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Beginning with faith

The first Scottish missionaries to Hungary not only studied

They traversed the Danube, stopping to rest in Pest, where

the Bible, but they acted on their understanding of it, and

they discovered a Jewish community with great potential

their convictions led them to leave home for Palestine

for mission work. The Hungarian Kingdom was part of

and, ultimately, to Hungary. The Hungarians who received

the officially Roman Catholic Austrian empire, though,

them also acted on faith and, 175 years later, we celebrate

so Protestant missionaries were not welcome. Another

a story that has extended for generations since.

complication was that both men had fallen ill.

In the 1800s, evangelical theologians were very concerned

Through various connections, the two men came to know

with how prophecies might shed light on both the situation

Archduchess Maria Dorothea (1797-1855), a Lutheran. As a

of the Jews and the second coming of Christ. The millennium

protestant who valued the piety of Keith and Black, not only

in Revelation 20, for example, was understood to be the

did the Archduchess do everything in her power to nurture

result of Jews converting and all nations being drawn to

them back to health, but she also enjoyed theological

them. Conversion of Jews, therefore, was imperative.

discussions with them. She urged them to set up a mission
in Budapest, promising to use her position to protect the

“Because it is the power of God
that brings salvation to everyone
who believes: first to the Jew, then
to the Gentile.” (Romans 1:16)

mission from authorities who might otherwise frown upon it.
The men returned to Scotland with her invitation in mind,
and in 1841 the Church of Scotland sent a delegation to
establish a mission under the leadership of John “Rabbi”
Duncan. The delegation met Britons helping to build the
Chain Bridge, so in addition to working among Jews, Duncan
became a chaplain to the British residents of Budapest and

Alexander Black, Alexander Keith, Robert Murray McCheyne

a congregation was started, with Duncan being recognised

and Andrew Bonar were sent to Palestine to get a sense of

as an Assistant Minister of the Pest Reformed Church

whether Jews there were ready to receive the gospel. During
their travels, Black fell off his camel and needed to return to
Scotland. Keith accompanied him.

What are your favourite parts of the Bible? How do your favourite
passages influence your way of living? How can putting your faith
into action affect the world around you?

Vannak-e kedvenc részeink a Bibliában? Milyen hatással vannak
ezek mindennapi életünkre? Hitünkből fakadó tetteink hogyan
befolyásolhatják a környezetünket?

Hitből hitbe
A Magyarországra érkező első skót misszionáriusok a

Rövidített útvonalon, a Duna mentén indultak haza, és

Biblia tanulmányozását és az Ige tanításának gyakorlati

pihenőt tartottak Pesten, ahol missziós lehetőséget láttak

megélését egyaránt fontosnak tartották. A zsidó misszió

a városban élő nagyszámú zsidó közösségben. A Magyar

iránti elköteleződésük vezette őket Palesztinába, majd

Királyság ekkor a római katolikus Habsburg Birodalom

egy véletlen baleset folytán kerültek Budapestre. A

részét képezte, ahol protestáns misszionáriusokat nem

misszionáriusokat fogadó és támogató magyarokban

láttak szívesen. Black és Keith helyzetét csak nehezítette,

ugyanaz a hit munkálkodott, ennek köszönhetően ma,

hogy mindketten megbetegedtek.

175 évvel később is ünnepelhetjük a generációkat átívelő
közös munka történetét.

Ekkor megismerkedtek József nádor feleségével, az
evangélikus Mária Dorottya (1797-1855) főhercegnével. A

Az 1800-as években a millenarista teológia művelői úgy

protestáns főhercegné, aki jól ismerte és sokra becsülte

vélték, Krisztus akkor jön vissza ítélni eleveneket és holtakat,

a skót evangéliumi irodalmat, segítette a betegeskedő

ha a választott nép, a zsidóság minden tagja megtér.

skótok felépülését, lelkesen vett részt teológiai
eszmecserékben, emellett sürgette egy budapesti

“hiszen Isten hatalma az minden hívőnek
üdvösségére, először a zsidóknak, majd
pedig a görögöknek.” (Róma 1:16)

missziós állomás felállítását. Ígéretet tett arra is, hogy
- udvari befolyását felhasználva - az árgus szemekkel
figyelő hatóságokkal szemben is megvédi a missziót.
A két skót férfi a főhercegné meghívásával tért haza,
válaszul 1841-ben pedig a Skót Egyház elküldte első

ALE X ANDER KEITH

Alexander Black, Alexander Keith, Robert Murray

delegációját John Duncan “Rabbi” vezetésével a

McCheyne és Andrew Bonar azzal a céllal indult

missziói állomás felállítására. A Magyarországra érkező

Palesztinába, hogy felmérjék az ottani viszonyokat,

misszionáriusok az épülő Lánchíd brit munkásaival is

a zsidóság helyzetét. Útjuk során Black leesett a

kapcsolatba kerültek, így a zsidók felé végzett szolgálat

teve hátáról és sérülése miatt Keith kíséretében arra

mellett, Duncan a Pesti Református Egyházközség

kényszerült, hogy visszatérjen Skóciába.

segédlelkészeként a budapesti angolajkú közösségnek
is gyülekezetet szervezett.
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Jews Hear Good News, and Share It

Motivated by their understanding that the proclamation of

SAPHIR FAMILY

the Gospel among Jews would advance the second coming
of Christ, the Scottish missionaries were committed to

Israel Saphir, a rich merchant and friend of the Chief Rabbi

bringing Jews to baptism. The delegation sent to Pest saw

in Pest, was on the board of the Pest Jewish school when he

that this work was just as relevant in Central Europe as it was

met Duncan.

in Palestine.

