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Jubileumi előadások

A Kispesti Baptista Gyülekezet imaházában 2013. október 19-én arra 
emlékezett baptista közösségünk, hogy 490 éve érkeztek hazánkba az 
első anabaptista reformátorok. Az itt bemutatásra kerülő előadások  
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A reformáció harmadik ágaként induló radikális irányzat 
képviselői, amibe az anabaptisták is tartoznak, hatalmas 
kegyetlenkedések, üldöztetések hatására Svájcból, Dél-
Németországból, ahol a legelterjedtebb volt a mozgalom, 
menekültek Morvaországba, Észak-Magyarországra a mai 
Szlovákia területére... Ez a mozzanat emlékeztet az Újszövetség 
1. századi történelmére, ahol szintén üldöztetve voltak azok, akik 
nem a hagyományokhoz ragaszkodtak, hanem Jézus Krisztusnak 
átadták életüket, mellette kitartottak. 
  A történetet több író is úgy kezdi, hogy Schröter Kristóf, 
az evangéliumi szemléletű anabaptisták egyike, már 1523-ban 
Eperjesen (Prešov) prédikált egy levéltári adat szerint. Hirdette 
a megtérést, bemerítést. Luther Kisszebeni Jánost küldte el 
meggyőzésére, ami nem sikerült, sőt maga is csatlakozott hozzá 
1526-ban. Az ige megtette a hatását. 
  Fischer András is a mai Szlovákia területén tevékenykedett. 
Élete kalandregénybe illő, hiszen annyi mindent élt át és 
tapasztalt meg Jézus szolgájaként. Körmöcbánya (Kremnica) 
környékén a németül beszélő lakosság között szolgált. 1529-ben 
a böjti időszakban érkezett meg Fischer Lőcsére (Levoča) és a 
lőcsei kápolna malmában prédikált – írja krónikájában Sperfogel 
a lőcsei bíró. Ugyancsak Sperfogel szerint nem volt helyénvaló 
abban az időszakban a templomon kívül prédikálni, ezért az 
ilyen prédikálásokat titkos prédikálásnak nevezte. Ez történt a 
malomban is és más helyeken is. 
  A városi tanács kiutasította Fischert Lőcséről. Így Svedlérre 
(Švedlár) ment. Itt sikere volt a bányászok és kézművesek között, 
mert megengedték neki, hogy a helyi templomban prédikáljon. 
A lőcsei bíró Mild Gergely és két tanácstag Gütlich Péter és 
Müntzer Péter visszahívták Fischert Lőcsére. Május 8-án elment 
feleségével, de május 13-án már le is tartóztatta őket a király 
felső-magyarországi főkapitánya, Kacziáner János és Csicsva 
várába záratta. Néhány hónap múlva kiszabadultak. Újra 
Svedléren prédikált. Megnyerte a nemes Csetneky családot. 1530-
ban Bebek Ferenc gömöri főispán megostromoltatta Csetnek 
várát, hogy elfogja Fischert, de ő elmenekült. Morvaországba 
ment, Wisternitzben telepedett le. Csak 1536-ban tért vissza a 

Felvidékre, Gömör megyébe. 
  I. Ferdinánd király az anabaptistákat üldözni kezdte 
Morvaországban. Felvidéken is sokakat megfenyegettek, 
bántalmaztak. Fischer is Bebek István kezébe került, amikor 
Krasznahorkaváralján a malomban prédikált. Rövid fogság után 
a várfokáról ledobatta 1540-ben.
  Nyári Ferenc és Bakyth Péter főurak Morvaországból 
telepítettek át hutteritákat felvidéki birtokaikra 1546-ban.  A 
hutteriták nagyon ügyes kézművesek, fazekasok, orvosok 
voltak. A közös munka jellemezte őket.  Ez is hozzájárult az 
áttelepítésükhöz. Dvořák és Pospíšil szerint még Coménius (Ján 
Ámos Komenský) is merített pedagógiai tanaikból. Nyári Ferenc 
Pozsony megyében telepítette le őket: Jókút (Kúty), Alsódiós 
(Dolné Orešany), Berencsváralja (Podbranč). Bakyth Péter 
Nyitra megyében helyezte el őket: Holics (Holič), Ószombat 
(Sobotište), Sasvár (Šaštín-Stráže).
  1548 márciusában Ferdinánd király vallásüldöző rendeletet 
adott ki az anabaptisták ellen. Bakyth el is kergette őket a birtokáról, 
javaikat eltulajdonította. Nyári Ferenc nem volt ennyire kegyetlen. 
Azonban hirtelen meghalt. Visszaszivárogtak az elmenekültek. 
Ferdinánd király halála után elkezdődik a hutteriták aranykora, 
ami egészen a törtökellenes háborúig tart 1593-1608. Ezután 
átélték azt, amit Morvaországban is: az udvarokat kirabolták, 
tönkretették. Bár Beck szerint Morvaországban a helyzet 
nyugodtabb volt, és hála a bölcs gazdálkodásuknak volt elegendő 
élelmük, sőt segítettek a környezetükben élőknek is. 
  Bethlen Gábor Erdélybe akarta telepíteni a hutteritákat, 
mivel ügyes kézművesek voltak, hogy fellendítsék a helyi 
kézművességet és ipart. 1621-ben sikerült is ez az igyekezete, 
amikor a mai Szlovákia területéről elindul az első hutterita csapat 
85 személlyel. 
  A habán udvarok fokozatosan magukba zárkóztak, 
missziós tevékenységük alábbhagyott, majd megszűnt. Az 
uralkodó hatalom és a jezsuiták már nem támadták őket nyíltan, 
különböző eszközöket használtak a „megtérítésükre”. Mária 
Terézia uralkodása alatt bevezették a kötelező mise látogatást. 
1790-ig fokozatosan megszűntek a habán udvarok a mai 
Szlovákia területén.
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Jó napot kívánok! Ennyit tudok magyarul. Nagy szeretettel 
üdvözlöm Önöket, mindnyájukat ezen az ünnepi alkalmon, 
amelyen az a megtiszteltetés ért engem, hogy előadást tarthatok. 
Bécsből jöttem, közel negyven éve foglalkozom ezzel a témával. 
Római katolikus háttérből származom. Germanisztikát és 
filozófiát tanultam a bécsi egyetemen, és egyetemi éveim során 
tértem meg Jézus Krisztushoz. Akkor kezdtem el magamnak 
föltenni a kérdést, hogy honnan jön ez a mozgalom? Hogy ez 
valami amerikai furcsaság, és akkor elkezdtem a történelmét 
kutatni ennek a témának. Végül arra a felismerésre jutottam, 
hogy a felnőtt keresztség nemhogy Amerikából jött volna 
Európába, hanem éppen fordítva.
  Időközben germanisztikából és történelemből 

