola), Szegedy-Maszák Hugóné (szül. Barabás Ilona), Feketéné 
(Szegedy-Maszák Leona), dr. Sinnigné (szül. Szegedy-Maszák Zsuzsanna). Szegedy-Maszák Hugóné, Barabás 
Miklós festő leánya és gyermekei régóta a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület tagságához tartoztak. MREZSLT. 18. 
2. d. 1925. V. 20. 
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vételárának törlesztésére fordíthatták. A sorsjegyek árusítását és a sorsolás lebonyolítását 

Szegedy-Maszák Hugóné és leányai vállalták. A sorsolást 1926. január 9-én tartották meg, a 

tárgysorsjátékból 40 000 000 Korona jövedelmük származott.872     

  

 Az egyesület Ravasz Lászlóné vezetése alatt (1927-1929) 

 

 1927-ben két fontos vezetőjének halála után új korszak kezdődött az egyesület 

életében. Elhunyt Müller Matild873 diakonissza főnöknő, aki 1905-től 1924-ig erős kézzel 

irányította a diakonisszaotthon életét. Szeptemberben Szilassy Aladárné, az egyesület alapító 

nagyasszonya és lelke hunyta le örökre a szemét. Az elnöki teendők ellátására Ravasz 

Lászlónét kérték fel, aki tavasz óta helyettesítette a gyengélkedő elnöknőt. Többekben 

felmerült a kérdés, mi lesz az egyesülettel Szilassy Aladárné nélkül, az ő megnyugtatásukra a 

nagy múltú családból származó gróf Ráday Gedeonnét díszelnöknek, alelnöknek pedig 

Ravaszné javaslatára dr. Szászy Bélánét, az egylet régi tagját választották meg.874 Igazgató-

lelkészi állást szerveztek, amit Göde Lajos, az eddigi ideiglenes igazgató foglalt el.875  

 Az új vezetőség rátermettsége, tettre készsége bizonyítására haladék nélkül 

hozzáfogott a legsürgetőbb problémák megoldásához. Nem tűrt halasztást a régóta szűkös 

diakonisszaotthon ügyének végleges rendezése, mert a kórházban és az otthonban, két 

különböző lakhelyen élő testvérek közt a kedvezőtlen körülmények miatt nem alakulhatott ki 

a kívánatos közösségi érzés. Helyhiány gátolta meg a diakonisszák létszámának nagyobb 

arányú emelését, így korábbi terveik ellenére a halasi közkórház kivételével nem küldhettek 

ápoló testvéreket külső munkaterületre.876 A halasi közkórházba sem tudtak háromnál több 

testvért küldeni. Minden hónapban tíznél több kórházi férőhely maradt üresen, ugyanakkor a 

különszobák, főként az egyágyas szobák iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozott. A főorvos 

javaslatára tervbe vették a kórház átalakítását. 

 Nehéz helyzetbe került a kollégium, mivel a háztulajdonos állandóan felmondással 

fenyegetőzött.877 Még Szilassyné elnöksége alatt elhatározta a vezetőség egy új székház 

                                                 
872 MREZSLT. 18. 2. d. 1926. I. 28. 6. sz 
873 1853-ban Pomerániában született és itt szerezte meg első tanítónői oklevelét. 1873-ban utazott 
Magyarországra, hogy a Skót Misszió tanítónője legyen. 1882-ben magyar állampolgárságot és magyar tanítónői 
diplomát szerzett. A Lorántffy Zsuzsanna Egylethez 1905-ben hívták meg főnöknőnek. MREZSLT. 18. 2. d. 
1927. IV. 7. 4. sz.  
874 MREZSLT. 18. 2. d. 1927. IX. 28. 
875 MREZSLT. 18. 2. d. 1927. II. 12. közgyűlés 
876 1927-ben Bihar vármegye alispánja a berettyóújfalui kórházba tíz, de legalább két diakonisszát kért a 
Lorántffy Zsuzsanna Egyesülettől, de a kérést nem tudták teljesíteni. MREZSLT. 18. 2. d. 1927. XI. 17. 7. sz. 
877 MREZSLT. 18. 2. d. 1927. XI. 27. 13. sz. 
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felépítését, de az előzetes számítások alapján tízmilliárd Koronára becsült építési költség 

meghaladta az erejüket. Attól tartottak, hogyha a székházépítés miatt ideiglenesen 

felfüggesztik a diakonisszaképzést akkor, amikor számos jelentkező közül választhatják ki a 

legmegfelelőbb növendékeket, soha nem teljesülhet régi vágyuk. „Ha a munka fonalát most 

fel nem vesszük, akkor egész eddigi diakonissza képzésünk célját téveszti, mert új anyagról 

gondoskodni nem tudunk. Fel kell akkor adnunk azt a reménységet, hogy a nagy alföldi 

református városok kórházait mi láthassuk el testvérekkel.”878 Mérlegelve a lehetőségeket 

néhány évvel elhalasztották a székház megépítését, de megkezdték az előkészítő 

munkálatokat. A főváros elutasította az egyesület építési segélyért beadott kérelmét, így 

szorult helyzetükben elfogadták a tisztviselőtelepi református gyülekezet vételajánlatát a 

Család utcai bérházra (Család u. 10. sz.) és az imateremre.879  Elhatározták, hogy a haladás 

érdekében lemondanak a Rákos utcai bérházukról, helyette egy értékes, gyorsan értékesíthető 

belvárosi telket vásárolnak, a fennmaradó részt pedig a kórháznak adják kölcsön az 

átépítéshez.880 

 Ravasz Lászlóné elnök asszony megpróbálta erősíteni az összetartozás érzését az 

egyesületi tagok és a diakonisszák között, s a Filadelfiáéhoz hasonló bensőséges légkört 

kialakítani, de intézkedései nem hozták meg a várt eredményt.881 A diakonisszák félretett 

pénzéből, amit a hálás betegektől kaptak virág vagy más, apró ajándékok helyett Siófokon 

telket vásárolt a vezetőség, és egy kicsi házat építettek rá.882 A testvérek nyaralója az 

egyesület első elnöknőjéről a Mária-lak nevet kapta.883 

 Az 1928-as év eredménye megerősítette az igazgató főorvos korábbi jóslatait. A 

kórház negyvenegy férőhelyéből átlagosan csupán huszonnégyet használtak,884 az intézmény 

versenyképességét erősen visszavetette, hogy nem rendelkezett a korszerű kezelési módokhoz 

elengedhetetlen röntgenlaboratóriummal.885 A kórháznak otthont adó villaépület hátulsó 

frontjához egy új szárnyat toldottak, melynek első és második emeletén újabb különszobákat, 

a földszinten pedig korszerű műtőt alakítottak ki. Betegszállító liftet építettek, illetve 

                                                 
878 MREZSLT. 18. 2. d. 1928. VI. 21. 11. sz. 
879 MREZSLT. 18. 2. d. 1927. XII. 8. 5. sz. 
880 MREZSLT. 18. 2. d. 1927. III. 8. 5. sz. 
881 E célból vezette be a diakonisszák születésnapjának közös megünneplését, nagy örömet okozva ezzel a 
testvéreknek. MREZSLT. 18. 2. d. 1928. III. 1. 12. sz. 
882 A szoba-konyhás ház elé üvegezett veranda épült, a padlástérben pedig egy manzárdszobát alakítottak ki, az 
üdülőbe egy fél év múlva leutazhattak az első testvérek. MREZSLT. 18. 2. d. 1928. II. 28. 9. sz., 1928. VI. 21. 6. 
sz. 
883 Évkönyv. 1926, 1927, 1928. Diakonissza-Otthon jelentése. 21. o. 
884 A kórházat 742 beteg kereste fel, közülük 699-en estek át kisebb-nagyobb műtéten. MREZSLT. 18. 2. d. 
1929. II. 28. 9. sz. 
885 MREZSLT. 18. 2. d. 1928. X. 25. 4. sz. 



 196

bevezették a központi fűtést a folyosókra és a lépcsőházba. Modern röntgenlabort és quarz-

apparátust vásároltak. Végre megnyithatták a már régóta tervezett szülészeti osztályt.886 Az 

átépítést a 10 000 Dolláros Kovrig-féle hagyaték tette lehetővé.887        

A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület tagjai rendszeresen segítettek különböző jótékony 

célt szolgáló gyűjtésekben, végül az 1920-as évtized utolsó néhány évétől kezdve 

hagyománnyá vált, hogy részt vesznek a Gyermekvédő Liga és a Siketnéma Otthon javára 

rendezett gyűjtőmunkában.888  

 1929 áprilisában Ravasz Lászlóné az egyesületi viszonyok rendezése után, 

elfoglaltságaira hivatkozva, lemondott elnöki tisztségéről.889 Utódjának Szászy Bélánét 

javasolta,890 aki fiatal leány kora óta tevékenyen részt vett az egyesületi munkában. A 

vezetőség nem akarta végleg elveszíteni Ravasznét, ezért a díszelnöki címet adományozták 

neki. A díszelnök egyházi és világi hatóságoknál, ünnepélyesebb alkalmakkor az elnökkel 

együtt az egylet képviseletében eljárt, illetve az elnökség kérésére az általuk összehívott 

díszgyűlésen elnökölt. A díszelnök a védnökkel együtt helyet kapott a választmányban.891 

Néhány hónap múlva Göde Lajos és Pap Gusztáv újpesti hitoktató is, akit egy éve neveztek ki 

ideiglenesen diakonisszalelkésznek, távoztak az egyesület kötelékéből.892 Az egyesület 

igazgatólelkésze dr. Patay Pál lett, a diakonisszalelkész pedig ismét Csűrös István. 

 

Az utolsó békebeli évek Szászy Béláné vezetése alatt 

  

A hétfői varróórákat az évtized második felében is sokan látogatták, tagjaik 

érdeklődését előadássorozatokkal tartották fenn. Minden félévben egy vagy két 

előadássorozatot tartottak a modern nők számára fontos szociális, családi, erkölcsi és egyházi 

kérdésekről.893            

                                                 
886 Szülészeti osztályt és szülőotthont Budapesten csupán három egyesület tartott fenn: a Filadelfia, a Lorántffy 
és a Pesti Izraelita Nőegylet. 1937-es adatok szerint a három egyesületet 1628 szülő nő kereste fel, ebből 
ingyenes ellátásban 494-en, kedvezményesen 838 nőt láttak el. Horony Pálfi A.: A jótékony egyesületek 
működése Budapesten. 94. o.    
887 Évkönyv. 1932-1937. Kórházi jelentés. 20. o. 
888 Évkönyv. 1929. Titkári jelentés. 9. o., 1930. Titkári jelentés. 8. o. 
889 MREZSLT. 18. 2. d. 1929. IV. 30. 19. sz. 
890 MREZSLT. 18. 2. d. 1929. VI. 2. 7. sz. Született Hinvich Viola. Szászy Béla (megh. 1931), a neves jogtudós 
hitvese lett. Férje a kecskeméti jogakadémián egyházjogot és jogtörténetet tanított. 1894-től az Igazságügyi 
Minisztérium tisztviselője, később államtitkár, a minisztérium ideiglenes vezetője. Ő irányította az 1928. évi 
magánjogi törvénytervezet kidolgozását. Magyar Asszonyok Lexikona. 893. o., Magyar Nagylexikon. XVI. 524. 
o.   
891 MREZSLT. 18. 2. d. 1929. V. 24. 4. sz., 1929. VI. 2. 5. sz. 
892 MREZSLT. 18. 2. d. 1929. VI. 2. 3. sz., 1929. V. 24. 8. sz. 
893 1930-ban Novák Olga vallástanár „Összekötő és elválasztó érvek a családi és iskolai nevelésben”, dr. Patay 
Pál „Kenyérkereső nőnek vagy háziasszonynak neveljük-e leányainkat”, Szabó Imre „A férjhezmenés” és dr. 
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 A diakonisszaélet iránti érdeklődés 1929-1930-ban sem csökkent, bár a jelentkezők 

többségét egészségügyi alkalmatlanság vagy megfelelő iskolai végzettség hiányában el kellett 

utasítani. Számos, a felvételi követelményeknek megfelelt növendék távozott hosszabb-

rövidebb idő múlva, a növendékek állandó érkezése, távozása azonban nem tett jót a 

közösségnek, és nehezítette a kiképzést. A létszám 1930-ban ugrásszerűen növekedett, az 

előző évi harminckettőről negyven főre. A két nyugalmazott testvér mellett tizenegy avatott, 

tizennégy próbatestvér és tizenhárom növendék tartozott az otthon kötelékébe.894 A 

számokból egyértelműen látszik, hogy a kiképzés alatt állók száma a felavatott testvérek 

háromszorosára emelkedett veszélyeztetve ezzel a nevelés sikerességét, de a létszámemelés új 

munkaterületek vállalására adott lehetőséget. 

 A kollégium irányítását 1930 tavaszán vette át Marianna testvér, elődjét a 

cselédséggel együtt menesztette az egyesület vezetősége.895 Az új igazgatónő nyáron teljesen 

rendbe hozatta és átalakítatta a szobákat, így a tanév kezdetén a harmincegy állandó lakó 

ismét beköltözhetett.896      

 A halasi kórházból Vilma testvért a helyi református reálgimnázium internátusába 

hívták el a háztartás vezetésére. Ideiglenes megbízatással kiküldte az egyesület a sátoraljai 

gyülekezetbe az első gyülekezeti diakonisszáját. Az egyik testvér beiratkozott a 

bábaképzőbe.897 

  Az egyesület az első világháború után magukra hagyott református cselédleányokat 

ismét felkarolta. Obornyák Erzsébet titkár véleménye szerint a vasárnap délutáni 

összejöveteleket „a református cselédlányok elhanyagolt életviszonyainak s a református 

asszonytársadalom felelősségtudatának összetalálkozása hozta létre.” A leányokat a Kálvin 

téri épület titkári helyiségében látták vendégül. Az összejövetelek a korábbi hagyományoknak 

megfelelően zajlottak, az első évben rendszerint húsz-harminc leány jelent meg, a következő 

évben számuk megduplázódott. Az összejövetelekkel kapcsolatosan, szinte magától, 

megindult a cselédelhelyezés az egyesület keretein belül.898 A háztartási alkalmazottak 

                                                                                                                                                         
Kováts J. István „A boldog házasélet titka” címmel tartott előadásokat a hölgyeknek. Évkönyv. 1930. Titkári 
jelentés. 7. o. 
894 A két idős diakonissza tevékeny életvitelével jó példát mutatott fiatal társainak. Márta testvér folytatta 
korábbi szegénygondozó munkáját, gondoskodott a hétfői varróórákra elegendő alapanyagról, alkalmi munkákat 
szerzett a munkaképes szegényeknek, ruhát és pénzt gyűjtött. Paulin testvér a diakonisszák ruháit varrta és 
javította, bevásárolt az otthonnak, illetve gyűjtésekben segédkezett. Évkönyv. 1930. A diakonissza-otthon 
jelentése. 12-14. o. 
895 MREZSLT. 18. 2. d. 1930. IV. 28. 7. sz. 
896 A leányok igényeit szem előtt tartva 7 egyágyas, 8 háromágyas, 1 két- és 1 négyágyas szobát alakítottak ki. A 
szobákért havi 60-120 Pengő közti összeget fizettek a diákok. Évkönyv. 1930. Kollégiumi jelentés. 19. o. 
897 Évkönyv. 1930. A diakonissza-otthon jelentése. 12-14. o. 
898 Évkönyv. 1929. Titkári jelentés. 8. o. 
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vasárnapi összejövetelét a fasori gyülekezet példáját követve Kálvin téri Márta-körnek 

nevezték el.899   

 Az egyesület vezetőségének 1931-ben egy kétemeletes épületet ajánlottak jutányos 

áron a IV. kerületben. Bár a Havas utca 6. számú sarokház a szükségesnél szűkösebb volt, 

mégis a vásárlás mellett döntöttek. Az ingatlant (a rá terhelt 52 000 Pengős tartozással együtt) 

125 000 Pengőért vásárolták meg, ebből a szerződéskötéssel egy időben 100 000 Pengőt 

fizettek ki. A vételár fennmaradó részét és az átépítés költségeit 40 000 Pengős 

bankkölcsönből fedezték. Az épület tetőterében kialakított manzárdszobákban szállásolták el 

a házimunkát végző diakonisszanövendékeket, illetve mosókonyhákat rendeztek be. Az 

átépítés során nem várt többletköltségek merültek fel, ezért további 20 000 Pengős kölcsönt 

vettek fel.900 Az egyesület első székházát november 22-én avatták fel ünnepélyes keretek 

között.901 A korábbi elgondolásoknak megfelelően az új székházba költöztették a 

leánykollégiumot az átutazó vendégeknek fenntartott szobákkal együtt, amelyek hamarosan 

nagy népszerűségnek örvendtek. A kollégiumot harminchét személy fogadására rendezték be, 

mivel ezekben a szobákban szállásolták el a házban dolgozó nyolc diakonisszát, így 

huszonkilenc vidéki leányt vehettek fel.902  

 

 

 

A gazdasági válság nehéz évei 

 

1932-ben a gazdasági válság véget vetett az egyesület fellendülésének. A 

székházvásárláskor átvállalt tartozás, valamint a nagy összegű banki tartozásaik már az 

egyesület fennmaradását veszélyeztették. Kilátástalan helyzetükben a Család utcai ikerház 

másik felének (8. sz.), a diakonisszaotthonnak, egyetlen nem jövedelmező ingatlanuk áron 

aluli értékesítésére kényszerültek.903 A nyugdíjas testvéreket Sajósenyére költöztették, a 

                                                 
899 MREZSLT. 18. 2. d. 1930. IV. 28. 11. sz. A Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége vasárnaponként 
a fővárosban 23 helyszínen várta (Szent) Zita köreiben a rendezvényeket látogató 2400 háztartási alkalmazottat. 
Horony Pálfi A.: A jótékony egyesületek működése Budapesten. 80. o. 
900 A bankkölcsön törlesztésére használták fel a Lónyai utca 44. számú telek értékesítéséből befojt 68 000 
Pengőt. MREZSLT. 18. 2. d. 1932. I. 11. 
901 MREZSLT. 18. 2. d. 1931. XI. 11., Az egyesület munkáját a vezetőség a székházban tett látogatások 
keretében mutatta be a református vallású középiskolás leányoknak, illetve más egyesületeknek. 1932-ben a 
Veress Pálné Leánynevelő-Intézet református növendékei, 1936-ban a fővárosi Népművelési Bizottság és a 
Baár-Madas Gimnázium tanulói vettek részt a székházban rendezett tanulmányi kiránduláson. Évkönyv. 1932-
1937. Titkári jelentés. 10. o.   
902 MREZSLT. 18. 2. d. 1932. II. 20. 5. sz. 
903 MREZSLT. 18. 2. d. 1932. VIII. 31. 
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növendékek egy részét a kollégiumban helyezték el tartásdíj fejében.904 A házeladásból 

befolyt összeg sem volt elegendő az összes tartozás rendezésére, ezért a főpolgármester 

segítségével újabb banki kölcsönt vettek fel.905 A kiadások mérséklésére szigorú 

takarékossági intézkedéseket vezettek be.906 

 Szegénygondozó munkájuk az előző évekhez képest látványosan visszafejlődött. 

Anyagi lehetőségeik nem engedték meg, hogy a rászorulóknak havonta kiutalt pénzsegélyek 

összegét az inflációval arányosan növeljék, ezért a jogosultak körét szűkítették. A 

segélyezésre szánt összeget a választmányi tagok havi 1-5 Pengős felajánlásaiból egészítették 

ki.907 

1932 nyarán a kollégiumban kétszáztíz átutazó vendég fordult meg hosszabb-rövidebb 

ideig,908 ennek köszönhetően az intézmény ismét önfenntartóvá vált, sőt kisebb fejlesztéseket 

is véghez tudott vinni az anyaegyesület segítsége nélkül.909 A nehéz idők ellenére a 

kollégiumba jelentkezők száma mindig legalább kétszerese volt a férőhelyek számának. A 

székházban minden helyiség foglalt volt már a kezdetektől, így épületen belül semmilyen 

módon nem lehetett megoldani a kollégium bővítését. 1933-ban a Váci utca 79. számú házban 

lakást bérelt a kollégium vezetősége, ahová egy felszentelt testvér felügyelete alá a 

kollégiumból hét főiskolai hallgatót és tíz diakonisszanövendéket költöztettek ki.910 Egyre 

több idősebb úriasszony igényelt szobát a kollégiumban, főleg télen, közülük többen 

visszatérő vendégekké váltak. A fentebb leírt okokból 1931 novemberétől részben, 1933 

szeptemberétől 1936 novemberéig teljesen a kollégiumban folyt a diakonisszajelöltek képzése 

úgy, hogy a növendékek délelőtt a házimunkát végezték, délután pedig tanultak. 1933 

szeptembere és 1934 júliusa között a kollégiumba költöztették át a hajdani diakonisszaotthon 

lakóit. A diakonisszaotthon lakóinak az egyesület az Üllői út 11-13. számú házban bérelt 

ideiglenesen lakást.911 

 A vezetőség régi vágya teljesült ebben a nehéz évben azzal, hogy megkapták az 

iparengedélyt cselédelhelyező iroda létesítésére.912 Az első nyilvános református elhelyező 

                                                 
904 MREZSLT. 18. 2. d. 1933. VI. 8. 4. sz. 
905 Budapest főpolgármestere ebben az időben dr. Huszár Aladár volt. MREZSLT. 18. 2. d. 1933. I. 26. 4. sz. 
906 MREZSLT. 18. 2. d. 1932. II. 20. 13. sz. 
907 MREZSLT. 18. 2. d. 1932. X. 25. 8. sz. 
908 1932-ben 210, 1933-ban 201, 1934-ben 470, 1935-ben 475, 1936-ban 450, 1937-ben 365 átutazó vendéget 
szállásoltak el a Havas utcai székházban. Évkönyv. 1932-1937. Kollégiumi jelentés. 26. o. 
909 MREZSLT. 18. 2. d. 1933. III. 3. 6. sz. 
910 MREZSLT. 18. 2. d. 1933. VI. 8. 6. sz., 1934. III. 1. 6. sz. 
911 Évkönyv. 1932-1937. Kollégiumi jelentés. 26. o. 
912 MREZSLT. 18. 2. d. 1932. X. 25. 12. sz., 1933. I. 26. 5. sz. 
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irodában a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület két titkára fogadta a jelentkezőket.913 Rau Lina már 

az első világháborút megelőző években is részt vett az egyesület cselédgondozó munkájában, 

s egészen a munkaág feladásáig tevékenykedett a cselédlányok érdekében, így korábbi 

tapasztalataira támaszkodva nagy sikereket érthettek el.914 Az új munkahelyen rendszeresen 

látogatták a kiközvetített leányokat, e nevelő célzatú látogatások következtében a munkaadók 

a leányok több mint háromnegyed részével elégedettek voltak. Az elhelyező iroda a 

kezdetektől nagy forgalmat bonyolított, az év végéig, vagyis másfél hónap alatt a 283 

jelentkezőből 41 háztartási alkalmazottnak találtak munkahelyet. Így az egyesület új 

intézménye a vártnál sokkal hamarabb vált önfenntartóvá.915 1933-ban működésének első 

teljes évében 377 cselédleányt helyeztek el megbízható családoknál.916 1934-ben, a második 

évben 1182 jelentkező közül 534 cselédleány számára szereztek új munkahelyet.917 Az iroda 

munkatársai, a cselédügy legjobb ismerői, úgy vélték, hogy cselédsegítő munkájukhoz 

elengedhetetlen, bármilyen szűk keretek közt, átmeneti cselédotthont nyitni.918 

 1933-ban az egyházközségek vették át az egyesületektől a vasárnapi iskolákat, így a 

Lorántffy Zsuzsanna Egyesület is lemondott egyik legrégebbi munkaágáról, és átadta húsz 

vasárnapi iskoláját az illetékes gyülekezeteknek.919  

 1934-ben dr. Szőts Farkasné másodelnöknek, az egyesület évtizedek óta hűséges 

munkatársának elhúzódó betegsége, és a sok felgyülemlett teendő miatt a vezetőség több 

alelnököt választott. Vitéz Sárkány Jenőnét, dr. Finkey Ferencnét és dr. Szemere Bélánét, az 

egyesület korábbi pénztárosát kérték fel alelnököknek.920 

 

A kórház modernizálása 

 

                                                 
913 Budapesten a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége négy kerületben (I., V., VIII., XI.) működtetett 
elhelyező irodát a katolikus háztartási alkalmazottak számára. A fővárosban az 1930-as évek második felében 21 
egyesület foglakozott munkaközvetítéssel. Horony Pálfi A.: A jótékony egyesületek működése Budapesten. 79. 
o. 
914 Évkönyv. 1932-1937. Elhelyező iroda jelentése. 28. o. 
915 MREZSLT. 18. 2. d. 1933. III. 3. 11. sz. 
916 MREZSLT. 18. 2. d. 1934. III. 1. 12. sz. 
917 1934-ben 1180 leányból 534-et, 1935-ben 1376-ból 600-at, 1936-ban 1708-ból 680-at, 1937-ben 1310-ből 
705-öt helyeztek el. Évkönyv. 1932-1937. 
918 MREZSLT. 18. 2. d. 1934. II. 8. 11. sz. 
919 Évkönyv. 1932-1937. Titkári jelentés. 6. o. 
920 MREZSLT. 18. 2. d. 1934. III. 19. 13. sz. 
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1933-ban a kórház orvosi karában több változás történt. Nádosy István igazgató-

főorvos halála után korábbi helyettesét dr. Wiesinger Frigyest kérték fel a tisztség betöltésére, 

aki elődje hosszan tartó betegsége alatt csaknem két éve vezette az intézményt.921  

Az 1930-as évek közepén ismét egyre nagyobb kereslet mutatkozott a különszobás 

ellátás iránt. Az új vezető-főorvos az egész első emeletet különszoba-osztállyá alakítását 

javasolta a vezetőségnek, de ekkora beruházásra egyelőre, a busás haszon reményében sem 

gondolhattak.922 Kisebb ráfordítással a második emeleten alakítottak ki újabb 

különszobákat.923 Elkerülhetetlenné vált a gyógyintézet tatarozása és korszerűsítése, mivel az 

épület műszaki állapota már-már az intézmény versenyképességét veszélyeztette. A tető több 

helyen beázott, a kötözőnek használt három üvegezett veranda a télen hideg volt, a vas 

ablakkeretek meghajlottak, a vakolat hullott. Az 1935-re tervezett javításokat az egyesület 

anyagi helyzete miatt elhalasztották.924 1936-ban kezdték meg a kórház régi villaépületének 

tatarozását és átépítését. Az átalakítások eredményeként a különszobák száma tizenhatra 

emelkedett. A betegek kényelmét szolgálta, hogy minden szobába bevezették a vizet és a 

telefont, továbbá az ágyukból hallgathatták a Telefon Hírmondót. A kórházi szobákat az 

egylet összejövetelein készített kézimunkákkal tették barátságosabbá. Az átépítés és tatarozás 

teljes mértékben beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mivel 1937-ben a tetemes 

többletköltség ellenére a kórház történetében rekord nagyságú nyereséggel zárták az évet. Az 

átépítés költségeinek több mint a felét másfél év alatt visszafizette a kórház.925 A diakonisszák 

mostoha sorsának igyekeztek véget vetni azzal, hogy a kórházban tervezték az új anyaház 

kialakítását. A tarthatatlan helyzet minél gyorsabb orvoslását sürgette, hogy a Lorántffy 

Zsuzsanna Egyesületben a diakonisszaügy egyértelműen válságba került, az otthon hiánya 

rányomta a bélyegét az egész testvérközösségre. Ezt a megoldást sem véglegesnek szánták, 

mivel valamelyik szomszédos telken akartak különálló, tágas anyaházat építeni, ahol végre 

minden testvér együtt lakhatna. Anyagi lehetőségeiket mérlegelve határozta el a vezetőség, 

                                                 
921 Nádosy István helyére dr. Kádár Mihályt nevezték ki nőgyógyász főorvosnak. Lemondott belgyógyász 
főorvosi állásáról dr. Szőllősy Lajos, aki a kórház indulásától kezdve fontos szerepet játszott a gyógyító munka 
irányításában, feleségével együtt az egyesület régi támogatója volt, feladatkörét dr. Fazekas Imre vette át. 
MREZSLT. 18. 2. d. 1933. VI. 8. 3. sz. 
922 MREZSLT. 18. 2. d. 1934. III. 1. 10. sz. 
923 MREZSLT. 18. 2. d. 1934. VI. 4. 4. sz. 
924 MREZSLT. 18. 2. d. 1936. III. 13. 4. sz. 
925 Évkönyv. 1932-1937. Kórházi számvizsgálói jelentés. 22. o. 1936-ban (a nyári hónapokban átépítés miatt 
csak korlátozott számú beteget fogadtak) 707 beteg 7359 ápolási napon vette igénybe a gyógyintézet 
szolgáltatásait, 573 műtétet végeztek. 1937-ben 970 beteg 8538 ápolási napig tartózkodott az intézményben, 724 
műtétet végeztek, 97 gyermek született. A különszobákat 405 beteg vette igénybe. MREZSLT. 18. 2. d. 1937. 
III. 12. Jelentés az 1936. évről. 3. sz., 1938. I. 31. Jelentés az 1937. évről. 4. sz.   
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hogy a kórház átépítésével egy időben, a tetőtérben alakítják ki a diakonisszák anyaházát.926 

1936. november 1-én költözhettek be az egyesület diakonisszái a régóta áhított 

diakonisszaotthonukba.927 

 

A diakonissza-ügy válsága 

             

 1936-ban az egyesület anyagi helyzete végre lehetővé tette egy főállású lelkész 

alkalmazását, aki egy személyben ellátja a diakonisszalelkészi és a kórházlelkészi teendőket. 