After being baptised, Israel’s son Philipp Saphir (1823-1849)

Many Jews, for their part, wanted to improve their status

travelled to Karlsruhe, Germany for study, but had to return due

by learning English. Duncan built relationships among

to illness. In Hungary, he started the first local YMCA group.

prominent members of the Jewish community, giving

Even from his sickbed, Philipp taught children, efforts that led to

personal testimony and distributing Christian literature with

the founding of the Mission School.

the help of the British and Foreign Bible Society.

Another son, Adolph Saphir (1831-1891), travelled to Scotland

The first two baptisms were Adolph Saphir and Alfred

with Duncan when he was only 13 years old. He went on

Edersheim. Edersheim and the Saphir family continued to

to study at several universities in Scotland, completing his

evangelise for the rest of their lives, signs of the mission’s

theological studies in Glasgow. As a minister, he evangelised

growing momentum.

among Jews in Germany, and published tracts and
commentaries in German. Edinburgh University awarded

Outreach to Jews, both in
evangelical and diaconal terms,
was a main emphasis of the
mission up to World War II.

him an honorary doctorate in 1878.

ALFRED EDERSHEIM (1825-1889)
The son of of a Viennese banker, Alfred was well educated
and his family spoke English in the home. In Pest, he met
Duncan, whom he accompanied on his return to Scotland.
After studying theology in Edinburgh and Berlin, he became
a minister, served as missionary to Jassy, Romania for a year,
and wrote the classic, Life and Times of Jesus the Messiah.

Does your belief give you a joy that attracts others? Are your
convictions something that you want to share? Some people today are
not comfortable with stories of conversion – what do you think is an
appropriate way to speak of our faith?

Hitből fakadó örömünk vonzó-e mások számára? Megosztjuk-e
hitünket másokkal? Vannak, akik kényelmetlennek tartják a
megtérésről szóló történeteket. Mi a bizonyságtétel megfelelő módja?

Zsidók az evangélium szolgálatában
A skót misszionáriusok célja a zsidóság keresztyén
hitre térítése volt. A Magyarországra érkezett delegáció
úgy látta, hogy ez a munka hasonlóan fontos KözépEurópában, mint Palesztinában. Abban a hitben, hogy
Krisztus második eljövetele előtt a zsidóknak is meg kell

A SAPHIR CSALÁD
Amikor Israel Saphir megismerkedett John Duncannel,
már gazdag kereskedő, a pesti főrabbi közeli barátja,
egyben a Pesti Zsidó Iskola tanácsának tagja volt.

ismerniük az evangéliumot, elszántan munkálkodtak

A család megkeresztelkedését követően fia, Philipp

azon, hogy mind több zsidó megkeresztelkedjen.

Saphir (1831-1891) a németországi Karlsruheban kezdett

Sok zsidó társadalmi felemelkedésének eszközét látta
az angol nyelv elsajátításában, és ezért kezdte a Missziót
látogatni. Így kerülhetett kapcsolatba a skót misszionárius,
John Duncan a zsidó közösség prominens tagjaival.
Szolgálatának része volt a személyes bizonyságtétel
és keresztény traktátusok terjesztése a Brit és Külföldi
Bibliatársulat segítségével.
Az első két megkeresztelkedő Adolph Saphir és Alfred
Edersheim voltak. Mind Edersheim, mind pedig a
Saphir család tagjai később az evangélium elkötelezett
terjesztőivé váltak.

Egészen a második világháborúig, a zsidók
közötti evangelizáció és diakóniai szolgálat
jelentette a Misszió fő tevékenységét.

tanulmányokat, de betegsége miatt hazatérni kényszerül.
Ekkor alakította meg az első, a későbbi Keresztény
Ifjúsági Egyesület (KIE) mintájára működő csoportot.
Még betegágyáról is tanította a gyermekeket, amivel
hozzájárult a vasárnapi iskola elindulásához, és ezzel
lefektette a Skót Misszió későbbi iskolájának alapjait.
Israel másik gyermeke, Adolph Saphir (1831-1891) 13
éves volt, mikor Skóciába utazott Duncannel, ahol

YOUNG AD OLF SAPHIR

ALFRED EDERSHEIM

AND HIS TE ACHER

később egyetemi tanulmányait is folytatta, többek
között teológiát hallgatott Glasgow-ban. Lelkészként a
németországi zsidóság körében szolgált és keresztyén
traktátusokat és német nyelvű kommentárokat
terjesztett. 1878-ban az Edinburgh-i Egyetem díszdoktori
címmel tüntette ki.
ALFRED EDERSHEIM (1825-1889)
Egy angol nyelvű bécsi zsidó bankár család művelt
gyermeke volt, aki Pesten találkozott Duncannel. Skóciába

is együtt utaztak később. Edersheim Edinburghban és
Berlinben teológiát tanult, majd lelkésszé szentelték,
később egy évig misszionáriusként szolgált a romániai
Jasiban. Legismertebb teológiai munkája „Life and Times of
Jesus the Messiah” címmel jelent meg.
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Becoming Community and Reaching Out

The Scottish Mission was doing important activities but the
congregational aspect of the Mission raised questions. It
was recognised early on that Jewish converts would need
a congregation to which to belong, but their language was
German, not English.
When Adrian van Andel became the minister, he applied
all of his vigour to forming a congregation oriented towards
biblically based diaconal work.
At the end of 1859, followers of Scottish- and Germanstyle spirituality were striving together for home
mission in Hungary. Van Andel and Theodor Biberauer
initiated German language worship at the Széna tér

Since the German-speaking Church
used the school’s assembly hall for
services, the congregation became
an integral part of the Mission,
representing major progress towards
the Mission’s goal of establishing
a relationship with the Reformed
Church of Hungary.