lediplomáztam, és a diplomamunkámban, mindkét szakon a 
bemerítés történelmével foglalkozó szakdolgozatot írtam. Amint 
talán tudják is, Alsó-Ausztriában két bemerítést kiállító múzeum 
létezik. Ebben az összefüggésben szeretném a mi történelmi 
egyesületünk vezetője, Reinhold Eichinger üdvözletét is átadni. 
Sajnos ő nem tud ma velünk lenni. Eichinger testvérnek sok 
tennivalója van különböző területeken. Nemcsak ennek a két 
bemerítést kiállító múzeumnak az alapítója és működtetője 
Niedersulzban és Falkensteinben, hanem a közelmúltban igen 
sokat foglalkozott az Ausztriában működő szabadegyházak 
állami elfogadtatásával. Talán tudják is, hogy most, 2013. 
augusztus 26-ával nyertek állami elismerést a szabadegyházak. 
Ezek közé tartoznak a baptisták is. Elég sok időbe tellett. Nagyon 
örülünk annak, hogy az igen jó hírű katolikus hetilap, a Die Furche 
október 3-i számában egy rendkívül pozitív cikket jelentetett 
meg a bemerítést valló egyházak történelméről és mivoltáról. És 
hab a tortán, hogy ennek a múzeumunknak a képe is megjelent 
ebben a cikkben. 
  Rátérek a témánkra, amelynek címe: Az anabaptisták 
sorsa Ausztria–Magyarország területén a Habsburgok korában. 
Annak ellenére, hogy a két országnak a történelme az 1989-
es rendszerváltásig néhány évtizeden át meglehetősen eltérő 
irányba fejlődött, valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy 
a két országot közel négy évszázadon keresztül egy közös, bár 
kissé változatos történelem köti össze. Ez a kapcsolat Ausztria 
és Magyarország között az 1526-os mohácsi csatával kezdődött, 
Abban az időben szerezték meg a Habsburgok különféle 
házassági kapcsolatok és örökségek kapcsán úgy Csehország, 
mint Magyarország koronáját. Semmit sem változtat ezen a 
tényálláson az, hogy a Habsburgok ezt a jogukat a magyarországi 
török megszállás miatt nem tudták csak korlátozott mértékben 
gyakorolni, De legkésőbb a pozsonyi birodalmi gyűlés után, ami 
1687-ben zajlott, amelyen a magyar főrendek a Habsburgnak 
a magyar koronát átadták. Azóta létezett az Osztrák-Magyar 
Monarchia. Azzal, hogy a Habsburgok ezt a két országot így 
összecsatolták, egy másikfajta közös történelem is létrejött. 
Ez a közös történelmi vonás különösképpen bennünket, 
a bemerítésben hívő közösségeket köt össze. Ez pedig egy 
üldözésről és szenvedésről szóló történelem. A Habsburgok, akik 
szinte hűséges követői és részben fanatikus védelmezői is voltak 
a katolikus hitnek, állandóan azon fáradoztak, hogy a katolikus 
vallás számára az egyedül uralkodó pozíciót megszerezzék. 
Ezt azzal a békeszerződéssel igazolták, amelyet 1555-ben 
Augsburgban kötöttek az észak-német protestánsokkal. Ebben a 
szerződésben rögzítették azt az alapelvet, amit latinul úgy hívnak, 
hogy „Cuius regio, eius religio”, akié az ország, azé a vallás. Ez 
annyit jelentett, hogy a földbirtokosnak joga volt a saját vallását, 
– és ez a Habsburgok esetében természetesen a katolikus vallást 

Josef Franz Enzenberger

Az anabaptisták sorsa Ausztria–
Magyarország területén
a Habsburgok korában

Josef Franz Enzenberger (Fotó: Fehér Bertalan)
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jelentette – az alattvalókra ráerőltetni. Gyakorlatban azonban 
hosszabbtávon ez az elv valójában azt jelentette, itt a Habsburgok 
által uralt részen, hogy a katolikus valláson kívüli minden más 
vallás gyakor-latilag halálra volt ítélve. Noha Magyarország 
nem volt része ennek a szent Római Birodalomnak, mégis a 
Habsburg uralom révén egyre inkább a 17. században egyre 
inkább nagyobb nyomást gyakoroltak. Az ellenreformáció tehát 
itt Magyarországon is a pusztítás nyomait hagyta maga mögött, 
különösképpen az anabaptisták soraiban. És ezzel elérkeztem  
az előadásom tényleges témájához. Feladatom ugyanis, hogy 
egy kis betekintést nyújtsak Önöknek az anabaptisták sorsára a 
Habsburgok idején, az Oszták–Magyar Monarchia területén. 
  1521-el kezdem. Röviddel a wormsi birodalmi gyűlés után, 
amelyen Luther a híres mondatát elmondta, „Itt állok, másként 
nem tehetek”, lutheránus iratok kezdtek terjedni Ausztriában, és 
röviddel azután már Magyarországon is. Ezt követően kezdődtek 
meg az első üldözések és haltak meg az első mártírok is. Az egyik 
ilyen mártír volt Gaspar Tauber, aki Bécsnek az egyik gazdag és 
jó hírben álló polgára volt. Az egyik fő forrás, ahonnan ezeket a 
történeteket ismerhetjük, a hutteri testvérek történelemkönyve, 
amely ezekről mind beszámol. Ez tulajdonképpen egy krónika, 
a közösség történetéről, amelyben nagyon részletesen írnak  
egészen 1665-ig terjedően. Ez a könyv számol be nekünk az első 
igazolt hitvalló bemerítésről is, amely egy felnőttel történt. 
  Egy ilyen bemerítésre került sor 1525. január 21-én egy 
bizonyos Felix Manz házában a svájci Zürichben. Felix Manz 
és Konrád Grebel is, aki a város egy gazdag patríciusának 
a fia volt, akik mindketten humán irányultságú képzésben 
részesültek, őket tekinthetjük, Jörg Blaurock nevű pappal 
együtt a bemerítő mozgalom atyjainak. Amikor ezt mondom, 
akkor nem kívánom vitatni azt, hogy már ez előtt és más 
helyeken is voltak kezdeményezések a korai kereszténységben 
gyakorolt felnőttkeresztség visszaállítására. Mindenesetre ez 
a re formációnak a harmadik ága, az anabaptista reformáció az 
üldöztetések ellenére, vagy talán éppen az üldöztetések miatt 
gyorsan terjedni kezdett Svájcban. 
  Még ugyanabban az évben vallotta meg a híres teológus 
és egyetemi professzor, dr. Balthazar Hubmayer is a bemerítést. 
ő már azelőtt két évvel a lutheri reformációhoz csatlakozott, 
majd később Zwingli barátjává vált. 1525 húsvétján baptizált 
hatvan másik személlyel együtt a Rajna felső vidékén Waldshut 
város papjaként. Ezt követően templomából minden képet 
eltávolítottak. A keresztelőmedencét is kirakták a templomból. 
Mivel ez a Waldshut nevű városka Elő-Ausztriában fekszik, 
és Hubmayer a nagy parasztháború idején, 1524–1525-ben 
a parasztokkal szövetséget vállalt fel, emiatt a Habsburgok 
elkezdték őt köröztetni. Ez a körülmény, nevezetesen, hogy 
Hubmayernek menekülnie kellett, ez a mohácsi csata után 
igen jelentős szerepet játszott. Ezért is kellett Hubmayert végül 
is átadni a Habsburgoknak. (Erről majd holnap többet fogok 
mondani.) 
  Azt mindenképpen megfigyelhetjük, hogy ez a bemerítő 
mozgalom, ez a társadalom minden rétegében talált követőkre. 
A követői között találunk papokat, nemeseket, polgárokat és 
parasztokat egyaránt. Az anabaptisták mozgalma egyértelműen 
tömegmozgalommá vált. Gondoljunk csak arra, hogy miután az 
első anabaptisták 1526-ban megjelentek Dél-Tirolban, rövidesen 
azután egész Tirol bemerítési országként vált ismertté. Egészen 
a 17. század elejéig vannak beszámolók arról, hogy üldözték és 
száműzték onnan az anabaptista hívőket. A legprominensebb 
képviselője ennek a mozgalomnak arról a területről a Pustertalból 
származó Jacob Hutter volt. Miután már 1526-tól kezdődően 