Így Csűrös István visszavonulásának és Patay Pál távozásának bejelentése után az egyesület 

rendkívüli közgyűlésén Draskóczy Lászlót választották egyesületi- és diakonisszalelkésszé, 

aki nagy lendülettel látott hozzá a diakonisszaintézet modernizálásához.928 

 Elsőként a három évtized alatt elavult szervezeti és kiképzési szabályzatot újította 

meg. 1936 őszén már az új kiképzési rend előírásai szerint kezdődött meg a tanév a 

diakonisszaintézetben.929 A korábbi egyéves betegápoló-tanfolyam helyett két éves, az 

Országos Közegészségügyi Intézet és a Belügyminisztérium XV. Ügyosztálya előírásainak 

megfelelő képzést vezettek be.930 

 1935-36-ban Bede Erna, 1935-1937-ben pedig Mauritz Anna diakonisszák a zürichi 

anyaházban vendégeskedve tanulmányozták a svájci testvérek munkáját. Tanulmányútra 

utazott 1934-1936-ban Sostorits Ágnes, 1936-1937-ben Szekeres Ilona a párizsi református 

diakonisszaintézetbe.931     

 Draskóczy László és az egyesület vezetőségi tagjai eltérő módon gondolkodtak a 

diakonisszaintézet irányításáról. Draskóczy László a nyugati mintához hasonló, korszerű 

diakonisszanevelést akart megvalósítani. Hamar felismerte, hogy a város különböző pontjain, 

évekig egymástól elszakítva élt testvérek fegyelmezetlenek, nem diakonisszákhoz illő 

                                                 
926 Évkönyv. 1932-1937. Kórházi jelentés. 21. o. 
927 MREZSLT. 18. 2. d. 1937. III. 12. Jelentés az 1936. évről. 6. sz. 
928 MREZSLT. 18. 2. d. 1936. VI. 8. 3. sz. Fizetése évente 3600 Pengő és 1200 Pengő lakáspénz. 
929 A tananyag korábban egyháztörténelem, bibliaismeret, a Heidelbergi Káté, számtan, könyvvitel, fogalmazás, 
ének, német társalgás és ápolástan volt. A tehetséges testvérek zongoraórákat vettek. Évkönyv. 1930. A 
diakonissza-otthon jelentése. 13. o. 
930 Az 1936/1937-es tanévben dr. Nagy Ilona szakorvos, a következő tanévtől kezdve pedig dr. Domján Jánosné 
dr. Vásárhelyi Katalin orvos vezette a betegápoló-tanfolyamot. Évkönyv. 1932-1937. Összefoglaló jelentés a 
Lorántffy Zsuzsanna Egyesület Diakonissza Intézete működéséről az 1932-1937. évről. 16. o. A növendékek az 
első évben a betegápolás mellett Újszövetségi ismertetést, a női diakónia történetét és egyházi éneket tanultak. A 
második évben Ószövetségi ismertetést, egyháztörténetet és egyházi éneket. A harmadik évben a növendékek 
belmisszió-, diakónia-, rövid dogmatika és etika-, gyakorlati bibliamagyarázati- és egyházi ének 
szemináriumokra jártak. A negyedik évfolyamba azok a növendékek kerültek, akik valamilyen okból az első 
három évben elmaradtak bizonyos tárgyakból, vagy nem látogatták rendszeresen az órákat. Évkönyv. 1932-
1937. Összefoglaló jelentés a Diakonissza Intézet működéséről. 15. o. 
931 Ua. 17. o. 
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lelkületűek. Főleg a fiatalok jelentettek nagy problémát, akiket az előző átmeneti években 

nem megfelelően képeztek ki. Draskóczy László reformterveit és intézkedéseit az első 

években még csak gyanakodva nézte az intézmény fölé rendelt diakonisszabizottság, majd 

1939-ben nyílt összetűzésre került sor. Bár előírt hatáskörét soha nem lépte át, Szőts Farkasné 

mégis nyíltan hatalmaskodással, a diakonisszák megosztásával, az egyesület érdekeinek 

megsértésével vádolta a lelkészt. Az ő és a többi tag értelmezése szerint csak a diakonisszák 

lelki vezetésére terjed ki a lelkész hatásköre, minden egyéb kérdés (szabadságolás, elhelyezés, 

ruházat stb.) a diakonissza-főnöknő hatáskörébe tartozik. A lelkész ezekkel a kérdésekkel 

csak akkor foglalkozhat, ha hiányosság merül fel, ekkor hivatalból jelentést tesz a 

Diakonisszabizottságnak. Többen elismerték, hogy kölcsönös félreértések, mulasztások 

történtek, az egyesület választmánya mégis egyhangúlag a lelkész eltávolítására szavazott, sőt 

Szőts Farkasné indítványára megkérték, hogy az ügy végleges rendezéséig vegyen ki 

szabadságot. Elhatározták, hogy kérvénnyel fordulnak az egyházmegyéhez a lelkész 

kicserélése végett, még a hármas cserébe is beleegyeztek. Draskóczy László nem fogadta el 

áthelyezése kérvényezését, mert az véleménye szerint a munkája ellen felmerült kifogások 

beismerése lett volna, hanem fegyelmi eljárás megindítását kérte személye ellen. A vezetőség 

szerette volna a kínos ügyet titokban tartani, és egyházi vizsgálat nélkül elintézni. A felek 

megállapodtak, hogy közvetítés útján fél év alatt cserélnek, addig Draskóczy László látja el a 

lelkészi teendőket, de csak Ravasz László püspök utasításait fogadja el.932  

Ravasz László, az egyesület felügyelője értekezletet hívott össze a vitás kérdések 

tisztázására. Állásfoglalása szerint nem annyira a személyekkel van a baj, hanem az egyesület 

szervezetével, mivel diakonisszaképzést folytattak megfelelő szerv nélkül. Rámutatott, hogy 

az alapszabály hiába biztosított nagy hatalmat a lelkésznek, ha minden intézkedést a 

Diakonisszabizottság tartott fenn magának. Biztosította a vezetőséget, hogy „nagy történelmi 

múltjánál és szerzett jogainál fogva” továbbra is képezhet az egyesület diakonisszákat, ha az 

egyház bizonyos előírásait teljesíti. Miután a diakonisszabizottság kifejezte hajlandóságát az 

együttműködésre, először a személyi kérdéseket rendezték. A püspök javaslatára Tóth Lujza 

főtestvért azonnali hatállyal Senyére helyezték át, ideiglenesen Csűrös Istvánt kérték fel a 

testvérek lelki gondozására. Megegyeztek, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében 

beiktatnak az egyesületbe egy olyan szervet, amely teljes szakszerűséggel irányíthatja és 

ellenőrizheti az intézeti lelkész munkáját, illetve benső kapocsként működik az egyház 

vezetősége és a diakonisszaképzés nehéz munkáját végző egyesület között. Az alapszabály 

                                                 
932 MREZSLT. 18. 2. d. 1939. V. 26. 3. sz. 
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módosításával felállították az egyesület diakonisszaintézetének igazgatótanácsát, amelynek 

elnöke az egyházkerület püspöke, helyettese a budapesti egyházmegye esperese, vagy az 

általa felkért lelkész. Az igazgatótanács jogkörébe tartozott a felvételi követelmények, a 

képzés elméleti és gyakorlati tantárgyainak megállapítása, a tanítás menetének és idejének 

meghatározása, a felszentelendő testvérek kijelölése, a lelkész pásztori jelentésének 

tárgyalása, a diakonisszák foglalkoztatásáról és áthelyezéséről döntést hozni. Az 

igazgatótanács legalább kéthavonta ülésezett.933  

 1940 elején Draskóczy László helyet cserélt dr. Szurmó Lászlóval,934 de ő is 

ugyanazokkal a nehézségekkel találkozott. Október elején megkísérelte békés úton elsimítani 

az ellentéteket. Beszámolt róla, hogy már érkezésekor sem adott át neki senki semmit, 

mindent magának kellett kikövetkeztetnie. A testvéreknek senki sem magyarázta el a 

munkakörét, ezért a kezdetektől azt hitték, hogy hatalmaskodni akar felettük. Így sem neki, 

sem a feleségének nem sikerült a bizalmukat elnyerni, sőt többen erős külső befolyás alatt 

álltak. Megítélése szerint a testvérek közé olyanok is kerültek, akiket felvenni sem lett volna 

szabad, mert nem tudnak megférni a közösségben, lehetetlen őket bárhová beosztani. Elődje 

panaszait igazolva nyíltan megkérdezte a vezetőségtől, hogy a lelkésznek van-e egyáltalán 

hatásköre.935 

 

A második világháború évei 

 

Újabb fejlesztések, kísérlet a testvérház légkörének megváltoztatására 

 

 A vezetőség kísérletet tett a kórház tetőterében kialakított, a kezdetektől szűkös 

diakonisszaotthon ügyének végleges rendezésére. Első lépésként megvásárolta a 

kórháztelekkel szomszédos Ajtósi Dürer sor 33. számú 600 négyszögöles telket házzal együtt 

120 000 Pengőért. 65 000 Pengő értékű jelzálogkölcsönt a Konventtől vettek fel.936 A kórház 

népszerűsége, egyre növekvő betegforgalma szükségessé tette az újabb átépítést. Még 1938-

ban is nyereséges évet zárt a kórház, pedig az általános politikai válság következtében az év 

                                                 
933 Az igazgatótanácsban helyet kapott a püspök által három évre kinevezett református lelkész, az egyesület 
diakonisszabizottsága által három évre kinevezett három tag, a diakonissza-lelkész és egy felszentelt 
diakonissza, akit társnői titkos szavazással választanak. MREZSLT. 18. 2. d. 1939. X. 13. 
934 MREZSLT. 18. 2. d. 1940. II. 24. 
935 MREZSLT. 18. 2. d. 1940. X. 4. 
936 MREZSLT. 18. 2. d. 1940. X. 18. 
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második felében a forgalom erőteljesen megcsappant.937 A következő évben ismét 

kiemelkedő bevételhez jutottak.938 Így az 1940. évet adósságok nélkül kezdhették meg, semmi 

sem állt az újabb fejlesztések útjában. Az utóbbi években egyre több várandós asszony kereste 

fel a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület kórházát, emiatt a szülészeti osztály bővítését határozták 

el. Az Ajtósi Dürer sori telken rendezték be a külön álló szülészeti pavilont. Az átépítésre 

szánt összeg másik részéből a kórház földszintjén öt újabb különszobát alakítottak ki, így az 

ágyszám harminchatról negyvenre emelkedett.939 Az intézmény nevét Lorántffy Zsuzsanna 

Egyesület Diakonisszaképző Gyógyintézetére változtatták.940 Az átépítést követő évben az 

egyesület a vártnál jóval kevesebb bevételre tett szert az általános drágulás és a háborús 

korlátozó intézkedések miatt, emellett a kórház versenyképességét rontotta a vezetőtestvér 

gyakori gyengélkedése, illetve az igazgató főorvos súlyos betegsége.941 Wiesinger Frigyes, az 

igazgató főorvos 1941 őszén hunyt el, feladatkörét Klischer Ernő vette át, de már a következő 

évben dr. Bodrogi György váltotta fel.942  

 Az egyesület a fővárosban segítette a bécsi döntés után visszatért területekről érkező 

rászorulókat. 1940 őszén kilencven székely cselédlány érkezett Budapestre, akiket a Lorántffy 

Zsuzsanna Egyesület is pártfogásába vett.943 A szombati leány bibliakör résztvevői pedig 150 

darab játékot készítettek a sepsiszentgyörgyi református elemi iskola diákjainak.944         

1942-ben fogtak hozzá a különálló diakonisszaanyaház kialakításához a kórházzal 

szomszédos telken. Később a villaépület kibővítésével akarták kialakítani a megfelelő 

anyaházat, de takarékossági okokból ismét egy újabb ideiglenes megoldás mellett döntöttek. 

Az épületbe az egyesület tizenöt diakonisszáját költöztették át, továbbá berendeztek egy 

négyágyas szobát a vidékről visszatérő testvéreknek, egy nagy ebédlőt és a lelkészi irodát. A 

testvérek egy részének kiköltözése után a kórházban az ágyszámot ötvenre emelték.945 Az új 

anyaházat június 28-án avatták fel, az ünnepség keretében iktatták be Esze Tamást, az új 

                                                 
937 1938-ban a kórházban 841 beteg 8170 napot töltött (különszobában 372 beteg 4049 ápolási napot), 667 
műtétet végeztek, 97 szülést vezettek le. MREZSLT. 18. 2. d. Jelentés az 1938. évről. 4-5. sz. 
938905 beteg 9595 ápolási napon vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, 718 műtétet végeztek, 121 szülést 
vezettek le. MREZSLT. 18. 2. d. 1940. II. 24. Jelentés az 1939. évről. 11. sz. 
939 MREZSLT. 18. 2. d. 1941. X. 9. 
940 MREZSLT. 18. 2. d. 1941. IV. 20. kgy. 
941 1940-ben 1004 beteg 10 284 napot töltött a kórházban, 813 műtétet végeztek, 158 szülést vezettek le. 
MREZSLT. 18. 2. d. 1941. III. 20. Jelentés az 1940. évről. 3. sz., 1941-ben 967 beteg 10 246 napot töltött a 
kórházban, 691műtétet végeztek, 193 szülést vezettek le. MREZSLT. 18. 2. d. 1942. V. 28. Jelentés az 1941. 
évről. 3. sz.  
942 MREZSLT. 18. 2. d. 1941. X. 9., 1942. XI. 5. 4. sz. 
943 MREZSLT. 18. 2. d. 1940. X. 4. 
944 MREZSLT. 18. 2. d. 1941. III. 20. 10. sz. 
945 MREZSLT. 18. 2. d. 1942. XI. 5. 13. sz. 
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lelkészt, aki 1941. december 17-e óta végezte a lelkészi teendőket.946 Az átépítés és a 

személycserék ellenére a kórház ezt az évet is nyereséggel zárta.947  

Esze Tamás elődeihez hasonlóan vélekedett a diakonisszák lelkületéről. „Amilyen 

kifogástalan modort tanusitanak kifelé, annyira kifogásolható az egymással való érintkezés 

módja. A szeretetlenség hagyományát mindegyik nemzedék átadja az utána következőnek.”948 

Elődei példáját követve különböző intézkedések bevezetésétől remélte a diakonissza-

anyaházakra jellemző légkör kialakulását. A kórház szanatóriumi rendszere, a testvérek 

munkarendje, az egyesület fejlődéséből adódó nehézségek akadályozták a képzést. A 

diakonisszanevelést hátráltatta, hogy a kórházat egyre kevesebb református, és egyre több 

vallásától elfordult ember kereste fel, így a testvérek állandóan kísértésnek voltak kitéve.949 A 

betegeiket a gyógyintézetben operáló külső orvosok többsége, bár az ő esetükben a 

protestánsok aránya magasabb volt, mint a betegek körében, egyáltalán nem mutatott 

megértést a kórház evangéliumi szelleme, sajátos nevelési feladatai iránt. 

 Az egyesület növendékei napjuk egyik felében előírt munkájukat végezték, a másik 

felében a diakonissza-tanfolyam óráit látogatták. A felvételi követelmények ugyan lehetővé 

tették polgári iskolát nem végzett növendékek felvételét, de a tagok többsége úgy vélte, hogy 

a diakonisszahivatáshoz elengedhetetlen egy bizonyos műveltségi szint elérése. A 

növendékek a diakonissza-tanfolyammal egy időben végezték a polgári iskola különböző 

osztályait. A lelkész többször felhívta a diakonisszabizottság tagjainak figyelmét, hogy a 

megerőltető munka és a mellette végzett tanulmányok rossz hatással vannak a testvérek lelki 

életére. Fáradtságuk, fásultságuk miatt leginkább a munkájukat hanyagolták el. Többféle terv 

született a kialakult helyzet orvoslására. Felvetődött, hogy a gyógyintézetben világi 

ápolónőket alkalmazzanak az ápoló testvérek tehermentesítésére. A javaslatot elvetették, 

mivel féltették a testvéreket a világi ápolónők kedvezőtlen befolyásától. Átmeneti 

megoldásként Bodrogi György, az igazgató-főorvos megengedte az anatómia-tanfolyam 

felfüggesztését addig, amíg újabb kiképzett testvérek beállításával a felváltás rendszere 

lehetővé válik.950      

                                                 
946 MREZSLT. 18. 2. d. 1943. IV. 15. 8. sz., Kivonat a konvent 1942. V. 6-7. tartott ülésén. 288. sz. 
947 1942-ben 1053 beteg 10 471 ápolási napon vette igénybe a kórház szolgáltatásait, 746 műtétet végeztek és 
241 szülést vezettek le. MREZSLT. 18. 2. d. 1943. IV. 15. 16-17.  
948 MREZSLT. 18. 4. d. Diakonissza Bizottság 1943. II. 26-i ülésének jegyzőkönyve. 5. o. 
949Lelki erejüket teljesen igénybeveszi környezetük materiális szellemével való küzdelem.”[…] „A szülészeten sok 
fájdalmas, olykor megdöbbentő bizonyságát lehet látni a református középosztálynak egyházához való 
hűtlenségének. A reverzálist adó egyháztagok különös előszeretettel keresik fel a kórházat, élvezik a diakonissza-
ápolás és az olcsó ár előnyeit, szívességet és kedvezményeket kérnek, de bűnük belátására, jóvátételre nem 
mutatnak hajlandóságot” MREZSLT. 18. 4. d. Kivonat a konvent 1943. V. 19-20. 315. sz. 
950 MREZSLT. 18. 2. d. Kórházi Bizottság jegyzőkönyve. 1943. III. 17. 4. sz. 
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A régóta Kiskunhalason szolgáló, a fővárosi közösségtől már-már teljesen 

elidegenedett négy diakonisszát visszahívta, hogy helyükre alkalmasabb ápolónőket 

küldhessen.  A belső gondokat tovább fokozta, hogy miután több diakonissza külső befolyás 

alá került, az anyaház lakói két pártra szakadtak. A testvérek kapcsolatba kerültek a Békefi-

féle mozgalommal, részt vettek a konferenciáikon, olvasták a kiadványaikat. Békefi Benő 

hatására több diakonissza lassanként elidegenedett a Lorántffy Anyaháztól, egyikük, miután 

hónapokig „valósággal szabotálta” a munkát, 1943 elején kilépett.951 A Lorántffy Zsuzsanna 

Egyesület lelkésze ismertette a vezetőséggel a testvérek körében terjedő új irányzat veszélyeit, 

de a tiltást és a megrovást nem ítélte célra vezető eljárásnak, inkább a lelki elmélyülésre 

helyezte a súlyt.952  

 A kórházban 1943-ban betegkönyvtárat létesítettek úgy, hogy a diakonissza-könyvtár 

szakkönyvtárrá alakításakor a szépirodalmi műveket kiemelték.953 A diakonisszák régóta 

kegyes témájú könyvecskék szétosztásával próbálták enyhíteni a testi- és a lelki szenvedést, a 

szétosztásra kerülő iratok költségét a saját zsebpénzükből fedezték. Ez idő tájt rendszeresen 

be-besurrant néhány „önkéntes” iratterjesztő a kórházba, és adventista szellemiségű 

röpiratokat osztogatott az ápoltak között, hiába fogták el a hittérítőt a testvérek, nem tudtak 

ellene semmit sem tenni.954 Esze Tamás javasolta egy pénzalap felállítását, hogy a 

diakonisszák megfelelő mennyiségű és minőségű olvasnivalóval láthassák el a betegeket és a 

foglyokat.955 Az egyesületi kasszából csak egy kisebb összeget tudtak elkülöníteni 

iratvásárlásra, de a diakonisszák továbbra is hozzájárultak zsebpénzükből a pénzalaphoz. Az 

iratmisszió folytonossága érdekében minden beteg kórházi számlájához hozzáírtak 30 fillért a 

pénzalap javára.956        

                                                 
951 A Református Gyülekezeti Evangelizáció Baráti Társasága 1932-ben kezdte meg működését, kezdetben a 
rokon célú Bethániához akartak csatlakozni, de felekezeti hovatartozásuk hangsúlyozása miatt ez nem valósult 
meg. Békefi Benő elnök (1941-től Bereczky Albert) közbenjárására a Konvent 1940-ben saját munkájának 
ismerte el a tevékenységüket, de a korábbi évekhez hasonlóan többen ezután is gyanakodva figyelték a Társaság 
tevékenységét. A körülbelül háromszáz református vallású tag a gyülekezeti evangelizációs munka támogatását 
tűzte ki célul, ezt főként kiadványaik terjesztésével kívánták előmozdítani. (Nyírségi Virrasztó, majd 1943-1947-
től Magyar Református Ébredés című hitbuzgalmi lap, Jer Velünk traktátussorozat) Nyíregyházán, majd Tatán 
létrehozott egy otthont gyülekezeti diakonissza-jellegű munkát végző nők számára, akik az ország különböző 
pontjain teljesítettek szolgálatot. A nyíregyházi Református Ébredés Testvérház lakóit nem minden református 
tekintette diakonisszáknak, emiatt az otthonban időről időre különféle viták robbantak ki, sokan kiléptek. Dobos 
L. G.: Belmissziói és szociális irányzatok a protestáns egyházakban és vallásos szervezetekben. 305-306. o.    
952 MREZSLT. 18. 2. d. Diakonissza-intézeti igazgatótanács jegyzőkönyve. 1943. III. 19. 
953 MREZSLT. 18. 4. d. Jegyzőkönyv. 1944. I. 13. 8. sz. 
954 MREZSLT. 18. 4. d. Kivonat az Elnöki Tanács 1942. IX. 24-i jegyzőkönyvéből. 10. sz., Kivonat az Elnöki 
Tanács 1943. II. 4-én tartott üléséről. 3. sz. A kiskunhalasi ápolótestvérek maguk között már létrehoztak egy 
iratmissziós szolgálatot.  
955 A kiosztásra kerülő iratokra a „Lorántffy Zsuzsánna Egyesület iratterjesztése” feliratú bélyegző került. Uo. 5. 
sz.  
956 MREZSLT. 18. 4. d. Kivonat az Elnöki Tanács jegyzőkönyvéből. 
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Az egyesület a világháború utolsó éveiben 

 

Budapest ostroma alatt az egyesület kórházát két bombatalálat-, majd több belövés 

érte, emiatt 1944. július 2-tól november végéig szüneteltették a gyógyító munkát. A 

diakonisszák anyaházát, ahová az ostrom idején befogadtak huszonnégy menekült debreceni 

diakonisszát, két bomba találta el. A németek, majd az oroszok beköltözése, illetve a 

csőcselék fosztogatása nagy kárt tett az anyaház berendezésében és felszerelésében.957 Az 

egyesület mindhárom fővárosi épülete súlyos károkat szenvedett, a helyreállítási költségek 

meghaladták a 100 0000 Pengőt. A kórházépület újjáépítéséhez banki jelzálogkölcsönt vettek 

fel, illetve az egyesülethez közel álló magánszemélyektől, kedvező feltételek mellett, 

különböző összegeket.958 A gyógyintézet megnyitását október közepére tervezték, de a kórház 

összes férfi orvosa, az igazgató főorvossal együtt katonai szolgálatot teljesített, a betegeket 

pedig dr. Székiné dr. Kovács Margit alorvos egyedül nem lett volna képes ellátni. Közben a 

XI. Honvédhelyőrségi Kórház tizenhat ágyat lefoglalt a gyógyintézetben sebesült honvédek 

ellátására, később orosz katonák szállítottak el a kórházból húsz ágyat teljes felszereléssel 

együtt, emellett súlyos gondot okozott a szükséges gyógyszerek beszerzése, a betegek és a 

személyzet élelmezése.959  Az októberi megnyitást ennél még jobban hátráltatta, hogy a 

kórház gyakorlatilag minden készpénztartalékát, illetve a különböző állami- és egyházi 

szervek által kiutalt segélyeket is felélte.960 Az ostrom utáni hónapokban naponta csak négy-

öt beteg igényelt kórházi ellátást, a beteglétszám 1945 áprilisában emelkedett ismét napi 

harminc-negyven főre. 

 Az ország és a főváros hadszíntérré válása miatt az egyesület irányítását 1944 végétől 

a kórházban tartózkodó Ravasz László elnöklete alatt egy intézőbizottság vette át. Az 

egyesületi munkát igyekeztek a lehető legminimálisabbra csökkenteni. A munkát kereső 

leányok többségét valamelyik hadiüzem alkalmazta, ezért az állásért folyamodók száma 

nagymértékben visszaesett, az iroda hónapokig ráfizetéssel működött. Takarékossági okokból 

az elhelyező-iroda kétfős személyzetét elbocsátották, az állásügyben hozzájuk forduló néhány 

személyt a központi irodába irányították át. Így megszűnt a korábban elhelyezett háztartási 

alkalmazottak látogatása, de a cselédeknek rendezett összejövetelek szervezését és 

                                                 
957 MREZSLT. 18. 2. d. 1945. V. 18. 8. sz. 
958 MREZSLT.  2. e. 100. d. Évi jelentés 1946/1947.  
959 MREZSLT. 18. 2. d. Intéző-Bizottság jegyzőkönyve. 1945. V. 18. 14. sz., 17. sz. 
960 MREZSLT. 18. 4. d. Elnöki tanács jegyzőkönyve. 1944. X. 3. 
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lebonyolítását, amíg a körülmények engedték, önkéntesek továbbra is végezték. 1944 végén a 

központi adminisztráció megszűntetése után az állásközvetítéssel is felhagytak.961 

 A hétfői varróórák helyett bibliaórákat tartottak. Mivel a segélyek összegét nem 

tudták az inflációnak megfelelően emelni, inkább a jogosultak körét szűkítették.962 

 Az egyesületi székházban működő leányotthon iránti érdeklődés még a legnehezebb 

hónapokban sem esett vissza, így ez maradt az egyesület egyetlen, változatlanul működő 

munkaága. 1944 őszén az egyik kollégiumi szobában ideiglenesen négyágyas 

„üdítőállomást” hoztak létre menekült középrétegbeli úrinők számára, akik három napig 

kaphattak díjtalanul szállást és reggelit az egyesülettől.963 A hadszíntérré vált ország általános 

erkölcsi romlása jellemezte a kollégiumi elhelyezésért folyamodó leányok többségét, 

kedvezményes ellátásra és biztonságra vágytak, de nem akartak alkalmazkodni az intézmény 

szigorú rendszabályaihoz, erkölcsi követelményeihez. Az internátusi munkában megfáradt 

diakonisszákat bizonyos időközönként újabbakkal kényszerültek felváltani.964   

Az egyesület gyógyintézetét hiába nyitották meg 1944 decemberének elején, a 

gazdasági válság következtében a betegek többsége még a Lorántffy Egyesület kedvezményes 

kezelési díjait sem engedhette meg magának. A kórház üresen álló földszinti szobáiban a 

diakonisszák kezdeményezésére elhagyatott, éhes kisgyermekek számára bölcsődét 

létesítettek, ebből a munkából nőtt ki rövid idő alatt a körülbelül hatvan gyermekre kiterjedő 

gyermekmentő-szolgálat. A testvérek emellett hadifogoly-étkeztetési akciót indítottak, illetve 

vállalták a toloncház lakóinak lelki gondozását, és megpróbáltak a munka nélkül maradt 

felnőtteknek állást szerezni.965 

 

A háború végétől az egyesület feloszlatásáig 

 

Budapest ostroma után az egyesület vezetősége és tagjai az egész országban 

szétszóródtak, ezért 1945 augusztusáig, az első rendes közgyűlés összehívásáig az egyesület 

működése szünetelt. Intézményeikben a Ravasz László elnöklete alatt működő intézőbizottság 

segítségével zavartalanul folyt a munka. 

                                                 
961 1942-ben még 1363 leány jelentkezett az elhelyzőirodában, közülük 663-nak sikerült munkahelyet találni. Az 
iroda vezetői 356 leányt kerestek fel évközben az új helyén. MREZSLT. 18. 2. d. 1943. IV. 15. 11. sz.  
962 Az egyesület anyagi okokra hivatkozva beszüntette dr. Wiesinger Frigyes, az elhunyt igazgató-főorvos 
kiskorú árváinak segélyezését, akiknek korábban havi 100 Pengőt utaltak ki. MREZSLT. 18. 4. d. 1944. X. 28. 
5. sz.  
963 A harcoló csapatok elől elmenekült hölgyeket a szálláslehetőségről a Vöröskereszt pályaudvari kirendeltsége 
értesítette. MREZSLT. 18. 4. d. Elnöki tanácsi jegyzőkönyv. 1944. X. 3. 6. sz. 
964 MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés. 1946/1947. 11. sz. 
965 MREZSLT. 2. e. 100. d. 1832/1947., Évi jelentés. 1945/1946. 
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Az egyesület minden pénze elfogyott 1945 áprilisára, nem tudták kiutalni a 

tisztviselők fizetését, nem fizették a tartozások kamatait, és az adót sem. A 

szegénygondozásra szánt havi összeget a kórház pénztárából fedezték. Ravasz László püspök 

elutasította azt a kérést, hogy az egyház fizesse ki az egyesületi alkalmazottak bérét, így 

kívánta a tagságot az alapítvánnyá alakulás irányába terelni. Az a néhány tag, akik a 

legnehezebb időkben is felelősnek érezték magukat az egyesületért végső kétségbeesésükben 

kölcsön-akciót szerveztek, de a befolyt összeg továbbra sem fedezte a kiadásaikat.966 A 

Lorántffy Zsuzsanna Egyesület megmentésére két út kínálkozott, az alapítvánnyá alakulás, 

vagy az intézmények jövedelmezővé tétele. Több lehetséges bevételi forrás felmerült, így 

például kifőzde nyitása a kollégiumban. Legéletképesebbnek az az ötlet látszott, hogy a 

kollégiumba tehetős idős hölgyeket fogadnak be, akiket a beköltözéskor nyújtott jelentős 

kölcsönért cserébe életük végéig önköltségi áron eltartanának. Az így szerzett összegből 

tervezték a kollégium rendbehozatalát. Alapos megfontolás után belátták, hogy leromlott 

műszaki állapotú intézményeiket ilyen kedvezőtlen időben nagyobb tőkebefektetéssel sem 

lehetne biztosan önfenntartóvá tenni. Elfogadták a püspök javaslatát és a területileg illetékes 

Budapesti Református Egyházmegyéhez kívántak csatlakozni egyházi alapítványként.967          

 A világháború befejeződése után, 1945 szeptemberének elején a Lorántffy 

diakonisszaközösségének negyvenhat tagja volt, közülük harmincketten dolgoztak az 

egyesület saját intézményeiben, nyolcan fővárosi református egyházi intézményekben és 

gyülekezetekben, hatan pedig a halasi Bessenyei Közkórházban.968 

  1945-1946-ban a diakonisszaintézet igazgatólelkésze megítélése szerint is távol állt 

attól, hogy nevének megfelelően pedagógiai feladatokat végző intézet legyen. A 

diakonisszaintézet lakóit az ostrom viszontagságai sem hozták egymáshoz közelebb, a 

korábbi években tapasztalt állapotok mit sem változtak, sőt tovább romlottak. A testvérek 

hűségét, becsületességét más emberekhez hasonlóan próbára tették a zavaros idők, 

közösségtudatuk meglazult, saját gyógyintézetükben is akadtak olyan jelenségek, amelyek 

nem illetek diakonissza-kórházhoz. Végül a rendkívüli körülményekre tekintettel csak három 

diakonissza ellen indult fegyelmi eljárás. A diakonisszák megingásának egyik oka az volt, 

hogy az ország hadszíntérré válása idején a külső munkahelyeken tevékenykedő testvérek 

                                                 
966 A többi tagot és a régi támogatókat körlevélben szólították fel 500-1000 Pengős kölcsön nyújtására. Az 
összeg egyik felét a kórház felújítására fordították, a másik feléből a többi intézmény helyrehozatalát támogatták. 
MREZSLT. 18. 2. d. 5-7. sz. 
967 Uo. 
968 Anyaházban 2, árvaházukban 3, kórházukban 22, kollégiumukban 2, budapesti gyülekezetekben 3 testvér 
szolgált, a Baár-Madas Gimnázium internátusában ettől az évtől kezdve 3 fő (korábban 1), Ráday Kollégiumban 
és a Lónyai Gimnázium internátusaiban 1-1 testvér dolgozott. MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés. 1945/1946.  
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hosszú időre elszakadtak az anyaháztól, pásztori vezetés nélkül maradtak. Legtöbb kifogás a 

halasi Bessenyei Közkórházban dolgozó hat diakonissza viselkedése miatt érkezett a 

vezetőséghez, akik túlságosan elidegenedtek fővárosi társnőiktől. A vezetőség úgy döntött, 

hogy az abban az évben lejárt húsz éves szerződést a közkórházzal nem hosszabbítja meg, 

mivel a halasi intézmény irányítói nem biztosítanak elegendő időt a diakonisszák lelki 

gondozására, a szerződésben foglaltak ellenére a világi ápolónőkkel megegyező bánásmódban 

részesítik őket.969 A következő évben a három Halasról visszaérkezett testvér megvált a 

diakonisszaintézettől, egyiküket rossz magatartása miatt menesztették, ketten önként 

távoztak.970 További leküzdhetetlen akadályt jelentett az utánpótlás megoldása. 

Jelentkezőkben nem volt hiány, de az első világháború utáni évekhez hasonlóan sok szegény 

sorsú leány remélt anyagi biztonságot és társadalmi megbecsülést a diakonissza-létformától. 