Reformed Church and the Mission School, which soon
became an independent affiliated church. The Scottish
missionaries served as assistant ministers to the

A need was also recognised for a hospital of high standard,
particularly as a place which foreigners in Hungary could

minister of the Széna tér church.

turn to for medical care. Among the first donors for this
The new congregation was made up of Reformed people

project was Miss Mackichan, a Scot who had been ill and

from Switzerland and Germany, and Lutherans from

nursed by a young Jewish girl.

Austria-Moravia. Britons were also members, as well as
German-speaking Jews evangelised through the work of

When the German-speaking congregation and the Scottish
Mission separated from each other in 1888, the German

the Scottish Mission.

speakers assumed responsibility for managing the hospital
and the Mission continued to run the school.

How can your church best reach out to the needs of the community
around you? Are there needs for outreach in a different language,
whether that language is Farsi or just less “churchy” English? Like
Miss Mackichan, have you ever been helped in a time of need? Have
you considered donating to a similar charity as a sign of gratitude?

Hogyan tud saját gyülekezetünk leginkább válaszolni a körülöttünk
élők szükségleteire? Ma is szükség van idegen nyelvű szolgálatra, legyen
az fárszi vagy esetleg kevésbé egyházias angol nyelvű? Kaptunk valaha
támogatást Mackichan kisasszonyéhoz hasonló helyzetben és gondoltunk-e
már arra, hogy hálánk jeleként hasonló célra adományozzunk?

Szolgáló közösség születik
A Skót Misszió számos tevékenysége mellett a
gyülekezetalapítás igénye újabb kérdéseket vetett fel.
Már az első zsidó megtérések idején felismerték, hogy
szükség van egy olyan gyülekezeti közösségre, ahol az
újonnan megkereszteltek lelki otthonra találhattak. A
legtöbb megtérő azonban nem angol, hanem német
anyanyelvű volt.
Amikor Adrian van Andel megkezdte szolgálatát a
misszióban, egy bibliai alapokon működő diakóniai
munkát végző gyülekezet megalapítását tűzte ki célul.
1859 végén a skót és német lelkiséget képviselők

Mivel a németajkú gyülekezet az iskola
nagytermét is használta istentiszteleti
alkalmakra, a gyülekezet a Misszió
szerves részévé vált, ami nagyban
hozzájárult a Misszió törekvésének
megvalósulásához, hogy kapcsolatát még
inkább a Magyarországi Református
Egyházzal elmélyítse.

elkötelezetten munkálkodtak a magyar belmisszió
szolgálatában. Van Andel és Theodor Biberauer
kezdeményezésére német nyelvű istentisztelet indítottak
a Széna téri (ma Kálvin téri) református templomban és a
Misszió iskolájának épületében. Ez a közösség hamarosan
jogi formát is öltött leányegyházként, ahol a skót
misszionáriusok a Pesti Református Egyházközség kirendelt
segédlelkészeként szolgáltak.
THEOD OR B IBER AUER

Az új közösség tagjai között voltak svájci és német
reformátusok, ausztriai-morvaországi evangélikusok,
angolszászok és a skót misszió munkája nyomán
megtért németajkú zsidók.

Felismerték azt is, hogy szükség van egy olyan kórházra,
amely a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára
nyújt orvosi ellátást. Az első adakozók között volt
egy skót hölgy, bizonyos Mackichan, akit külföldiként
betegsége idején egy fiatal zsidó leány ápolt
Magyarországon.
Amikor a németajkú gyülekezet és a Skót Misszió 1888ban hivatalosan is függetlenedett egymástól, a kórház
a gyülekezet, míg az iskola a Misszió felügyelete alatt
működött tovább.
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An International Story

The international, eclectic character of today’s

institutions in Budapest, Debrecen, Sáraspatak and Pápa,

congregation is a part of our identity that goes all the way

he might well have more Hungarian academic qualifications

back to our beginnings.

than any other foreigner.

It is also interesting to see not only
where some of the ministers came
from, but where some of them
went after serving here!

George Knight was ordained to be director of the Mission,

As we have already noted, it was from a missionary journey

Cowell held English-language services in Prague and

to Palestine that the Scottish missionaries made the first

frequently visited Ukraine to lead teacher-training events and

visit here in 1839.

work with children.

John Duncan was Scottish, but acquired the nickname

While minister in the early 2000s, Ken MacKenzie was active

“Rabbi” because of his knowledge of Jewish culture and

in outreach to orphans in Romania, including encouraging

passion for Jewish people.

international members of the Budapest business community

work that would involve cooperation with the UN and the
Swedish Red Cross. When World War II forced him to leave,
he moved on to work in New Zealand, the United States, and
Fiji. His commentaries in Old Testament studies have been
translated into Hungarian and are still used today.
When serving as associate minister in the 1990s, Susan

to sponsor cycling trips where the proceeds would benefit
Before he arrived to the Mission in Pest in 1863, Rudolf König

orphanages.

was a licentiate of the Prussian church, sent by the Jewish
Mission Committee to Constantinople, where he was also an

Our current minister, Aaron C. Stevens, is from the United

assistant chaplain to the Prussian Ambassador.