Morvaország a bemerítő hívők számára egy menedékország lett, 
Hutter volt az egyike azoknak, akik a Tirolban nagyon keményen 
üldözött anabaptistáknak segített átmenekülni a morvaországi 
földbirtokos nemesek birtokára. Ott hamarosan a gyülekezet 
vezetője lett, és Austerlitzben a gyülekezet vénjévé választották. 
Ott szervezték meg azt a vagyonközösséget, ami mai napig is a 
hutteri közösségek egyik jellemvonása. Ez a vagyonközösség 
válasz volt az otthonaikból és a gazdaságaikból elüldözött 
testvérek sorsára. Nyugodtan elfogadhatjuk azt a feltételezést, 
hogy ennek a megoldásnak egy része a testvéri keresztény 
kötelesség volt, sőt ez központi szerepet játszott abban, hogy ő 
így rendezkedett be. 
  Jacob Hutter osztozott sok más anabaptista vezető sorsában. 
Az üldöztetés végül letartóztatás, megkínzás és máglyán való 
elégettetés volt. 1536-ban egy tiroli missziós utazás során 
letartóztatták, kegyetlenül megkínozták, és végül Innsbruckban 
máglyán elégették. Erre a jogi hátteret egy 1529-ben elfogadott 
birodalmi rendelet adta, amely a bemerítésre biztatók számára 
a halálbüntetést helyezte kilátásba, minden más lehetőséget 
(bocsánat) kizárva. Egyetlen lehetőségük volt, megmenekülésre, 
azoknak, akik lemondanak a bemerítésről: ha megtagadják azt. 
Akik visszaesnek, azoknak a jog szerint nem volt további esélyük. 
A férfiak esetében a kivégzési módszer vagy az elégetés vagy a 
lefejezés volt. A nők esetében a vízbe fojtást írták elő. 
  Egy különösképpen megindító történet, az alsó-ausztriai 
Falkenstein várához kötődik. Ez megtalálható a 2011-ben 
megnyitott második bemerítési múzeumunk kiállítási anyagában. 
Ez a történet, mintegy 150 testvér letartóztatásáról szól, amely 
az 1539. december 6-i istentiszteletük alkalmával történt. A 
150 anabaptista közül 90 férfi volt, akiket I. Ferdinánd király 
parancsára gályarabságra ítéltek, és rabláncon Triestbe hajtottak. 
Ott arra kényszerítették őket, hogy gályarabokként evezzenek 
az ozmánok ellen irányított hadihajókon. Pontosan őket, akik 
megtagadtak mindenfajta erőszakoskodást embertársaik ellen, és 
készek voltak arra is, hogy az ellenségeiket is szeressék. (Jöjjenek 
el Falkensteinbe, és nézzék meg, hogy milyen hitbeli bátorságot 
mutatták ezek a testvérek, és a szenvedésre való készségüket 
Jézusnak ezek a tanítványai.)
  1622-től kezdően azonban Morvaország is megszűnt 
menedékhelynek lenni az anabaptisták számára. Az 
ellenreformáció ott is elharapódzott, és Ditrichstein érsek, 
mint a morvai földbirtokos úr az összes anabaptistát Felső-
Magyarországra száműzte. Pontosan ez volt az az idő, amikor 
Bethlen Gábor az üldözötteknek megpróbált menedéket, 
védelmet felkínálni. Ezzel az anabaptisták jelenlétének 
súlypontja továbbtolódott kelet felé, Magyarországra. Ezzel az ő 
üldöztetésüknek a súlypontja is követte őket Magyarországra. 
  Az utolsó kapcsolat a mi hitelődeink és országaink között, 
a karintiai hutteriták szenvedéstörténete volt 1755-ben. Mária 
Terézia, aki hitkérdésekben teljes mértékben intoleráns volt, azt 
kívánta, hogy Erdélybe vigyék őket, ez volt az egyetlen terület, 
ahol vallásszabadság volt. Azonban a vallásszabadságot ott is csak 
a misszió megtiltásának az árán lehetett gyakorolni. A hutteriták, 
akik akkorra már létszámban és lelkileg is erősen meggyengültek, 
új életre kaptak. A misszió tiltása ellenére elkezdték újra hirdetni 
az evangéliumot. Ennek a következménye azonban újból a 
száműzetés volt. De ez a szenvedés újra életet hozott! 
  

Dr. Bukovszky Ákos fordítását lektorálta Marosi Nagy Lajos. 
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Ezzel a témával az anabaptista mozgalom egy kiemelkedő 
alakja áll elénk. Az a tény hogy dr. Hubmayer Baltazárt 
1528. március 10-én Bécsben máglyán elégették, és feleségét 
Erzsébetet három nappal később a Dunába fojtották, úgy 
tűnik, hogy egy különleges kapcsolatot teremt Ausztria és 
Magyarország között, miután ez a folyó összeköt bennünket. 

Tényként kell elis-
mer nünk azon ban 
azt is, hogy évszá-
zadokon keresztül 
nem  foglalkoztunk 
Hub mayerrel annak 
ellenére, hogy a 
tridenti (trentói) 
zsinat Hubmayer 
iratait ugyanazzal a 
rendelettel tiltotta be, 
mint Luther és Zwingli 
iratait. Ami Humayer 
képzettségét és írásait 
illeti, semmivel sem 
volt kisebb a refor-
mátorok között, mé-
gis a morvaországi 
N i k o l s  b u r g b a n 
az általa ala pított 
anabaptista gyü le-

kezet halála után csak három generációig lé te zett és nem maradt 
lát ha tó utódgyülekezet ott azóta sem. Amikor az előadásom címe 
szerint Hubmayer mártírhaláláról beszélek, akkor ne feledjük, 
hogy nem olyan emberről szólok, akinek az élete ne lett volna 
ellenmondásokkal teli. Az élete végéről azonban mindenképpen 
elmondhatjuk, hogy áldott volt, annak ellenére, hogy mi nem így 
képzeljük el egy áldott életút végét. 
  Hubmayer Baltazár 1481-ben született Augsburg közelében, 
meglehetősen szerény körülmények között, tehát Luthernak 
és Zwinglinek kortársa volt. A szegényes körülmények közül 
való felemelkedésnek akkoriban az egyetlen útja a tanulás volt. 
Nyilvánvalóan egyfajta egyházi karrier is lebeghetett a szeme előtt, 
amikor 1503-ban beiratkozott a freiburgi egyetemre. Teológiai 
tanulmányait sikeresen befejezve doktori fokozatot szerzett. Az 
ezt követő éveit úgy nevezhetnénk, hogy a karrier évei, melyek 
során Hubmayer kora igazi gyermekének bizonyult. Tudományos 
karrierjének fontos állomása volt a regensburgi egyetem, 
amelynek rektorhelyettese lett, és a székesegyház sikeres szónoka 
is volt. Kora szellemiségének megfelelően katolikus papként ő is a 
zsidók ellen heccelte fel az embereket. Többek között beszédének 
következtében rombolták le a regensburgi zsidók zsinagógáját és 