A jelentkezők többsége minden felszerelés nélkül, egyetlen öltözet ruhában költözött be. A 

háborús károk kijavításán fáradozó egyesületi vezetőség, amely több mint öt éve semmiféle 

ruhaneműt nem tudott adni felavatott diakonisszáinak sem, nem vállalhatta, hogy ezeket a 

segítségre szoruló, de nem valódi elhivatottságból kopogtató leányokat felvegye. Az egyesület 

diakonisszabizottsága a háború után nem állt helyre, feladatait a püspök elnöklete alatt 

működő intézőbizottság vette át.971 

 Főiskolai leányotthonuk hiányos felszerelését nem tudták pótolni, az ablakok 

beüvegezésére sem maradt pénzük, ezért papírral fedték be, a fűtés és a vízvezeték rossz volt, 

a vezetékek egyes részei, illetve több helyen a mosdókagylók is hiányoztak, a szobák közel 

fele a háború után egy évvel is lakhatatlan maradt. Az 1946/1947-es tanévre harmincnyolc 

leányt vettek fel, akiket az egyesületi irodából és a tanácsteremből kialakított hálószobákban 

helyeztek el. A felvételt nyert leányoknak vállalniuk kellett, hogy évi 120 Forinttal 

hozzájárulnak a kollégium helyreállítási költségeihez.972 

  A kórházban szegény sorsú, református betegek számára 1946 őszén rendelőintézetet 

létesítettek a Budapesti Református Egyházmegyével közösen. Az egyesület lehetőségeihez 

mérten ingyen rendelkezésre bocsátotta a rendelő helyiségét, az orvosi segítséget és a 

szükséges műszereket. Ravasz László megígérte, hogy gyógyszerekről, kötszerekről, 

                                                 
969 Uo. 
970 Uo. 5. sz. 
971 MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés 1945/1946. 
972 Uo. 
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laboratóriumi vegyszerekről a református egyház jótékonysági szervei gondoskodnak.973 Sok 

rászorulót láttak el külföldi adományokból ingyenes gyógyszerrel.974 

 Az egyesület hölgytagjai által végzett hagyományos munkaágak a második 

világháború után nem éledtek újjá. Bizonyos feladatköröket erejükhöz mérten, 

szabadidejükben a diakonisszák vállaltak át. Két testvér a toloncházi misszióba kapcsolódott 

be,975 mások az iratmissziói munkában vettek részt, vagy a külföldi segélyszervezetek 

akcióiban segédkeztek.976 Azokat a rászorulókat, akik még mindig az egyesülethez fordultak 

segítségért lelki vigasszal, tanáccsal és anyagi segítséggel látták el, elhelyeztek néhány 

háztartási alkalmazottat, illetve közel harminc árva gyermek elhelyezéséről gondoskodtak.977     

Az egyesület 1946-ban nem hívott össze közgyűlést, a százhatvan tag a világháború 

vége óta nem fizetett tagdíjat, tisztújítás helyett ideiglenes bizottságok intézték az ügyeket, 

azaz az alapszabályok értelmében jogellenesen működött, a belügyminiszter bármikor 

feloszlathatta volna. A következő év elejétől az egyesület gyakorlatilag nem működött.978 A 

politikai élet baloldalra tolódásának veszélyét egyre több egyházi-, társadalmi egyesület 

érezte. Az egyházakhoz, vallásokhoz kötődő egyesületek önállóságuk részleges feladásával 

megpróbáltak alapítványként az egyházak testébe olvadni. A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 

vezetői 1945-ben kezdték meg a tárgyalásokat a Budapesti Egyházmegyével, illetve 

kidolgozták az alapítvánnyá való átalakulás alapítólevél-tervezetét.979 A tárgyalásokat az 

egyházmegyével Ravasz László szorgalmazta, az egyesület ügyvitelben résztvevő tagjai még 

ekkor is ingadoztak, vajon szükség van-e erre a lépésre. Báró Prónay Jozefine aggodalommal 

gondolt arra, hogy az alapítvánnyá átalakulás az egyesület feloszlatásával egyenértékű. Dr. 

Albrecht Ferenc, az egyesületi ügyész azoknak a tagoknak a véleményét képviselte, akik az 

alapítvánnyá alakulás kérdését arra az időre halasztanák el, amikor az egyházak és az állam 

„teljesen kialakulatlan viszonya” rendeződik. Ravasz püspök beszédében igyekezett 

megnyugtatni az aggodalmaskodókat, rámutatott, hogy „az alapítvánnyá alakulás még abban 

az esetben sem lehet hátrányos következményű, ha az egyházra nézve kedvezőtlen politikai 

változás történik.” Megítélése szerint ez az egyetlen megoldás, amely lehetőséget ad az 

                                                 
973 MREZSLT. 18. 2. d. Intéző-Bizottság jegyzőkönyve. 1946. X. 25. 8. sz. 
974 MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés. 1946/1947. 9. sz. 
975 Az egyik Lorántffy diakonissza 1942. óta látogatta a toloncház lakóit. MREZSLT. 18. 4. d. Kivonat az 
Egyetemes Konvent 1943. V. 19-20-án tartott üléséről. 315. sz.  
976 Ketten gyermekvonatokat kísértek Dániába, a leánykollégiumban dolgozó diakonisszák pedig elvállalták, 
hogy a Don Suisse negyven munkása számára ebédet készítenek minden nap. MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi 
jelentés. 1946/1947. 2. sz. a-d. 
977 Uo. 
978 MREZSLT. 18. 4. d. 37/1947. 
979 MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés 1945/1946. 
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egyesületi intézményeknek a túlélésre, az egyesület megszűnése után sem szorulnának ki a 

tagok az intézmények igazgatásából, mivel az alapítólevélben kiköthetik a részvételüket.980 

Az egyházmegye 1946. június 21-én döntött az alapítvány létesítéséről, majd a december 11-

én tartott közgyűlésén elfogadta az alapítólevelet.981 Kisebb módosítások kieszközlése után az 

egyesület rendkívüli közgyűlése 1947. július 18-án hagyta jóvá az alapítólevelet, és minden 

ingó- és ingatlan vagyonát Lorántffy Zsuzsanna Egyesület Alapítvány név alatt átruházta a 

Budapesti Református Egyházmegyére. Az egyházmegye tizenöt tagú igazgatótanácsot 

választott az alapítvány felügyeletére, melynek elnöke Szabó Imre esperes lett.982 Az 

egyesület jogilag továbbra is létezett, de semmilyen vagyonnal nem rendelkezett. A 

feloszlatást előkészítő bizottság kiküldése után az egyesület működését határozatlan időre 

szüneteltették, ezt a vezetőség az illetékes hatóságoknak bejelentette.983 Szászy Béláné 1948. 

március 18-ára hívta össze a feloszlatást kimondó rendkívüli közgyűlést,984 de a megjelentek 

kis száma miatt csak az április 1-én megtartott második közgyűlés mondhatta ki a 

feloszlatást.985  

 

Sajósenyei Otthon és Árvaház 

 

Az egyesület 1933-ban Hrabovszky Józsefnétől a Borsod megyei Sajósenyén nyolc 

szobás kastélyt örökölt négy szobára való bútorral, gazdasági felszereléssel és 

állatállománnyal. Az adományozó kintlévő követeléseiből, illetve a hálás betegektől befolyt 

szeretetadományok összegéből fedezték az átépítés költségeit.986 A Család utcai 

diakonisszaotthon eladása után az idős testvéreket a vidéki kastélyban helyezték el. A három, 

majd két idős testvér Sajósenyén és a szomszédos Sajóvámoson belmissziói munkába 

kezdett.987 Az otthon fenntartási költségeit kis gazdaságuk bevételeivel, illetve kedvezményes 

nyaraltatási akcióval igyekeztek csökkenteni. Az első évben az egyesülettel kapcsolatban álló 

támogatókat fogadták, a vendégek nagyon mérsékelt összeg fejében (1,5-2 P) egyszerű 

                                                 
980 MREZSLT. 18. 2. d. Intéző-Bizottság jegyzőkönyve. 1946. II. 2. 21. sz. 
981 MREZSLT. 18. 4. d. Feljegyzés a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület Alapítványának létesítéséről. 
982 Az igazgatótanács 1947. július 22-én tartotta első ülését. MREZSLT. 2. e. 100. d. 4396/1947. 
983  Bár az alapszabály szerint ilyen kötelessége az egyesületnek nem volt, mégis láttamozásra a 
Belügyminisztériumba küldték az alapítólevelet. Illetékessége miatt a Népjóléti Minisztérium hagyta jóvá a 
dokumentumot 13.833/1947. szám alatt.  A júliusi közgyűlés után néhány nappal bizottságot küldött ki az 
egyesület, ami a feloszlatást készítette elő. A működés felfüggesztését a Belügyminisztériumnak és a IV. 
Kerületi Elöljáróságnak jelentették be. MREZSLT. 18. 4. d. Feljegyzés a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 
Alapítványának létesítéséről. 
984 MREZSLT. 18. 4. d. Meghívó. 
985 MREZSLT. 18. 4. 37/1947. 
986 MREZSLT. 18. 2. d. 1933. I. 26. 2. sz. 
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ellátást kaptak, hasonló feltételek mellett egész évben bérbe adtak szobákat idősebb 

úrinőknek.988 

1942 januárjában Esze Tamás lelkész előterjesztette a diakonisszák saját árvaház 

alapítását szorgalmazó kérését. Beszédében kifejtette, hogy a diakonisszák lélektanához az 

egész világon hozzátartozik az árvaház utáni vágy, mert „a diakonisszaház árvaház nélkül 

olyan, mint a kar nélküli törzs.” Mivel kevés árvaházba fogadtak be három év alatti, vagy 

tizenkét év feletti leánygyermekeket, ezért tizenkét évnél idősebb hadiárva leányok nevelését 

határozták el. A diakonisszabizottság támogatta a kezdeményezést remélve, hogy a pártfogolt 

leányok megfelelő nevelés és irányítás mellett minél többen választják majd a 

diakonisszahivatást.989 Először tizenegy gyermek talált evangéliumi szellemiségű otthonra az 

új árvaházban.990 

Az egyesület Borsod megyei kastélyát érte a legnagyobb háborús kár, 1944 őszén egy 

német alakulat foglalta el az árvaházat, december elején az oroszok űzték ki őket a kastélyból. 

A megszállás és az ostrom alatt az épület lakhatatlanná vált, a berendezés nagyobb része 

odaveszett, a gazdaság elpusztult, a diakonisszáknak és a gyermekeknek azonban nem esett 

baja.991 A diakonisszák gondozottjaikkal együtt hosszú hónapokig a pincében laktak.992 Az 

épület rossz állapota miatt a gondozott gyermekek létszámát ideiglenesen tizenötre 

csökkentették, kilenc iskolást és hat kicsit fogadtak be.  A tizennégy lerongyolódott, kiéhezett 

gyermeket az egyesület gyülekezeti diakonisszái emelték ki nyomorgó családjukból bizonyos 

időre, így kezdetben csak egyetlen gyermek hozzátartozói fizettek tartásdíjat.993 Az árvaház 

vezetősége az ellátási nehézségeket a tartásdíj egy részének terményben való beszedésével 

igyekezett mérsékelni.994 Az árvaházat a testvérek azokból az összegekből tartották fenn, amit 

a műtőben és a szülőszobában végzett szolgálatuk fejében a hálás betegektől kaptak. A 

nincstelen gyermekeket a vezetőtestvér külföldi kapcsolatait igénybe véve ruházták fel.995 

1946 nyarára sikerült az épületet nagyobb részt önerőből lakhatóvá tenni, ekkora 

készült el a gyermekek hálóterme, de az ünnepélyes megnyitóval várni kényszerültek az 

ágyneműk és más felszerelések hiánya miatt. A kastélyban először huszonöt rászorulót 

                                                                                                                                                         
987 MREZSLT. 18. 2. d. 1933. IX. 29. 5. sz., 9. sz. 
988 MREZSLT. 18. 2. d. 1934. VI. 4. 9. sz., 18. 1. d. 1938. VI. 11. 
989 MREZSLT. 18. 4. d. Diakonissza Bizottság jegyzőkönyve 1942. I. 20. 10. sz. 
990 MREZSLT. 18. 4. d. Kivonat a Konvent 1943. V. 19-20. napján tartott üléséről. 315. sz. 1943 elején a 
sajósenyei diakonisszák a tanyasi gyermekek megsegítésére étkeztetési akciót szerveztek. 
991 MREZSLT. 18. 2. d. Intéző-Bizottság jegyzőkönyve. 1945. V. 18. 20. sz. 
992 MREZSLT. 2. e. 100. d. 1832/1947. Évi jelentés. 1945/1946. 
993 MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés 1946/1947. 10. sz. 
994 MREZSLT. 18. 2. d. 1946. II. 13. 12. sz., 14. sz.  
995 MREZSLT. 2. e. 100. d. Évi jelentés. 1946/1947. 10. sz. 
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helyeztek el, egy teljesen árva, tizenhárom félárva, két hadiárva, három hátrányos helyzetű 

családból származó gyermeket, illetve hat olyan kicsit, akik a körülmények miatt ideiglenesen 

kerültek gondozásba. Továbbra sem volt azonban az árvaházban kellő számú matrac és 

ágynemű, ezért a gyermekek egy ideig még közös ágyakban aludtak. Az intézményt a 

vezetőtestvér és a gazdasági testvér irányította, akik áldozatos munkával a megnyitó idejére 

újra működőképessé tették a gazdaságot, sőt tehenet és sertéseket is sikerült beszerezniük. Az 

árvaház harmadik diakonisszája, a nevelőtestvér gondozta a gyermekeket, akik negyedik 

életévük betöltése után erejükhöz mérten kivették a részüket a házimunkából. A diakonisszák 

szívükön viselték a sajósenyei községi elemi iskola sorsát, mivel e nélkül az ő 

gyermekotthonuk sem fogadhatott volna tanköteles korú gyermekeket. Az egyesület anyagi 

segítséget nyújtott a helyi állami elemi iskola felújításához, cserébe a hatóságok református 

vallású tanítónőt neveztek ki a községbe.996 

 

 

 

 

                                                 
996 Uo. 
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Nagypénteki Református Társaság 
 

 

 1893 nagypéntekén néhány lelkes egyháztag az istentisztelet után Dr. Kecskeméthy 

Csapó István lelkész-helyettes ünnepi beszédén elmélkedve sétálgatott hazafelé.997 Éppen a 

Megváltó szeretetéről beszélgettek, amikor megpillantottak egy elhanyagolt külsejű kisfiút az 

utcán. A gyermek elhagyatottsága, a szemében égő vad tűz annyira megindította a társaságot, 

hogy fontolóra vették egy, a legszegényebb gyermekek gyámolításával foglalkozó egyesület 

alapításának tervét.998 „Nevét az alakulás napjától kölcsönözte, s a nagypénteki hangulat adta 

meg a társaság irányát is. Az alapítókat a Krisztus eszményi életpályája, a gyermekek iránti 

nagy szeretete lelkesíté arra a gondolatra, hogy a nagy szenvedőt ne csak könnyezve kisérjék 

a Golgotára, de épen a könnyektől elhomályosult szemek lássák meg embertársaik nyomorát 

is s igyekezzenek segíteni, még pedig nem a szükséget és inséget pillanatra enyhitő, hanem az 

elárvult embert egész életére megmentő krisztusi szeretettel.”999 Dr. Kiss Áron,1000 az eszme 

felvetője azonnal hozzálátott a terv megvalósításához, és 1893. április 11-ére összehívta az 

alakuló közgyűlést. Kiss Áron, Bernáth István, Kasics Péter,1001  Kecskeméthy István, Takách 

László, Telegdy Károly, Török Árpád és Szőcs Albert1002 kimondták a Társaság 

megalakulását, elfogadták a kezdeményező által szerkesztett alapszabály-tervezetet, majd 

ideiglenes tisztikart választottak.1003 Kiss Áron bejelentette társainak, hogy a Hantos úton 

kedvező áron vehetnek egy 1834 négyszögöl nagyságú telket későbbi intézményük 

számára.1004 A tagok a foglalót saját vagyonukból adták össze, a hiányzó összeget egymásért 

jótállva Kiss Áron, Bernáth István, Kasics Péter és Telegdy Károly banki kölcsönből pótolta. 

Az első gyűjtőívet május első napján küldték szét, melyben tudatták az érdeklődőkkel az új 

egyesület nemes céljait. Közzétették, hogy egyrészt a vallásos élet emelésére törekednek, 

                                                 
997 Évkönyv. 1902. 15. o. 
998 Református Utmutató. Nagypénteki Református Társaság. 44. o., „4-5 szerény társadalmi állású ember –
napszámosai az államnak- jóformán meg sem gondolva a vállalkozásukkal járó nehéz és nagy munkát- 
elhatározták, hogy ők egy társaságot alapítanak.”   Évkönyv. 1902. 15. o. 
999 Évkönyv. 1893-1897. II. A társaság története 1893-1896. 5. o.  
1000 Kiss Áron és néhány lelkes társa 1882-ben alapította meg a Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesületét. 
Elnöknek Tóth József Pest megyei tanfelügyelőt kérték fel, az alelnök Gyertyánffy István, a titkár pedig Kiss 
Áron lett. A Hausmann Alajos tervei alapján épült épület 1885-ben nyitotta meg kapuit, az első évben a 
gyermeklétszám tíz fő alatt maradt. Az 1889/1890-es tanévben huszonegy diáknak adtak otthont. Kiss Á.: Az 
Árvaházi Egyesület első nyolcz éve. 5., 20., 25. o.  
1001 Honvédelmi minisztériumi osztálytanácsos. 
1002 Honvédelmi minisztériumi osztálytanácsos. 
1003 Ideiglenes elnöknek Kiss Áront kérték fel, az ideiglenes alelnök Kasics Péter, az ideiglenes jegyző 
Kecskeméthy István, az ideiglenes pénztáros Szőts Albert lett. Évkönyv. 1893-1897. III. A pénzalap 
összegyűjtésére tett intézkedések. 8. o. 
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másrészt az elárvult vagy elzüllött iskolaköteles gyermekek nevelésére szeretnének otthont 

létrehozni. Kiemelték a Társaság felekezeti jellegét, de ez csupán abban nyilvánult meg, hogy 

a felvételi kérvények elbírálásakor a református vallású gyermekeket előnyben 

részesítették.1005 

 A belügyminisztériumi jóváhagyás megérkezése után az 1893. május 16-i 

közgyűlésen mondták ki véglegesen a Nagypénteki Református Társaság megalakulását, 

felállították a férfi választmányt és megválasztották a tisztikart.1006 Első elnöknek dr. Kiss 

Áront, alelnöknek pedig Kasics Pétert választották meg. A Társaság ügyésze dr. Kiss Károly, 

pénztárosa (később gondnoka) Szőts Albert, jegyzője dr. Varga Bálint lett.1007 A Társaság 

programját Kiss Áron hozta nyilvánosságra a Buda és Vidéke című folyóiratban, amely az 

első években nyomon követte a tagság alakulását és az egylet életét. A névben a református 

jelzővel az alapító tagok hazafiasságukat kívánták hangsúlyozni, mivel felfogásuk szerint a 

református kifejezés az igaz magyar szinonimája. „Megindítottuk a dolgot, felekezeti alapon 

indítottuk, mert ezt az alapot a siker biztosítékának tartottuk s más oldalról hitsorsosaink 

vallásos hitét s buzgóságát is éleszteni kívántuk s ép erre a református magyar egyház által 

még kevéssé kultívált térre irányozni óhajtottuk. Hanem ezzel vége is a felekezeti iránynak. A 

növendékek közt csak a felvételnek lesz elsőbbsége a református vallásúaknak, de az adakozás 

mértéke szerint fel fog az otthonba vétetni mindenki, akármilyen legyen is a katekizmusa, s 

hogy egyszer felvétetett, azután különbség nem lesz köztük, ez a dolog természetéből foly.”1008 

    Az első elnök megdöbbentő éleslátásáról tanúskodik az a néhány sor, melyben az 

egyesületek és az állami hatóságok munkájának kölcsönhatásáról értekezik. Megállapítja, 

hogy az egyesületek hívják fel a társadalom figyelmét a különböző szociális problémákra, 

különböző megoldási lehetőségeket keresve kidolgozzák a munka alapelveit. A kis 

méretekben eredményesen végzett munkaágat később az állam veheti át, hogy országos 

méretekben folytathassa. „Én a magam részéről az egyesületi tevékenységet természetesen 

nem tartom elégnek. Szerintem ez csak arra való, hogy előkészítse ennek az ügynek, t. i. a 

munkások s általában a szegény osztályok nevelési ügyének egészen közüggyé tételét.”1009  

 Az adománygyűjtés nagy buzgalommal, de annál csekélyebb eredménnyel folyt, csak 

az új egyesület kebelében alakult csoport számolhatott be eredményes gyűjtésekről. Az 

alakulás kezdetétől Szőts Albert körül kialakult egy szűkebb baráti társaság, akik hétről hétre 

                                                                                                                                                         
1004 Évkönyv. 1893-1897. II. A társaság története 1893-1896. 5. o. 
1005 Évkönyv. 1893-1897. III. A pénzalap összegyűjtésére tett intézkedések. 7. o. 
1006 Évkönyv. 1893-1897. II. A társaság története 1893-1896. 5. o. 
1007 Uo. 6. o. 
1008 Kiss Á.: A Nagypénteki Református Társaság Otthonja. 1. o. 
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összejártak, időnként estélyeket rendeztek, felolvasásokra, házi hangversenyekre hívták meg 

ismerőseiket. Az úgynevezett estély-társaság törzstagjai különálló pénztárukba gyűjtötték a 

befolyt adományokat, saját vagyontárgyaik voltak. Összejöveteleken vitatták meg a 

legfontosabb egyházi ügyeket, egyeztették véleményüket a Nagypénteki Református 

Társaságot érintő kérdésekben, egymás szórakoztatva tanítására törekedtek. Az összegyűlt 

adományokból 1894 márciusától 1896. év végéig 111 Forint segélyt utaltak ki egy szegény 

fiúnak, akit Szabó Aladár ajánlott. Kisebb-nagyobb összegeket jutattak a bánovcei 

szeretetháznak, megrendelték a fazekas téri lelkész számára a jelentősebb protestáns 

folyóiratokat.1010 

Az estély-társaságon kívüli tagok gyűjtései alig hoztak eredményt, hiába kereste fel 

Szabó Aladár, Kiss Áron és Kecskeméthy István a vidéki református gyülekezeteket, egyedül 

Tatán sikerült jelentősebb összeget gyűjteniük.1011 1895-ben már-már feladták a reményt, 

hiszen csak ekkora sikerült kiegyenlíteni a telekvásárlás miatt keletkezett adósságokat, 

tartaléktőkéjük pedig annyira csekély volt, hogy saját intézet felállítására még nem 

gondolhattak.1012 Az eddig kizárólag férfiakból álló választmány a gyűjtések eredményessé 

tétele céljából női választmány felállítását határozta el. A Társaság védnöknőjének 1895 

novemberében a nagy társadalmi megbecsülésnek örvendő Hegedűs Sándorné Jókay Jolánt 

kérték fel, aki azonnal megkezdte a szervezőmunkát. Jókay Jolán gróf Festetics Andorné gróf 

Pejacsevich Lenkét nyerte meg elnöknőnek, Szirmayné Lónyay Etelkát pedig örökös 

tiszteletbeli elnöknőnek. A hölgyválasztmányt megalakító közgyűlésre 1896. január 26-án 

került sor. A női választmány önálló hatáskörrel bírt, a férfiaktól elkülönülve tanácskozott. 

25-50 tagból állt, elnököt, alelnököket és gondnoknőt a férfi választmány mintájára saját 

kebeléből választott öt évre.1013 Jelen volt az ülésen gróf Károlyi Tiborné, gróf Pejacsevich 

Katinka, Pulszky Ferencné, özvegy Török Pálné, dr. Hamary Béláné, Oláh Gyuláné, 

Jalsoviczky Sándorné. Neves egyháztagokat, a pesti református egyház gondnokait és 

lelkészeit, azaz Darányi Ignácot, Hegedűs Sándort, Szász Károlyt és Papp Károlyt 

választották tiszteletbeli elnökké. Ugyanezen a közgyűlésen módosították az alapszabályokat 

valószínűleg azért, hogy a más valláshoz tartozó emberbarátokat belépésre vagy adakozásra 

bírják. Hiába értékelte biztató jelnek Kiss Áron, hogy az első örökös tagjuk nem tartozott a 

református felekezethez, mégis sokakat elriasztott a Nagypénteki Református Társaság 

                                                                                                                                                         
1009 Uo. 1. o. 
1010 Évkönyv. 1893-1897. II. A társaság története 1893-1896. 7. o., Évkönyv. 1902. 17. o. 
1011 Évkönyv. 1893-1897. III. A pénzalap összegyűjtésére tett intézkedések. 9. o. 
1012 Évkönyv. 1902. 17. o. 
1013 Alapszabályai. 1908. Férfi- és női választmány. 16. par. 9. o. 
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elnevezés.1014 A felekezetiségnek még a nyomát is kerülni akarták, ezért törölték azt a 

cikkelyt, ami a református születésű gyermekeknek előnyt biztosított.1015  

Az estélyi-társaság az anyaegyesület példáját követve hölgytagokkal egészült ki. A női 

társaság Lónyay Etelka körül csoportosult egészen 1896 augusztusában bekövetkezett 

haláláig.1016 Talán a tagság átalakulásával lehettek kapcsolatban a tisztikarban ebben az évben 

bekövetkezett személyi változások. Iratanyag hiányában csak valószínűsíthető, hogy a 

Társaságot – a Lorántffy Zsuzsanna Egyesülethez hasonlóan – a szigorú „kegyes” irányzathoz 

tartozó tagok hagyták el. Kasics Péter még az év elején lemondott posztjáról, helyét Haypál 

Benő, a filantróp-szabadkőműves gondolkodású református lelkész vette át. Lemondott Szőts 

Albert, aki az alakulástól kezdve intézte a Társaság pénzügyeit.1017 Szabó Aladár sem 

szervezett több adományszerző-akciót a javukra. 

Első bemutatkozó rendezvényük, az Erzsébet téren tartott tavaszünnepély bevétele 

meghaladta a 10 000 Koronát.1018 A nagyszabású rendezvényt számos neves cég, híres 

üzletember támogatta. A bazári sátrak mellett Rákosi Szidi színitanodájának növendékei 

Szabados Béla, Rákosi Jenő és Beöthy László színdarabjait adták elő nagy sikerrel.1019 A 

hölgyek közbenjárására Ferenc József és hitvese is átutalt egy nagyobb összeget a munka 

támogatására.1020 Ebben az évben kezdték meg az egyesület nőtagjai a templomi gyűjtéseket a 

fővárosban. 

 Az adományok összegének gyors emelkedése nagy reményekre jogosította fel a 

tagokat. Az egész országra kiterjedő gyermekmentő-program megvalósítását tervezték, 

munkájukat a fővárosi központi intézet felállításának megszervezésével kezdték. Az 

épületben munkáskollégium kialakítását tervezték, ahová tizenöt éves koruk után 

átköltözhettek volna az iparostanoncok. A felnőttek továbbképzésére, erkölcsi nevelésére a 

munkások munkaidejéhez igazodó esti iskolát és könyvtárat akartak szervezni.1021 A Társaság 

a magas színvonalú képzés érdekében a tanító-nevelő munkát a felnőttek esetében is szakértő 

                                                 
1014 Buda és Vidéke. II. évf. 22. sz. 1893. VI. 4. 5. o. 
1015 Évkönyv. 1902. 17. o., Évkönyv. 1893-1897. II. A társaság története 1893-1896. 6. o. 
1016 Évkönyv. 1902. 18. o. 
1017 Évkönyv. 1893-1897. II. A társaság története 1893-1896. 6. o. 
1018 Az ünnepség szervezőbizottságának tagjai Hegedűs Sándorné, gr. Festetics Andorné, gr. Pejacsevich Mikó 
Anna (elnökök), br. Bánffy Györgyné, özv. Benárd Lajosné, Bóné Gézáné, Csánky Dezsőné, br. Dániel Ernőné, 
Joannovics-Uray Irén, gr. Károlyi Tiborné, Parall Ferencné, gr. Pejacsevich Katinka, Pótsa Ferencné, Pulszky 
Ferencné, Szokolay Kornélné, Wlassich Gyuláné. Évkönyv. 1893-1897. III. A pénzalap összegyűjtésére tett 
intézkedések. 10. o. 
1019 Évkönyv. 1893-1897. III. A pénzalap összegyűjtésére tett intézkedések. 11-12. o. 
1020 Évkönyv. 1902. 18. o. 
1021 A tanfolyamokon írást, olvasást, számolást, reál ismereteket és számvitelt tanítottak volna mérsékelt tandíj 
fejében felnőtt munkásoknak. Az erkölcsi neveléshez hozzátartoztak a hétvégi bibliaórák és a felolvasások. A 
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pedagógusokra kívánta bízni. A mértékletességi egyesületbe belépett munkások vállalták 

volna, hogy tartózkodnak a szeszes italoktól és a pipázástól.1022 A munkások takarékos 

életmódra szoktatását szolgálta volna az intézetben felállított, a legkisebb összegeket is 

elfogadó, fillér-takarékpénztár. A fővárosi központi intézet után vidéki fiókintézetek 

felállítását akarták megvalósítani, melyek közelében olcsó földterületek felvásárlásával, majd 

felparcellázásával biztos egzisztenciához juthatnak az egykori növendékek.1023    

Az 1896-ban felpezsdült egyleti élet és az előkelő rendezvények hatására szélesebb 

körben ismertté vált a Társaság programja, a jó ügy érdekében felekezeti különbségek nélkül 

jelentkeztek tagnak, vagy küldtek adományokat az ország emberbarát lakosai. Így például 

örökös tagnak jelentkezett Habsburg József főherceg, valamint az egész országban 

jótékonyságáról híres, római katolikus vallásához erősen kötődő gróf Almássy Dénesné és 

báró Lipthay Béláné, vagy az izraelita báró Hirsch Mór.1024 A hölgyválasztmány eredménye 

már az első évben felülmúlta a vezetőség minden várakozását.1025 Az első két évben 

csatlakozott 244 tag mellé 1896 végéig újabb 142 tagot nyertek meg az egyesület számára. 

Hegedűsné és segítőtársnői tevékenysége nyomán a belmissziós alapítású egyesület a 

szabadelvű születési-hivatali elit és a pénzarisztokrácia protestáns többségű „exlusiv 

társaságává”1026 alakult. 

