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„Meyer beszédeit, hogy a magyar hallgatók is megértsék, tolmácsolni kellett… A lelki élet 

természete csak bizonyos ideig viselhette ezt az állapotot. A magyar tagok száma növekedésével 

erősödött a vágy is, tisztán magyar nyelven hallani az evangéliumot... 

 

Egy létesítendő magyar gyülekezet talaját már ezen előzmények is készítgették, de teljes 

bizonyítéka a jövő kialakulásának csak akkor mutatkozott, amikor 1889-ben egy magyar tisztviselő 

megtért és a gyülekezethez csatlakozott. Ez a tisztviselő Csopják Attila miniszteri számtiszt volt.  

Az ő ügybuzgóságában nemcsak a magyar misszióügy nyert újabb támaszpontot, hanem az 

anyagyülekezet is jó tolmácsot. Tolmácsolt is Csopják testvér éveken át odaadással, de eközben 

önálló beszédet is mondott, ahol az alkalom megkínálta őt. Az pedig volt elég. 

 

Az ő idejében történt, hogy az anyagyülekezet két ifjú magyar testvért küldött ki Hamburgba, hogy 

az ottani prédikátor-iskolában a missziómunkára kiképeztessenek. Nem volt ugyan egyik sem a 

fővárosiaknak szánva, hanem az országban a már szépen elterjedt missziómunkának. A Pest és 

környéke gyülekezeteinek tagjai azonban reménykedtek. Csopják testvér munkás fellépése pedig 

mintegy biztosítéka lett egy leendő budapesti magyar gyülekezetnek. És tulajdonképpen ő volt az, 

aki azt a bátorságot vette magának, hogy 1893-ban úgy hatod- vagy hetedmagával, állomásként, az 

akkor önállóvá lett tótfalusi gyülekezethez csatlakozott. Az első tagok Csopják Attila, Tomi Lajos, 

Tomi Lajosné, Csörgő Bálint, Csörgő Bálintné, Szabó Andrásné, Zatykó Ádámné és Honti Mária. 

Ez a bátor lépés nem volt más, mint a szorongó ügynek kikényszerítése. Az anyagyülekezetnek nem 

volt szándéka a misszióiskolából hazajött ifjak egyikével sem külön gyülekezetet alapítani. A 

magyar tagok közakarata azonban erős állást foglalt amellett, hogy a fővárosban magyarnyelvű 

misszió alapíttassék. 

 

A tótfalusi gyülekezetnek ez a kis állomása aztán hozzáfogott a berendezkedéshez. Kibérelt 1894. 

évben a VIII. kerületben, a Nagytemplom utca 6. szám alatt egy előfülkés szobát 200 forint évi 

bérért. A megnyitás május elsején a képzelhető legnagyobb örömök között történt. Csopják testvér 

gondoskodott róla, hogy kartonokra nyomtatott énekeket énekeljenek. A megnyitó beszédet 

Udvarnoki András tv. tartotta az Úr Jézus ezen szavai alapján:’Valahol ketten vagy hárman 

összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttök’ és többek buzgó imádsága által templommá 

avattatott az ’alkovos’ szoba. Udvarnoki tv. most már gondozás alá vette a kis nyájat, de Tótfalun 

lakván, az igével csak időnként szolgálhatott. Ez azonban nem jelentett hiányt, mert Csopják tv. a 

csoport vezetésével a tótfalusi gyülekezettől is megbízást nyert, ki úgy is mint gyülekezeti vén, kész 

volt szolgálni az igehirdetésében. Nagy volt tehát most már az öröm, hogy van Budapesten egy kis 

magyar gyülekezet.”1 

 

„Megalakult az énekkar, melynek élére csakhamar egy gyakorlott erő került, Orosz István 

személyében, kihez nemsokára Szabadi Gusztáv csatlakozott. Orosz testvér buzgalma folytán 

énekfüzetek jelentek meg nyomtatásban. Gyülekezeti használatra pedig az úgynevezett ’Sion-

Énekei’ forogtak közkézen, melynek előállításában Csopják tv-nek jutott az oroszlánrész.”2 

„Csopják Attila 1907-ig, Kispestre történt költözéséig a gyülekezetben munkálkodott véni 

minőségben.”3 
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