helyére a „Szép Máriához” nevű kápolnát építették. Ez a kápolna 
azután egy zarándokhellyé vált, ahol állítólag csodák is történtek. 
Előttünk áll tehát egy tipikus középkori pap. 
  A hitéletében a fordulat első lépései 1523-ban történtek, 
amikor Hubmayer elkezdte magáévá tenni a reformátori 
gondolatokat, és Zwinglinek is barátja lett. Hubmayer a rajnai 
Waldshut városkában volt pap, és mint ilyen az 1524–25-ben 
kitört a parasztháború fellázadt parasztjaival is kapcsolatba 
került. Egyrészt együtt érzett a problémáikkal, ugyanakkor a 
békességre próbálta őket inteni. Ennek ellenére a Habsburg 
kormányzat elfogatási parancsot adott ki ellene. Waldshut 
városa a Habsburgok birtokához tartozott, és Hubmayert látható 
veszélynek tartották. Ami az ő életében egyházi karriernek 
mondható, az itt le is zárul, mert az anabaptista mozgalomhoz 
való csatlakozása üldözötté tette. Míg Luthert és Zwinglit 
bizonyos értelemben a világ is tekintélynek tartotta, Hubmayer 
életútja más irányba haladt tovább, és egyre közelebb került 
Krisztushoz, miközben ő a Krisztus szenvedésének a részesévé 
vált. A késő középkori misztikumból, Hubmayer jól ismerhette 
az „Imitatio Christi”, a Krisztus utánzása fogalmat. A Krisztust 
követő út végén a Krisztushoz való hasonlóság, a „Formitas 
Christi” áll. Ezen az úton kezd el járni, amikor Waldshutból 
betegen menekülésre kényszerül, épp úgy, mint a mi Urunk 
Jézus Krisztus is, aki magát megalázva emberré lett, és aztán 
Heródes elől menekülnie kellett. Hubmayer először Svájcba 
menekült Zwinglihez, ahol nagy megaláztatásban és csalódásban 
lett része. Barátja ugyanis nem lépett tovább a bemerítés 
elfogadásáig, ahogy azt addig Hubmayer föltételezte, hanem 
éppen ellenkezőleg, Zwingliben, barátjában ellenségre talált, 
aki Hubmayert arra kényszerítette, hogy három templomban 
is vonja vissza nyilvánosan a tanait. Kezdeti ellenállása után 
Hubmayert először megkínozták, majd szabadon bocsátották. 
A tény, hogy Hubmayer a hitbeli meggyőződéséhez hűtlen lett a 
kínzások alatt, egész élete során bántotta.  Mélyen megbánta és a 
visszavonását később szintén visszavonta. 
  Ezek után egy olyan időszak következett az életében, amit 
virágzásnak lehet nevezni. 1526–1527 között Nikolsburgban 
anabaptista várlelkészként mintegy 6000 tagot számláló 
anabaptista gyülekezetnek volt a vezetője. A gyülekezetéhez 
tartozott a földbirtokos Leonard unokaöccse és Leonhard von 
Liechtenstein (1482–1534) is, akik bemerítkeztek. Tizennyolc 
iratot készített ebben az időben, amelyek nyomtatott formában 
terjedtek, és az anabaptista teológia alapvető téziseit tartalmazták. 
Hubmayer prédikációi még Bécsből is vonzottak oda hallgatókat. 
ám ez a viszonylag biztos pozíció is megszűnni látszott, amikor 
1526-ban, a mohácsi csata után a cseh királyság is a Habsburgok 
kezére került. ők ugyanis rá tudták kényszeríteni Leonhard von 
Liechtensteint, hogy adja ki nekik Hubmayert azzal az indokkal, 
hogy őt politikai okok miatt akarják letartóztatni. 

Josef Franz Enzenberger

Hubmayer Baltazár mártírhalála 
és ennek hatása az anabaptista  

reformációra Ausztriában

dr. Hubmayer Baltazár
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  Hubmayert és feleségét ezután Bécsbe szállították és a 
Bécs közeli Krenzenstein várában tartották fogva. A felesége 
jelenlétében kínozták, de a felesége támogatta őt és bátorította, 
hogy ne tegye megint azt, amit korábban, hogy a hitét megtagadja. 
Sok mindent megbánt, amit már anabaptistaként is tett, és a 
szenvedés alatti gondolatok még közelebb vitték őt Krisztushoz. 
Még utoljára egy iratban foglalta össze teológiai álláspontját, de 
végül mégis máglyahalálra ítélték.
  Van egy pontos leírásunk Hubmayer Baltazár kivégzéséről, 
amelyet egy teológiai professzor jegyzett le, aki szemtanúja volt 
a kivégzésnek. Miközben a vesztőhelyre vezették Hubmayert, 
ő különböző igékkel erősítette magát, és egészen a halálig 
hű maradt. Amikor odaért a máglyához, letérdelt egy rögre 
és felemelte a tekintetét, Istenéhez szólt svájci dialektusban: 
„Kegyelmes Isten, adj nekem türelmet, mint nagy mártírjaidnak. 
Atyám, hálát adok neked, hogy ma kiemelsz engem ebből a 
siralomvölgyből. Nem félek a haláltól, mert hozzád mehetek. 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, a te kezedbe ajánlom az 
én lelkemet”. Amikor összekötözött kezekkel és lábakkal föltették 
a máglyára, és amikor a hóhér a szakállába puskaport dörzsölt 
bele, azt mondta neki: Jó sokat tegyél! ő magát egy áldozati 
állathoz hasonlította. Amiként Jézus Krisztus odaáldozta az 
életét, ő is saját magát áldozatnak tekintette. És amikor már a 
szakálla és a haja is lángolt, felkiáltott: Jézus! Jézus! Végül aztán 
a füsttől megfulladt és meghalt. Az imádságából úgy tűnt, mint 
aki inkább örült, mint hogy szomorkodott volna. Így végezte be 
a földi életet. 
  Hubmayer még 1524-ben írta: A Krisztus nem azért 
jött, hogy mészároljon, gyilkoljon és öljön. Ebben az iratában 
állást foglalt az erőszak mindenféle fajtája ellen, ami abban a 
korban újdonságnak számított. Tudjuk róla, hogy az alapvető 
meggyőződéséhez nem tudott  minden esetben hűséges maradni, 
de a szenvedés által megtanult engedelmeskedni. 
  Hogy milyen hatással volt Hubmayer az utókorra? Meg 
kell állapítanunk, hogy több mindent hagyott örökül, mint 

amire először gondolhatnánk. Felfedezett sok mindent, amit mi 
baptisták ma is gyakorolunk. Bevezette a gyermekbemutatást a 
gyermekkeresztség helyett. Teológiai kutatók megállapították, 
hogy az ő tanai komoly hatással voltak a hutteritákra is. Peter 
Riedemann (1506–1556) irataiban számos olyan dolgot találunk, 
ami Hubmayer munkájából került oda, úgy mint a megtérés, 
a bűnbánat, az újjászületés, a bemerítkezés, és a gyülekezeti 
tagság. Ezt a sorrendet Hubmayer már világosan megfogalmazta. 
Tanította, hogy a gyülekezetben a Krisztussal és az egymással 
való közösség áll a középpontban. 
  1524-ben fogalmazta meg azt a gondolatot is, amely 
valamennyi későbbi iratban is fellelhető, hogy az igazság 
halhatatlan. Noha először megveretések, töviskoronázás, keresztre 
feszítés, sírba helyezés történhet az igazsággal, de harmadnapon 
mégis feltámad és diadalmaskodik. Jézus követésében az út 
sokszor lefelé vezet, és csak utána fölfelé. Ez nem az e világ 
szerinti bölcsesség útja, mint ahogy a kereszt sem az. 
  Próbáljuk meg saját karrierelképzelésünket mérlegre tenni 
Jézus Krisztus fényében, és lássuk meg, hogy gyakran a világhoz 
hasonlítunk. Lehet, hogy állami elismerésben – amit Ausztriában 
éppen a közelmúltban kaptunk meg – látjuk a végső megoldást, a 
biztonságunk zálogát. Mert ha igaz az, hogy Istennek nincsenek 
unokái, csak gyermekei, akkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy 
egy gyülekezetnek vagyunk-e az utódgyülekezete, adott esetben 
mondjuk Hubmayeré, hanem az a fontos, hogy mi a Szentlélek 
által született gyermekek legyünk. Hogy mi valamennyien 
igazán megtértek legyünk. Hogy számunkra valóban fontos 
legyen, hogy elhagyjuk világias szokásainkat – még akkor is, ha 
ez az életünkben szakadáshoz, próbákhoz, szenvedéshez vezet, 
mint ahogy Hubmayer életében is történt. Mert végső soron 
nem Hubmayer számít, mint ahogyan nem is Péter vagy Pál, 
hanem Jézus Krisztus. Mert nem a hagyományok, hanem a Jézus 
Krisztussal való személyes kapcsolat vezet az életre. Ehhez adja 
az Úr az ő kegyelmét nektek is és nekem is. 