 1000 Forintos alapítvány létesítésével lépett be a Társaságba Jókai Mór, a regényírás 

fejedelme, aki a következő szavakkal méltatta a jótékony csoportosulás céljait: „Ismerem 

kezdettől fogva az önök munkásságát, ott vállaltak munkát, a hol legtöbb szükség van jó 

emberre. Én rokonszenvvel kisérem az ilyen munkát. Magam is, mint köztudomásulag a béke 

barátja, a szeretet eszközeivel dolgozom. De nemcsak ott látom a béke szükségét, ahol annak 

csendjét a harczi riadó szava s az öldöklő fegyverek zörgése zavarja, hanem közöttünk is 

mindenütt, ahol a türelmetlenség, békétlenség pusztit. A protestáns lelkész, a protestáns 

egyházak tanitói, elöljárói, a kik türelemre neveltettek, vannak hívatva a türelmet s békességet 

hirdetni s terjeszteni, és higyjék meg, e czélra egy lat szeretet többet ér, mint egy mázsa 

                                                                                                                                                         
könyvtárban heti- és képes lapok, illetve népszerű gyakorlati olvasmányok gyűjtését tervezték. Évkönyv. 1899. 
8. o. , Kiss Á.: A Nagypénteki Társaság. 136. o. 
1022 Évkönyvükben szó esik különböző szövetkezetek alapításáról, de csak érintőlegesen. Évkönyv. 1899. 8-9. o. 
1023 Kiss Á.: A Nagypénteki Társaság. 136. o., Évkönyv. 1893-1897. IV. A Társaság első Gyermekotthonjának 
felépítésére vonatkozó intézkedések. 16. o. 
1024 Évkönyv. 1897. Elnöki jelentés 3. o., A Pesti Izraelita Nőegylet anyagi gondokkal küszködő leányárvaházát 
és árvaleány-menhelyét báró Hirsch Mór adományaiból működtették, kívánságának megfelelően a leányok 
nevelése szigorúan magyar szellemben folyt. Gyermekvédő Intézetek Magyarországon. 61-64. o. 
1025  1897-ben a hölgyek 9900 Koronát gyűjtöttek a Társaságnak. Az első alapítványt Wohl Janka írónő 
létesítette. 1484 Korona készpénzt, egy harmóniumot, saját munkáiból több száz kötetet, valamint több 
virágcsendéletet ajándékozott a gyermekek javára. Évkönyv. 1902. 18. o.  
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igazság. Ez az egyesület a szeretet alkotása, olyan népjavitó jelleme van. Egyesiteni akar és a 

jótékonyságot mindenkire kiterjeszteni. Ezért mondtam a hugomnak, hogy kész szivvel 

pártolom a Társaság czélját. Szivesen teszem, mert jó adós szerez magának, ki az Istennek 

ad.”1027  

Az első telek a Hantos út és a Mozdony utca sarkán, a Németvölgyben túl kicsi volt 

egy több mint ötven személyes gyermekotthon számára, ezért alkalmas telek után kutattak a 

vezetőség tagjai. Újra meg újra felvetődött a kérdés, hogy ténylegesen megkezdjék-e a 

gyermekvédelmi munkát egy-egy rászoruló gyermek felkarolásával, támogatásával. Belátták, 

hogy mivel az ország területén már több egyesület foglalkozik gyermekek vidéki 

neveltetésével, ezekhez képest semmi újat nem tudnának mutatni. A gyermekek véleményük 

szerint csak intézeti keretek között kaphatnak ellenőrizhető, minden szempontból színvonalas 

oktatást.1028 

 1897 tavaszán új, a korábbiaknál szebb kivitelű gyűjtőívet bocsátottak ki, címlapján 

Zichy Mihály festményével.1029 A Társaság céljának képi ábrázolása alá Jókai Mór ajánlása 

került,1030 a szöveget Hegedűs István műegyetemi tanár fogalmazta meg. Ezzel egy időben 

felkérték a református gyülekezeteket a nagypénteki perselypénz átengedésére, az akciót 

sikertelensége miatt a következő hónapban megismételték. A fővárosi gyülekezetek ettől az 

évtől kezdve minden évben a Nagypénteki Református Társaságnak engedték át a 

nagypénteki perselypénzeket.1031 Darányi Ignác, a földművelésügyi miniszter és a 

pénzügyminiszter támogatásával kedvezményes áron megvásárolhattak egy 8 holdas telket a 

Kamaraerdő Budaörshöz tartozó részén. A vételár felét Hegedűs Sándor adományozta a 

Társaságnak.1032 Felesége, Jókay Jolán közbenjárására a főpolgármester nagy összegű építési 

segélyt utalt ki a nemes cél támogatására.1033 Darányi Ignác ígéretet tett, hogy minisztériuma 

                                                                                                                                                         
1026 Jókai Mór nevezte így a Nagypénteki Társaságot Feszty Árpádhoz írt levelében. „…őrültek házába 
akartatok záratni”. 107. o. 
1027 Évkönyv. 1897. Elnöki jelentés. 3. o. 
1028 Uo. 7. o. 
1029 Zichy Mihály (1827-1906) Székely Bertalan, Than Mór és Lotz Károly mellett a romantikus-akadémikus 
történelmi festészet egyik legjelesebb alakjaként vált ismertté. Az orosz cári udvarban élt és alkotott, de élete 
utolsó évtizedeiben idejének nagyobb részében magyar szerzők (pl. Arany János, Petőfi Sándor) műveihez 
készített illusztrációkat.  A híres festő festményének grafikus változata került ezután a Társaság minden 
okmányára, taggyűjtő- és adománykérő íveire. Magyar Művészet 1890-1919. I. köt. 202., 204. o., Évkönyv. 
1902. 18. o. 
1030 „Zichy Mihály képének nem kell magyarázó szöveg, a kép magyarázza a szöveget, -az ő kezében az ecset 
beszél, dalol, világit.” Évkönyv. 1902. 18. o. Korábban, 1882-ben a Magyarországi Tanítók Árvaházi Egyesülete 
gyűjtőívének ajánlását is Jókai Mór írta meg. Kiss Á.: Az Árvaházi Egyesület első nyolcz éve. 5. o. 
1031 Évkönyv. 1897. Elnöki jelentés. 3. o. 
1032 Uo. 7. o. 
1033 30 000 Koronát. Évkönyv. 1902. 19. o. 
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kidolgozza a terület gazdasági hasznosításának tervét.1034 Az intézet  főváros határain kívüli 

megvalósítása a felnőtt munkások gondozásáról való lemondással járt együtt, de elhatározták, 

hogy a Hantos utcai telket nem értékesítik, s itt talán még felépíthetnek a távoli jövőben egy 

munkáskollégiumot könyvtárral és takarékpénztárral.1035     

 1898 szeptemberében a női választmány gyászülést rendezett a meggyilkolt Erzsébet 

királyné tiszteletére, ekkor határozták el, hogy emlékére Erzsébet Árvaháznak nevezik majd el 

az intézetüket. Emellett „Erzsébet királyné koszoru-alapja” néven létrehoztak egy új 

alapítványt, hogy kamataiból minden évben egy árva leánykát neveltethessenek.1036 

 Ebben az évben vette kezdetét a harmadik országos gyűjtőakció. A pénzadományok 

mellett építőanyagokat is elfogadtak. Minden alkalmat megragadtak munkájuk 

népszerűsítésére, ismertetésére, ezért jelentek meg az 1899-ben megrendezett gyermekvédő 

egyesületek kiállításán és kongresszusán. A Társaság képviselői ismertették terveiket, 

alapszabályukat, nevelési programjukat. Báró Gerenthi Hirsch Klára 10 000 Koronás, gróf 

Karácsony Jenő pedig 8000 Koronás alapítványt létesített.1037 

 A következő évben az állami jótékony célú sorsjáték jövedelméből 16 227 Koronát 

utaltak ki a gyermekotthon céljaira. Sándy Gyula építész elkészítette az épületek tervrajzait, 

amit Feszty Gyula kisebb módosításai után jóváhagyott az építtető bizottság, immár semmi 

nem állt a megvalósítás útjába. Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter jelentős összeget 

takarított meg a Társaságnak azzal, hogy az építőanyagok szállításánál engedélyezte az 

önköltséges szállítási díjat. A főépület építéséhez 1899 augusztusának végén fogtak hozzá, s 

december elejére tető alá került az épület. Már az építkezés ideje alatt megkezdődött a terület 

rendezése, mezőgazdasági termelésre alkalmassá alakítása.1038 A meredek hegyoldalban 

először a tüskés bozótot irtották ki, a föld előkészítését a nehéz terepviszonyok miatt kézi 

erővel végezték, így egészen az év végéig eltartott.1039 1900 első félévében a 

hölgyválasztmány tagjai az épület berendezésére, a felszerelés beszerzésére fordították 

minden figyelmüket. A hölgyek a különböző szempontok szerint csoportosított teendőket öt 

bizottságba különülve végezték.1040 Munkájukhoz a Belügyminisztérium, a Vallás- és 

Közoktatási Minisztérium és a Pénzügyminisztérium járult hozzá nagyobb összegekkel, sőt az 

                                                 
1034 Évkönyv. 1897. Elnöki jelentés. 8. o. 
1035 Évkönyv. 1899. Elnöki jelentés. 9. o. 
1036 Évkönyv. 1902. 20. o. 
1037 Uo. 21. o. 
1038 Évkönyv. 1899. Gondnoki jelentés. 17. o. 
1039 Évkönyv. 1902. 22. o. 
1040 A bizottságok elnökei: Hegedűs Sándorné, gr. Festetics Andorné, br. Kemény Kálmánné, gr. Pejacsevich 
Katinka, Hállay Ferencné, Bálint Sándorné. A Zipernowszky Károlyné elnöklete alatt működő hatodik bizottság 
a régóta húzódó tárgysorsjáték ügyeit intézte. Évkönyv. 1899. Elnöki jelentés. 13. o.   
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első kettő nagyobb összegű rendszeres évi segély utalását helyezte kilátásba.1041 A 

gyermekotthon körül olyan tangazdaságot igyekeztek felállítani, ahol szakképzett kertész 

felügyelete mellett a fiúgyermekek elsajátíthatják a kertgazdálkodás legfontosabb 

alapismereteit, a leányok pedig a konyhakert-művelés titkait. A területen több, a 

hölgyválasztmány legáldozatkészebb tagjairól elnevezett, szőlőskertet hoztak létre.1042 

Kialakítottak egy a régi, hagyományos fajtákat és az újdonságnak számító, már első évben 

termő törpefákat is magába foglaló gyümölcsöskertet. Az épületek köré konyhakertet és 

virágkertet telepítettek. Nagy mennyiségben, eladásra spárga- és földieper ültetvényeket 

létesítettek. A virágkertészetben hatszáz tő krizantémot és ezer tő szegfűt gondoztak.1043 A 

kertek szomszédságában istállókat, ólakat húztak fel az állatállomány elhelyezésére. A kis 

mintatelepen tanulták meg a gyermekek a szarvasmarhák, a sertések és a baromfik 

gondozását. A kerteket és a gazdasági udvart a Földművelésügyi Minisztérium, illetve 

magánszemélyek adományaiból telepítették, valamint népesítették be.1044 Darányi Ignác nem 

csak miniszterként, hanem magánemberként is a legbőkezűbb támogatónak bizonyult. 

 A tagok a minisztériumi segélyek reményében biztosítottnak látták a gyermekotthon 

jövőjét annak ellenére, hogy minden készpénzüket az építkezésbe fektették, ezért nagy 

lelkesedéssel fogadták a főváros vezetőségének anyagi biztonságot jelentő ajánlatát. Budapest 

főpolgármestere szerződésben vállalta, hogy szabott tartásdíj fejében évente tíz gyermeket 

helyez el a budaörsi otthonban.1045 

 

Az intézmény megnyitása és az első évtized 

 

 Az ötven gyermek befogadására alkalmas épületeket 1900. október 1-én nyitották 

meg. Az ünnepélyes megnyitót október 19-én tartották. A nagy, társasági eseménynek 

számító összejövetelen megjelent a főváros és a vármegye arisztokráciájának, előkelő 

értelmiségi körének színe-java. Széll Kálmán miniszterelnök, Szász Károly püspök, Kiss 

Áron és Haypál Benő lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlt társaságot. Ezután a látogatók 

                                                 
1041 Széll Kálmán belügyminiszter 2000 Korona, br. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter évi 4000 
Korona segélyt ígért. Évkönyv. 1902. 30. o. 
1042Jolán-szőlő (Jókay Jolán) 4900 négyzetméter, Lenke-szőlő 4140 négyzetméter. 
1043 Évkönyv. 1900. 35. o. 
1044 Zipernowszky Károlyné 80 darab törpefát ajándékozott, Darányi Ignác 7480 négyzetméter betelepítésére 
elegendő facsemetét, a pomázi Takách Mihályné 350 darab gyümölcsbokrot, virághagymákat és vetőmagot. 
Darányi Ignác öt óriás fajkacsát és tizennégy tyúkot, a mezőhegyesi állami birtokról pedig három tehenet és öt 
sertést küldött. Darányi Ignác ezen felül a minisztériumi kasszából a kert fejlesztésére 400 Koronát utalt ki. 
Évkönyv. 1902. 23-30. o. 
1045 Uo. 30. o. 
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körbejárták a kétemeletes főépületet,1046 elolvashatták Erzsébet királyné kőbe vésett mondatát 

– „Neveld a gyermeket munkára: megél és jó marad.” – az északi homlokzaton, és az otthon 

nevét a keleti falon – „A Nagypénteki Református Társaság Erzsébet-Háza”.1047 A kertben 

tett séta után meglátogatták az elsőként gondozásba vett harmincegy gyermeket, és 

megtekintették belülről az épületeket. A Társaság vezetősége az ünnepség tetőpontján portréja 

leleplezésével fejezte ki köszönetét védnökasszonyának, Jókay Jolánnak.1048 Az avató 

ünnepséget szabadtéri piknik zárta a hegyoldalban.1049 A meghívottak közül azonban 

hiányzott Jókai Mór, akit második házassága miatt unokahúga akarata ellenére kirekesztett a 

Nagypénteki Társaságból.1050 

 A diákokat, a tanítókat és a segédszemélyzetet a férfi választmány vette fel, illetve 

bocsátotta el. Ők hagyták jóvá az órarendet és a házirendet, lehetőségeikhez mérten segítették 

az intézményből kikerült tovább tanuló ifjakat.1051 A női választmány hatáskörébe tartozott az 

otthon belső rendjének felügyelete, a háztartás ellenőrzése, a gyermekek ruházatának és 

használati eszközeinek beszerzése. A hölgyek ügyeltek a gyermekek megfelelő testi 

ápoltságára. Két-két hölgy felváltva, folytonos felügyelet alatt tartotta az árvaházat.1052 

 Makay Lajos, az Erzsébet-Árvaház első igazgató-tanítója a nevelőmunka megkezdése 

előtt tapasztalat gyűjtés céljából ellátogatott más rokoncélú intézmények tanintézeteibe, 

vagyis a fővárosi Országos Protestáns Árvaházba, a balatonfüredi Erzsébet-, a zólyomlipcsei 

Gizella-, a radványi Zólyom Megyei-, a marosvásárhelyi Klotild-, a sepsiszentgyörgyi és 

kézdivásárhelyi Háromszék Megyei Árvaházakba.1053 A tanítói oklevéllel és teológiai 

diplomával rendelkező Makay Lajos igazgatói, tanítói feladatainak ellátása mellett a 

protestáns vallású gyermekeket hittanra tanította, illetve ő tartotta az istentiszteleteket. 

Felesége a nevelésben és a leánygyermekek felügyeletében segédkezett. Két év múlva az 

                                                 
1046 A főépület földszintjén helyezték el a konyhát, a kamrát, az ebédlőt, a házfelügyelő szobáját, a betegszobát, a 
cselédszobát és egy fürdőszobát. Az első emeleten alakították ki a tan- és munkatermeket, az imatermet és egy 
ruhatárat. A második emeleten kapott helyet az igazgató lakása, és a gyermekek hálótermei egy ruhatárral. 
Évkönyv. 1900. Az év története. 15. o.  
1047 Uo. 
1048 Évkönyv. 1900. Az év története. 13. o. , Az 1899-es évkönyvben a vezetőség a következő szavakkal méltatta 
Hegedűsné Jókay Jolán munkáját: „Hegedűsné végezte a legtöbb munkát az előző évben az elnöki és a titkári 
teendőket is ellátta, minden napi eredményt számon tartott.” Évkönyv. 1899. Elnöki jelentés. 14. o. 
1049 Évkönyv. 1902. 30. o. 
1050 OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1393. Jókai Mór második házassága. Jókai Mór: Házasságom története s a 
Hegedűs családhoz való viszonyom. 517. o., Révay M. J.: Irók-Könyvek-Kiadók. I. köt. 288. o. 
1051 Alapszabályai. 1908. A választmány hatásköre. 21-22. par. 11. o. 
1052 Alapszabályai. 1908. A választmány hatásköre. 24. par. 12. o.  
1053 Évkönyv. 1900. Az év története. 8. o. 1902-ben az igazgató-tanító dr. Kiss Károly ügyvéd társaságában 
elutazott Norvégiába, a keresztény ifjúsági egyesületek világkongresszusára, ahol ismertették a Nagypénteki 
Társaság magyarországi munkáját. A szervezők segítségével meglátogathatták a Wichern és követői által 
alapított nagy múltú szeretetintézményeket. (a soröi-, a hallei-, a berlini és a hamburgi árvaházakat, a görlitzi 
szeretetházat, a marienfeldi cseléd- és kertészképző intézeteket). Évkönyv. 1902. 14. o. 
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árvaházi létszám növekedése folytán a gyermekeket nemek szerint, szigorúan elkülönítve nem 

oktathatta tovább az elemi iskolában egyetlen személy, ezért a diákok egy részének tanítását 

és nevelését Tóth Lajos, az új tanító vette át.1054 A háztartás vezetését Lengyel Pál református 

lelkész özvegye vállalta. A fiúgyermekek gazdasági képzését egy tapasztalt, okleveles kertész 

irányította.1055 1905-ben Makay Lajost az örkényi gyülekezet lelkésznek választotta, ezért 

hitvesével együtt távozott. Helyüket Molnár Imre és felesége vette át.1056 Az évtized végén 

vették fel ápolónőnek és gyermekfelügyelőnek Zathureczky Ilonát, tizenhat éves egykori 

növendéküket.1057        

 A Nagypénteki Református Társaság hat évnél idősebb, teljesen egészséges, szegény 

sorsú árva- vagy félárva gyermekeket vett gondozásba felekezetükre, nemükre és 

nemzetiségükre való tekintet nélkül. A gyermekek tizennégy éves korukig maradhattak az 

intézményben, azután a választmány igyekezett tehetségüknek megfelelő oktatási 

intézménybe elhelyezni őket, vagy segíteni az álláskeresésben.1058 Az alapítók még úgy 

tervezték, hogy az árvaházból kikerült fiatalok felett húsz éves korukig szorosabb felügyeletet 

gyakorolnak, sőt a jó magaviseletű, szorgalmas védenceket anyagilag támogatják. Az 

egyesület választmánya állandó anyagi nehézségei miatt erről a tervről lemondott, bár 

lehetőségeikhez mérten minden évben igyekeztek néhány továbbtanuló egykori növendéket 

segélyezni.1059   

 Az intézet első évében hat-nyolc éves gyermekeket vettek fel, akik tanulmányaikat 

saját iskolájukban végezték. Az első félévben harmincöt növendék költözhetett be az új 

épületbe, a következő évben negyvennyolcra nőtt a létszám.1060 Az igényeknek megfelelően a 

kezdetben csak az első két osztállyal működő elemi iskolát évente újabb felsőbb osztállyal 

                                                 
1054  Tóth Lajos, a sepsiszentgyörgyi árvaház egykori diákja, tanulmányai elvégzése után tanítói pályáját a 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban kezdte. Az évtized közepén vált meg az Erzsébetháztól, helyét Bucsay Lajos 
vette át. Évkönyv. 1902. 14. o., Évkönyv. 1911. 22. o. 
1055 Évkönyv. 1902. 6. o. 
1056 Molnár Imre korábban Morágyon tanított, kollégái a Tolnai Tanítókör elnökének választották. Évkönyv. 
1905.  Ügyvivői jelentés. 11. o., Felesége kézimunka-tanítónői képesítést szerzett. Évkönyv. 1909. Az 
Erzsébetház személyzete 1909-ben. 18. o.  
1057 Zathurecky Ilona 1911-ben feleségül ment Bucsay Lajos tanítóhoz, majd Tarcalra költöztek. Helyüket Vikár 
Kálmán tanító és Melegh Emília ápolónő vette át. Évkönyv. 1909. Az Erzsébetház vezetőjének jelentése az 
1909. évről. 18. o., Évkönyv. 1911. 22. o. 
1058 Alapszabályai. 1908. Cél. 2. par. a-d. 
1059 Évkönyv. 1899. Elnöki jelentés. 7. o. 
1060 1900. december végén az egyik növendék távozása után 34 gyermek volt az intézetben (20 fiú, 14 leány), 
közülük 25 református vallású, 7 katolikus, 2 evangélikus. Évkönyv. 1900. Az intézet növendékei 1900. év 
végén. 17. o., 1901 decemberében (év közben egy gyermek elhunyt, egyet pedig a szülei vittek el) 46 diák élt a 
Társaság védelme alatt, közülük 31 református, 15 római katolikus, 1 evangélikus hitű volt. A vezetőség 
intézeten kívül két zalaegerszegi zsidó vallású, egy budapesti római katolikus, és egy udvarhelyi unitárius 
gyermeket gondozott. Évkönyv. 1901. Elnöki jelentés. 6. o. 



 226

bővítették.1061 Az 1905/1906-os tanévre lett teljes, azaz hat osztályos az árvaházi elemi iskola, 

ebben az évben kezdték meg tanulmányaikat a gazdasági ismétlőiskola első évfolyamában az 

első nagyobb diákok.1062 Az Erzsébetház növendékei mellett mérsékelt tandíjért környékbeli 

családok gyermekei is látogathatták az elemi iskolát, a legszegényebbeket, átlagosan évi öt-

hat gyermeket ingyen tanítottak az intézményben. 

 A gyermekek minden nap reggeli előtt összegyűltek az imateremben, és az igazgató-

tanító vezetésével énekléssel, bibliaolvasással, közös imával kezdték a napot. Az elemi 

iskolás gyermekek a délelőttöt tanulással töltötték, a nagyobbak a gazdaságban vagy a 

háztartásban dolgoztak. Ebéd után, amíg a többiek pihentek, a hetesek rendbe tették az 

ebédlőt, a folyosókat és a munkatermeket. Délutánjuk nagyobb részét a kisebbek ismét az 

iskolában töltötték, de a tanórák és a leckeírás mellett maradt egy kis idejük játékra is. A 

tizenkét évesnél idősebb növendékek ebéd után ismét visszatértek a feladataikhoz, télen az 

ismétlő iskola keretében heti nyolc tanórán vettek részt.1063 A nyári szünidőben az elemi 

iskolás gyermekek a tanórák látogatása helyett a kertben vagy a gazdaságban dolgoztak. Az 

árvaház lakói minden napot közös istentisztelettel fejeztek be.1064 Az intézmény kis számú 

cselédséggel működött, mivel a munka nagyobb részét a növendékek végezték. A leányok 

takarították a főépületet, segítettek a főzésben, a konyhakerti munkákban és a szőlőkben. A 

fiúk a kertészetben dolgoztak, ellátták az állatokat, rendbe tartották az udvart, fát vágtak, 

szenet hordtak. A házi-, házkörüli munkák mellett a tanítók vezetésével különböző hasznos 

ismereteket sajátítottak el a munkaórákon. Az első évben a fiúk szalmakalap-fonást tanultak, 

de a nagy por miatt ezt a következő évtől a kosárfonás váltotta fel.1065 Később egyszerűbb 

házi és mezőgazdasági eszközök, szerszámok elkészítési módját is felvették a tananyagba.1066 

A leányokat Makayné kötni, varrni, foltozni tanította, hamarosan a nagyobb leányokra hárult 

az összes ruhanemű javítása.1067 1907-től az ismétlő iskolás leányok varrták a növendékek 

                                                 
1061 Évkönyv. 1902. 32-33. o. 
1062 Évkönyv. 1905. Igazgató-tanítói jelentés. 13. o. 
1063A gazdasági-, háztartási- és háziipari ismétlő népiskolákban az elemi iskola befejezése után a mezőgazdaság, 
a kertészet, a gyümölcstermesztés, a szőlőművelés, az erdőgazdálkodás, az állattenyésztés és más gazdasági ágak 
alapismereteit oktatták a növendékeknek elméletben és gyakorlatban. A két vagy három éves képzés befejezése 
után a fiatalok kikerültek az árvaházból, bizonyítványukkal a leányok háztartási alkalmazottként azonnal 
munkába állhattak, a fiúk pedig iparostanoncnak szegődhettek. A gazdasági, háztartási és háziipari irányú 
ismétlő népiskolákról az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk rendelkezett. A tanulók sem felvételi, sem tandíjat 
nem fizettek. A székesfőváros iskolái és oktatásügyi intézményei. In: Szilágyi S.: Nagy-Budapest. 76. o., 
Évkönyv. 1909. 17. o.  
1064 Évkönyv. 1907. 15. o. 
1065 Évkönyv. 1901. 12. o. 
1066 Évkönyv. 1905. Igazgató-tanítói jelentés. 13. o. 
1067 Évkönyv. 1901. 12. o.  
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harmadik váltás fehérneműjét, az összes leányruhát, s részben a fiúkét is.1068 1906-tól vezették 

be a fiúgyermekek nevelési tervébe a selyemhernyó-tenyésztés és a méhészet alapjainak 

elsajátítását.1069  

Az otthon megnyitása után egy évvel ismét felülkerekedtek az aggodalmaskodók, és 

az alapítványok minél gyorsabb refundálására szólították fel a vezetőséget. 

Kényszerhelyzetükben újabb gyűjtési akcióba kezdtek, adakozásra kérték fel a református 

gyülekezeteket, a vármegyéket, a nagyobb városokat, a jelentősebb vállalatokat, de csak 

kétségbeejtően csekély összeget sikerült szerezniük.1070 Hamarosan kiderült, milyen helyesen 

ítélték meg a banki tartalék hiányából adódó veszedelmeket, hiszen a főváros 1902-ben 

bejelentette, hogy eláll az előző évben kötött szerződéstől.1071 A Társaság úgy döntött, hogy a 

rászoruló tíz gyermeket az intézetben tartva időt ad a fővárosnak döntése megváltoztatására, 

ami hamarosan bekövetkezett. Anyagi nehézségeik azonban továbbra sem oldódtak meg, a 

tagság nagyobb része a főváros szerződésbontási ügyéből okulva a közgyűlésen az értékes 

Hantos utcai telek eladása mellett szavazott. Az eladási árból ugyan visszafizették az 

építkezésbe és a felszerelésbe fektetett alapítványok összegét, de a fővárosi munkáskollégium 

építésének terve örökre szertefoszlott.1072 

A legnagyobb költségtöbbletet a hegyoldalba épült árvaház egészséges vízzel való 

ellátása okozta. A vízvezetékekbe bekerülő víz magas mész- és salétromtartalma miatt már a 

harmadik év végére kikezdte a vascsöveket, az emberi fogyasztásra alkalmatlan vasas-

mészsós víz helyett a völgyből szekereken hozatták fel az ivóvizet. Az építkezés idején 

takarékossági okokból a főépület padlásán közvetlenül a födémre helyezték a víztartályokat, 

öt év múlva vették észre, hogy a kedvezőtlen összetételű víz miatt a tartályok szivárognak. A 

födém lassanként átázott, a nagy súly következtében, éppen az igazgatói lakás fölött, a 

tartógerendák meghajlottak.1073 A vezetőség a teljes körű felújításra nem gondolhatott, 

minden évben csak a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztette el, hogy elejét vegye 

a baleseteknek. A kertben még több, az első években ideiglenesnek szánt gazdasági épület 

                                                 
1068 Évkönyv. 1907. 11. o. 
1069 Évkönyv. 1905. Igazgató-tanítói jelentés. 13. o., Évkönyv. 1907. 11. o. 
1070 A legnagyobb adományt, 1000 Koronát Darányi Ignác közbenjárására hg. Schaumburg-Lippe Györgytől 
kapták.  1902-ben Törley József, a sikeres vállalkozó felajánlotta, hogy élete végéig minden évben 400 Korona 
segélyt küld a gyermekek ellátására. Évkönyv. 1902. 31., 34. o. 
1071 A főváros alapítványi szerződése szerint évi 2800 Korona tartásdíjat fizet az intézményben elhelyezett tíz 
gyermek nevelési- és ellátási költségeinek fedezésére. Uo. 32. o. 
1072 Uo. 11. o. 
1073 Évkönyv. 1907. 11. o. 
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állt, de ezek modernizálására sem került sor. 1907-ben a virágkertészet házilag összetákolt 

teleltetőháza a hó súlya alatt összerogyott betemetve szegfű- és krizantémtöveiket.1074   

Gondjaikat szaporította, hogy a bentlakók ellátása mellett az elsők közt bekerült 

gyermekek további sorsáról is gondoskodni kellett. A nagyobb növendékek nem akarták 

vállalni a hosszú tanoncéveket, hanem a költségesebb, de gyorsabb gyári képzést részesítették 

előnyben. A vezetőség teljesítette a kérésüket és elhelyezte őket a világhírű Ganz Gyárba. A 

négy tanonc három éves kiképzése azonban túlságosan nagy terhet rótt a Társaságra, s a 

magaviseletük ellenőrzése is nehézségekbe ütközött, ezért úgy döntöttek, hogy csak iparosok 

mellé adnak ki tanoncot. A gyári tanoncok mellett néhány fiú felsőbb iskolába került, 

ellátásukról és ruházatukról szintén az Árvaház gondoskodott.1075 

A századforduló óta az egyesületi tagság lassan fogyásnak indult, többségük elhunyt, 

így például 1907-ben egyszerre két nagy támogatójukat, Törley Józsefet és Mechwart Andrást 

veszítették el.1076 1908 különösen gyászos év volt az ügy támogatói számára, hiszen Duka 

Tivadar, Falk Miksa és Gelléri Szabó János, mind régi bőkezű pártfogóik, távoztak az élők 

sorából. Legjobban dr. Kiss Áron, az alapító elnök halála rázta meg a Társaságot, feladatait 

ideiglenesen Haypál Benő, az egyik alelnök vette át.1077  

Rendszeresen kaptak 4000-5000 Korona állami segélyt a Közoktatásügyi 

Minisztériumtól, gazdaságuk fenntartásához a Földművelésügyi Minisztériumtól, illetve 

időnként más minisztériumoktól, de a fővárostól is érkeztek kisebb-nagyobb összegek, mégis 

állandósult a bizonytalan helyzet. A női választmány hiába küldött szét több száz ismertetőt, 

évkönyvet, belépési nyilatkozatot, próbálkozásaik nem vezettek eredményre. Az állami 

gyermekvédelem és intézményei a 20. század első évtizedében, viszonylag rövid idő alatt 

szerveződtek. Az ország tizenhét nagyobb városában állami gyermekmenhelyeket állítottak 

fel a bajba jutott gyermekek elhelyezésére. A gyermekvédelem területén maradt vitás 

kérdések megoldását, amelyek orvoslására az állami szabályozás egyelőre nem terjedt ki, az 

Országos Gyermekvédő Liga vállalta. Az Állami Gyermekmenhely és a Gyermekvédő Liga 

nagyszabású, az egész országra kiterjedő munkája mellett a rokon célú Nagypénteki Társaság 

tevékenysége háttérbe szorult, a pártfogók szívesebben adakoztak a két előbbi szervezet 

javára. 

                                                 
1074 Uo. 
1075 1907-ben öt, 1909-ben hat fiú járt felsőbb iskolába, 1907-ben huszonhárom, 1909-ben tíz elemi iskolás árva 
vagy nélkülöző gyermek tanulmányait támogatták nevelési segéllyel az ország több pontján. Évkönyv. 1907. 13. 
o., Évkönyv. 1909. Az ügyvivőség jelentése az 1909. évről. 11. o., A neveltetési segélyben részesültek névsora. 
22. o. 
1076 Évkönyv. 1907. Ügyvivői jelentés. 8. o. 
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 A sok utánajárást igénylő tárgysorsjáték a remélt 40 000 Korona helyett csupán 11 

000 Koronát jövedelmezett a Társaságnak,1078 a sikertelenség hosszú időre elvette a hölgyek 

kedvét a rendezvényszervezéstől, így tevékenységük a templomi gyűjtésekre és a 

papírmunkára korlátozódott.1079  Megmentőjük és legnagyobb pártfogójuk ebben az időben 

gróf Festetics Gyuláné volt, aki minden évben pótolta a pénztárból hiányzó 3000-4000 

Koronát, így zavartalanul folytathatták munkájukat.1080 A tagság egyik része helyzetük 

stabilizálódásáig a gyermeklétszám felére csökkentését javasolta, a másik rész úgy vélte, hogy 

ez a megoldás erkölcsi szempontból többet ártana, mint amennyi hasznot hozna. Végül a 

létszámcsökkentés tervét elvetették, s igyekeztek a hölgyválasztmányt eredményesebb 

munkára ösztönözni.1081  

A 20. század első évtizedében többször felmerült az összefogás és az együttműködés 

lehetősége a Nagypénteki Református Társaság és az utóbb létrejött két nagy, országos 

hálózatban működő gyermekvédő intézmény, a Gyermekvédő Liga és az Állami 

Gyermekmenhely között. Báró Edelsheim Gyulai Lipót, a Liga alapítója és dr. Ruffy Pál, a 

Gyermekmenhely irányítója szinte a kezdetektől támogatták a Társaság munkáját, sőt a 

választmány tagjai közé tartoztak, pártfogásukért a tiszteletbeli elnöki címet kapták. A 

vezetőség tagjai azonban önállóságukat féltve elzárkóztak a közös munkától, de az évtized 

végére anyagi gondjaik szaporodása cselekvésre bírta őket. Belátták, hogy önerőből nem 

tudnak tartósan, megközelítőleg negyven gyermek ellátásáról gondoskodni. Megállapodást 

kötöttek dr. Ruffy Pállal és Bosnyák Zoltánnal, az Állami Gyermekmenhelyek vezetőivel havi 

tartásdíj fejében beutalt gyermekek neveléséről. A Menhely 6-12 éves protestáns vallású, 

„jobb” családból származó gyermekek elhelyezését ígérte, akikről az elemi iskola elvégzése 

után gondoskodott, sőt segítettek a Társaság által gondozott, hasonló korú gyermekek további 

sorsának rendezésében. A megállapodás értelmében húsz-huszonkét menhelyi gyermek 

fogadását tervezték a tíz fővárosi gyermek mellé, saját alapítványaik terhére öt-hat, 

hozzátartozóik költségére hat-nyolc növendéket, teljesen ingyen, saját forrásból nyolc-tíz 

                                                                                                                                                         
1077 Évkönyv. 1908. Ügyvivői jelentés. 8-9. o. Az alapító emlékére az egyik földjüket Kiss Áron földjének 
nevezték el.  
1078 A sorsjátékot 1905-ben kezdték szervezni. A főnyeremény 10 000 Korona értékű női ékszer volt, a második 
díj tulajdonosa tenyészállatokat és mezőgazdasági gépeket, a harmadik díjé Zichy Mihály 2000 Korona értékű 
festményét vihette haza, emellett számtalan kisebb nyeremény talált gazdára. Évkönyv. 1905. Ügyvivői jelentés. 
11. o.   
1079 Évkönyv. 1908. Ügyvivői jelentés 1908. évről. 12. o. 
1080 Évkönyv. 1909. Az ügyvivőség jelentése az 1909. évről. 13. o. 
1081 Évkönyv. 1908. Ügyvivői jelentés 1908. évről. 12-13. o. 
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rászoruló nevelését vállalhatták volna gond nélkül.1082 Az első évben a Menhely hat 

gyermeket utalt be a budaörsi Erzsébetházba.1083     

      

Sokasodó felhők 

 

 Az Erzsébetház fennállásának második évtizede baljóslatú, sokakat megrázó 

eseménnyel vette kezdetét. 1910 nyarán hatalmas vihar kerekedett, a hegyoldalban lezúduló 

víz és sár áttörte az üvegház egyik oldalát, a törmelék maga alá temette és megölte az egyik 

hét éves kisfiút, aki társaival és az ápolónővel az üvegházban keresett menedéket a hirtelen 

támadt zivatar elől. Ugyanez a felhőszakadás megsemmisítette az egész veteményeskertjüket, 

tönkretette a télre vásárolt szénájukat. Az előző évhez képest mind a templomi gyűjtések, 

mind a karácsonyi gyűjtőívek a tagdíjbefizetéssel együtt kevesebb bevételt eredményeztek. 