States, and our associate minister, Njeri A. Wagana Hughes,
is from Kenya, adding to the international flavour of the

James Macdonald Webster, serving in Pest since 1895, was

current congregation and connecting to a long tradition of

a Scot who enthusiastically encouraged Hungarian home

having a diverse ministerial presence.

missions and effectively raised money and other donations
from abroad for Hungary. With honours from academic

What does the reality of a global church tell you about the nature of
God? What does this tell us about our calling as the body of Christ?

Mit mond az egyház egyetemes valósága Isten természetéről?
Mit mond ez az elhívásunkról Krisztus testének tagjaiként?

Nemzetközi történet
A mai gyülekezet nemzetközi jellege és sokszínűsége

pápai akadémiáktól szerzett kitüntetéseivel minden

identitásának lényegi részét képezi, amely a Skót Misszió

más külföldi társánál több magyar akadémiai

kezdeteitől jellemezte a közösség életét.

elismeréssel rendelkezett.

Érdekes felidézni, honnan érkeztek
Budapestre vagy hol folytatták
szolgálatukat a Misszió egykori és
jelenlegi lelkészei.

1935-től Geroge Knight a Misszió felszentelt lelkészeként
vezette a szolgálatot, annak részeként együttműködött
az ENSZ Menekültügyi Szervezetével és a svéd
Vöröskereszttel. Miután a második világháború idején
elhagyni kényszerült Magyarországot, Új-Zélandon, az
Egyesült Államokban és a Fidzsi-szigeteken szolgált.
Ószövetségi kommentárja magyar nyelven is megjelent,

Az első skótok 1839-ben palesztinai missziós útjuk

és a mai napig fontos kézikönyvként tartják számon.

megszakítása eredményeként érkeztek Budapestre.

Az 1990-es években a Misszió beosztott lelkészeként

John Duncan, bár skót származású volt, a zsidó

Susan Cowell angol nyelvű istentiszteleteket tartott

kultúrában szerzett széleskörű tudása és a zsidók iránt
érzett mély szeretete miatt tiszteletből a “Rabbi” nevet

Prágában is, és gyakran tett látogatást Kárpátalján, ahol
gyermekmunkában végzett szolgálata mellett tanárok

kapta kortársaitól.

továbbképzésében is részt vett.

Mielőtt 1863-ban Rudolf König a pesti Misszióba érkezett,

Budapesti szolgálata idején, a 2000-es években, Ken

a Skót Egyház Zsidómissziós Tanácsa megbízásából a
porosz egyház segédlelkészeként és a porosz nagykövet

MacKenzie figyelmét a romániai árvák sem kerülték el.
Adománygyűjtő kerékpártúrák szervezésével bátorította

udvari lelkészeként szolgált Konstantinápolyban.

támogatásukra a fővárosi üzleti élet nemzetközi tagjait.

Az 1895-től Budapesten szolgáló skót James

A közösség nemzetközi jellege mai napig töretlen. A

Macdonald Webster mérhetetlen odaszánással
vett részt a magyar belmissziós munkában és
gyűjtött külföldi adományokat Magyarország
számára. A budapesti, debreceni, sárospataki és

gyülekezet jelenlegi lelkésze Aaron C. Stevens amerikai,
míg a mellette beosztott lelkészként szolgáló Njeri A.
Wagana Hughes kenyai származású.
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An Unbroken Commitment

Although we talk about “The Scottish Mission,” the work has

increasing involvement in Jewish Mission. When World War I

not always been carried out by Scots. In fact, on more than one

erupted and Scots had to go home, it was former Bursary

occasion, the Scottish ministers were not even allowed to remain

recipients who continued the ministry.

in the country. Even then, though, the ministry did not stop.

The 19th and 20th centuries
involved various times of conflict
for Hungary, times when the
Scots had to leave, but the
mission continued, thanks to the
faithfulness of Hungarians.

After World War II, it was Hungarian minister and former
scholarship student János Dobos who oversaw extensive
repairs to the building while also caring for shattered souls.
Under Communism, Scots were not allowed to serve in
Hungary. Despite tensions and restrictions of the Cold War era,
Hungarian pastors who had participated in the Scottish Bursary
program ensured the continuation of the Mission with weekly
services in Hungarian and occasional services in English.
In 1976, still under Communism, when Bertalan Tamás
was minister, the Mission made interreligious dialogue an
emphasis rather than conversion.

Sometimes these were Hungarians who had taken part in

From the recognition of the first ministers as assistants of

the Bursary Scheme, a scholarship program for Hungarians

the Széna tér church, to the Mission’s linkage for a period

to study in Scotland, and therefore knew about Scottish

to the Fasor Reformed Congregation, to the official status

worship traditions.

given to the congregation as recently as a 2016 meeting
of the RCH Synod, we see throughout the Mission’s history

When Hungarians fought for independence from Austrian

a Hungarian recognition of the Scots, and commitment to

rule in 1848-49, the missionaries refrained from getting

sustain the mission when Scots could not remain.

involved in politics, but they were sympathetic to the
Hungarian cause and had to leave after that attempted

Today, having ministers from both churches recognises

revolution failed. Israel Saphir and others agreed to keep

175 unbroken years of partnership in mission, allows the

things going until Scots returned in 1857.

congregation to maintain ties with both churches, and provides
necessary stability whenever one of the positions is vacant.

In 1865 a Bursary programme was started for Hungarian
and Czech students in the hopes of assisting in revival and

There are churches in war zones today – what can we do to make
sure their mission work continues?