Josef Franz Enzenberger és tolmácsa dr. Bukovszky ákos
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Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket ezen a ünnepnapon, 
amikor arról emlékezünk meg, miként munkálkodott megtartó 
Istenünk több évszázadon át e Kárpátoktól övezett, szép 
hazában. Felbecsülhetetlen nagy ajándék számomra Istennek 
az a döntése, hogy erdélyi magyarként szülessek meg – nem, 
mintha az emberségben ez valamiféle többletet jelentene, hanem 
inkább egy mérhetetlen mélységekkel és lelki gazdagságokkal 
járó más minőséget. Arról a földről jöttem tehát, melyen 
egykor nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor élt, és amelyen 
alvinci anabaptista hitelődeink csodálatosan szép, ugyanakkor 
megpróbáltatásokkal is tűzdelt időszakot éltek meg. Örülök, 
hogy többek között a Nagyvárad, belvárosi gyülekezet ének-
zenekarának tagjaival lehetek együtt itt – mert akinek van szeme, 
az naponta láthatja Bethlen Gábor kezei nyomát Nagyváradon 
éppúgy, mint Szamosújváron, Déván, Gyulafehérváron és 
Erdélyszerte. És akinek van szeme, nem úgy látja, mint történelmi 
emlékeket, hanem mint akit Bethlen Gábor szellemi öröksége 
meghatározó módon kötelez egy mérhetetlen mélységekkel és 
lelki gazdagságokkal járó, minőségi életre. Bethlen Gábor nem 
olyan személyiség, akit csak úgy, egyszerűen történelemkönyvek 
lapjai közé lehetne zárni. Nem olyan személyiség, akinek neve 
jól megfér a többi sok ezer szürke név között, és akinek szobra 
vagy emléktáblája mellett elhaladva könnyedén tovalépdel 
az erdélyi – vagy egyáltalán a magyar – ember, hanem olyan 
személyiség, akinek az életpéldája ma is hat, akinek a szellemisége 
ma is elevenen él. Mielőtt a tárgyunkra térnék, szeretném 
hangsúlyozni, hogy hiába járt volna Erdély földjén olyan kiváló 
férfi, mint Bethlen Gábor nagyfejedelem, és olyan evangéliumi 

közösség, mint az általa pártfogolt anabaptisták gyülekezete, ha 
lehajló szeretetével, felemelő alázatával nem járt volna itt maga 
Jézus Krisztus. ő gyűjtött ma össze bennünket, és a múlt áldott 
személyiségeit magunk elé idézve tulajdonképpen őt ünnepeljük.
  Ez alkalommal vázlatosan szeretném ismertetni az 
anabaptisták helyzetét Bethlen Gábor erdélyi fejedelem korában 
és azt követően. Ki is volt tulajdonképpen ez a Bethlen Gábor? 
Akit részletesebben érdekel, belepillanthat a Wikipédiába, 
vagy fellapozhatja a könyveket, mert Bethlen Gábor életének és 
munkásságának hatalmas szakirodalma van. Most csak azokat 
az alapvető jellemvonásokat és eseményeket idézem fel, amik 
tárgyunk jobb megértéséhez feltétlenül szükségesek. Bethlen 
Gábor 1580-ban született Marosillyén, egy olyan korszakban, 
amelyben a függetlenségét megóvni kívánó erdélyi fejedelemség a 
nyugat felől fenyegető Habsburg és a délkelet felől nyomuló török 
hatalomvágy szorításában sínylődött. Báthori Gábor (1589–1613) 
uralkodásának dicstelen végnapjaiban a kolozsvári országgyűlés 
1613-ban fejedelemmé választja Bethlent. Szerdán lesz pontosan 
négyszáz esztendeje ennek. Jó tudnunk, hogy történelmünkben 
október 23. nem csupán az 1956-os forradalommal köthető össze, 
hanem ez az a nap, amelyen Bethlen Gábor Erdély fejedelmi 
székébe ült. 
  Alakjának körvonalait megrajzolva először is személyes 
kegyességét szeretném hangsúlyozni. Bethlen Gábor imádkozó 
ember volt. Kortársai és a történetírók is feljegyzik róla, hogy időt 
szánt az Istennel való kapcsolatápolásra személyes imádságban. 
Szilárdan hitt abban, hogy Isten akarata juttatta ilyen magas 
tisztségre és tisztességre, valamint abban, hogy felelősséggel 
mindenekelőtt Istennek tartozik cselekedeteiért. Kálvinista hitét 
a Biblia gyakori olvasásával is erősítette. Többször végigolvasta 
a Szentírást, akárcsak utódja, I. Rákóczi György (1593–1648). 
Feljegyezték róla – Rákócziról –, hogy a súlyos, roppant vastag 
Bibliát könyveire szedette szét, hogy lovaglás közben is olvashassa. 
A fejedelemséggel járó mindenféle kihívás, diplomáciai 
munka, utazások, gyűlések mellett gondja volt az igeolvasásra 
– harmincszor olvasta el elejétől a végéig a Könyvek Könyvét! 
Milyen jó volna, ha Erdély élén, a magyarság élén, a világ élén ma 
is olyan vezetők állnának, akiknek az imaélet és a Biblia annyira 
fontos lenne, mint ezeknek a fejedelmeknek! Kortársak leírásában 
azt is megtudjuk Bethlen Gáborról, hogy önfegyelmet gyakorló 
ember volt, aki túlzott borivásban nem jeleskedett, tivornyás 
mulatságokból nem vette ki a részét, habár igen szerette az életet. 
Megjelenése tekintélyt parancsoló, beszéde megfontolt volt. Mély 
istenhite halálos ágyán is megnyilvánult, amikor 1629. november 
15-én – éppen a 49-ik születésnapján! – már beszélni sem 
tudott, csak intett hűséges emberének, Kemény Jánosnak, hogy 
papirost és írószert hozzon. Két héttel korábban már megírta 
végrendeletét, s most utolsó üzenetként ezt a hitvallást vetette 
papírra: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Senki. Bizonyára 
senki nincsen!” Szívében békességgel, élő hittel, Isten személye 
körül forgó gondolatokkal hagyta itt ezt az árnyékvilágot. 
  Bethlen Gábor a szellemi fejlődés, gyarapodás embere volt. 
Mikor fejedelemmé lett, Erdély egy visszamaradott, legyengült, 
jelentéktelennek tűnő zuga volt Európának. Uralkodásának 