Újabb menhelyi gyermekeket csak a kimenő növendékek helyére vehettek fel korlátozott 

számban, így tizenkettőnél többet nem fogadhattak. Veszteségeiket ismét leghűségesebb 

pártfogójuk gróf Festetics Gyuláné pótolta, aki a szokásosnál nagyobb összeg átutalásával 

fedezte az elpusztult kert és a termény pótlásának költségeit.1084 

 A főépület állagának javítása minden pénzügyi nehézségük ellenére halaszthatatlanná 

vált, hiszen műszaki állapota, felszereltsége miatt gyermeknevelésre nem volt alkalmas. A 

legszükségesebb munkálatokat a Darányi Ignác közbenjárására kiutalt állami építési segélyből 

fedezték.1085 Elsőként új, mélyebb kútat ásattak és üzembe állítottak egy benzinmotoros 

szivattyút, a vízminőség sokat javult, de a csövek rossz állapota következtében még sokáig, az 

egész csőhálózat teljes cseréjéig, zavaros víz folyt a csapokból. A korrodálódott csöveket 

lassanként, szakaszosan cserélték. Az intézet orvosa figyelmeztette a vezetőséget, hogy a 

század elején létesített ideiglenes emésztőgödröt építessék át az előírásoknak megfelelően, 

mert veszélyezteti a lakók egészségét. Kifogásolta a központi fűtés hiányát, illetve, hogy az 

ötven-hatvan gyermek összesen két kádban tisztálkodik. A kocsiútról a főépületbe szintén 

átmenetinek szánt, fenyőfából készült lépcsőkön lehetett feljutni, ez az időjárás 

viszontagságai következtében teljesen elkorhadt, használata életveszélyessé vált. A fűtés és a 

világítás modernizálásának kivételével a legsürgetőbb átalakításokra a következő évben sor 

                                                 
1082 Évkönyv. 1909. Az ügyvivőség jelentése az 1909. évről. 9-10. o. 
1083  1918-ig az Állami Gyermekmenhely harmincnyolc gyermeket neveltetett a Nagypénteki Társaság 
intézetében, a Gyermekvédő Liga pedig kettőt. Évkönyv. 1909. Az Erzsébetház növendékei 1909-ben. 19-20. o., 
Évkönyv. 1917. Az Erzsébetház igazgató-tanítójának jelentése az 1917. évről. 18. o. 
1084 Évkönyv. 1910. Az ügyvivőség jelentése 1910. évről. 10-12. o.  
1085 11 250 Korona. Évkönyv. 1911. 11. o.  
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került. A munkálatok költségét a két legnagyobb összegű hagyatékból, Gelléri Szabó János és 

alistáli Laky Adolf szállományának őket illető részéből fedezték.1086 

 1911-ben a női választmány tagjai ismét cselekvésre szánták el magukat, az irányítást 

Elek Pálnéra bízták, akit ügyvivő elnöknőnek választottak meg. A férfi választmány Haypál 

Benőt, aki Kiss Áron halála óta az elnöki teendőket végezte, ügyvivő elnöknek nevezte ki.1087 

Az elnök kezdeményezésére az árvaházban műsoros majálist rendeztek a gyermekeknek és az 

úri társaságnak. A bevételt a játszótér felújítására, kibővítésére fordították. Székács Tivadarné 

a Lloyd Társulat dísztermében hangversennyel egybekötött teadélutánt rendezett.1088 A 

Belügyminisztérium kívánságára megjelentek a drezdai gyermekvédelmi kiállításon. A 

Nagypénteki Református Társaság alakulását, fejlődéstörténetét ismertették tablóikon, német 

nyelvű tájékoztató füzetükből ezerkétszáz példányt osztottak szét a látogatók között.1089 A 

pezsgőbb társasági élet, munkájuk szélesebb körű népszerűsítése nem maradt eredménytelen, 

hiszen több mint harminc új tag kérte felvételét, a tagdíjak és az adományok az előző évekhez 

képest örvendetesen növekedtek.1090 Vasadi Balogh Lajos gyúrói református lelkész az 

árvaházban tett látogatás után a Vértesalja című folyóiratban cikket közölt a Társaság 

gyermekvédő munkájáról, sőt gyűjtést indított a megsegítésükre.1091 A vezetőséget régóta 

aggasztotta, hogy a Társaságba fiatal tagok egyáltalán nem lépnek be, a női választmányt 

bízták meg a toborzómunkával. „Az-e, hogy oly sok egyesület van, a hol a mindkét nemű 

ifjúság szórakozást, mulatozást talál –míg a mi társaságunk ilyeneket nem rendez, vagy az-e, 

hogy a felekezeti jellegű számtalan egylet, kör stb. elvonja a fiatalságot az oly hazafias, az 

emberbaráti szeretetben gyökerező munkától, a hol nem kérdik: ki vagy? csak azt, hogy: 

miben segíthetlek!”1092 Úgy vélték, hogy a hölgyek más jótékony egyesületek tagjaiként 

ismertethetnék meg gyermekmentő munkájukat társnőikkel. Legfontosabbnak a sok fiatal 

leányt összefogó Lorántffy Zsuzsanna Egyesület pártfogásának megszerzését tartották, de 

szóba került a Budai Református Nőegylet és a Bethánia is. Keresték a kapcsolatot és az 

együttműködési lehetőséget a Református Ifjúsági Egyesülettel és a Bethlen Gábor 

Körökkel.1093 Bilkei Pap István teológus-növendékeivel, a Kálvin János Kör tagjaival 

meglátogatta az Erzsébetházat. A lelkes ifjak egymás közt gyűjtést rendeztek, ezért 

                                                 
1086 A két bőkezű támogató nevét az Erzsébetház falán emléktábla örökítette meg. Laky Adolf és Kiss Áron 
arcképét Gy. Takách Csaba festette meg. Uo. 18-19. o. 
1087 Uo. 5. o. 
1088 Uo. 10-11. o. 
1089 Uo. 19. o. 
1090 Uo. 11. o. 
1091 „Vértesalja társadalmi folyóirat segélyalapja” Évkönyv. 1913. 15. o. 
1092 Évkönyv. 1913. 11. o. 
1093 Évkönyv. 1912. Ügyvivőség jelentése. 10. o. 
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testületileg a Nagypénteki Református Társaság alapító tagjai lettek. A vezetőség a nagylelkű 

felajánlást úgy köszönte meg, hogy helyet biztosított a férfi választmányban a mindenkori 

ifjúsági elnöknek.1094 Az ifjúság körében indított akció ennél több eredményt nem hozott, 

fiatalok sem ekkor, sem később nem jelentkeztek. 

 1914-ben hunyt el Tisza Kálmánné, a Társaság egyik legrégibb támogatója. Jókay 

Jolán a budai Szilágyi Dezső téri templomban emlékünnepélyt szervezett a nagyasszony 

tiszteletére. Haypál Benő, Petri Elek és Balthazár Dezső mondtak beszédet a Tisza család 

tagjai és barátai előtt. Az elhangzott beszédeket az elhunyt életrajzával együtt a Társaság 

jelentette meg, az emlékfüzetek bevételéből alapítványt létesítettek.1095 

 A Társaság adminisztratív ügyeit egészen 1914-ig a vezetőségi tagok lakásán intézték, 

ebben az évben kapott egy szobát az ügyvivőség gondnoki irodának a Budai Egyházközség 

Szilágyi Dezső téri épületében.1096 

  A tavasz nagy megpróbáltatást tartogatott az Erzsébetház lakói számára. A vörheny 

minden óvintézkedés ellenére bejutott a szomszédos falvakból az árvaházba. A betegség a 

fertőzöttek szigorú elkülönítése mellett a gyermekek közel egynegyedét betegítette meg, a 

vezetőség az árvaházi ápolónő mellé egy másik szakképzett személyt fogadott fel, így a 

gondos ápolás következtében egyetlen gyermeket sem veszítettek el. A rendkívüli helyzet 

miatt az elemi iskolások záróvizsga nélkül fejezték be a tanévet.1097 

 A női választmány az év második felére számos összejövetelt, jótékony rendezvényt 

szervezett, de az első világháború kitörése meghiúsította a terveket. A Társaság a háború 

hírére a „szent háborúban szerencsétlenül járt” tagjaik, valamint pártfogóik árvái számára 

alapítványt tett, melynek kamataiból hét leány és hét fiú nevelési költségeit fedezhették.1098 A 

vezetőség a hadiárvák megsegítésére szólította fel a tagságot, e célból saját költségükre hatvan 

főre emelték fel a gondozott gyermekek létszámát. Kimondták, hogy a megüresedett helyekre 

kizárólag hadiárvákat vesznek fel nemre és vallásra való tekintet nélkül. Beszereztek tíz 

ágyat, illetve ugyanennyi gyermek felruházására elegendő ruhaneműt. A többletköltségek 

fedezésére a nevelési segélyek folyósítását beszüntették, vagy az összegeket jelentősen 

csökkentették, emellett más szigorú takarékossági intézkedéseket vezettek be. Elsőként két 

hadiárvát fogadtak be a rendes növendékek mellé, s további kettőt segélyeztek.1099 Hat 

                                                 
1094 Évkönyv. 1913. 15. o. 
1095 Évkönyv. 1914. 10-11. o. 
1096 Szilágyi Dezső tér 3. I. emelet 15. sz., a helyiségért évi 120 Korona bérleti díjat fizettek. Uo. 12. o. 
1097 Az 1914/1915-ös tanévben az elemi iskolába 42 bentlakó és 5 bejáró járt, az ismétlőiskola óráit 8 növendék 
látogatta. Uo. 16. o. 
1098 Uo. 9. o. 
1099 Uo. 13-15. o. 
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egykori növendéküket a vezetőség bevonulása hírére pénzsegélyben részesített.1100 Igyekeztek 

folyamatosan kapcsolatban maradni a harctéren küzdő volt növendékekkel, bibliákat, 

imakönyveket küldtek nekik.1101 Huszonöt gyermek elhelyezésére alkalmas nagytermüket 

felajánlották az Országos Protestáns Patronage Egyesületnek és a Gyermekvédő Ligának. A 

két nagy egyesülettől a terem berendezését és a tartásdíj fedezését kérték, a Nagypénteki 

Társaság az iskolai oktatás költségeit, illetve a tanári felügyelet biztosítását vállalta. Az 

együttműködés azonban a nevezett két egyesület érdektelensége miatt nem jött létre.1102 A 

hagyományos karácsonyi gyűjtés az állami tilalom miatt elmaradt, a gyűjtőíveket a 

legszűkebb körben, a régi pártfogók közt terjesztették.1103 

1915-ben a Nagypénteki Társaság tíz hadiárvát vett gondozásba.1104 A háború második 

évében a miniszterelnök az évi segélyt az államsorsjátékból kiutalt résszel toldotta meg, így a 

szokásos összeg kétszeresét utalta ki a Nagypénteki Református Társaságnak, a 

belügyminiszter és a közoktatásügyi miniszter a korábbi évekkel azonos összeget küldött. Az 

előirányzott alapítványi bevételek több mint kétszerese folyt be, a gyűjtések a 

körülményekhez képest jól sikerültek. A kedvezőtlen időjárás ebben az évben is nagy kárt tett 

a termésben, a helyzetet súlyosbította, hogy az intézeti kertész bevonulása után a kertészet 

szakszerű irányítás nélkül maradt, a munkákat a növendékek a tanítók útmutatásai alapján 

végezték. A háborús években ez a helyzet állandósult, sőt mivel napszámosokat sem tudtak 

felfogadni tovább rosszabbodott. 1915-ben május 14-én előbb befejezték a tanévet, hogy ne 

maradjanak el a kerti és a mezei munkákkal.1105 Az élelmiszerek ára az utolsó békeévhez, 

1913-hoz képest 50%-kal nőtt, de az inflációnál sokkal nagyobb gondot jelentett az árvaház 

ellátása élelmiszerekkel. A száraz főzelékféléket, a zsírt, a hús helyett használt tojást messzi 

vidékekről, Zemplénből, Baranyából, Tolnából tudták csak beszerezni.1106 A megyétől rossz 

minőségű, emberi táplálásra alkalmatlan lisztet kaptak, így az árvaház lakói csaknem 

ehetetlen kenyér fogyasztására kényszerültek. Az év második felében a főváros 

Közélelmezési Osztálya segítette az Erzsébetház élelmiszer-beszerzési ügyeit.1107           

                                                 
1100 Uo. 17. o. 
1101 Volt tanítójuk, Bucsay Lajos szerb hadifogságban súlyosan megbetegedett, ezért Olaszországba szállították, 
ahol nyoma veszett. Feleségét az árvaházban ismét ápolónőként alkalmazták, így nyújtottak kereseti lehetőséget 
és menedéket a kisgyermekét egyedül nevelő édesanyának. Évkönyv. 1916. 13. o. 
1102 Évkönyv. 1914. 13-15. o. 
1103 Uo. 13. o. 
1104 Évkönyv. 1915. Az Erzsébetház igazgatójának jelentése az 1915. évről. 16. o. 
1105 Uo.  
1106 Évkönyv. 1915. Gondnoki jelentés. 10-13. o. 
1107 Uo. 
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 Az 1916-os évet, éppen úgy, mint az előzőt a hallatlan drágaság ellenére nyereséggel 

zárták, sőt újabb takarékossági intézkedések bevezetésével sikerült felhalmozniuk némi 

vésztartalékot. A posta- és a nyomdai költségek mérséklése érdekében vékonyabb, csupán 

rövid áttekintést nyújtó évkönyvet adtak ki. A heti hat hústalan napot jelentő hadi élelmezés 

költségeihez gróf Festetics Gyuláné 500 Koronás adománnyal járult hozzá, a volt növendékek 

pedig filléres gyűjtést rendeztek az árvaház megsegítésére. Az intézetben az év folyamán 

hetvenkilenc gyermeket gondoztak. Az adminisztráció ekkorra duzzadt fel annyira, hogy 

szükségessé vált még egy irodai alkalmazott foglalkoztatása, de a megszorító intézkedések ezt 

nem tették lehetővé.1108 

 A háború harmadik éve csaknem kilátástalan helyzetbe taszította a Nagypénteki 

Református Társaság vezetőségét, az élelmezési gondok miatt egyre gyakrabban szóba került 

a gyermekek hazaküldése. Időnként sem lisztet, sem burgonyát nem tudtak beszerezni, ezért a 

sertéshízlaláshoz felhasznált darát szitálták át kenyérlisztnek. A minisztériumok, a főváros és 

a megyei hatóságok azonban az év második felében pártfogásukba vették az Erzsébetházat, 

így rövid időre valamelyest enyhültek a gondjaik.1109 

 Az élelmezési nehézségekhez más, az intézmény működését hasonlóan veszélyeztető 

beszerzési gondok társultak. Az árvaház erősen meszes vizének javítására szolgáló vegyszer a 

háborús hiánycikkek közé tartozott, így a rossz minőségű víz és az ún. „háborús szappan” a 

szokásosnál hamarabb tönkretette a ruhaneműket.1110 A pamutfonal és a cérna tartalékaik az 

év folyamán szinte teljesen elfogytak, ezért nagy nehézségekbe ütközött az elhasználódott 

ruhák javítása, pótlása. Aggasztotta a vezetőséget, hogy csupán egyetlen évre elegendő 

ruhaanyag-készletet sikerült felhalmozniuk, bár cérna nélkül nem sokat ért ez a mennyiség 

sem. A leányok kézimunka-oktatását a munkaanyag hiánya nehezítette, amíg lehetett a 

szétfejtett munkadarabokat újra felhasználták.1111 

 Fennállásuk huszonötödik évében, bár évforduló rendezésére nem nyílt lehetőségük, 

számos régi pártfogójuk adományozott kisebb-nagyobb összegeket az árvaháznak, de a 

Társaság 1129 tagjához újabbakat nem sikerült csatlakozásra bírni.1112 Ifjabb Haggenmacher 

Henrik emlékére, valamint Krausz Simon jóvoltából két nagy összegű alapítvánnyal 

gyarapodott a vagyonuk.1113 

 

                                                 
1108 Évkönyv. 1916. 9-10., 12-13. o. 
1109 Évkönyv. 1917. Az ügyvivő jelentése az 1917-ik évről. 11-12. o. 
1110 Uo. 15. o. 
1111 Uo. 13. o. 
1112 Uo. 17. o. 
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A Nagypénteki Református Társaság története az első világháború után 

 

A humanitárius egyesület első világháború utáni tevékenységét évkönyvek hiányában, 

az elsődleges források pusztulása, szétszóródása következtében csak vázlatosan lehet nyomon 

követni.1114 

Az 1917-ben kiadott, a korábbiaknál jóval vékonyabb, jubileumi évkönyvben 

statisztikai adatokkal mutatták be gyermekvédelmi tevékenységüket. A Társaság intézetében 

huszonöt év alatt 309 árva vagy félárva gyermeket neveltek, közülük 189-et saját költségen. 

Az alapítók elképzeléseinek megfelelően többségében szegény sorsú, iparos- illetve cseléd- 

vagy földműves származású szülők gyermekei nyertek felvételt a gyermekotthonba, de 

református lelkészek és tanítók árvái is bekerültek.1115 A főváros alapítványa 55 gyermek 

eltartási költségét fedezte, az Állami Gyermekmenhely 38 főt utalt be az Erzsébetházba, a 

Gyermekvédő Liga pedig két rászorulót, hozzátartozók fedezték huszonöt gyermek eltartási 

költségeit.1116 

Források nélkül, későbbi utalásokra támaszkodva kimondható, hogy a Nagypénteki 

Református Társaság vezetőségét az első világháború után csaknem egy évtizedig a hasonló 

szellemiségű, azonos vagyoni helyzetű egyletekre nehezedő súlyos problémák szorongatták, 

ezek megoldására törekedtek. A Társaság hadikötvényekre váltott 272 000 Koronás teljes 

ingóvagyona,1117 azaz az alapítás óta tett alapítványok, hagyományok gyorsan 

elértéktelenedtek, az intézmény működését kizárólag adományokból, elsősorban a református 

egyházközségek gyűjtéseiből tartották fenn.1118 A háború után az árvaház befogadóképességét 

átalakítással megnövelték, hogy minél több rászoruló gyermeknek adhassanak 

menedéket.11191919 és 1929 között harmincegy hadiárvát gondoztak az Erzsébetházban, 

mivel a vezetőség szerződésben vállalta a Hadigondozó Hivatal által kiutalt árvák nevelését és 

oktatását szabott tartásdíj fejében, így a legnehezebb években sem szüneteltették az 

                                                                                                                                                         
1113 Uo. 13. o. 
1114 A Társaság egészen a világháború végéig aprólékos pontossággal vezetett tagkönyvébe az utolsó tagot 1919. 
XII. 31-én jegyezték be. A könyvet 1930. I. 1-én kezdték el ismét vezetni, de a tagdíjak befizetését már nem 
tartották nyilván, így erről már nem ad felvilágosítást. BE. Nagypénteki Református Társaság Tagjainak 
Névkönyve. II. kötet 1001-1972. 1684-1691. szám 
1115 198 gyermek iparos családból, 37 földműves és cselédcsaládból, 11 református lelkészcsaládból, 8 pedig 
tanítócsaládból származott. Évkönyv. 1917. 18. o. 
1116 Ez alatt az idő alatt három gyermek hunyt el az árvaházban.  
1117 A/1.b. 1189/1936. Nagypénteki perselypénz kiutalás. A Nagypénteki Református Társaság kérvénye. 
1118 A/3. 2. d. A Nagypénteki Református Társaság kérőlevele 1928 decemberében. 
1119 A/1.b. 1189/1936. Nagypénteki perselypénz kiutalás. A Nagypénteki Református Társaság kérvénye. 
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árvanevelést.1120 Az évtized közepén, az állami segítség mellett sem voltak képesek a 

szokásosnál több diák nevelési költségeit biztosítani, az évi létszámot hamarosan ez alá, 

vagyis hatvan főre csökkentették.1121 Így írt az ínséges években eltöltött árvaházi életéről 

Vizaknai (Windisch) Tamás református lelkész, az egykori növendék egyik levelében: „[…] 

Szüleim korán elhalván: 1922-ben, 10 éves koromban kerültem „társadalmi gondozásba”: a 

Nagypénteki Református Társaság kamaraerdei árvaházába. Te, hogy mi ott mit éheztünk! 

Volt, hogy a fagyos földből kikotort nyers marharépát – ha hozzájutottam – csemegeként 

ettem. De akkor mindenki éhezett! Bár mindennap megvolt – a hallatlanul kicsinyke – 

kenyerünk. […] Mit fáztunk mi! […] S tudja Isten: ott nekem mégis jobb volt, mert: volt ige is, 

tehát: lélek. Most ez hiányzik. […]”1122     

Az Erzsébetházon és a melléképületeken nagyobb javítási munkákat utoljára a háború 

előtti években végeztek, már az 1917-ben kiadott évkönyvben halaszthatatlan karbantartási 

munkákról számolt be az igazgató, de ezeket hosszú időre elhalasztani kényszerültek. Az 

1920-as évek derekán még mindig malomszegi Elek Pálné látta el az ügyvezető elnöknői 

feladatokat, ebben gróf Festetics Andorné és báró Kemény Kálmánné elnöknők segítették.1123 

1928-ban, Haypál Benő halála után, dr. Petri Pált, Petri Elek református püspök fiát 

választották meg elnöknek, aki 10 000 Pengős adóssággal vette át a Társaságot. A már-már 

lakhatatlanná vált épületek felújítását nem halaszthatták tovább, ehhez további 20 000 Pengő 

kölcsönre volt szükség. 1928 nyarán az elnök javaslatára a közgyűlés modernizálta a húsz éve 

változatlan alapszabályokat, a gazdasági helyzetnek megfelelően módosították a tagdíjak 

összegét.1124 1929-ben a hatalmas adósságteher alatt csaknem összeroskadt a Társaság, szóba 

került a gyermekvédelmi munka feladása és a feloszlatás.1125 A tagok azonban az Erzsébetház 

hatvannégy kis védence közül egyet sem kívántak elbocsátani,1126 sőt a nevelés színvonalának 

fenntartása érdekében úgy döntöttek, hogy saját elemi- és ismétlő iskolájukat nem adják fel, 

ezért az alkalmazottak létszámának csökkentésével, az egyes feladatkörök összevonásával 

                                                 
1120 Mándoky K.: Adatok az idegen intézetekben elhelyezett hadiárvákról. 90. o., Hepp-Baján J.: A hadiárvákat 
gondozó állami és idegen intézetek jövője. 1917. végéig huszonkilenc hadiárvát fogadtak be a budaörsi 
gyermekotthonba, 1918-ban még tizenhatan nevelkedtek a Nagypénteki Társaság felügyelete alatt. A hadiárvák 
mellett öt Erdélyből menekült gyermeknek is otthont adtak. Évkönyv. 1917. 18. o. 
1121 Az Erzsébetházba ez idő szerint harminc leányt és ugyanennyi fiút vehettek fel, az iskolába bejáró tanulók 
száma a tizennégyet nem haladhatta meg. Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis kézikönyve. 525. o. 
1122 VT. Vizaknai Tamás Varga Domokosnak. 1982. I. [?].  
1123 Forgács Gy.: A belmisszió és a cura pastoralis kézikönyve. 233. o. 
1124 Kimondták, hogy a rendes- és a pártoló tagok belépési nyilatkozatukban öt évre vállalnak kötelezettséget, ha 
az utolsó év végéig kilépési szándékukat nem jelzik, az automatikusan újabb öt évre meghosszabbodik. 
Alapszabályai. 1928. A társaság tagjai. 8. par. 
1125 RL. A/3. 2. d. Dr. Petri Pál dr. Porcs Istvánnénak. 1930. II. 15. 
1126 RL. A/3. 2. d. Nagypénteki Társaság 1929. decemberi gyűjtőíve. 
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szorították le a kiadásokat.1127 Az árvaház élére Molnár Imre helyett új, fiatalabb igazgatót 

neveztek ki, hogy a személyi változás Petri Pál programjával összefüggésben történt-e, vagy 

attól függetlenül, az a forráspusztulás következtében örökre homályba vész. Glockner Konrád 

1944-ig, amíg nevelőmunka folyt, állt az intézmény élén igazgató-tanítóként.1128 Az új elnök 

az év első hónapjára jótékony célú hangversenyt szervezett, levélben kérte fel a református 

értelmiség képviselőit a segítségnyújtásra.1129 Felhívásokat tett közzé, melyekben ismételten 

hangsúlyozta, hogy a Társaság nevében a „református” jelző csupán jelképes, azt fejezi ki, 

hogy a „Budai Református Egyháznak hét egyszerű, istenfélő, kegyes szívű tagja 

alapította.”1130 Petri Pál fáradozásait siker koronázta, számos, a jótékony munka iránt 

elkötelezett, köztiszteletben álló reformátust győzött meg munkájuk szükségességéről. Ekkor 

jelentkezett a rendes tagok sorába Ravasz László püspök és hitvese, dr. Patay Pál, dr. Szászy 

Béla a feleségével, özvegy Székács Tivadarné, dr. Puky Endre képviselőházi alelnök, 

valamint dr. Porcs István egyházkerületi ügyész.1131 

1930-ra vagyoni helyzetük lehetővé tette, hogy az árvák ruhatárát és az otthon teljes 

ruhanemű-készletét megújítsák. Dr. Petri Pál úgy vélte, hogy a Nagypénteki Társaság 

munkáját nem elég az istentiszteleteken megjelent hívők előtt népszerűsíteni, hanem célszerű 

évente egyszer rangos társasági esemény keretében adakozásra szólítani az úri közönséget. Az 

operaelőadás „fényes anyagi és erkölcsi sikere” indította arra a vezetőséget,1132 hogy egészen 

1943-ig minden évben jótékony előadásokat rendezzen az Operaházban.1133 

A század harmadik évtizedének elejére rövid időre megszilárdult a Nagypénteki 

Társaság anyagi helyzete, sőt hagyományokból némi tartaléktőkére tettek szert, de az újabb 

világméretű gazdasági válság ismét bizonytalanságba jutatta az árvaházat. A vezetőség a 

                                                 
1127 RL. A/1.b. 1189/1936. Nagypénteki perselypénz kiutalás. A Nagypénteki Református Társaság kérvénye.  
1128 Glockner (később Gergely) Konrád Szekszárdon végzett középiskolai tanulmányai befejezése után a pápai 
tanítóképzőbe nyert felvételt. Diplomáját 1913-ban szerezte, majd Mórágyon kezdett tanítani. Az első 
világháborúban fogságba eséséig az olasz fronton harcolt, tetteit Ezüst Vitézségi Éremmel és tiszteletbeli zászlós 
cím adományozásával ismerték el. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára. Harmadik 
Körzet. 298. o., Többször pályázott az Országos Protestáns Árvaház igazgatói posztjára. EOL. 68. 1-8. cs. 
passim.  
1129 RL. A/3. 2. d. Dr. Petri Pál dr. Porcs Istvánnénak. 1928. XII. 7. 
1130 RL. A/3. 2. d. Felhivás! 1929. X. 
1131 BE. A Nagypénteki Református Társaság Tagjainak Névkönyve. II. köt. 1731-1876. szám 
1132 Az első előadásról így számolt be az elnök: „A társaság operaelőadása fényes anyagi és erkölcsi sikerrel 
végződött. Ebben a szép eredményben nagy része van annak, hogy a hölgyek és urak megjelenésükkel, anyagi 
támogatásukkal és propagandájukkal az előadás sikerét hathatósan elősegítették.” RL. A/3. 2. d. Dr. Petri Pál 
dr. Porcs Istvánnénak. 1930. XII. 23. 
1133 RL. A/3. 2. d. Dr. Petri Pál dr. Porcs Istvánnénak. 1930. II. 15. Az első előadást, melyen a Törpe gránátos és 
a Diótörő került színre 1930. III. 23-án tartották. A tagok és a pártfogók 1931-ben a Pesti Karnevált és a 
Mályvácska királykisasszonyt, 1933-ban a Magyar Rapszódia (premier) és az Elsner Fanny című baletteket, 
1936-ban a Hubay csárdajelenetet és az Önző óriást 1939-ben a Mosoly országát, 1940-ben a Cigánybárót, 1943-
ban a Garabonciást tekinthették meg. Uo. Meghívók. 
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második világháború végéig évről évre az egyesület fennmaradásáért harcolt. Az első években 

szigorú takarékossági intézkedések elrendelésével a kiadásokat az 1929. évi „karcsúsított” 

költségvetés csaknem felére szorították vissza. A legnagyobb összeget ismét az alkalmazottak 

elbocsátásával takarították meg, végül csak az igazgató-tanító és felesége, a másik tanító és az 

ápolónő maradt az Erzsébetházban. A feladatokat e négy alkalmazott között osztották el. 