Ma is élnek egyházak háborús övezetekben. Mit tehetünk azért,
hogy szolgálatuk töretlen legyen?

Töretlen szövetség
Jóllehet Skót Misszióról beszélünk, az itteni szolgálatot

távozniuk kellett az országból. Mások mellett Israel

tartottak heti rendszerességgel magyar, és időnként

sokszor nem skótok végezték. Volt rá példa a történelem

Saphir vállalta a Misszió munkájának továbbvitelét a

angol nyelvű istentiszteleteket.

során, hogy a skót lelkészek nem maradhattak az

skótok 1857-es visszatéréséig.

országban, de ez soha sem jelentette a Misszió végét.

A 19-20. században, politikai konfliktusok
idején, a skótoknak több alkalommal is
el kellett hagyniuk Magyarországot, de a
misszió szolgálata, köszönhetően a hűséges
helyi magyar vezetőknek, folytatódhatott.
A skót ösztöndíjprogramban korábban részt vevő
magyar lelkipásztorok, akik jól ismerték a skót lelkiséget,
gondoskodtak a Misszió munkájának folytonosságáról.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
idején a skótok, bár nem vállaltak közvetlen szerepet
a politikai életben, mivel szimpatizáltak a magyar
üggyel, a szabadságharc bukását követően nekik is

1976-től Tamás Bertalan lelkészsége idején a Misszió

1865-ben többéves tárgyalások nyomán az Edinburgh-i

legfőbb célja már nem a zsidók közötti evangelizáció

Zsidómissziós Bizottság ösztöndíjprogramot indított

volt, ezt hivatalosan felváltotta a vallásközi párbeszéd

a magyar és cseh diákok számára. A Bizottság célja

előmozdítása.

nem csak az volt, hogy új lendületet adjon az MRE
szolgálatának, hanem hogy bevonja az egyházat is a
zsidó misszióba. Az első világháború kitörését követően a
skótoknak ismét el kellett hagyniuk az országot, de ekkor
már egykori ösztöndíjasok folytatták a Misszió szolgálatát.

A Missziót egész történelme során szoros szálak kötötték
a Magyarországi Református Egyházhoz. A Széna téri
gyülekezethez kirendelt skót segédlelkészek példája, a
20. század második felében a Misszió Fasori Református
Gyülekezettel való formális együttműködése és végül

A második világháború éveit követően az egykori

2016. évi zsinati döntés a gyülekezet betagolásáról

skóciai diák, Dobos János vezetésével kezdték

az MRE egyházszervezetébe mind a magyarok

meg a megrongálódott épület helyreállítását és a

elismerésének és támogatásának nyilvánvaló jelei.

szétszóródott lelkek egybegyűjtését, a gyülekezeti
közösség megszervezését.

Napjainkban is jól példázza a két egyház lelkészeinek közös
szolgálata az elmúlt 175 év töretlen szövetségét a missziói

A skótok a kommunizmus idején sem szolgálhattak

munkában, ami a két „anyaegyházzal” való kapcsolattartás

Magyarországon, ezért a hidegháború feszültségekkel

mellett biztosítja a szolgálat folytonosságát még akkor is,

teli időszakában magyar lelkészek vezetésével

amikor az egyik tisztség épp betöltetlen.
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A Fine Example of a Scot Abroad

It was in 1932 that Jane Haining arrived at the Mission as

It was thanks to her that the school could operate with the help

matron of the school. While she was soon admired for

of a state loan for a lengthy period – the document attesting

her ability to learn Hungarian, take care of the girls, teach

to this fact was signed by Prime Minister László Bárdossy

religious education, manage other business, and show

himself. Through her tireless efforts, the head of the dormitory

kindness to all, it is doubtful if anyone then could have

managed to find funds to renovate the school building that had

predicted just how much she would give to the school.

become dilapidated during the crisis of the thirties.

Girls under her care still recount her firm and gentle manner,

As Germany annexed Austria and invaded Poland, Jane was

as well as her ability to see just which girl needed special

urged multiple times to return to Scotland, but compassion

attention. True to the spirit of the Mission, she treated Jewish

for the girls compelled her to remain. In her words,

and Christian girls with equal affection.
Miss Haining’s tenure coincided with one of the most
difficult periods in European history, yet even under growing
economic hardship, she managed to acquire food and coal,
always with the care of the girls being her upmost priority.

“If the girls need me in the days of
sunshine, how much more do they
need me in the days of darkness.”

For the Jewish girls, it was an especially frightening time.
One survivor remembers that Miss Haining personally

She was arrested in April 1944, detained by the Gestapo, and

removed the yellow star from the girls’ clothing, saying they

died that summer in Auschwitz-Birkenau.

were not necessary inside the Mission.
She was recognised as one of the Righteous Among the
“We have been enabled, even in a small measure, to lighten

Nations in 1997 and as a British Hero of the Holocaust in 2010

the lot of an oppressed people…” she once wrote in a letter.

for her service at the Mission.

What can you do to show kindness to those with whom you live
and work? Are you willing to sacrifice some of your time, money or
convenience for them?

Hogyan lehet a körülöttünk élők iránt jóindulatunkat kifejezni?
Készek vagyunk-e időnkből, pénzünkből és kényelmünkből
áldozni rájuk?

Egy önfeláldozó skót Magyarországon
Jane Haining 1932-ben kezdte meg szolgálatát

„Lehetőséget kaptunk, hogy ha szerény mértékben is, de

Budapesten az iskola internátusának nevelőnőjeként.

könnyítsünk egy elnyomott népen”- írta levelében.