Kiss Lehel

Az anabaptisták helyzete  
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

korában és azt követően
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alig több mint másfél évtizedes időszaka alatt 
azonban messze földön híres tündérkert lett belőle, 
egy szellemiekben, anyagiakban megerősödött, 
csodálatos ország. Most csak egy néhány mozzanatát 
említem meg e hatalmas munkásságnak, mely 
elhozta Erdély ma is sóhajtozva emlegetett, sok 
irodalmi alkotás által felidézett aranykorát. 1622-
ben iskolát alapított a fejedelemség fővárosában, 
Gyulafehérváron, hogy a magyar diákoknak ne 
kelljen tovább külföldre – főképpen Heidelbergbe 
– zarándokolniuk, ha ismeretet akarnak szerezni 
különféle tudományokban. Neves professzorokat 
hívatott Gyulafehérvárra, akik készségesen álltak 
a protestáns teológia és művelődés terjesztésének 
szolgálatában. A virágzó főiskola nagy hasznára 
hivatkozva írta Milotai Nyilas István, a fejedelem 
udvari lelkipásztora, hogy „alig vagyon Erdélynek 
oly szurdékja, melyet Fölséged tudós emberekkel 
meg ne rakatott volna”. Ezt az iskolát menekítette 
később Apafi Mihály (1632–1690) fejedelem 
Nagyenyedre, ahol mind a mai napig működik, 
és erős védőbástyája az erdélyi magyar szellemi 
értékeknek. Falai között olyan személyek tanítottak 
és diákoskodtak, akiknek nevei arany betűkkel 
vannak feljegyezve a magyar tudományosság, 
irodalom, művészetek, egyszóval szellemi 
életünk történetének nagykönyvébe. Mert 
vannak elitiskolák korszerű berendezésekkel, 
nagy lehetőségeket ígérők, melyekből a maguk 
boldogulását hajhászó, a közösség javát nem kereső 
generációk rajzanak ki – Csiha Kálmán szavaival 
élve: értelmiségi bérmunkások. És vannak iskolák, 
melyeknek talán már saját épületük sincsen, és 
talán kölcsönkapottak a padjaik is, de amelyekben 
megtanítják az ifjú embert a keresztény és nemzeti 
értékek vigyázására, a munka becsületére, a 
szülőföld szeretetére, az elnyomottak pártfogására. 
Ilyen intézmények az évszázados, egyházi iskolák, 
és Böjte Csaba testvér intézményei, melyekben az 
imént említett Bethlen Gábor-i lelkiség és értékrend 
elevenen él és hat. Ugyanebben az esztendőben, 1622-ben Bethlen 
Gábor nagynak számító könyvszállítmányt hoz Gyulafehérvárra 
Felső-Magyarországról. Két szekér, tíz ökör és három iskolamester 
működött közre a szállításban. Nem úgy volt akkor, mint most, 
hogy mindenféle témában, mindenféle nyelven különbnél különb 
könyveket szerezhetünk be bármikor. A könyvnek hatalmas 
értéke volt, és nehezen lehetett beszerezni. Bethlen könyvtárának 
csodájára jártak a kor külföldi tudósai, diplomatái, politikusai – 
mára viszont mindössze két kötet maradt meg belőle. Ezenfelül 
nyomdát alapított, számos jelentős mű megjelenését támogatta, 
többek között Kálvin János (1509–1564) korszakalkotó művének, 
az Institutiónak a zsoltárfordítóként ismert Szenczi Molnár Albert 
(1574–1639) által magyarított kiadását. Itt megjegyzem, hogy 
román nyelven csupán alíg tíz esztendeje jelent meg az Institutio 
Iosif Ţon egykori nagyváradi baptista lelkipásztor fordításában. 
Külön konferenciát lehetne szervezni annak felvázolására, hogy 
építkezéseivel, korábbi építmények helyreállításával, bővítésével 
miként emelte Erdély sok-sok városát a kor szépségükben és 
jelentőségükben kiváló városai sorába.
  Harmadsorban azt is kihangsúlyozzuk, hogy Bethlen Gábor 
a tolerancia embere volt. Vezetője lenni egy olyan országnak, 
melyben több nép, több nyelv, több kultúra él, legtöbbször 
farkasszemet nézve egymással, nem lehetett valami leányálom. Ma 
sem az. De a nagy fejedelem előtt kikristályosodott a transzszilván 
eszme – évszázadokkal azelőtt, hogy ezt a szót legelőször kiej-
tették volna – és mérvadó volt a Szent István-i intelem. Így volt 
képes Erdély nemzetiségeinek tisztelt uralkodójává válni, és 