Glocknerné, az árvaanya nevelői-felügyelői munkaköre mellett átvette a háztartás irányítását, 

az ápolónő ideje nagyobb részében a gyermekekre ügyelt. Ketten végezték a korábbi varrónő 

feladatait, vagyis feleltek a gyermekek ruházatáért, javították a ruhaneműket, sőt egyes 

darabokat ők maguk varrtak. A takarékossági program ellenére rendszerint veszteséggel 

zárták az éveket, a hiányzó összeget az évtized elején felhalmozott tartalékokból pótolták.1134 

Árvaházuk elemi iskoláját a Budai Református Egyházközség felügyelete alá helyezték, hogy 

hivatalosan is felekezeti jellegűnek nyilvánítva állami támogatásban részesüljön.1135 

 Súlyosbította gondjaikat, hogy Petri Pál, miután 1935 tavaszán kinevezték a nagy 

érdemeket szerzett Országos Gyermekvédő Liga igazgatójának, elnöki tisztségéről 

lemondott.1136 Az ősszel tartott közgyűlésen Jalsoviczky Károlyt1137 kérték fel az egyesület 

irányítására.1138 Szinte az új elnök hivatalba lépésével egy időben fogyott el a Társaság 

tartaléktőkéje. A legnagyobb szigorral végrehajtott megszorító intézkedésekkel sikerült az 

évtized második felében nagyobb veszteségek nélkül lezárni az éveket.1139  A jövő miatt 

aggódó vezetőség bízott benne, hogy a református árva gyermekek megmentéséért végzett 

munkájukat az egyház nagyra becsüli, ezért kérvényezték a püspöktől a budapesti és a 

környékbeli nagypénteki perselypénzek teljes összegének átengedését.1140 Szabó Imre esperes 

támogatta a kérést, Ravasz László azonban elutasította, mivel „az egyházközségek elleni jogi 

                                                 
1134 RL. A/1.b. 1189/1936. Nagypénteki perselypénz kiutalás. A Nagypénteki Református Társaság kérvénye. 
1135 A Budai Egyházközség presbitériuma 1934. XII. 3-án hozott 7. számú határozatában elfogadta az iskolát és 
vállalta a felügyeletét. RL. A/3. 2. d. Előadói ív az 1935. III. 16-i egyházmegyei tanácsülésre. 
1136 RL. A/1.c. Petri Pál Ravasz Lászlónak. 1935. IV. 6. 
1137 Dr. Jalsoviczky Károly a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium II. Ügyosztályán tanácsosként a protestáns 
és más nem katolikus felekezetek ügyeivel foglalkozott. Az 1930-as évek közepén az Elnöki Ügyosztály 
főnökének nevezték ki, emellett a Magasművelődési (III.) és Felsőoktatási (IV.) Ügyosztályt felügyelte. 
Munkakörébe tartozott a külföldi kulturális és tanügyi törvényhozás figyelemmel kísérése, a külföldi tankönyvek 
magyar vonatkozásainak ellenőrzése. 1939-ben államtitkárnak nevezték ki. A Színművészeti és Filmművészeti 
Kamara Országos Színművészeti és Filmművészeti Tanácsának elnöki tisztségét töltötte be, az Országos 
Közművelődési Szövetségben igazgatótanácsi tag, a Turáni Társaságban pedig választmányi tag volt, de a 
Magyar-Német Társaság munkájában is részt vett. 1936-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 
Magyarország Közhivatalainak cím- és adattára. (1931-1932.) 96. o., Magyarország Közhivatalainak cím- és 
adattára. (1938.) 90-91. o., Az 1944. évi Magyarország Tiszti Cím- és Névtára Pótfüzete. 726. o., 731. o., 734. 
o., 780. o., 783. o.,      
1138 RL. A/3. 2. d. Meghívó az 1935. X. 25-én tartandó közgyűlésre. 5. tárgypont: elnökválasztás. 
1139 1937-ben a Nagypénteki Református Társaság összes bevétele 34 189 Pengő volt, kiadása 34 160 Pengő. 
Horony Pálfi A.: A jótékony egyesületek működése Budapesten. 110., 118. o. 
1140 RL. A/1.b. 1189/1936. Nagypénteki perselypénz kiutalás., 591/1936. Szabó Imre Ravasz Lászlónak. 1936. 
III. 28. 
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erőszaktételnek” ítélte. Csupán azt engedte meg, hogy nagypénteken a templomokban külön 

felcímzett perselyben gyűjtsenek a Társaság árváinak.1141 Gyermekvédelmi munkájuk 

költségeit jelentős egyházi vagy állami támogatás nélkül,1142 az árvák javára hagyományozott 

ingatlanaik eladásából fedezték.1143   

Az 1940-ben szétküldött karácsonyi adománykérő levél tanúsága szerint a 

gondozottak évi létszámát hatvanötről ismét hatvan főre szállították le.1144 Az épület 

fenntartása, lakóinak ellátása minden eddiginél nagyobb erőfeszítést kívánt a vezetőségtől. 

Ebben az évben először karácsonyra nem csak pénzadományokat, hanem természetbeni 

ajándékokat, s főként ruhaanyagot kértek a református hívektől.1145 

Az Erzsébetházban a második világháború évei alatt sem szünetelt a nevelőmunka, 

valahogyan mindig sikerült a működéshez szükséges feltételeket előteremteni. A 

gyermeklétszám alakulásáról adatok nem maradtak fenn, csak az biztos, hogy 1944 őszén a 

főváros és a Társaság közel fél évszázados megállapodása még érvényben volt, azaz tíz 

gyermeket neveltettek a budaörsi intézményben.1146 A nevelőszemélyzetet és a növendékeket 

a vezetőség az ostromgyűrű közeledtekor Budapestre költöztette.1147 Az őrizetlenül maradt 

budaörsi épületet kifosztották, rövid időre katonák költöztek be,1148 a Társaság anyagi 

tartalékok nélkül nem indíthatta újra az árvaházi munkát. Az erősen megfogyatkozott tagság – 

többségük a Budai Egyházközség tagja – évente befizetett csekély tagdíja még valamiféle 

szűk körben folytatott gyermekvédelmi munka költségeit sem fedezte volna. Ötletként 

felmerült a budaörs-kamaraerdei épület használatba adása a Vöröskeresztnek, de végül ez a 

terv sem valósult meg.1149 Jalsoviczky Károly fővárosi lakása az ostrom alatt megsemmisült, 

                                                 
1141 RL. A/1.b. 1189/1936. Nagypénteki perselypénz kiutalás. Ravasz László Szabó Imrének 1936. IV. 11. 
1142 Az állam 1937-ben (más évekből nem áll rendelkezésre adat) az öt menhelyi gyermek eltartási költségeinek 
(1476 P) fedezésén túl mindössze 204 Pengőt utalt ki a Társaság munkájának támogatására. Összehasonlításként 
megemlítem, hogy a nevezett évben egy gyermek éves tartásdíja 526 Pengőt tett ki.  Horony Pálfi A.: A jótékony 
egyesületek működése Budapesten. 146-147. o. 
1143 RL. A/3. 2. d. Meghívó az 1937. VI. 18-án tartandó közgyűlésre. 5. tárgypont: a budafoki Verseny utcai 
ingatlan eladása, Meghívó az 1938. IV. 22-én tartandó közgyűlésre. 5. tárgypont: a csabdi ingatlan eladása. 
1937-ben a Nagypénteki Református Társaság 69 000 Pengő értékű ingatlant birtokolt, értékpapír- és 
készpénzvagyona elenyésző. Az ingó és ingatlanvagyonuk a nevezett évben 79 000 Pengőt tett ki, de 13 356 
Pengős tartozás terhelte. Horony Pálfi A.: A jótékony egyesületek működése Budapesten. 126-127. o.  
1144 1937-ben hatvanöt gyermek lakott az árvaházban, közülük tíz gyermek eltartási költségeit Budapest, öt 
gyermekét az állam, további kilenc növendékét a hozzátartozók fedezték. Horony Pálfi A.: A jótékony 
egyesületek működése Budapesten. 146-147. o. 
1145 A/3. 2. d. Karácsonyi adománykérő levél 1940. decembere. 
1146 A főváros gyermekenként napi 4 Pengőt fizetett a társaságnak, az inflációt figyelembe véve 1944. október 1-
től az összeget 5 Pengőre emelte. BFL. 1507.a. 7. kisdoboz. Nagypénteki Református Társaság elhelyezési 
ügyei. 1944. 120-II-1. 
1147 Filipszky I.-Kiss I. G.: Budaörs Wuders Helytörténeti Kislexikon. 9. o. 
1148 Horváth Magdolna –Gergely Konrád utolsó munkatársa- budaörsi tanítónő szóbeli közlése. 
1149 A/3. 2. d. Meghívó az 1946. V. 31-én tartandó közgyűlésre. Tárgy: a kamaraerdei árvaház használatba adása 
a Vöröskereszt részére. 



 240

ezért vidékre költözött. A Társaság ügyeinek intézését Haypál Béla alelnök, dr. Fülöp György 

gondnok és Pintér Lajos pénztárnok vállalta. Az elnök 1946-ban lemondott tisztségéről, mivel 

egyáltalán nem vett részt a vezetőség munkájában, de lemondását nem fogadták el.1150 

Nem tudni milyen célból kezdett a Nagypénteki Református Társaság vezetősége 1948 

tavaszán tagtoborzó akcióba. Míg az előző évtized derekán száznyolcvannégy tagjuk volt,1151 

addig 1944 nyarán már csak százharminckettő, közülük huszonketten csak az éves tagdíj felét 

fizető úgynevezett pártoló tagok.1152 1945 és 1947 között egyetlen új tag sem jelentkezett, így 

a taglétszám 1948 nyarára száztizenegy főre (három alapító-, nyolcvankilenc rendes- és 

tizenkilenc pártoló tagra) csökkent.1153 Áprilisban négy, augusztusban tizenegy református 

értelmiségi kérte felvételét a tagok sorába,1154 ez a szám csaknem azonos az 1940 és 1944 

között belépett tagok számával. A hivatalosan még létező egyesület kamaraerdei ingatlanának 

hasznosítására – valamint egyházi tulajdonba vételére – tudtukon kívül tervet készített elő a 

Pestkörnyéki Egyházmegye, de a dunamelléki püspök és az egyházkerületi közgyűlés 

indítványukat nem vette figyelembe.1155 Ezzel egy időben hívatták be a 

Belügyminisztériumba Haypál Bélát beszámolni ingatlanaikról, vagyoni helyzetükről és 

tevékenységükről. Az alelnök a megbeszélésen bemutatta a decemberre kitűzött feloszlatás 

kimondását tárgypontként feltüntetett közgyűlési meghívót, így a tárgyalások hamar véget 

értek. Az első közgyűlés a megjelentek csekély száma miatt határozatképtelen volt. A 

második közgyűlésen, 1948. december 22-én a tagok a korszellemnek engedve 

megállapították, hogy a református egyház hivatalos állásfoglalásának értelmében a 

szeretetmunka kinőtt az egyesületi keretből, gyülekezeti-/országos feladattá vált, melyet az 

egyetemes egyház intézményein keresztül irányít. A jövőben is szerették volna a budaörsi 

szeretetház „egyházi irányzatát fenntartani és a szeretet evangélium szerinti munkájának 

további folytathatására a lehetőséget biztosítani,” ezért az állami hatóságokat megelőzve 

                                                 
1150 BFL. XXI. 519. 158/1949. 4. o. 
1151 Dobrovits S.: Budapest egyesületei. 127. o. 
1152 Alapszabályai. 1928. 7. par. d. 
1153 BE. A Nagypénteki Református Társaság Tagjainak Névkönyve. II. köt. 
1154 Fejérváry Zoltán (református lelkész), Dobos Károly (református lelkész), dr. Nagy József (orvos), Nagy 
József (számviteli főtanácsos), dr. Fodor Rezső (állami számvevőszéki főtanácsos), dr. Németh Béla (ügyvéd), 
dr. Domján János (református lelkész), Takách Harold (egyetemi tanár), Misley Sándor (építész), Lányi 
Zsigmond (főszerkesztő), dr. Földes Papp Károly (református lelkész), dr. Nagy Miklós (ny. min. oszt. főnök), 
dr. Kiss János (iskolaigazgató), Vígváry László műszaki igazgató, Juhász András (asztalos). BE. A Nagypénteki 
Református Társaság Tagjainak Névkönyve. II. köt. 
1155 RL. A/1.b. 3889/1948. Nagypénteki árvaház egyházi kezelésbe vétele. Püspök Benkő István Esperesnek. 
1948. XI. 30. 
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vagyonukat a Budai Református Egyházközségre ruházták át,1156 amely az alapítástól kezdve 

lelkipásztorai – előbb Haypál Benő, majd Haypál Béla – irányítása alatt anyagi és erkölcsi 

támogatásával minden időben pártfogolta az árvák ügyét. Bíztak benne, hogy Haypál Béla és 

a gyülekezetéhez tartozó régi tagok nem feledkeznek meg a nagypénteki szellemiségről, s 

lehetőségeik szerint tovább haladnak a megkezdett úton.1157 

A kamaraerdei ingatlanegyüttes azonban hamarosan állami tulajdonba került, az 

épületben különálló lakásokat alakítottak ki.  Egyedül az árvaház elemi iskolájában indult újra 

a tanítás, Gergely Konrád, a volt árvaházi vezető állami alkalmazottként egy másik tanítóval 

tanította a diákokat. Az iskolát az idős igazgató nyugdíjba vonulása után 1957-ben 

bezárták.1158   

                        

  

  

 

 

                                                 
1156 A közgyűlés feloszlatását és a vagyonátruházását kimondó közgyűlési határozatot a Belügyminisztérium 
1949. március 16-án az 548.185/1949-IV-3. számú leiratában jóváhagyta. BFL. IV. 1409.k. Egyesületi 
nyilvántartások 1945-1949. 4. d. Nagypénteki Református Társaság.  
1157 BFL. XXI. 519. 158/1949. 1-5. o.  
1158 Horváth Magdolna budaörsi tanítónő szóbeli elbeszélése, aki 1955-ben pályakezdőként került Gergely 
Konrád mellé. 
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Országos Református Szeretetszövetség 
 

Kiss Ferenc gondolatai az egyházi karitatív tevékenység modernizálásáról 

 

Kiss Ferenc1159 a Debreceni Tudományegyetem Hittudományi Karának 

Lelkipásztorkodás Tanszékén tanított, elképzeléseit az egyház karitatív-szociális 

tevékenységéről, a szegények és elesettek felkarolásáról már ebben az időszakban kialakította. 

Nem riadt vissza a szervezéstől, hanem hozzálátott javaslatai gyakorlati megvalósításának. 

Létrehozta a nyíregyházai és a hajdúböszörményi kálvineumokat, amelyek megoldották a 

lelkészárvák elhelyezésének és nevelésének problémáit. 1930-ban, hetven éves korában 

vonult nyugdíjba, de nem nyugalomba, hiszen rögtön belefogott elméleti koncepciói 

megvalósításába.  

Véleménye szerint a „szeretetmunka végcélja az egzisztenciális talpraállítás, az 

egyesek élethiányainak végleges pótlása, akadályainak elhárítása s az önálló gazdasági 

személyek létrehozása.” Felvetődött a kérdés, hogy ki, vagy kik végezzék az önálló 

egzisztenciákat teremtő szeretetmunkát. A gyülekezeti elvből kifolyólag elsősorban magának 

a gyülekezetnek kötelessége az elesettek gyámolítása presbitériumuk, nőszövetségük, 

missziói- vagy más bizottságuk útján. Ahol pedig a helyi gyülekezetben csak néhány árva, 

illetve agg él, ott a gyülekezetek magasabb szervezeti egységeinek vagyis az 

egyházmegyéknek, az egyházkerületeknek, az egyetemes egyháznak kell olyan intézetek 

létesítését és fenntartását biztosítani, amelyekbe az illetékes gyülekezetek intézeti tartásra 

szoruló tagjait helyezhetik el. 

 A jótékony munkában valójában tapasztalatlan Kiss Ferenc kialakított egy utat, 

amelyen haladva megújulhat az egyház karitatív tevékenysége, s a 20. század új igényeihez 

alkalmazkodó intézményrendszer épülhet ki. A század új elvárásainak és igényeinek 

megfelelő karitatív tevékenységet az egyesületek magukra hagyva, központi támogatás nélkül 

nem képesek folytatni. „Nincs olyan egyesület, amely az egyházat pótolhatná, vagy 

mentesíthetné a szeretet-tevékenység intézményes megszervezésétől és végzésétől.” 

                                                 
1159 1862-ben Kenderesen született. Debrecenben, majd Bécsben végezte teológiai tanulmányait. 1893-tól 
Földesen, 1899-től pedig Püspökladányban dolgozott lelkészként. A Tiszántúli Egyházkerület tanácsbírája, 
főjegyzője (1912-1922), az Alsószabolcs-Hajdúvidéki Egyházmegye esperese. A Debreceni Tudományegyetem 
Hittudományi Karának Lelkipásztorkodás Tanszékén tanított 1914-től, 1928-1929-ben a Hittudományi Kar 
dékánjaként tevékenykedett, őt választották meg először az egyetemen rector magnificusnak. 1929-ben lett a 
pécs-soproni egyetem díszdoktora. A második, a harmadik és a negyedik budapesti zsinaton választott rendes 
tagként vett részt. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja 1913-tól. 1920 és 1922 között 
nemzetgyűlési képviselő volt.  MREZSLT. 3. d.     
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Magyarországon ezt a segítő munkát sajátos viszonyaink miatt végezték egyesületek, 

szövetségek, közösségek, ennek egyik okát a külföldi példák alapján megindult, a gyülekezeti 

elvet még jobban elhomályosító belmisszióban vélte felfedezni.1160 A magyar reformátusok 

„egyházi élete elcserjésedett az egyesületekben,”1161 mivel számtalan egyesület szerveződött 

az elesettek gondozására. A református, jótékony egyesületek túlságosan sokfélék voltak, 

részben egymás munkáját keresztezték, időről-időre oktalan vetélkedés alakult ki köztük, 

sokukat „a jóindulatú, ámde tehetetlen dilettantizmus bájos naivitással társulva 

jellemezte.”1162 Több egyesület pedig csak nevében viselte a református jelzőt, mert 

célkitűzései eltértek, vagy éppen pont ellentétben álltak az egyház hivatalos programjával. A 

számtalan egyesület, a sok segélyre szoruló kimerítette és elkedvetlenítette a legjobb 

szándékú adakozókat is. A gyűjtések számát kívánatosnak ítélte csökkenteni, és észszerűen 

megszervezni, ezáltal tehermentesítve a segíteni szándékozókat. A gyűjtések jövőbeli 

alapelvét az „egy esztendőben egyszer egy helyre” mottóban fogalmazta meg röviden.1163 

A körülmények az 1930-as évek elején még nem tették lehetővé, hogy „a magyar 

reformátusok szociális apostola”1164 nyíltan beszéljen valódi céljairól, ezért az eljövendőre 

vonatkozó terveit csak a vele egyetértő Ravasz Lászlóval és Makkai Sándorral osztotta 

meg.1165 Ő is a hagyományos úton haladva igyekezett megvalósítani modernizáló 

elképzeléseit, azaz református egyesület alapítását javasolta. Azonban egyetlen percig sem 

gondolt arra, hogy a születendő szervezet által végzett munka mindvégig egyesületi 

tevékenység maradjon, hanem ezt a létformát köztes állapotnak tekintette. Felkészülési időt 

adott az egyháznak, hogy ez alatt kellően éretté válva a megfelelő pillanatban átvehesse a 

szeretetmunka végzését és egységes irányítását.1166  

 

Az Országos Református Szeretetszövetség (ORSZ) születése 

 

Az Országos Református Lelkészegyesület (ORLE) 1930 őszén tartott közgyűlése 

Kiss Ferenc kezdeményezésére foglalkozott egy Országos Református Védőszövetség 

megalakításának eszméjével, sőt a megvalósításáról határozatot hozott. Az új egyesület célja 

                                                 
1160 MREZSLT. 47. 5. d. A szeretetmunka elvi szempontjai. Kiss Ferenc előadásának kézirata. 
1161 MREZSLT. 47. 5. d. A debreceni református egyház is bekapcsolódik a Szeretetszövetség munkájába. 
Debreczen. 1934. V. 20. 17. o. 
1162 MREZSLT. 47. 5. d. Kiss Ferenc rádióbeszéde, év nélkül. 
1163 Uo. 
1164 Magyar Értesítő. Protestáns egyházi, egyháztársadalmi és iskolai kőnyomatos hirlaptudósító ujság. 1947. 
XII. 4. XI. évf. 227.sz. 236.o. 
1165 MREZSLT. 47. 5. d.  A szeretetmunka elvi alapjai. 
1166 MREZSLT.  47.  5. d.  A szeretetmunka elvi szempontjai. 
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az egyetemes egyház védelme és irányítása mellett az egyház szociális és karitatív 

kötelességei iránt az érdeklődés felkeltése szélesebb körben, a feladatok megállapítása, az 

anyagi eszközök előteremtése, a munka minél lelkesebb és eredményesebb elvégzése. Az 

Egyetemes Konvent Elnöki Tanácsa a célkitűzést helyesnek, a megvalósítást szükségesnek 

ítélte, de bizonyos kérdésekben fenntartásai voltak. Egyrészt azért, mert a Védőszövetség 

céljai teljesen azonosak voltak az egyetemes egyház által végzendő szociális és karitatív 

feladatokkal, melyeknek kizárólagos végzését tőlük függetlenül, valamilyen egyesület által 

nem találták összeegyeztethetőnek az egyház fogalmával. Másrészt attól tartottak, hogy az 

ORLE közreműködésével szerveződő Védőszövetség nem számíthatna a már működő 

egyesületek önkéntes csatlakozására. Harmadrészt, mivel egy, az összes konfirmált személyt 

magába foglaló s adományaikból táplálkozó szövetség nem rendelhető az egyháztól 

független, egyháztársadalmi egyesület hatósága alá. Az Elnöki Tanács, noha észrevételeivel 

együtt visszaküldte a javaslatot, megbízta a Kálvineum igazgatótanácsát az új 

egyháztársadalmi szerveződés előkészítésével, az alapító tagok toborzásával és az alakuló ülés 

lebonyolításával. A Védőszövetség1167 kettős elnökség alatt működhetett volna. Lelkészi 

elnökét az ORLE, világi elnökét a Konvent választja. Az ügyeket vivő igazgatóválasztmány 

egyik harmadát a Konvent, másikat az ORLE, harmadik harmadát pedig a Védőszövetség 

közgyűlése jelölhette ki. Az ORLE-nek biztosított nagy befolyást azzal indokolták, hogy a 

kezdeményezés innen indult ki, illetve a megvalósítás a lelkészek együttműködése nélkül 

elképzelhetetlen.1168 Kiss Ferenc azonban ügyes taktikázással sikeresen visszaszorította az 

ORLE fokozott befolyására irányuló törekvéseket.1169 Az alapszabályokat a Konvent hagyja 

jóvá, ellenőrzi a tevékenységüket, felülvizsgálja a számadásaikat, az éves munkájukról 

jelentést kíván, az alapszabályoktól eltérő tevékenység esetén feloszlatja őket.1170  

Az előkészítő munka során több alapszabály-tervezet született. A korábbi változatban 

a Szövetség célkitűzései között szerepelt a külmissziói mozgalom támogatása, keresztyén 

sajtó- és irodalomszolgálat, bibliakiadó és -terjesztő társaság létesítése. Más református 

egyesületek, az eredeti elképzelések szerint, kétféle módon csatlakozhattak volna a 

Szövetséghez, vagy különállásuk teljes, vagy részleges feladásával. A mindenestül csatlakozó 

intézmények fenntartását, irányítását, ellenőrzését átveszi a Szövetség. A második csoportba 

tartozó intézmények autonómiájukat megtartják, de lemondanak a saját céljaikra eszközlendő 

                                                 
1167 Az Elnöki Tanács kifejezőbb név választását javasolta. Felmerült az Országos Református Lelkészegyesület 
Református Védő-Szövetsége elnevezés a későbbi egyeztetések során. MREZSLT. 2. e. 104. d. 4068/1930. Kiss 
Ferenc a Református Szociális Munkák Védőszövetsége elnevezést tartotta a legkifejezőbbnek. Uo. 1847/1931. 
1168 MREZSLT. 2. e. 104. d. 4068/1930. 
1169 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1847/1931. 
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gyűjtésekről. A Szövetség azt az összeget, amit a belépő egyesület öt év alatt átlagban 

gyűjtene negyedéves részletekben befizeti a pénztárukba.1171 Hosszadalmas egyeztetés után az 

országos zsinat 1931. május 12-én tartott ülésén üdvözölhette az Országos Református 

Szeretetszövetség megalakulását.1172             

A kezdeményező debreceni professzor maga is elcsodálkozott javaslatai szíves 

fogadtatásán, mivel nem számított ilyen megértésre, ekkora segítőkészségre. Már-már 

kételkedni kezdett, vajon nem mérte-e fel rosszul a lehetőségeket. A Szövetség 

megalapításáról a következőket írta: „Mindig jelképes dolognak tekintettem, hogy a 

Szövetséget a zsinat tagjai létesítették, hogy a megalakulást már másnapon a zsinat 

hivatalosan tudomásul s pártfogásába vette, […], hogy a Konvent az összes szeretetmunkákat 

végző egyesületek között legmagasabb segélyben a Szeretetszövetséget részesítette.”1173 „A 

Szeretetszövetség indulásakor jólesően tapasztaltam az úgynevezett hivatalos egyház teljes 

megértését. A zsinati atyák Ravasz László püspök indítványára egyhangúlag mondották ki a 

Szeretetszövetség megalakítását.”1174 Később bebizonyosodott, hogy az alapításnál valóban 

szükség volt az óvatosságra, mert a támogatókat nem mindig csak a jó szándék vezette. Soós 

Béla öt év távlatából úgy ítélte meg, hogy „az Országos Református Szeretetszövetség előre 

halálra ítélt gyermeknek született.” Sokan úgy látták, hogy általa sikerül majd egyszerűsíteni 

a szeretetmunkát. „Valahogy úgy értették ezt akkor, hogy kevesebb kiadással, kevesebb 

adakozással valami csoda folytán sikerül megtízszereznünk református egyházunknak a 

szociális munkáit.”1175 Az alapítást pártoló tömegek kezdeti lelkesedése hamar alább hagyott, 

miután belátták tévedésüket, mert az új szerveződés mégsem tehermentesítő akció volt, 

ahogyan kezdetben gondolták. A helyi érdekű szegénygondozás nem olvadhatott bele teljes 

egészében a Szeretetszövetségbe, vagyis ez a legújabb egyesület is csak egy újabb 

támogatásra szoruló szervezetté alakult át a szemükben. Végül a szervezet életképességét 

annak köszönhette, hogy a többi egyesülettel ellentétben nem a középrétegek támogatása 

tartotta életben, hanem a kisembereké. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1170 MREZSLT. 2. e. 104. d. 4068/1930. 
1171 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1847/1930., 1881/1931-ben már nem szerepelnek. 
1172 MREZSLT. 2. e. 104. d. 4146/1931. 
1173 MREZSLT. 47. 5. d. A szeretetmunka elvi szempontjai. 
1174 Balla Árpád: Századok mulasztásainak pótlására indult meg a Szeretetszövetség munkája-mondja Kiss 
Ferenc, az ORSZ nyolcvanéves vezére. Református Élet. 1943. I. 2. 5. o. 
1175 Soós Béla: A Szeretetszövetség öt éves. Debreceni Protestáns Lap. 1937. I. 15. 
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Szervezete és működése 

  

A Szeretetszövetség tagja lehetett minden konfirmált református. A tagdíjak 

megállapításánál a „nem egytől sokat, hanem mindenkitől valamit, a valamit úgy értve, hogy 

ami tőle telik”1176 elvet követték. A tiszteletbeli tagok egyszeri 500, az alapítók 100, a rendes 

tagok évi 4, a pártoló tagok évi 1 Pengőt, a segítő tagok pedig tetszőleges, de évi rendes 

adományt fizettek. 

A Szeretetszövetség első elnökének Puky Endrét, a Képviselőház alelnökét 

választották meg. Miután 1934-ben lemondott, az egykori igazságügyminiszter és az 

Egyetemes Konvent világi elnöke, Balogh Jenő lépett a helyére. Az egyesület munkáját 

azonban nem az elnök irányította, hanem az ügyvezető igazgató.1177 Első alkalommal Darányi 

Kálmánt, Harsányi Pált, Czeglédy Sándort, valamint Téglássy Andort választották meg 

tiszteletbeli elnököknek.1178 1937-ben Darányit, Harsányit, Téglássyt és Hegedűs Lórántot 

társelnököknek tették meg, továbbá hét tiszteletbeli elnököt választottak.1179 

 Legfontosabb szerve az igazgatóválasztmány lett, amely az ügyvezető igazgató 

irányításával a munkát tervszerűen és szervezetten vezette. Hajlott kora ellenére az alapítástól 

1945-ig Kiss Ferenc maga látta el az ügyvezető igazgatói feladatokat. Mindenről tudott, 

semmit nem hagyott másra, rendszeresen látogatta az intézményeiket. Életét teljesen kitöltötte 

a szervezés, ezért más tisztségeket visszautasított.1180 

Az eredeti tervek és az alapszabály szerint az igazgatóválasztmány után a gyülekezeti 

fiókok, amelyek az anyagi erőt voltak hivatottak biztosítani, lettek volna a legfontosabb 

szervek. Az elképzelés az volt, hogy minden gyülekezet szeretetszövetségi tagjaiból 

egyházközségi fiókszövetséget alakít, ennek elnöke a lelkész, aki megbízhatja az egyik tagot 

az ügyvitellel. A helyi képviselő munkájukat megismerteti a lakossággal, népszerűsíti az 

eszmét, tagokat gyűjt, jótékonysági esteket szervez, beszedi a tagdíjat. A beszedett tagdíjak 

egytizedét az ügyvivő díjazására, második tizedét pedig helyi jótékony célokra használhatták 

fel.1181 A szép elképzeléseket gyakorlatban megvalósítani nem sikerült, mert a 

                                                 
1176 MREZSLT. 47. 5. d. Az Országos Református Szeretetszövetség. Kiss Ferenc rádióelőadása. 
1177 5 év-25 intézmény. Az Országos Református Szeretetszövetség Képes Albuma. 2. o. 
1178 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1299/1932. 
1179 Tiszteletbeli elnökök: Ravasz László (püspök), Farkas István (püspök), Medgyasszay Vince (püspök), gróf 
Teleki József (főgondnok), Farkasfalvi Farkas Géza, báró Vay László (főispán), Makláry Károly (püspök). 
MREZSLT. 2. e. 104. d. 205/1937. 
1180 Bár többször is felajánlották neki, mégsem fogadta el a Szociális Bizottság elnöki megbízatását. MREZSLT. 
47. 5. d. 49014/1939.  
1181 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1847/1931., MREZSLT. 47. 5. d. Az Országos Református Szeretetszövetség. Kiss 
Ferenc rádióelőadása. 
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fiókszövetségek nem alakultak meg. Végül belátták, hogy feleslegesen szaporítanák a 

gyülekezeti szervek számát, ezért 1938-ban felhagytak a gyülekezeti fiókok 

szorgalmazásával. A tagdíjbeszedés a szervezet fennállása során mindvégig nagy 

nehézségekbe ütközött. Mivel a lelkészek egy része sérelmezte, ha neki kellett lebonyolítani a 

gyűjtést, megpróbálták őket különböző módszerekkel tehermentesíteni. Először az 

úgynevezett borítékos gyűjtési rendszerrel kísérleteztek, de a lelkészek ezt minden eddigi 

módszernél sikertelenebbnek és bonyolultabbnak minősítették.1182 A gyűjtéseket a többi 

karitatív gyűjtéseket is lebonyolító gyülekezeti nőszövetségekre akarták bízni, ezek egységes 

irányítása érdekében országos nőszövetség megalapítását indítványozták. Az érintett hölgyek 

azonban nem vállalták az új feladatokat, valamint országos nőszövetség létrehozását sem 

kívánták.1183 

Szerte az országban jótékony esteket, hangversenyeket, templomi ünnepségeket 

rendeztek, amelyeken a Szeretetszövetség lelkésze missziói igehirdetést tartott. Az estek a 

gyűjtés egyik legeredményesebb színtereinek bizonyultak, annak ellenére, hogy többségük 

nem úri társaságnak szóló összejövetel volt. 

Kiss Ferenc fontosnak érezte a felnövekvő generáció rendszeres jótékonykodásra 

nevelését, ezért javasolta a Konventnek az összes református elemi- és középiskolákban 

évente egy árvanap tartását. Szeme előtt lebegett továbbá az amerikai „Gyermekek a 

gyermekekért” akció sikere. A Konvent 1934-ben nyilvánította minden év októberének első 

vasárnapját árvanappá. A tanítók ezen a napon ismertették tanítványaikkal az Országos 

Református Szeretetszövetség munkáját, beszéltek az árvák mindennapi életéről. A 

gyermekek pedig rövid műsorral emlékeztek meg az árva hittestvérekről, majd gyűjtést 

rendeztek.1184 Az árvanapi gyűjtés minden évben nagyon jól sikerült, az ünnepségeken 

tekintélyes összeget gyűjtöttek össze a gyermekek. Az árvanap bevétele egyes években a 

felnőttek számára rendezett estélyekét is meghaladta. Azonban nem szükségtelen 

megemlíteni, hogy még 1936-ban is körülbelül kétszáz intézményben nem tartottak árvanapot 

többszöri felszólításra sem.1185  

A Szeretetszövetség tevékenységéhez hozzátartozott a népi evangélizáció, valamint a 

szociális felelősség felébresztése, ezért olcsó kiadványokat terjesztettek a szegények körében. 