Sokak tiszteletét kivívta meglepő gyorsasággal
elsajátított magyar nyelvtudásával, a kislányok iránt
tanúsított odaadásával, töretlen kedvességével és
hűséges hitoktatói tevékenységével, illetve azzal, hogy
fáradhatatlanul intézte az iskola ügyeit. Mégis, aligha
láthatta előre bárki, hogy milyen jelentős szerepet játszik
majd az iskola életében.
Az egykor gondviselésére bízott kislányok ma is
emlékeznek határozottságára és gyengédségére, arra,
hogy mindig tudta melyiküknek milyen különleges
figyelemre van szüksége. A Misszió lelkiségéhez hűen,
megkülönböztetés nélkül viselt gondot a zsidó és
keresztyén kislányokról.
Jane Haining szolgálati ideje egybeesett az európai
történelem legsötétebb időszakával. A növekvő
gazdasági nehézségek idején megszervezte
az iskola szén- és élelmiszerellátását, mindig
figyelemmel kísérve a kislányok szükségleteit.

Az iskola neki köszönhetően jó ideig állami kölcsönből
működött – Bárdossy László írta alá az erről szóló
dokumentumot. Az internátus igazgatónője a harmincas
évek válságában lepusztult iskolát fáradhatatlan
utánajárással szerzett adományokból újította fel.
Amikor 1938-ban az Anschluss során a Harmadik
Birodalomhoz csatolták Ausztriát, majd amikor Hitler
megtámadta Lengyelországot, Skóciából sokan sürgették
hazatértét saját biztonsága érdekében. Jane Haining
mégis diákjai mellett maradt, azóta elhíresült mondatával
indokolva meg döntését:

“ha a lányoknak szükségük van rám a
napsütéses napokon, mennyivel inkább
számítanak rám a sötétség napjaiban?
1944 áprilisában tartóztatta le a Gestapo, ugyanazon a

A zsidó tanulók számára különösen félelmetes időszak

nyáron az auschwitz-birkenaui haláltáborban vesztette életét.

volt ez. Egy egykori tanuló elbeszélése szerint Jane

1997-ben posztumusz a Világ Igaza kitüntetését, majd

Haining maga vette le az iskolában a sárga csillagot a
lányokról, mondván: ez ide nem kell.

2010-ben a Holokauszt Brit hőse címet adományozták neki.

JANE HAINING
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A School Still Standing

By 1846, the Sunday School work begun by Philipp Saphir

The objective of the institution was to acquaint students with

led to the establishment of structured classes where

the concept of Christianity and a Christian way of life, while at

Christian and Jewish boys and girls received education

the same time emphasise the respect for Jewish practices.

without needing to pay tuition fees.

From the very beginnings, a Jewish rabbi was also welcome

In 1868 a plot of land was purchased at Hold Street 17 for

to regularly visit and teach the students.

a permanent school to be built. At first the instruction was

When World War I broke out, the leadership of the school

in German and coeducational, but in 1878 the language

left for Scotland and the military used the building. After the

changed to Hungarian and in 1904 it became a girls’ school.

Treaty of Trianon, instruction was resumed. During World

With its wide range of activities, the mission began to
outgrow the Hold Street property, leading James M. Webster
to recommend selling that building and start collecting
money to build a new home for the Mission.

War II, the school initially sheltered Jewish refugees, but was
eventually evacuated and for a time the Arrow Cross Party
used the gymnasium to detain prisoners. There are accounts
of Webster Hall being used as stables by the Russians. By
the end of the war, every window in the building was broken

In 1910 the Scottish Mission Girls’ School opened on
Vörösmarty utca, becoming a unique place where Jewish
and Christian girls could learn alongside each other. Some of
the girls also lived there together.

and the roof needed repairs.
In 1946 repairs were carried out and the institution became
an elementary school, but it was nationalised two years later
during the Communist era. Even though the school is no

The Mission was known for
its religious tolerance and high
standards.

Throughout the school’s history, doing good has meant different
things to different people – what does it mean for us today? How are
we encouraged by the school’s continuing even through hard times?

longer a church school, it remembers Jane Haining and has
kept the old motto, “How to do good?”

Az iskola története során sokak számára mást és mást jelentett
jót tenni. Mit jelent ez ma számunkra? Hogyan bátorít
bennünket a számos nehéz időszakot átélt iskola története?

Iskola a történelem sodrában
1846-ra a Philipp Saphir által megkezdett vasárnapi

Az intézmény célja az volt, hogy bevezesse a diákokat a

iskola mozgalom szervezett kereteket öltött, aminek

keresztyén gondolkodásba és életgyakorlatba, mindezt

köszönhetően keresztyén és zsidó gyerekek tandíj

a zsidó hagyományok és életgyakorlat tiszteletében

fizetése nélkül részesültek oktatásban.

tartásával. A zsidó rabbi a kezdettől fogva bejárhatott az

1868-ban a Misszió megvásárolta a Hold utca 17. szám
alatt található földterületet, ahol állandó iskola épülhetett

Az első világháború kitörésekor az iskola vezetése

a korábban alkalmi jelleggel használt tantermek helyett.