minden szempontból erőssé tenni az országot. Habár református 
volt, becsülte a más felekezeteknél fellelhető értékeket, és felmérte 
azok jelentőségét Erdély szellemi életének befolyásolására nézve. 
A korábban elűzött jezsuitákat 1615-ben visszatelepíttette a 
kolozsmonostori apátságba, s lelkes támogatója volt Káldi György 
(1573–1634) ma is népszerű bibliafordításának. Lefordíttatta 
a Bibliát román nyelvre is, emellett hitvallásos iratokat is 
adott a görög katolikus, elenyésző számú románság kezébe. 
Uralkodásának ideje alatt békességes korszakot éltek meg az 
erdélyi „zsidózók”, vagyis a szombatosok, és ami bennünket 
leginkább érdekel most, behozatta az országba hitelődeinket, a 
hutteri testvéreket, ismertebb nevükön a habánokat. 
  Az anabaptisták első megjelenése Erdélyben nem Bethlen 
Gábor korára tehető, hiszen már 1552-ből fennmaradt egy lista, 
a radnai bányászok névsora, amelyen Morvaországból származó 
„újkeresztények” nevei is szerepelnek. Arról is vannak adataink, 
hogy Bocskai István (1557–1606) idejében – ez a nagyváradi 
testvéreket érdekelni fogja – anabaptisták telepedtek le Biharon, 
Szentjobbon és Érszalacson. Habsburg-ellenes hadjáratai 
során többször is alkalma volt Bethlennek a morvaországi 
anabaptistákkal találkozni. A hutteri testvérek számottevő 
élelemmel, ruházattal támogatták Bethlen hadseregét. A fejedelem 
már ekkor felmérhette, milyen nagy jelentőségű gazdasági 
tényezőt jelenthetnek a mintegy harminc különféle mesterséget 
űző habánok. Az 1620. november 8-i fehérhegyi csatát követően 
(amikor is a katolikus Habsburgok győzedelmeskedtek a 
protestánsok fölött) a morvaországi anabaptistákat újabb üldözési 
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hullám érte, talán minden eddigieknél erőteljesebb. Legádázabb 
ellenségük Franz Dietrichstein herceg, olmützi püspök, 
császári titkos tanácsos és bíboros volt, aki négy hetet adott az 
anabaptistáknak az ország elhagyására. Legelőször Dietrichstein 
moskowitzi és alexovitzi birtokairól távoztak el a habánok, és 
kelet felé vonultak, Felső-Magyarországra. Innen (Csejtéről, 
Szobotisztból stb.) hozatta be aztán őket Bethlen Gábor Erdélybe. 
Az első csapat 1621 augusztusában érkezett meg Alvincre – 85 fő, 
18 szekérrel és 70 katona kíséretében. Később természetesen mások 
is követték őket nagyobb számban. Krónikásuk, Werner Jakab úgy 
fogalmaz, hogy „amint Izraelt kivezette Isten Egyiptomból, úgy 
vezetett ki minket Morvaországból”. 1620-ban még 43 anabaptista 
udvar létezett Morvaországban, egy-egy udvarnál kb. 4000 
személynek főztek a szakácsok naponta. Miért éppen Alvincre 
telepítette le Bethlen a habánokat? Mint említettem, a fejedelem 
a gazdasági élet felvirágzásának lehetőségét látta az anabaptista 
kézművesekben (voltak köztük kiváló orvosok is, akiket maga 
Dietrichstein is elismert és alkalmazott), és azt akarta, hogy a 
fejedelmi udvar közelében legyenek. Alvinc Gyulafehérvártól 
délre, mintegy 14 km-re található, a Maros bal partján. Túloldalt 
szelíd, szőlőtermesztésre alkalmas dombok, emitt lapály. Itt voltak 
földjei és kastélya Martinuzzi Fráter Györgynek (1482–1551) is, 
itt, Alvincen lelte borzasztó halálát. 
  1622. július 4-én a fejedelem kiváltságlevelet fogalmaz 
meg: „Mi Bethlen Gábor stb. azon czélra törekedve, hogy közelebb 
múlt időkben szerfelett megrongált és elpusztult országunkat 
korábbi virágzó állapotjába visszahelyezhessük, a műipart és kézi 
mesterségeket  melyek nélkül egy ország is fényét fenn nem tarthatja, 
országunkban meghonosíthassuk, elhatároztuk, hogy azon morva 
atyafiakat, (Fratres Moravicos) kiket lakhelyökből a háború 
iszonyai kiszorítottak, Erdélyben egybegyűjtvén, hogy az ide s tova 
vándorlás által saját javukban és az országéban is kárt és romlást 
ne tegyenek, egy bizonyos és állandó helyen megtelepítsük. E végre 
nekik és örököseiknek adjuk és ajándékozzuk örökösen Alviriczen 
azon házat és nemesi udvartelket, melynek szomszédjai keletről 
Literati Péter és Szabó István, délről Pap Imre, Fejérdi István…” stb. 
  A kiváltságlevél részletesen közli az anabaptistáknak átadott 
jelentős alvinci birtokok helyét, számát, terjedelmét, ugyanakkor 
a fejedelem azon elvárását is, miszerint „az egész gazdaság adózik, 
mint ahogyan a szőlőskertben termelt bor tizedét is nekünk, 
illetve utódainknak tartozik adni minden évben. Másodszor, 
hogy minden olyan dolgot (…) amit a kézművesek készítenek, 
nekünk és utódainknak féláron kötelesek eladni. Harmadszor, 
hogy amikor és amilyen gyakran nekünk és utódainknak a 
szokásos kétkezi munkájukra szükségünk van (…), az egészet fele 
fizetségért kötelesek mindenkor elvégezni”. Egy árjegyzék szerint 
Alvincen az anabaptisták a bognár- cipész- fazekas- kalapos- 
késes- kovács- lakatos- szabó- szíjgyártó- takács- és tímár 
mesterséget gyakorolták. Mivel több helyről és több hullámban 
érkeztek a testvérek a fejedelmi székvároshoz közeli Alvincre, 
létszámuk 1623-ra 1087 főre növekedett. Szalárdi János (1601–
1666) nevezetes műve, a Siralmas magyar krónika is felidézi az 
anabaptisták letelepítését. Talán érdemes ebbe is beleolvasni: „A 
fejedelem Magyarországról új keresztényeket majd kétszázig valót 
(ha nem többeket) mindenféle mesterembereket feleségekkel és 
gyerekekkel behozatván, azokat Alvinczen a Maros fordulásában 
igen alkalmatos kis helyre nagy privilégiumokkal, szabadságokkal 
megtelepítette, a hol a hegyek közt igen nagy kősziklatetőn, 
nagy erős helyen egy puszta várat is adott nekik, s azt is idővel 
megépítették, alatt is az említett helyen oly igen nagy kiterjedt 
udvart, mindenféle mesterembereknek való különféle mű-helyeket, 
lakó-házakat, sok szép szőlőket, különbféle majorkodáshoz való 
kerteket építvén. Minemű hasznára voltak ezek a fejedelemnek és 
országnak megtelepedésöktől fogva, a mindennapi próba mutatja”. 
  Bethlen Gábor 1625. augusztus 24-én egy újabb rendeletet 
bocsátott ki, amelyben az anabaptistákat mentesítette az 
adókötelezettség terhétől: „Az anabaptisták, akik a morvai 

őrgrófságból kiűzettek, és a mi erdélyi királyságunkba 
átköltöztek, találkozzanak itt a mi tényleges jóakaratunkkal, és 
élvezzék különös vendégszeretetünket. Iparaikkal, melyekhez jól 
értenek, a lakosságnak igen értékes szolgálatot nyújtanak. Hogy 
a királyság hasznára legyenek, szabad és nyugalmas otthonra 
leljenek királyságunkban; feloldjuk őket az adók fizetésétől. 
Tetszésük szerint bárhova nyugodtan vándorolhatnak, hogy 
minden nehézség nélkül a saját érdekeik és céljaik szerint éljenek. 
Befogadjuk őket a mi biztos jólétünk körébe, és biztonságukat 
szintén a Ti védelmetekbe ajánljuk. Az anabaptisták mindenhova 
szabadon jöhetnek, mehetnek, és kötelességetek tanyáikra és 
minden dolgukra vigyázni, őket minden erőszakosság ellen 
megvédeni, törvényellenes támadások, rongálók és felbujtók 
ellen”.
  Talán nem tudják némelyek, hogy a „habán” elnevezés 
honnan eredeztethető. A hutteri testvérek, miként már említettük, 
úgynevezett udvarok köré tömörülve, az első gyülekezetek 
példája alapján vagyonközösségben éltek. Ezeket az udvarokat 
nevezték „haushaben”-nek, háztartásoknak, házbirtokoknak. Ez 
a lakóközösség a szláv nyelvben „habensky dvór” (háben-udvar) 
lett, s a kifejezés első tagjából önállósult a magyarban a „habán” 
alak. A tiroli nyelvjárásban beszélő habánokat puritán öltözetük 
miatt „fekete németeknek” is nevezték Erdélyben. Közösségüket 
a két ülnökből, egy jegyzőből és egy bíróból álló vezetőbizottság 
irányította. A habánok nem vállaltak semmiféle tisztséget a 
közösségen kívül. Habár több mesterségben voltak járatosak, 
hírnevüket mégis a fazekasportékáik hozták meg – nem túlzunk, 
ha azt mondjuk, hogy – világszerte. Habán kerámiát birtokolni, 
ajándékba adni előkelő dolognak számított. Tányérok, hatoldalú 
vázák, ónfedeles ivóedények, gyertyatartók, tálak stb. kerültek 
ki az alvinci műhelyekből, s szépségükkel elkápráztatták még a 
világutazó törököt is, aki azt nyilatkozta, hogy a habán kerámia 
szépsége vetekszik a kínai porcelánokéval. A Nyugat-Európában 
(főként Hollandiában) drága, kékmázas edényeknek Erdélyben 
nem volt olyan nagy értékük, mivel a kobaltban gazdag erdélyi föld 
temérdek kékmázas edény legyártását tette lehetővé. Így történt, 
hogy a fehérmázas edényeknek Erdélyben nagyobb értékük volt, 
mint nyugaton. A kobalttechnika alkalmazása mellett az erdélyi 
habán kerámiagyártásnak másik jellegzetessége és egyben értéke, 
hogy továbbörökítette a reneszánsz kor stilizált virágmotívumait. 
A habánok nem tartottak maguknál pénzt, a bevételt közösen, a 
szükségeknek megfelelően használták fel. Feljegyzik róluk azt is, 
hogy rendkívül szorgalmasan, nagy sietséggel dolgoztak, akkor is, 
amikor már nem kapták meg munkájuk reális árát. Úgy dolgoztak, 
ahogy a Szentírás kéri: „mint aki Istennek teszi”.
  Az erdélyi habán közösségek elszánt üldözője, s végül 
végleges felszámolója, Ioannes Theophil Delphini (később nyitrai 
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kanonok) azt írja, hogy hitelveikért az alvinci újkeresztények 
„fejek vételére is késznek mondják magukat”. Az ő feljegyzéseiből 
tudjuk, mik voltak azok a teológiai tételek, amiket a négy 
különböző helyen lakó anabaptisták egyként képviseltek: „1.) A 
Sacramentumokról a Szent-írásban nem olvastak; üdvét nem azok, 
de Krisztus által nyerhetni. 2.) Isten nem parancsolja a gyermekek 
megkeresztelését. Ezt akkor kell tenni – ugy vélik ők – mikor a 
keresztény anyaszentegyház tagjai leszünk. Szükség esetében 
minden keresztény keresztelhet. 3.) Krisztus teste az úrvacsoránál 
nincs a kenyérben vagy ostyában, mert ő mennybe ment, az csak 
emlékjel s az üdvesség külső eszköze. 4.) A gyónás nem Isten 
parancsolatja, a bűnt csak Isten bocsáthatja meg. 5.) A vasárnap és 
ünnepek megülését nem parancsolja a szentírás és Isten”. 
  A felsorolás folytatódik, ám ennyiből is látható a mai, 
úgynevezett modern baptista hitelvek és a hutteriták hitelvei 
közötti hasonlóság. Jakab Eleket idézem a Keresztény Magvető 
1876-os, első számából: „Valóban az anabaptistákat a keresztény 
társadalomban és így hazánkban is gyűlöltekké nem tanaik soha ki 
nem mutatott veszélyessége tette, hanem (…) azon tény, hogy ők a 
már tekintéllyel bíró elismert felekezetektől eltértek, és gyűlöltekké 
tette az attól való félelem, hogy tanaik terjedése az egy akol és egy 
pásztor ábrándos eszméjén újabb csorbát üt, megfogyasztva egyfelől 
a többi felekezetek hivőinek számát s a papság jövedelmét, másfelől 
újabb meg újabb szakadásra rossz példát adva”.
  A Morvaországból elüldözött habánok alig másfél száz évnyi 
erdélyi tartózkodása minden jog és kiváltság ellenére nem volt 
felhőtelen. A szászok a kezdetektől fogva konkurenciát láttak 
bennük, s voltak nemes urak is, akik sokallták a nekik juttatott 
kedvezményeket. Bethlen Gábor korában békében élhettek. 
Kölcsönös látogatások révén gyümölcsöző kapcsolatot tartottak 
fenn hollandiai és más nyugat-európai hittestvérekkel. I. Rákóczi 
György 1631. január 17-i levelében megerősíti a Bethlen által 
korábban megfogalmazottakat, majd 1633. augusztus 20-án, 
Gyulafehérváron, egy Kisfalud községben levő ház, udvartelek 
és a hozzá tartozó szántók és kaszálók kapcsán kelt újabb 
adományozási levelében ezeket találjuk: „a háború iszonyai által 
Morvaországból kiüldözött, s idetova elszórt kéziparos és gépész 
mestereket – artium mechanicarum et manuariarum apprime notos 
artifices – az egész Magyarországon összekerestettük és gyüjtettük 
családaikkal együtt, behozattuk Erdélyországunkba, hogy ők 