Segítsetek című naptárukat nyolcvanezer példányban nyomtatták ki, ebből kétezer darabot a 

                                                 
1182 Önkéntesek a gyülekezet minden tagjához eljuttatták a borítékokat, amelyben rövid ismertető volt a 
Szeretetszövetség munkájáról. Néhány nap múlva felkeresték a gyülekezeti tagokat, és a lezárt borítékokat 
átvették, majd ünnepélyes keretek közt bontották fel, és számolták össze az adományokat.  
1183 MREZSLT. 47. 5. d. Nőszövetség és Szeretetszövetség, a 351/1938. számú konventi határozat értelmezése.  
1184 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1660/1933., 2077/1934. 
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szórványban és tanyákon élők közt osztottak szét ingyen, de a kiadványt egyébként is olyan 

alacsony áron adták, hogy terjesztésükből hasznuk nem származott. Szeretetszövetség című 

értesítőjük évente tíz alkalommal jelent meg, és noha nem nagy összegről volt szó, mégis ezer 

főnél kevesebben fizették elő, ezért inkább ingyen küldték a tagoknak és a lelkipásztori 

hivataloknak.1186 

 

Az Országos Református Szeretetszövetség intézményei 

                             

 Az új egyesület a már működő szeretetintézmények támogatására és 

továbbfejlesztésére törekedett, ezen túl pedig a még hiányzó intézmények megalkotására. A 

szeretetmunka egységesítését a különböző jótékony egyletek beolvasztásával, vagy legalább 

együttműködésre bírásával képzelték el. Intézményeik az egész országban szakszerűen 

irányítva, lehetőség szerint lakóhelyük közelében, a társadalom minden igényét kielégítve, 

református szellemben gondoskodtak a rászorulókról. Az egyes gyülekezetek által 

megoldhatatlan feladatokat igyekeztek országos összefogással megoldani, vagyis 

egyházmegyénként árvaházakat, egyházkerületenként pedig aggmenhelyeket és 

gyógypedagógiai intézeteket fenntartani. 

 

Árvaházak 

 

 Kiss Ferenc a társadalmi igényeket felmérve új árvaház-típust honosított meg 

hazánkban. A szegény sorból származó árva gyermekeket nem szakították ki megszokott 

környezetükből, továbbra is szülőhelyük közösségének tagjai maradhattak, felcseperedve nem 

bolyongtak egyedül az ismeretlen világban. A szomszédokkal, a rokonokkal sem szakadt meg 

a kapcsolatuk a nagy távolság miatt. Kiss a nevelőszülőkhöz kiadásnál megfelelőbbnek ítélte 

az intézeti nevelést, bár leszögezte, hogy a saját család pótolhatatlan. Legtöbbet a saját 

családnál segélyezés nyújtja a gyermekeknek, de ez nem mindig megoldható.1187 A 

Szeretetszövetség évente 120-160 gyermeket segélyezett otthon.1188 A nevelőszülőkkel 

szemben sok fenntartása volt, mert ezek többsége – mint az állami gyermekmenhelyek 

esetében – a legszegényebb néprétegekből került ki, az árvákat csak biztos megélhetési 

                                                                                                                                                         
1185 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1016/1937. Jelentés az 1936-os évi működésről. 
1186 MREZSLT. 2. e. 104. d. 1016/1937.  
1187 MREZSLT. 47. 5. d. Kiss Ferenc: Ellenvélemény Janik Kálmán dr. „Az állami gyermekvédelem kiújult és új 
problémai” című cikkére. 
1188 MRZSLT. 2. e. 104. d. 943/1935., 1016/1937. 



 249

forrásnak, ingyenmunkaerőnek tekintették. Nem törődtek a gyermekek testi és lelki 

fejlődésével, sem az oktatásukkal.1189 A kisebb árvaházak azonban a gyermekek individuális 

igényeit is figyelembe vették a nevelőmunka során. 

 A Szeretetszövetség a helybéli magánszemélyek vagy közösségek által 

rendelkezésükre bocsátott házakban rendezte be kis árvaházait. Az épülethez konyhakert, 

gyümölcsös és kisebb gazdaság tartozott, esetleg még néhány hold szántóföld. Ha a 

helybéliek nem adományoztak a gyermekeknek földet, akkor a közelben a Szövetség bérelt 

számukra. A gazdaság a gyermekek ellátását segítette, valamint lehetővé tette a 

mezőgazdasági munkák elsajátítását. A földterület nagysága, a háztáji gazdaság éppen akkora 

volt, hogy azt egy vagy két felnőtt a gyermekek segítségével fenntarthassa. Sertést, baromfit 

neveltek, a Szeretetszövetség szaporaságuk és igénytelenségük miatt különösen a házinyúl- és 

a galambtenyésztést ajánlotta.1190 A nagyobb gyermekek a helybéli gazdáknál is vállalhattak 

munkát bérükkel segítve az árvaházat. A rendszeres ház körüli munkán kívül idénymunkákat 

végeztek: eperfalevelet szedtek, kalászt, tőzeget, rongyot gyűjtöttek, kukoricát törtek. A 

hosszú téli estéket hasznos tevékenységekkel töltötték ki, például kukoricacsuhéból 

lábtörlőket készítettek. Az árvák, főleg a második világháború alatt, gyakran járták be a 

falvakat kis zsákokba gabonát, a Hajdúságban káposztát, a Nyírségben burgonyát kértek, 

rigmusmondással pénzt kerestek.1191 

 Az árvaházi épületeket egyszerűen, a falusi igényeknek megfelelően rendezték be. A 

házak egyszerűségét sokszor kifogásolták az állami hatóságok, mert a törvény az intézetekben 

külön ebédlőt, fajansz mosdót és faluhelyen is vízvezetéket írt elő. Kiss Ferenc e túlzott 

követelményekkel nem értett egyet, sőt hangot adott rosszallásának. „Nem bűn-e a gyermek 

ellen, hogy azt, akiről előre tudjuk, hogy a küszöbön fog ebédelni, vályúból mosdani, puszta 

szalmán hálni, kettő-tizenkettő évig úrfinak és kisasszonynak neveljük.”1192 Attól tartott, hogy 

az ilyen mesterséges jólétben nevelkedett gyermekek később nem tudnak visszailleszkedni az 

egyszerűbb paraszti környezetbe, ezért majd céltalanul bolyongó csavargókká lesznek. 

Legkisebb intézményeiket parasztházakban rendezték be, a gyermeklétszám tíz fő körül 

mozgott. A gyermekek egy hálószobában aludtak, egy másik helyiségben rendezték be a 

tanulószobát. Az intézmény vezetője – esetenként az ingatlan adományozója – gondoskodott 

az árvákról, illetve a háztartást vezette. A nagyobb árvaházaikban huszonöt-harminc 

                                                 
1189 MRZSLT. 47. 5. d. Kiss Ferenc: Ellenvélemény Janik Kálmán dr. „Az állami gyermekvédelem kiújult és új 
problémái” című cikkére. 
1190 MREZSLT. 47. 5. d.  Hogyan élünk meg? 1941. X. 29. 
1191 Uo. 
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gyermeket gondozott egy vagy két nevelő. A gyermekek vallásos nevelését a gyülekezet 

lelkésze irányította és felügyelte. A lelkész fontos szerepet játszott az árvaház fenntartásában, 

mert ő szervezte a gyűjtéseket. Az ő támogatása nélkül a kis árvaházak nem létezhettek, így 

előfordult, hogy ellentét támadt közte és a Szeretetszövetség között, ezért az árvaházat meg 

kellett szüntetni.1193 A Szeretetszövetség a gyermekeket iskolába járatta, tanulmányi 

előmenetelüket szigorúan felügyelte.  

Első árvaházukat Hejőpapiban rendezték be tizenkét fiú számára egy ajándékba kapott 

parasztházban, nemsokára három másik helyi lakos adományozott nekik házat és földet. Öt év 

múlva a településen négy árvaházban hatvanhét gyermek nevelkedett. A lakosok kedvet 

kaptak a további adományozáshoz azokon a településeken, ahol valaki már példát mutatott. 

Magánszemélyek adományozta házakban létesült a három földesi (42 fő), a kiskunhalasi (22 

fő), a hajdúböszörményi (12 fő), a kunhegyesi (15 fő), a püspökladányi (24 fő) és az 

erdőbényei (30 fő) árvaházak. Kisújszálláson egy régebbi alapítvány árvaházát vette át a 

Szeretetszövetség. Hódmezővásárhelyen a református gyülekezet adta át üresen álló 

iskolatelepét árvaházi célokra.1194 Árvaházaik közt a legnagyobb az ötven árvát befogadó 

siklósi volt. A baranyai telepítési akció fontossága miatt kivételt tettek, mert nem 

adományozott épületben létesítettek árvaházat. 1934-ben megvásárolták a Felsőbaranyai 

Egyházmegyétől az egyházmegyei polgári iskola internátusának épületét. Az árvaház 1935 

őszén nyitotta meg kapuit az ötven, főleg alföldi születésű fiúgyermek előtt. Remélték, hogy a 

gyermekeknek sikerül később ezen a vidéken letelepedniük és olyan családot alapítaniuk, ahol 

a gyermeket Isten áldásának tekintik. Kiss Ferenc megnyitóbeszédében azt mondta: „Az 

árvaház szimbóluma annak, hogy Baranyát fölveri még egyszer a legszebb muzsika: a 

gyermekkacaj, a szebb magyar jövő pacsirtadala.”1195 Sajnos a megyei hatóságok az épületet 

egészségügyi szempontból nem minősítették megfelelőnek. Többször felszólították a 

Szeretetszövetséget a bezárására, vagy legalább a létszámcsökkentésre. Hosszadalmas vita 

után 1942-ben fejezte be működését az intézmény. 

Az 1940-es évek elején a Szeretetszövetség huszonkét községben huszonhét árvaházat 

működtetett, ezekben az intézetekben a nevelt gyermekek száma ötszázötven körüli volt. 

1940-ben a balatonkenesei árvaház volt az utolsó, amelyet a Szeretetszövetség alapított.1196                             

 

                                                                                                                                                         
1192 MREZSLT. 47. 5. d. Ellenvélemény Janik Kálmán dr. „Az állami gyermekvédelem kiújult és új problémái” 
című cikkére. 
1193 Például ezért költöztették át az újlőrincfalvai árvákat Hejőpapiba. MREZSLT. 2. e. 104. d. 1136/1936. 
1194 5 év-25 intézmény. Az Országos Református Szeretetszövetség Képes Albuma. 
1195 MREZSLT. 47. 5. d. Kiss Ferenc megnyitóbeszéde a siklósi árvaház felszentelésén.  
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Aggotthonok, speciális intézetek 

             

Az árvaházakhoz hasonló megfontolásból, és módon hozták létre családias légkörű 

aggotthonaikat. Az idősek megszokott környezetükben, a rokonság és a barátok közelében 

tölthették el utolsó éveiket. Főleg a gyermektelenek, az egyedülállók számára jelentett 

egyfajta biztonságot az új létesítmény. Gyakran a gondozásra szoruló idős ember eltartásáért, 

illetve ápolásáért cserébe ajándékozta a Szeretetszövetségnek lakóházát és földjeit. Ahogy az 

árvaházaknál már láttuk, úgy itt is az első adományozót rendszerint többen követték. Földesen 

először egy tízfős otthont létesítettek, 1939-ben három házban már huszonnyolc ember élt. 

Kabán (40 fő), illetve Pestszentimrén (30 fő, majd 75 fő) hasonló módon magánszemélyek 

adományaiból alakultak ki az új szeretetotthonok. Fehérgyarmaton, Kézy Ignác lelkész 

kezdeményezésére, Szatmár-Bereg-Ugocsa egyesült vármegyék átadták a 

Szeretetszövetségnek hajdani vármegyei kórházuk épületét szeretetház céljaira. Negyven, 

majd 1939-től ötven aggot helyeztek el az intézményben, rövid ideig tíz férőhelyes 

szülőszobát is működtettek ugyanebben az épületben. 1938-ban Békéssámsonban tizenkét 

idős ember gondozását vállalta át a községtől a református egyesület. Ugyanígy Derecskén a 

község kérte fel a Szövetséget aggmenhelyének átvételére (22 fő). Karcag városa hatvan 

férőhelyes aggotthonát és az egykori járványkórház épületét adta át, ezek az átépítések 

befejezése után, 1939 januárjában fogadták az első lakókat. Berettyóujfalu 1934-ben két 

épületet adományozott a Szeretetszövetségnek azért, hogy a közösség idős tagjairól 

gondoskodjanak. Csökmőn a község a Biharmelléki Egyházmegyével és az Országos 

Református Szeretetszövetséggel társulva hozta létre 1936-ban huszonnyolc fős otthonát. 

Egyetlen aggmenházat tartottak fenn Budapesten, amelyet a Baross téri gyülekezettől vettek 

át 1938-ban.1197 

Magyarország német megszállása előtt tizenkét községben tizenkilenc aggmenház 

üzemelt, a lakók száma négyszázharminc körüli volt. 

Kunmadarason mozgássérült fiatalok számára alakítottak ki speciális intézetet. Az első 

évben tíz fiút vettek fel, akiket a cipészmesterségre taníttattak. A következő évben 

ugyanennyi fiút szabónak képeztettek ki. Tervük az volt, hogy az intézet lakói látják el a 

Szeretetszövetség otthonaiban lakó gyermekeket és időseket lábbelivel, illetve bizonyos 

ruhadarabokkal. A foglalkoztatottak létszámát fokozatosan akarták növelni, továbbá más 

                                                                                                                                                         
1196 MREZSLT. 33. 1. d. 3. 
1197 MREZSLT. 33. 1. d. 6. 
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mesterségek oktatását is tervezték. A karitatív egyesületek egyik állandó gondja a szükséges 

ruhák (főleg a fehérneműk) és a cipők beszerzése volt gondozottjaik számára. A gazdasági 

válság éveiben egyre nehezebbé vált az elhasználódott, vagy hiányzó ruhadarabok, cipők 

beszerzése. Ezt a problémát orvosolta volna az új intézmény.1198      

A Szeretetszövetség Tiszafüreden vásárolt kúriájában szellemi fogyatékosok számára 

állított fel gondozóintézetet. A lakóépületet egyholdas park övezte, illetve négyholdnyi 

konyhakert gyümölcsössel. Az első huszonöt ápolt 1936 őszén költözött be, később, az 

átépítések befejezése után hatvan-nyolcvan személy lakhatott az intézményben. A gondozók 

elsősorban arra törekedtek, hogy a bennlakók megtalálják lelki egyensúlyukat, ezt főleg a 

vallásos ösztön tudatossá tételével igyekeztek elérni. A tanítható gondozottakat 

képességeiknek megfelelő munkákkal foglalkoztatták. Leginkább szövésre, tengeriháncs-

kötésre, kerti munkákra tanították őket.1199 

Püspökladányban 1937-ben, majd Bódvavendég községben létesítettek két kisebb 

speciális otthont, ahol tíz-húsz értelmi fogyatékos gyermeket láttak el.1200   

  

Napköziotthonok, nyári üdültetési akciók 

 

A Szeretetszövetség Debrecenben, társulva a Keresztény Ifjúsági Egyesülettel az 

utcagyermekek megmentése érdekében napköziotthont üzemeltetett. A felkarolt gyermekek 

létszáma állandóan 130-140 fő körül mozgott. A gyermekeket nemcsak foglalkoztatták és 

nevelték, hanem napi kétszeri étkeztetésükről is gondoskodtak.1201  

Budapesti és váci napközijük egész évben fogadta a kisgyermekeket. Budapesten, a 

Mária Valéria-telepen a gyülekezet kérésére létesítettek napköziotthont három-hat év közötti 

kisgyermekek számára, akik az óvodákba nem kerültek be, de még nem jártak iskolába. A 

gyermekek ebédet és uzsonnát kaptak az egyesülettől.1202 A gyermekek létszáma mindkét 

intézményben negyven fő körüli volt. Nyírmadán 80-100 gyermekre vigyáztak májustól 

októberig.1203 

Minden évben részt vettek a hátrányos helyzetű gyermekek üdültetési akcióiban. 

Ferkai Béla budapesti presbiter és felesége adományozott Velencén egy ingatlant a 

Szeretetszövetségnek, hogy ott nyaralót rendezhessenek be. Egyszerre negyven gyermek 

                                                 
1198 5 év-25 intézmény. 4. o. 
1199 5 év- 25 intézmény. 31. o. 
1200 MREZSLT. 33. 1. d.  6. 
1201 5 év-25 intézmény. 29. o. 
1202 5 év-25 intézmény. 24. o. 
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tartózkodhatott az üdülőben két gondozóval. A Szeretetszövetség minden nyáron 

megszervezte a rászoruló fővárosi gyermekek vidéki nyaraltatását. A városi gyermekeket 

vallásos falusi családoknál helyezték el. A nagyobb gyermekek nem ingyen üdültek, hanem a 

befogadó családnak segítettek a ház körüli munkában, ezért a teljes ellátáson túl kevéske 

zsebpénzt kaptak. A gyermekeket a szüleik biztonságban tudhatták a nyári szünetben, mert 

nem a nagyvárosban csellengtek, hanem megismerhették a falusi gazdák életét, sőt pénzt is 

kereshettek. A nyaraltatási akcióra rendszerint nagyon sokan jelentkeztek, többen mind ahány 

hely volt, ezért amennyire anyagi lehetőségeik engedték, növelték a gyermeklétszámot. Egy-

egy nyáron 170-200 fővárosi gyermek vidéki elhelyezését tudták megoldani.1204                      

  

A baranyai telepítési akció és az Országos Református Szeretetszövetség Baráti 

Társasága 

 

Eredetileg a nagyszékelyi református magyar gyermekeket fogadó árvaház létrehozása 

céljából alakult meg 1940-ben az Országos Református Szeretetszövetség Baráti Társasága, 

majd idővel a Szeretetszövetség speciális feladatkört ellátó alosztálya lett, saját, jóváhagyott 

alapszabállyal. Az új munkacsoportot I. Madarász Lajos vezetésével ötven lelkes fiatal 

alapította meg. A Baráti Társaság 100 főből állt, tagjai külön tagdíjat fizettek.1205 A tagság 

magára vállalta a magyarságmentő munka további szervezését. 

 A Szeretetszövetség az 1930-as évek közepétől feladatának tekintette a református 

magyarság megóvását. A Dunántúl régi, református hagyományú területein – főleg az 

egykézés miatt – a gyorsan fogyatkozó magyarság megmentésére törekedtek. A természetes 

fogyást az ország más vidékeiről idehozott református magyarok telepítésével próbálták 

megállítani. Az áttelepítésre az alföldi, szegény sorsú, sokgyermekes, református magyar 

családok sarjai tűntek a legalkalmasabbnak, hiszen ezek az emberek is főként mezőgazdasági 

munkákból éltek. A magyarság megmentését, a református lakosság megerősítését háromféle 

módon kísérelték meg: árvaházak létrehozásával, egész családok és legények áttelepítésével. 

A Szeretetszövetség magyarságmentő munkáját református családok átköltöztetésével 

kezdte. Nem fedné a valóságot, ha a telepítés szót használnám, mert valójában átköltöztetésről 

volt szó. A családok nem saját földet, hanem csak szállást és biztos munkalehetőséget kaptak, 

                                                                                                                                                         
1203 Szeretetszövetség. 1939. 1. sz. 4. o. 
1204 5 év-25 intézmény. 4. o. 
1205 MREZSLT. 33. 2. d. 10. 2081/1941. A tagok közül többen a Soli Deo Gloria (SDG) tagjai, elnökük Soós 
Géza az OBT választmányi tagja volt. Kezdeményezte, hogy támogassa a Baráti Társaság az SDG Darányi 
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főleg cselédnek, felesnek, harmadosnak, szegődményesnek, napszámosnak, iparosnak, 

harangozónak alkalmazták őket. A jelentkező családokat ingóságaikkal együtt saját költségén 

költöztette át új lakhelyükre az egyesület. 1936-ban 950 főt költöztettek át főleg Baranya 

megyébe, akik közt 613 gyermek volt. A baranyai akció tartópillérének szánták a siklósi 

árvaházat, amelynek alakulásáról és bezárásáról fentebb szóltam. Ezen a megkezdett úton 

haladt tovább a Baráti Társaság. 

 A Baráti Társaságot a Szeretetszövetség főleg tekintélyével támogatta, mivel saját 

intézményeit is alig tudta üzemeltetni, ezért csak jelképes összegeket utalhatott a fiataloknak, 

így az új intézményekhez szükséges anyagi feltételeket nekik kellett előteremteni. 

Intézményeik javára külön gyűjtéseket rendeztek. A gyűjtések többsége szerény körülmények 

között zajlott, a műsor – ha volt – az egyszerű emberek igényeihez alkalmazkodott. 

Legnagyobb publicitást a Zeneművészeti Főiskola nagytermében tartott estélyeik kaptak, 

mivel ezeket az úri közép számára rendezték. A műsorszámok összhangban voltak a Baráti 

Társaság célkitűzéseivel. 1942. május 7-én Magyarság útja: a gyermek című rendezvényükön 

Kodolányi János mondta el a megnyitóbeszédet, majd Enyedy Andor püspök tartott ünnepi 

beszédet A magyarság missziójáról.1206 A műsorszámok közt a Himnusz és a Szózat mellett 

tolna-baranyai népdalok is szerepeltek. Ismert előadóművészek, a Baár-Madas Leányintézet, 

valamint a Soli Deo Gloria énekkarai működtek közre. Ezenkívül a legnépszerűbbek a 

Wekerle-telepen rendezett nagyobb estélyek voltak. 

A feladatok megszaporodása miatt az összes munkát már nem tudta I. Madarász Lajos 

vezetésével egy-két lelkes tag elvégezni, ezért 1941 novemberében Propaganda 

Bizottságot1207 alakítottak. Kiss Ferenc, a Baráti Társaság felügyelője Kis Boázt1208 bízta meg 

az elnöki teendők ellátásával. Az új bizottság célja a gyűjtés megszervezése lett. Népszerűsítő 

füzeteket adtak ki,1209 bevételük nagyobb része a füzetekben megjelent hirdetésekből 

származott. 1942-től Magyarságmentő címmel minden második hónapban újság-körleveleket 

                                                                                                                                                         
Kálmán Diákházát, amely azonos céllal jött létre. Az OBT évi közgyűléseit az SDG balatonszárszói 
nyaralójában tartotta. 
1206 Egy magát megnevezni nem akaró presbiter a Magyar Nemzet hasábjain erkölcsileg lehetetlennek ítélte azt, 
hogy a református püspök egy dobogóra álljon Kodolányi Jánossal, A cigánylány csókja című novella 
alkotójával. A novellát tizenkét évvel korábban írta Kodolányi azért, hogy felhívja a társadalom figyelmét a 
cigányság nyomorúságára és az ebben rejlő veszélyekre. „Ami erkölcsileg összeférhetetlen.” Magyar Nemzet, 
1942. IV. 28. A neheztelő vélemények ellenére is megjelent Enyedy az estélyen, viszont a közreműködésre 
felkért államtitkár betegsége miatt távol maradt.  
1207 A Bizottság tagjai: I. Madarász Lajos, Falussy Dezső, Hegyaljai György (Soli Deo Gloria titkára), Simon 
Géza, Nagy Lajos (Skót Misszió lelkésze), Rácz Endre (Református Élet munkatársa), ifj. Medgyasszay Vince, 
Kiss János, Körpöly Kálmán, Németh László (Soli Deo Gloria titkára), Gyarmathy László teológus. 
1208 Vértesacsai református lelkész. 
1209 A Kérjetek és adatik néktek című kiadványt 5000 példányban adták el, az Aki mellettünk nincs, ellenünk van 
címűt pedig 600 példányban. MREZSLT. 33. 2. d. 10.  
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adtak ki. Ezekben pontos tájékoztatást nyújtottak magyarságóvó törekvéseikről és az 

intézményeikről. A cikkek írói közt szerepelt Ravasz László, Kodolányi János és Tolcsvay 

Nagy Géza.1210 1942. október 19-én Tagrevízió- és Sajtóbizottságot létesítettek. 1943-ban 

pedig Erdélyi Munkabizottságot állítottak fel, amelyben az elnöki teendőket Falussy 

Dezső1211 látta el. Az új csoport erejét meghaladta volna az erdélyi magyarságmentő munka 

teljes felvállalása, de kötelességüknek érezték, hogy legalább jelképesen segíthessenek, ezért 

az Erdélyben karitatív munkát végző, más református szervezetek munkáját támogatták. 

Gyűjtéseket szerveztek, valamint elérték, hogy a Baráti Társaság évi bevételének tíz 

százalékát a szentmátéi internátus1212 megsegítésére fordítsa.  

 Lehetővé tették a szegény, városi gyermekek üdülését magyarok lakta falvakban. A 

csepeli, Budapest-Gubacsi úti és Mária Valéria-telepi gyermekek útiköltségét a Baráti 

Társaság fizette. A gyermekek a házimunkában segítettek a biai, őriszentmiklósi, sárbogárdi 

és vértesacsai vendéglátóknak. Az akció célja az volt, hogy a gyermekekben mély tisztelet 

ébredjen a falusi magyar kultúra iránt. Sajnos, a falusi földművesek és a városi 

munkásgyermekek eltérő mentalitása miatt a vendégek és a vendéglátók között számos 

esetben kölcsönös ellenszenv alakult ki. A szervezők az akciót sikertelennek ítélték, így 1942-

től felhagytak a nyaraltatási akciókkal, mert ez „csak a falusi jóakaratú lakosság és a pesti 

szinte pökhendi, szemtelen karakterű emberek közötti ellentétet szítja, növeli.”1213        

        

Árvaházaik 

  

Először, eredeti célkitűzésüknek megfelelően, árvaházakat létesítettek a helyi 

gyülekezetek kérésére azokban a falvakban, ahol az iskolaköteles református gyermekek 

száma nem érte el a harminc főt, különben ezek elemi iskolái elveszítették az állami 

támogatást. Állami segítség nélkül kilátástalan helyzetbe kerültek a kis iskolák és ezekkel 

együtt a településen élő kisgyermekes családok is. Gyermekeik napról napra a szomszédos 

települések iskoláiba gyalogoltak át, sokszor fáradtan érkeztek oda, ha gyengélkedtek, vagy 

rossz volt az idő, akkor el sem indultak. Szerencsés esetben a szomszédos település 

iskolájában református szellemben folyt az oktatás, ellenkező esetben félő volt, hogy a 

gyermekek többségében nem alakul ki a református érzés. 

                                                 
1210 Képzőművész, a nagykőrösi református tanítóképző tanára. 
1211 Református lelkész, a zilahi tanfelügyelőség tanügyi fogalmazója. 
1212 Filadelfiai Diakonisszaintézeti Alapítvány Református Jövő Népiskolai Leányinternátusa. Raviczky Mária 
diakonissza kezdeményezésére jött létre a beszterce-naszódi és a szolnok-dobokai szórványmagyarság 
megmentésére. 
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A Baráti Társaság árvaházaiban csak fiúgyermekeket neveltek, mert azt várták, hogy a 

falu lakossága befogadja majd a szemük előtt felnövekvő vallásos árva gyermekeket, később 

maguk közül valónak tekinti őket. Az egylányos családokba benősülve újra életképessé teszik 

a haldokló falvakat. Ha nem sikerül megnősülni, akkor legalább egy idős, gyermektelen 

házaspárnál vagy özvegynél biztos állást találhatnának, talán idővel az örököseik lehetnek, 

azután saját családot alapíthatnak. A gyermekek kevesebb, mint tíz százalékának volt esélye 

arra, hogy még kisgyermekként örökbe fogadják. Minden árvaházhoz tartozott gazdaság, ez 

részben megkönnyítette a gyermekek ellátását, részben a mezőgazdasági ismeretek 

elsajátítását tette lehetővé. A gyermekek későbbi elhelyezkedését biztosította, illetve az 

árvaház fenntartásához hozzájárult, hogy kisebb munkákat egész évben vállalhattak 

(vízhordás, hósöprés, állatok gondozása stb.). Nyáron rendszerint libapásztornak, házőrzőnek 

kérték ki a falusiak az árvákat. 

Az előbb említett okok miatt a gyülekezetek nagy erőfeszítéseket tettek iskolájuk 

megtartása érdekében. Bogdásán1214 1930-tól kezdve harminc főnél kevesebb gyermek járt az 

elemi iskolába, így már régóta önerőből tartották fenn az iskolájukat nyugdíjas tanítók 

alkalmazásával. 1942-ben nehéz helyzetükre hivatkozva az Országos Református 

Szeretetszövetséghez fordultak segítségért. A helyi birtokosok felajánlották kocsmájuk 

épületét árvaház céljára, de előtte nem kis erőfeszítésükbe került a katolikus lakosság 

jóindulatát megnyerni. Az árvaház felszerelését azonban már nem tudták vállalni, sem a 

fenntartását. Nagypallon1215 az iskoláskorú gyermekek száma tíz főre csökkent, a község 

lakóinak választani kellett, hogy lelkészt vagy tanítót fizet-e. Végül lelkész-tanítót 

alkalmaztak, majd felajánlották a Szeretetszövetségnek üres lelkészlakásukat árvaház 

alapítására. A Szeretetszövetség az új árvaház ügyét a Baráti Társaság tagjaira bízta, akik 

azonnal hozzákezdtek az épület átalakításához és berendezéséhez. A megszűnt siklósi árvaház 

harminc gondozottját költöztették át ide.1216 A gyermekeket egy diakonissza nevelte. 

Nagyszékelyen,1217 a Méliusz Árvaházban szintén egy diakonissza gondozta a tizenegy 

fiúgyermeket. Az árvaházzal próbálták elérni, hogy az egykor magyar református faluból ne 

haljon ki a református magyarság. Orciban az 1940-es évek elején hét körülire apadt az 

iskolaköteles gyermekek létszáma. A többi községhez hasonlóan a Szeretetszövetségtől kért 

támogatást. A gyülekezet tagjai felajánlották, hogy saját erőből megépítik az árvaház épületét, 

                                                                                                                                                         
1213 MREZSLT. 33. 2. d. 10. 1942. évi közgyűlési jegyzőkönyv. 
1214 Baranya vármegye. A község fele, 330 fő volt református 1942-ben. 
1215 Baranya vármegye. A gyülekezet 1793-ban alakult kb. 300 fővel, 1942-ben 120 tagja volt.  
1216 Az árvaház 1941 őszén zárta be kapuit. 
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ha azt a Szeretetszövetség berendezi és működteti. A Szeretetszövetség ezzel a feladattal a 

Baráti Társaságot bízta meg. A 180 gyülekezeti tag 16 000 Pengőt gyűjtött össze, ebből épült 

fel az új árvaházi épület. Az árvaházba először huszonnégy, majd harminc gondozottat 

költöztettek be.  

 

Levente-telepítési akció 

 

Az árvaházi gyermekek körülbelül egy évtized múlva alapítottak volna családot, így ez 

a módszer csak jóval később hozna eredményt, erősítené a református magyarságot. Az 

aggasztó helyzet azonnali beavatkozást sürgetett, hiszen a fiúörökös nélküli családok előbb-

utóbb rákényszerültek arra, hogy szolgát fogadjanak. A Baráti Társaság lehetővé akarta tenni, 

hogy az ilyen családok református magyart fogadhassanak szolgálatukba. Körlevelet küldtek 

az ország sűrűn lakott vidékeire, amelyekben biztos megélhetést ígértek a szegény családok 

fiainak, amennyiben elengedik gyermekeiket. Akciójukkal a nehéz körülmények közt, 

nyomorban élő, sokgyermekes családoknak ajánlottak megoldást. Az Alföldön ebben az 

időszakban nehéz volt mezőgazdasági munkához jutni, ellenben szükség volt szorgos 

munkáskezekre a Dunántúlon. A jelentkező tizennégy-húsz év közötti fiúknak az első időkre 

alacsony bért ajánlottak, 120-200 Pengőt, évi egy alsó- és felsőruhát, valamint egy pár cipőt. 

A felhívásra megdöbbentően kevesen jelentkeztek. A kétszáz jelentkező legény fele Erdélyből 

származott, ahol inkább megőrizni akarták a magyar nemzetiségűeket, mint elköltöztetni. 