Skóciába távozott és a katonaság megszállta az

Az intézmény 1904-ig koedukált volt, ebben az évben

épületet. A Trianoni békeszerződést követően

azonban leányiskolává alakult át.

folytatódott az oktatás. A második világháború alatt

Széleskörű tevékenységének köszönhetően a Misszió
kezdte kinőni a Hold utcai ingatlant. James Macdonald
THE PRE VIOUS BUILDING OF THE MISSION SCHOOL

intézménybe és taníthatta a zsidó kislányokat.

Webster javaslatára eladták az épületet, és gyűjtést
szerveznek a Misszió új otthonának megépítésére.

az iskola menedéket nyújtott zsidók számára. Később
az épületet kiürítették és a tornaterem átmenetileg a
Nyilaskeresztes Párt által letartóztatott politikai foglyok
börtönévé vált. Egyes beszámolók szerint ezt követően
a megszálló orosz csapatok lovakat tartottak a ma

1910-ben leányiskola épült a Vörösmarty utcában,

templomként használt Webster teremben. A háború

amelyben zsidó és keresztény lányok éltek és

végére az épület megrongálódott, valamennyi ablaka

tanultak együtt.

betört, és a tető is felújításra szorult.

A Misszió hírnevet szerzett vallási
toleranciájával és az oktatás magas
színvonalával.

1946-ban a javítási munkálatokat követően az intézmény
átalakult általános iskolává, két évvel később pedig
államosították. Bár az iskola napjainkban már nem
egyházi keretek között működik, magáénak vallja azt,
amit a Skót Misszió jelszava kifejez: How to do good?
Hogyan tegyünk jót?

THE BLUEPRINT OF THE CURRENT BUILDING
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Spiritual Renewal

For the Scots who founded the mission, evangelical zeal and
pietistic traditions transcended denominational lines. The
bond that formed between Archduchess Maria Dorothea
and the Scottish Mission was, in part, because she had
read Scottish evangelical literature and her own pietism
shared similarities with it. Over time, as bursars encountered
organizations such as the Evangelical Alliance, they began
bringing that spirit back with them upon their return.
In the publishing of tracts, some of the Scottish Mission’s
employees were Baptist. The ministers also organised
prayer groups attended by clergy from different confessional
backgrounds. Spiritual practice was key rather than
traditional identity. As a result, a number of movements
began to spring up.
Philipp Saphir started the first local YMCA in Hungary, as well
as the beginnings of a Sunday School movement. Bursars
continued this work and by the turn of the century home
mission organisations were taking root. The fact that bursars

The conversion of Jews who then
became evangelists in their own
right, the publishing of tracts,
the developing of diaconal work
and youth organizations, not to
mention the sponsorship of bursars
who would take lessons learned to
other parts of the country—all of
these factors, rooted in pietism and
evangelical zeal, worked to spur
a movement that would lead to
spiritual revival across the country.

were located not only in Budapest but all over the country
In 1911, the General Synod of the RCH decided that

made the spread of the movement possible.

coursework in home missions should be a part of the training
of ministers. This was a sign that what had begun as a
Scottish mission had become a Hungarian mission as well.

Which church activities do you see today that you hope might lead
to a larger movement? What can you do to encourage mission and
discipleship in your own community?

Napjainkban milyen kezdeményezéstől remélhetjük egyházunkban,
hogy nagyobb mozgalommá növi ki magát? Mit tehetünk azért, hogy
bátorítsuk a missziót és a tanítványságot saját közösségünkben?

Lelki megújulás
A missziót megalapító skótokat az evangéliumi
buzgalom és a pietista hagyományok arra ösztönözték,
hogy túllépjenek a felekezeti határokon. Mária
Dorottya főhercegnő és a Skót Misszió közötti kötelék
kialakulásához hozzájárult, hogy a nádorné maga is jól
ismerte a szívéhez közel álló skót evangéliumi irodalmat.
A Skót Misszió iratterjesztő munkatársai között baptisták
is voltak. A Misszió lelkészei közös imaalkalmakat
szerveztek különböző felekezetek lelkészeinek
részvételével. A hit gyakorlása nem hagyomány, valódi
elköteleződés volt. Mindezek eredményeképpen
számos megújulási mozgalom indult el Magyarországon
a Misszióból.
Philipp Saphir indította el az első Keresztyén Ifjúsági

A zsidómisszió nyomán megtértek közül
sokan maguk is misszionáriusokká
váltak. Az iratterjesztő hálózat, a
fejlődő diakóniai munka, és az ifjúsági
szervezetek létrejötte, az ösztöndíjasok
anyagi támogatásáról nem is szólva,
mind abban a pietista-evangéliumi
lelkiségben gyökereztek, amely ösztönözte
az egész országot átható lelki megújulást.
1911-ben a magyar reformátusok zsinata a belmissziót

Egyesület mintájára szerveződő csoportot, ahogy hozzá

a lelkészképzés részéve tette. A Skót Misszió a lelki

kapcsolódik a Vasárnapi Iskola Mozgalom elindulása is.

megújuláson keresztül lett igazán magyarrá.

A Skóciában végzett magyar ösztöndíjasok folytatták a
megkezdett munkát és a századfordulóra már mindenütt
meggyökereztek a belmissziós szervezetek. Az egykori
diákok nem csak a fővárosban, de szerte az országban
segítették a lelkiségi mozgalmak terjedését.

ARCHDUCHE SS MARIA D OROTHE A

1 7 5

Y E A R S

O F

S C O T T I S H

M I S S I O N

I N

B U D A P E S T

A Safe Place to call “Home”

The Mission began with Hungarians showing kindness to the

arranged safe passage out for some of the Mission’s charges,

Scots as they visited and then settled in.

with the help of Swedish diplomat Raoul Wallenberg.

Over time, the Hungarians and
Scots together were welcoming to
Jews and society’s marginalised.
Today, it is still a place of welcome.

The Scottish Mission also provided shelter for those fleeing
political persecution during the 20th century. Hungarian
Reformed clergy member, and later Prime Minister, Zoltán
Tildy, part of the movement against Facsism, was also hidden
at the Mission to avoid detection from the Arrow Cross Party.
In the late 1980s and early 90s, the Mission offered pastoral
care to refugees from Romania and the former Yugoslavia,
many passing through to other destinations.

Some of the most dramatic expressions of hospitality took
place during World War II. As refugees came to Hungary

When the fall of Communism brought a new influx of

from Germany, Austria and Poland, some were housed in

foreigners to Hungary, the Mission was already in place as

the Mission. For others, places were arranged in the homes

a church community, taking on the name “St. Columba’s” to

of Jewish Christians. By the summer of 1939, queues of

express its congregational nature. With Hungary’s joining

refugees formed outside the Mission.

the EU, the number of asylum seekers in Hungary increased,
and St. Columba’s has been a close partner of the Refugee

As agreed with the Hungarian Jewish community, the

Ministry of the RCH.

Mission provided pastoral care to the children of mixed
Today, worship at St. Columba’s is attended by around

marriages between Jews and non-Jews.

50 people each Sunday from places such as Scotland
In November of 1944, a Children’s and Mothers’ home was

and Singapore, the US and Uganda, the Netherlands and

opened under the protection of the Swedish Red Cross,

Afghanistan, as well as by Hungarians. International students,

sheltering 70 children, only to be dissolved a month later

employees of embassies and multinational companies,

when the residents were taken to the Ghetto. George

families of mixed nationalities, and refugees and asylum

Knight, in contact with various British organisations and the

seekers all find welcome and offer it to others.

High Commissioner of the League of Nations for Refugees,

How will you commit to welcoming others as a way of mission?
Is there a way for you to “pray with your hands” and live out your
faith in an active way in your home community? How can you show
extravagant kindness to those on the margins of society?

Elkötelezettek vagyunk-e abban, hogy a misszió részeként másokat
befogadjunk? Van-e lehetőség arra a saját gyülekezetünkben,
hogy hitünket tevőlegesen megéljük? Hogyan fordulhatunk
megkülönböztetett figyelemmel a társadalom peremén élők felé?

Biztos menedék
A misszió története olyan magyarokkal kezdődött,

1944-ben egy 70 gyermeknek is menedéket nyújtó,

elnevezésükben szerepelt a „misszió” kifejezés. Hogy

akik jóindulatot tanúsítottak az ide látogató, majd

a svéd Vöröskereszt védelme alatt álló Gyermek

hangsúlyozzák a Skót Misszió gyülekezeti jellegét,

letelepedő skótok iránt.

és Anyaotthont nyílt a Misszió épületében, amelyet

a közösség skót mintára felvette a St. Columba

egy hónappal később a lakók gettóba zárásával

nevet. Magyarország európai uniós csatlakozásával

Az idő elteltével a magyarok és a skótok
együtt fordultak a zsidók felé és fogadták
be a társadalom peremére szorultakat. A
gyülekezet ma is a befogadás helye.

szüntettek meg. Geroge Knight, a misszió vezetője

megnövekedett a menedékekéről száma, a közöttük

intenzív levelezést folytatott a brit segélyszervezetekkel

végzett szolgálatban pedig a gyülekezet a kezdetektől

és a Nemzetek Szövetségének Menekültügyi

szorosan együttműködött az MRE menekültmissziójával.

A vendégszeretet legdrámaiabb megvalósulása

A Skót Misszió menedéket nyújtott a politikai üldöztetés

Ugandából, Hollandiából, Afganisztánból, és

elől menekülők számára is. A református lelkész és

Magyarországról. Számos külföldi diák, követségek és

miniszterelnök, később köztársasági elnök Tildy Zoltán

nemzetközi vállaltok alkalmazottai, vegyes nemzetiségű

is ebben az épületben rejtőzött a nyilaskeresztes

családok, menekültek és menedékkérők együtt itt

vagy keresztyén zsidók otthonában. 1939 nyarán

hatalomátvétel napjaiban.

találnak lelki otthonra, hogy aztán a közösség tagjaiként

sorokban álltak Misszió épülete előtt a menedéket

Az 1980-as évek végén a misszió lelkigondozást nyújtott

kereső emberek.

a Romániából és Jugoszláviából érkező majd átutazó

A zsidó közösséggel való megállapodás értelmében,

menekültek számára is.

ezekben az időkben a Misszió lelkigondozást nyújtott

A kommunizmus időszakát követően számos

a vegyes, azaz zsidó-nem zsidó házasságokból

külföldi szervezet érkezett Magyarországra, amelyek

a második világháború éveire tehető, amikor sok
Németországból, Ausztriából és Lengyelországból
menekülő zsidó talált menedéket a Misszió épületében,

születettek számára is.

Főbiztosságával, és Raoul Wallenberg svéd diplomata
segítségével szervezte a Misszióhoz tartozó zsidók
védett házakban való biztonságos elhelyezését.

Ma a gyülekezet vasárnapi istentiszteletein közel ötven
fő, igazi nemzetközi közösség vesz részt: gyülekezeti
tagok Skóciából, Szingapúrból, az Egyesült Államokból,

maguk is befogadhassanak másokat.