Rövidesen visszalépett a jelentkezők fele. A közel száz legényt, akik elutaztak a Dunántúlra 

Tésenfán, Kastélyosdombón, Nagyharsányban, Szomódon, Drávaszabolcson, Adorjáson, 

Baranyahidvégen, Besencén, Egyházasharasztiban, Ságváron, Siklósnagyfaluban, 

Kistapolcán, Nagyszokolyban, Terehegyen, Kistótfaluban, Szaporcán, Beremenden, 

Tabajdon, Nagyvátyon, Bissén és Nagypallon helyezték el.1218 A telepítőakció sikerét 

leginkább az ifjak meggondolatlan magatartása hátráltatta. A legények, ahogy megérkeztek 

rögtön vissza is indultak, jóllehet nyilatkozatban vállalták, hogy legalább egy évet töltenek az 

új munkahelyükön. A visszaforduló legények becsapva érezték magukat, mivel ők az azonnali 

örökbefogadás és földhözjutás reményében indultak útnak. Visszautazásuk költségeit a 

                                                                                                                                                         
1217 Tolna vármegye. 1722-ben 360 magyar és ugyanennyi német lakos élt a községben. 1942-ben kb. 2000 
német református és 31 magyar lakott itt. 
1218 További száz legénynek adhattak volna munkát a következő községekben: Vejti, Bürüs, Somogyudvarhely, 
Nagyszokoly (40 fő), Sárpilis, Alcsút, Köveskál, Szigetszentmiklós, Kispeterd, Kaposszentbenedek, Körnend, 
Kerca, Szentgyörgyvölgy, Velemér, Kémes, Pankasz, Felcsút, Garammikula, Luzsok, Csányoszró, Rábamolnári, 
Őriszentpéter, Kisbajom, Becefa, Kisdobsza, Kisóvár, Büssü, Barabásszeg, Tótszentgyörgy, Kölked, Nemeske, 
Drávacsepely, Zádor, Kissáró, Bálványos. 



 258

Szeretetszövetségtől vagy a gazdáktól próbálták követelni. Kiss Ferenc levelében hívta fel 

lelkésztársait az utazó fiatalok körültekintőbb felkészítésére. Elhatározásukban az 

örökbefogadás lehetősége nem játszhat szerepet, mert az csak hosszú, munkával eltöltött évek 

után következhet be. Ne engedjenek olyanokat elindulni, akiknek van földjük, csak 

nincsteleneket, mert akciójuk elsődleges célja a pénzkereseti lehetőség biztosítása.1219 

                        

A Baráti Társaság megszűnése 

 

A Baráti Társaság tagjai az alapításkor úgy tervezték, hogy a pusztulásra ítélt 

falvakban segítenek megszervezni, felszerelni, valamint megfelelő személyzettel ellátni a 

helyi gyülekezeteknek az új árvaházakat, majd anyagilag támogatják az intézményeket addig, 

amíg önellátóak nem lesznek. Az elhúzódó világháború miatt azonban egyik intézményt sem 

hagyhatták magára. A kis intézmények helyzete egyre inkább romlott, már a megnyitáskor 

szegényes berendezéseiket, készleteiket sem tudták kiegészíteni. Elmaradtak a helyi lakosság 

adományai, országos gyűjtések szervezésére nem adódott lehetőség. A megszállás miatt a 

tagság egy része nem volt elérhető, ezért nem tudott rendszeresen ülésezni a vezetőség sem. 

Átmenetileg I. Madarász Lajos, Kis Boáz, Filep László, Fejes Ádám és ifj. Kis Dániel vitte az 

ügyeket rendeleti úton. A legnagyobb gondot az élelmiszerhiány jelentette, ami a kis 

árvaházak sorsát véglegesen megpecsételte. Bekövetkezett az, amire Kiss Ferenc már régen 

figyelmeztette I. Madarász Lajost, vagyis az összes árvaház működésképtelenné vált.1220 A 

gyermekek egy részét helyi családokhoz helyezték ki azért, hogy a jogfolytonosság 

megmaradjon. A gyermek nagyobb részének nem találtak befogadócsaládot, ezért a 

Szeretetszövetség intézményeiben próbálták elhelyezni őket. Az anyaegyesület sem tudta 

átvállalni az árvák tartásdíját, így a gyermekek hosszabb-rövidebb idő múlva állami 

intézményekbe kerültek.1221 A Baráti Társaság minden igyekezete ellenére magyarságmentő 

árvaházaik többé nem nyitották meg kapuikat. A Társaság magyarságmentő programja 

szintén időszerűtlenné, sőt politikailag rosszul hangzóvá lett. Az intézményeit vesztett Baráti 

Társaság 1946-ban fejezte be működését.     

 

 

 

                                                 
1219 MREZSLT. 47. 5. d. Kiss Ferenc levelei lelkésztársaihoz az áttelepítések ügyében. 1942. II. 
1220 Kiss Ferenc megjegyezte, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem kívánatos újabb intézeteket 
létrehozni, inkább a meglévők megerősítése a cél. MREZSLT. 33. 2. d. 10. 
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A háborús évek nehézségeitől a feloszlatásig 

 

Az Országos Református Szeretetszövetség hanyatlása 

 

A Szeretetszövetség intézményeit a második világháború első éveitől kezdve csak 

nagy erőfeszítések árán tudták életben tartani. Utoljára 1940-ben gondolhattak új intézmény 

létrehozására.1222 A tervezett utcalány-misszió, a vidéki szülőotthonok, a budapesti áldottak 

otthona a klinikák szomszédságában a háború miatt sohasem valósult meg. Először 

használaton kívüli ingatlanaik értékesítésével próbálták orvosolni rossz pénzügyi helyzetüket. 

1942-ben azért, hogy gondozottaikat tovább ápolhassák az államhoz fordultak segítségért. 

Felajánlották szolgálataikat a hadiárvák, hadirokkantak, hadiözvegyek ellátásában, illetve az 

üres helyeket fizető gondozottakkal töltötték be. Az állam a beutalt személyek után tartásdíjat 

fizetett. 1943-ban az állami segély összege már jelentős, a legnagyobb tétel pedig a menhelyes 

gyermekek után fizetett tartásdíj volt.1223 A rászorulókat rendszeresen támogatták 

élelmiszerrel, gyógyszerrel és pénzzel, sőt egyeseknek intézményeikben munkát adtak.     

 Az otthonokat és lakóikat valamennyire megvédte a Svéd Vöröskereszt 

támogatása,1224 de Magyarország idegen megszállása, valamint a szövetségesek 

bombatámadásai a karitatív intézményeket sem kímélték. A Szeretetszövetség balatonfőkajári 

árvaházának minden lakója életét vesztette, amikor az épületet bomba találta el. Kiss Ferencet 

annyira megrázta az eset, hogy az észérveket félretéve az elsők közt építtette újjá a teljesen 

megsemmisült épületet. A háborúban öt intézményüket rombolták porig, kettő került a 

határon túlra, hetet más üzemeltetőnek adtak át, nyolc pedig szünetelt. Korlátozott anyagi 

lehetőségeik miatt a gyorsan lakhatóvá tehető épületekkel kezdték a felújítást. A gyors, nem 

szakszerű javításokat csak ideiglenes megoldásnak szánták, de később ennél jobbra már nem 

tellett. További gondot jelentett a berendezés, a felszerelés és a ruhaneműk hiánya, mivel a 

megszállt területek intézményeiben ezek megsemmisültek, vagy elhurcolták a fosztogatók. A 

Szeretetszövetség a háború alatt tartalékait szinte teljesen felélte. A tüzelő és az élelmiszer 

                                                                                                                                                         
1221 MREZSLT. 33. 2. d. 10. 218/1945., 3120/1945. 
1222 Balatonkenesei árvaház. 
1223 MREZSLT. 47. 5. d. Beszélő számok. 1943. 
1224 MREZSLT. 33. 1. d. 7. 
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beszerzése jelentette a következő problémát.1225 Ez utóbbi nehézséget fokozta, hogy az 

intézmények többségét egyetlen biztos támaszuktól, a földjeiktől fosztották meg a földigénylő 

bizottságok.1226 A háború utáni években az ország más árvaházai számára is ezek voltak a 

legnagyobb problémák, ezeket az akadályokat csak a külföldi segélyszervezetek segítségével 

küzdhették le. Végül tizenhárom árvaházban, tíz aggotthonban és három speciális intézetben 

kezdték meg a munkát. De néhány hónap múlva bezárni kényszerültek egy árvaházat, 

valamint három aggmenházat, így a megmaradt huszonkét intézményben 188 árvát, 112 aggot 

és 56 fogyatékost gondoztak.1227 Intézményeik kétharmada megszűnt, a gondozottak létszáma 

az egykori egyharmadát sem érte el.1228 Az ingyenes helyeket kénytelenek voltak 

megszüntetni, hiszen a tartásdíj maradt az egyetlen biztos jövedelmük. A háború utáni 

zűrzavarban a tagdíjak begyűjtése lehetetlenné vált, a gazdasági nehézségek is akadályozták a 

gyűjtéseket, illetve az emberek szívesebben támogatták a hadirokkantakat.   

 

Az utolsó évek élet-halál harca 

 

Kiss Ferenc, az idős ügyvezető igazgató testi-lelki bajoktól megfáradva elérkezettnek 

látta az időt a visszavonulásra, de előtte még rendezni akarta a Szeretetszövetség további 

sorsát. 1945. december 4-én adta be a lemondását, miután kijelölte utódjának Kiss József, 

konventi főtanácsost, a Szeretetszövetség eddigi főtitkárát.1229 Elérkezettnek látta az időt arra, 

hogy régi tervét véghez vigye, azaz a Szövetséget egyesületi jellegének felszámolása után 

egyházi tulajdonba adja.1230 1945 karácsonyának első napján írta meg Testamentom című 

munkáját, amit a következő év elején minden egyháztestületnek megküldött. Írásában 

megjelölte döntésének főbb okait, valamint vázolta a megvalósításhoz szükséges lépéseket. 

Az okok közt elsőként említette az utódlás problémakörét, saját hibájának tartotta, hogy nem 

talált megfelelő személyt az egyesület élére. Olyan ember, akiben megvannak a képességek 

ahhoz, hogy megmentse a végnapjait élő szervezetet több is akadt, de egyikük sem vállalhatta 

                                                 
1225 Például a szeremlei árvaház, bár sem az épületet, sem a felszerelést háborús károk nem érték, azért nem 
nyitotta meg kapuit, mert folyamatos élelmiszerellátását a környékről nem tudták biztosítani. MREZSLT. 33. 1. 
d. 6. 
1226 MREZSLT. 47. 5. d. Magyar Értesítő. 1947. XI. 14. 216. sz. 225. o. 
1227 MREZSLT. 33. 1. d. 6. Az Angol-Amerikai Bizottság Elnökének. 
1228 A háború előtt 56 intézményben 97 főnyi személyzet 1763 ápoltat látott el (ebből 563 árva, 436 agg). 1945-
ben 356 személy élt az oltalmukban. Uo. 
1229 MREZSLT. 47. 5. d. Kivonat az ORSZ 1947. XI. 12-én tartott igazgatóválasztmányi és közgyűlési 
jegyzőkönyveiből. 
1230 Kiss Ferenc a Szeretetszövetség egyházi tulajdonba vételét és a szeretetmunka egységesítését több 
emlékiratában hangsúlyozta. Több alkalommal, utoljára 1940-ben, küldte meg javaslatait a Konventnek és a 
Zsinatnak.  
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díjazás nélkül ezt az embert próbáló munkát. A másik ok az intézmények szinte reménytelen 

anyagi helyzete volt. Munkáját elsősorban Ravasz László figyelmébe ajánlotta, mivel az ő 

missziói alapelvére épült. Ha a közgyűlés az egyesület feloszlatását kimondaná, továbbá egész 

vagyonát és minden munkáját a református egyháznak adhatná át, akkor a Konvent új 

ügyosztályaként működhetne tovább. A Szeretetszövetség átvételét és beépítését a Konvent 

Missziói Bizottsága végezné. Az új ügyosztály élén végrehajtó bizottság és előadó állna, aki 

az egykori ügyvezető igazgató munkakörét venné át. Szükség lenne egy új lelkészi állás 

megszervezésére. A lelkész az intézményeket irányítaná, látogatná és a propagandamunkát 

végezné. A lelkész és az előadó akár ugyanaz a személy lehetne. Az új ügyosztály ugyanolyan 

jogokkal rendelkezne, mint a régebbiek. Az átadás-átvételt már 1946. július 1-én véghez 

akarta vinni.1231 A gyülekezetek és más egyházi testületek vonakodása miatt tervei nem 

valósulhattak meg, így a Szeretetszövetség ápoltjai érdekében további küszködésre ítéltetett. 

A vezetők minden idejüket arra fordították, hogy védenceiknek legalább legyen mit enniük. 

Az élelmiszerellátás olyan szegényes volt, hogy több idős lakó az ügyvezető igazgatóhoz 

fordult panaszával, mert reggel, délben, este levest kaptak zsiradék és só nélkül. Az egy főre 

jutó ellátmány összege a hivatalos kenyéradag és a rántásliszt árát sem fedezte.1232 Néhányan 

visszakövetelték a Szeretetszövetségtől az otthonokba magukkal vitt, de a háborúban 

elpusztult ágy- és ruhaneműiket. Mások elhagyták az egyesület aggotthonait, és a jobb ellátás 

reményében helybéli családokhoz költöztek ki, akik munkát adtak nekik. A budapesti 

illetőségű idősek pedig a fővárosba akartak visszatérni.  Kiss Ferenc ezt az állapotot „fajulva 

tengődésnek” nevezte.1233 Az egyesületet nehéz helyzete miatt alapítója végleg csak 1947-ben 

adta át a következő igazgatónak, de ezután is részt vett az ügyvitelben, illetve magára vállalta 

naptáruk szerkesztését. A közgyűlés az alapítót az Országos Református Szeretetszövetség 

örökös védnökévé választotta.1234 Hiába írta Testamentomában, hogy „csak akkor tudom 

fejemet nyugodtan lehajtani a nagy álomra, ha a lelkem vérével táplált Szeretetszövetséget 

oda helyezhetem édesanyja: az egyetemes egyház kezébe,” mert az idős alapító a bánattól és a 

tehetetlenségtől megtörve 1948. április 9-én elhunyt Debrecenben.1235 

Az intézmények működtetését egyre nehezebben tudták megoldani, hiszen földjeiket a 

földigénylő bizottságok elvették, sőt munkájukat a rendőri és a közigazgatási hatóságok is 

akadályozták. A gyűjtésre és tagtoborzásra kiküldött megbízottakat 1948-tól rendszeresen 

                                                 
1231 MREZSLT. 33. 1. d. 7. 
1232 MREZSLT. 33. 1. d. 6. 
1233 MREZSLT. 33. 1. d. 7.  
1234 MREZSLT. 47. 5. d. Kivonat az ORSZ 1947. XII. 8-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 
1235 MREZSLT. 33. 1. d. 7., 47. 3. d. 
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zaklatták, minisztérium által láttamozott igazolványt követeltek, ezért az egyesület 

megbízottja felkereste a Belügyminisztérium Egyesületi Osztályát. Itt kijelentették, hogy az 

alapszabályukat megfelelőnek ítélték, tehát külön engedély nélkül tagokat toborozhatnak és 

gyűjthetnek. Jogosultságuk írásba foglalását azonban a minisztérium megtagadta, így a 

Szeretetszövetség ettől a bevételi forrástól is elesett.1236 Az egyesület munkája anyagilag 

ellehetetlenült, intézményeik csak úgy menekülhettek meg, hogy más fenntartó kezébe 

kerültek át. Mindenki belátta, hogy az egyházi egyesületeknek nem kedvez sem a gazdasági, 

sem a politikai helyzet. A kor szellemének megfelelően az egyházi szeretetmunkát 

egységesíteni kellett, tevékenységi körét pedig az állami-politikai elvárásoknak megfelelően 

átalakítani. A Szeretetszövetség 1949. július 30-án közgyűlést tartott, ahol elhatározták 

intézményeik tulajdonjogának átadását a területileg illetékes egyházmegyéknek, illetve 

egyházközségeknek. A tagok megegyeztek, hogy az intézeti célokra alkalmatlan ingatlanaikat 

értékesítik és a működő intézetek megerősítésére használják fel. Az egyház kebelében 

működnek tovább külön osztályként, amely a diakóniai munka egészét magába foglalja, ezt az 

összes szeretetintézmény képviselőiből alakult Diakóniai Munkaközösség is helyeselte.1237 

Tudomásul vették, hogy a különböző egyházi testületek karitatív intézményei Református 

Szeretetszövetség néven munkaközösséget alkotnak. A hajdani Szeretetszövetség tulajdonát 

nem képező intézmények ügyvitelére külön osztályt létesítenek, amelyek képviselői ügyeiket 

külön intézik. Ez az osztály, és a Szeretetszövetség intézőbizottsága két-két tagot választ a 

közös ügyek intézésére. Így a Szeretetszövetség minden nehézség nélkül átalakulhatott volna 

a református egyház szeretetmunkájának központjává. Kiküldték az egyháztestületeknek a 

tulajdonjog átruházásokról szóló szerződéstervezeteket, de a működő intézményeik 

fenntartását egyetlen egyházmegye sem vállalta. Míg a mezőgazdasági ingatlanok 

átruházásába csak kevesen egyeztek bele, addig az üres házingatlanok mind új gazdára leltek. 

A Szeretetszövetség betagozódása a hivatalos egyházi intézményrendszerbe meghiúsult. 

Végül 1949. november 22-én a közgyűlés határozatot hozott az egyesület feloszlatásáról, és 

alapszabályainak megfelelően minden ingó és ingatlan vagyonát a református egyháznak adta 

át.1238 Működő intézményeik az egyházmegyék által át nem vett más ingatlanaikkal együtt a 

Református Szeretetszolgálat kezelésébe kerültek, amely 1949. október 7-én alakult meg. 

A Szeretetszolgálat megalakulása az egyházi szeretetmunka új korszakát nyitotta meg. 

Az új hivatal a közvetlenül egyházi kezelésbe kerülő szeretetintézmények központja lett, 

                                                 
1236 MREZSLT. 33. 1. d. 8. 
1237 A diakóniai albizottság 1948. VI. 4-én tartott ülésén ugyanígy határozott. MREZSLT. 2. e. 104. d.  
1238 MREZSLT. 33. 1. d. 8. 3694/1950. 
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ugyanakkor kiépült emennek a gyülekezetekkel való kapcsolatát minél elevenebbé tevő 

egyházmegyei és egyházkerületi diakóniai előadói hálózat. Céljuk a diakóniai munka 

beépítése volt a gyülekezetekbe. Intézményeik működtetésének anyagi hátterét a sáfársági 

mozgalom biztosította.1239 Kizárólag szakképzett személyeket alkalmaztak, akik a korszerű 

szociális, nevelési és higiéniai követelmények szellemében végezték munkájukat. Egyházi 

szeretetmunkának azt tartották, ami kizárólag az egyház anyagi erőforrásaira támaszkodott, 

illetve az állam sem helyeselte az egészséges gyermekek egyházi nevelését.1240 Így a 

Szeretetszövetség árvaházaiban gondozott állami beutaltakat visszabocsátották. Teljesen vagy 

nagyobb részben állami gyermekek laktak az ajkai, a derecskei, a karcagi, az orci, a földesi, 

az erdőbényei, a hajdúböszörményi árvaházakban, illetve a tiszafüredi és a püspökladányi 

speciális intézetekben, ezért megszüntették őket. Azok az otthonok is az előbbiek sorsára 

jutottak, amelyek rossz állagú, vagy karitatív intézmények számára alkalmatlan épületekben 

üzemeltek. A kiürült házakat értékesítették, a befolyt összeget a működők fejlesztésére 

fordították. Otthonaik – a politikai elvárásokhoz alkalmazkodva – főleg fogyatékkal élők és 

magatehetetlen idősek ellátására szakosodtak. Bodoky Richárd diakóniai előadó a 

Szeretetszövetség súlyos gazdasági helyzetét és szakmai hiányosságait feltáró jelentését 

látszólag figyelmen kívül hagyták, mégis a szeretetintézmények modernizálásakor lényegében 

az ő javaslatai szerint jártak el. A szókimondó, tényfeltáró dokumentum lehetett az egyik oka 

a lelkész későbbi méltatlan félreállításának.1241 

Kiss Ferenc és a Szeretetszövetség rövid idő alatt nagy terveket valósított meg, a 

semmiből teremtett különböző típusú intézményeket. Új árvaház-típust honosított meg 

hazánkban, a fogyatékosok számára alapított vidéki „foglalkoztatóotthonoknak” sem volt 

előzményük. Megadták a lehetőséget a segítségét félve nyújtó egyszerű embernek, elméleti-

szakmai tudást biztosítottak, hogy ők is valami jót, valami nagyot teremthessenek. 

Intézményeik légköre az ápoltak életmódjától nem volt idegen, saját megszokott 

környezetükhöz hasonlított, ezért egyfajta biztonságérzetet nyújtott. Bár eredeti célkitűzését, 

azaz az egyházi szeretetmunka egységesítését, nem tudta elérni, mégis sok követőre talált. 

Véleményem szerint az, hogy éppen ezt az egyesületet próbálták meg átalakítani a karitatív 

munkát összefogó hivatalos egyházi szervé, nem a véletlennek, hanem annak köszönhető, 

hogy a kortársai elismerték és nagyra becsülték Kiss Ferenc, valamint a Szeretetszövetség 

                                                 
1239 A sáfársági mozgalmat 1948 őszén indították meg a Kiss Ferenc emlékére rendezett emlékünnepélyen. 
MREZSLT. 2. e. 104. Kivonat a diakóniai albizottság 1948. VI. 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
1240 MREZSLT. 2. e. 104. Bodoky Richárd diakóniai albizottsági előadó előterjesztése a szeretetintézmények 
működéséről és problémáiról. 1950. IV. 30. 
1241 Uo. 
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munkáját. A fejezetet Soós Béla szép és találó méltatásával zárom, amely így szól:                        

„A Szeretetszövetség a magyar reformátusságnak egy halott Duna-ágába bocsátott új vizet. 

Először is azt mutatta meg, hogy a magyar falu népe nem olyan elvadultan önző, mint azt róla 

híresztelni szeretik és amint azt keserű tapasztalatok után szinte hajlandó volt elhinni a 

református egyház is. A tisztviselők fizetésére épül fel ma úgyszólván minden társadalmi 

egyesület, kulturális intézmény, nemzetmentő tevékenység. A Szeretetszövetség a magyar falu 

roppant önmagát megmentő akciójává vált öt esztendő alatt. Megmenti magát a falu azzal, 

hogy visszakapta a jóságba vetett hitét és magáénak ismeri fel azokat az intézményeket, 

amelyekkel szemben eddig csak dacos követeléssel, ennélfogva örökös idegenséggel és 

elégedetlenséggel tudott megállani. Mert amit más csinál az számomra, sosem elég 

nagyméretű, az igényeimet sosem elégíti ki teljesen: csak a magaméra mondom: jó így 

szegényesen is.”1242 

                            

     

                                                 
1242 Soós Béla: A Szeretetszövetség öt éves. 1937. I. 15. 1. sz. 
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Összegzés 
 

 A protestáns valláshoz köthető jótékony munka kezdetei Pest-Budán a 19. század 

közepén alakultak ki angolszász és német hatásra, elsősorban német anyanyelvűek 

kezdeményezésére. Munkájukat szerény keretek között kezdték, de a rövid idő alatt 

nagyvárossá fejlődött Pest-Buda hiányosságai az egészségügyi és a gyermekvédelmi 

intézmények terén ráirányította a figyelmet a már meglévő karitatív intézetekre. Az új tagok 

belépésével az alapítók gyorsan háttérbe szorultak és a fejlődés reményében átengedték a 

vezetést a vagyonosabb, népesebb rétegnek. Az új tagság a magyar nyelvet és szellemiséget 

részesítette előnyben. A protestáns jótékony munka a század utolsó két évtizedében a fővárosi 

ébredés nyomában kibontakozó belmissziós megújulás hatására kapott újabb lendületet. Az 

utolsó évtizedben és a századfordulót követő években főleg református kezdeményezésre 

alakultak meg a legnagyobb egyletek, de munkájukban egészen a feloszlatás kimondásáig — 

számarányuknak megfelelően — részt vettek az evangélikusok. Az egyesületi kereszténység 

fénykorának az első világháború gazdasági nehézségei vetettek véget. A legnagyobb, 

évtizedek óta működő, jelentős ingatlanvagyonnal rendelkező egyesületek vészelték át a 

színvonal tartós csökkenése nélkül a nehéz éveket. A szűkebb társadalmi rétegből toborzott 

alakulatok állami- vagy külföldi támogatás nélkül feloszlatásra ítéltettek. Az egyesületek 

érdeke Trianon után egybeesett az egyházi vezetőkével, mely a belső modernizáció jegyében 

a korábban hagyományosan egyesületi feladatnak tekintett jótékony tevékenység 

egyháziasítását tűzte ki célul. Az egyesületek pedig anyagi, illetve erkölcsi támogatás 

reményében közeledtek az egyházhoz. Ezt indokolta az egyesületi tagság nagyobb részét adó 

középrétegek elszegényedése és az adakozási szokások változása. A jótékonykodók 

szívesebben adományoztak a látványos munkát végző nagy egyesületeknek — például az 

állam támogatását bíró Gyermekvédő Ligának vagy az állami gyermekmenhelyeknek —, 

mint az ismeretlen kisebbeknek, az egyházhoz tartozás mintegy garanciát jelentett arra, hogy 

a pénzt jól használják fel. Az egyház és az egyesületek közeledésének folyamata a második 

világháború után az anyagi nehézségek és a baloldali veszély hatására újabb lendületet kapott.  

 Az Országos Protestáns Árvaegylet nagysága és az intézményben folytatott elitképzés 

miatt nemcsak a fővárosi, hanem az egész magyarországi gyermekvédelemben fontos szerepet 

játszott. A Nagypénteki Református Társaság korát megelőzve, minden különbség nélkül 

felvette a törvénytelen születésű gyermekeket és bevezette az erkölcsi elhagyatottság 

fogalmát, nevelési tervet dolgozott ki az 1899-es Nemzetközi Gyermekvédelmi Kongresszus 
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ajánlásait szem előtt tartva a züllés veszélyének kitett kiskorúak megmentésére. Az 

iskoláskorú gyermekeket vallási hovatartozástól függetlenül — bár a gyermekek többsége 

református volt —, kizárólag rászorultság alapján vették fel. A filantróp-szabadkőműves 

tagok elöregedése, az érdeklődő fiatalok hiánya, illetve később talán a szabadkőművességgel 

szemben tanúsított ellenszenv hatására is támogatói köre egy kisebb fővárosi református 

értelmiségi csoportra korlátozódott (többségében a budai gyülekezet tagjai). Az állandó 

takarékossági intézkedések, az árvaházi személyzet minimalizálása kihatott a nevelésre 

színvonalára. Elképzelhető, hogy Ravasz László ilyen formában vállalhatatlannak minősítette 

az Erzsébetházban folytatott munkát, ezért nem részesítette egyházi támogatásban a 

túlságosan független Nagypénteki Református Társaságot. A Filadelfia és a Lorántffy 

árvaházai kisebbek, családiasabb jellegűek voltak. A gyermekeket főként vidéken helyezték 

el, de ez nem járt együtt a színvonal csökkenésével. A világháború után a Filadelfia 

diakonisszái a legrászorultabbak, vagyis a menhelyre került, hiánybetegségekben szenvedő 

csecsemők nevelésére hozták létre új otthonukat. A Lorántffy diakonisszái pedig az új 

családra legkevésbé számítható tizenkét év feletti leányokat helyezett el intézetében. A 

Lorántffy Egyesület célkitűzéseinek megfelelően a kezdetektől nagy figyelmet fordított az úri 

leányok erkölcsi nevelésére, ezért hozták létre a leánykört és a főiskolás leányok kollégiumát. 

Az Országos Református Szeretetszövetség arra törekedett, hogy a rászoruló gyermekek és 

öregek ne szakadjanak ki megszokott környezetükből, nevelésüket, gondozásukat helyben 

oldják meg, ehhez elméleti-szakmai tudást, illetve anyagi segítséget biztosított. A 

középrétegek helyett elsősorban a szegényebbek, a vidékiek adományaira alapozták 

munkájukat bebizonyítva, hogy a magyar falu segítséggel képes a megújulásra, a magyar 

reformátusság megmentésére. A Kiss Ferenc által meghonosított új árvaház-típust azonban az 

egyszerű körülmények és a gyermekek túlzott foglalkoztatása miatt többen bírálták, de a 

fogyatékkal élők nevelésére szakosodott speciális intézetek jelentőségét nem vitatták. A 

Szeretetszövetség minden vagyonát újabb intézmények alapítására fordította, rövid idő alatt 

egész intézményhálózatot épített ki, mivel a tartalékok képzését későbbre halasztotta, a 

második világháború után költségvetésük összeomlott. 

 A szegény protestáns egyháztagok ellátását a fővárosban a 19. század második felében 

a Bethesda biztosította, ahol a betegeket kaiserswerthi diakonisszák ápolták. A 

századfordulóra a magyarrá lett Budapesten válságba került a diakonisszaügy, a kórház 

berendezése elavult, nem vehette fel a versenyt az új kórházi létesítményekkel, az egyre 

fogyatkozó Német Leányegyház anyagi erejéből fejlesztésekre nem tellett. A bizonytalan 

helyzetnek a magyar diakonisszaegylet, a Filadelfia létrehozása vetett végett. Az új vezetés 
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alatt a kórház külső-belső átalakuláson ment keresztül, bár ebben az időben már a kisebb 

kórházak (száz körüli ágyszám) közé tartozott, viszonylag korán osztályokra tagolódott, 

amely magasabb minőséget jelentett a betegellátásban. Az intézményben folytatott munkát a 

hatóságok a közkórházi rang odaítélésével ismerték el, ami -az ápolási díjak biztos 

megtérítése miatt- hosszabb kórházi tartózkodást igénylő beavatkozások végzését is lehetővé 

tette. A fekvőbetegek ellátása mellett, elsősorban a szegények számára, ambuláns 

rendeléseket létesítettek. A 20. században az állandó fejlesztések következtében a kórházi 

ellátást magas színvonal jellemezte, a különszobák kialakítása után az úri közönség előtt is 

megnyílt. A Bethesda a szegények kórházából a különböző vagyoni helyzetű protestáns 

körökben egyaránt népszerű létesítménnyé fejlődött. A Lorántffy diakonisszái vagyonos 

családoknál vállaltak házi ápolást, az első világháborúban hadikórházat állítottak fel, ebből 

nőtt ki a későbbi kórház, melyben a középrétegek számára nyújtottak szanatórium 

rendszerben ellátást. Figyelemre méltó, hogy mindkét kórházban létesítettek szülészetet, 

egyesületek erre a feladatra csak nagyon ritkán vállalkoztak (a korszakban összesen négy 

egyesületi fenntartású szülészeti osztály ismert a fővárosban), mivel speciális szaktudást 

igényelt, illetve magasabb fenntartási költségekkel járt. A második világháború után a 

Lorántffy szanatórium ambuláns rendelésén fogadták a szegény egyháztagokat, akiknek 

ingyenes gyógyszerellátásáról is gondoskodtak, a szanatórium államosítása után ezt a 

munkakört a Bethesda vette át. 

 A legösszetettebb munkát — a betegápolástól a nőnevelésig, a csecsemő- és az 

anyavédelemtől a szociális gondozónői feladatokig — a gyülekezeti diakonisszák végezték, 

akik otthonukban keresték fel a rászorulókat, s szenvedéseik enyhítése mellett lelki 

gondozásban részesítették őket. A Filadelfia gyülekezeti diakonisszái elsősorban a fővárosi 

szegények körében és az alföldi tanyavilág reformátusai között teljesítettek szolgálatot. A 

Lorántffy testvérei a fővárosi szegényeket, az első világháború után egyre inkább a 

középrétegek elszegényedett tagjait, segítették, részben ők foglalkoztak a cselédleányok 

támogatásával. 

Fontos megemlíteni a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület cselédvédelemmel kapcsolatos 

munkaágát, mivel egyedül ők foglalkoztak a fővárosban protestáns háztartási alkalmazottak 

közvetítésével, látogatásával. Az egyesület cselédvédelmi programja inkább a liberális 

hagyományok, mint a belmisszió jegyében keletkezett, anyagi lehetőségeik függvényében 

bővült vagy szűkült. 
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Néhány év eltéréssel az államosítás vetett véget az egyesületi (alapítványi) karitatív 

intézmények létének, tevékenységi körük egy részét a református és az evangélikus egyház 

vette át.                                        
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