ott mind maguknak, mind országunknak hasznos és szükséges 
szokott mesterségüket kényelmesebben és biztosan folytathassák, 
úgy alattvalóinknak, mint a közjónak előmenetelére, s ne legyenek 
kényszerítve házi vagyonuk és javaik kockáztatásával s romlásával 
bizonytalan helyeken tartozkodni és bújdosódni”. ám a szászok 
részéről érkező reklamációk következtében I. Rákóczi György 
idejében megtiltják nekik, hogy szász vidékeken árusítsanak. 
Ennek ellenére tudomásunk van arról, hogy ebben az időszakban 
szász kereskedők habán kerámiát árusítottak – nyilván bőséges 
haszonnal. Az évek teltével az alvinci anabaptisták helyzete 
fokozatosan romlott. II. Rákóczi György alatt aránytalanul 
nagy adót róttak ki rájuk. Hangsúlyossá lett az a tény is, hogy 
a vallásszabadság kihirdetésekor a négy bevett relígió között 
(kálvinista, lutheránus, unitárius, római katolikus) nem szerepelt 
az anabaptistáké. Mindezen körülmények közrejátszottak abban, 
hogy lassan megfogyatkozzon a habánok száma. Úgyannyira 
megfogyatkozott, hogy 1744-ben már csak 22 család él Alvincen. 
Az irántuk való méltatlan, féltékeny gyűlölet Mária Terézia (1717–
1780) korában hágott a tetőpontra, amikor 1763-ban elrendeli 
a rekatolizációt, a protestáns felekezetek felszámolását. Ehhez 
nagy segítségre talál a már említett Delphini püspökben, aki 
Gyulafehérvárról intézkedve, majd gyakori kiszállásaival lassan 
elérte célját: az alvinci habántelep végleges felszámolását. Ismervén 
a bibliai megállapítást, miszerint „vezető nélkül elbukik a nép”, 
először is elfogatja, és a nagyenyedi börtönbe záratja a közösség 
vezetőit. Azután elkobozza az anabaptista kódexeket, könyveket, 
a lelkiségi irodalmat, szám szerint 52-t. Ennél természetesen jóval 
több kódex létezett, és van ma is különféle levéltárakban Európa-
szerte. Delphini eljárt misézni Alvincre, amiken mindenkinek 
kötelező módon részt kellett vennie. Nagy felháborodást váltott 
ki, amikor a gyermekeket összeszedette, hogy erőszakkal 
megkeresztelje őket. Később kitalálta azt is, hogy vékony sávokra 
ossza az addig közösen megművelt földterületeket, és betiltotta 
a közös művelést – egyszóval ellehetetlenítette az életet. 1768-
ban örömmel számol be arról, hogy Alvincen az anabaptisták 
gyülekezete nincs már többé. Voltak némelyek, akik belefáradva 
a sok megpróbáltatásba felvették a katolikus vallást (tehát nem 
rekatolizáltak!), a többség pedig kivándorolt Oroszországba, 
Amerikába.
  Három napja lehetőségem volt Alvincen járni. Jelentem, 
hogy a Maros most is csendesen kanyarog. Ugyanúgy csobog 
benne a víz, mint Bethlen Gábor és a habánok idejében. A folyón 
túli dombok most is szelídek, kizöldültek az idén is ugyanúgy. 
Nem hallszik az anabaptisták éneke, sóhaja, sőt még magyar szó 
sem. Elment Bethlen Gábor, elmentek hutteri testvéreink, de 
milyen jó, hogy Jézus Krisztus maradt! Jézus Krisztus maradt, 
és gondoskodott arról, hogy az evangélium igazsága, úgy, 
ahogyan azt hitelődeink megértették, más úton terjedjen el. Ma 
Romániában több mint 150000 bemerített baptista testvérünk él! 
  Végül pedig a Rómaiakhoz írt levél 8-ik fejezetéből idézek. 
Abból a fejezetből, melynek üzenetén elmélkedve lépett át az 
örökkévalóságba nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor is: „Mit 
mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? A 
ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért 
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? 
(...) Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság 
vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, 
vagy veszedelem, vagy fegyver-é? A mint meg van írva, hogy: Te 
éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó 
juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a 
ki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, 
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”
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  „Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, 
feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, 
amelyért még bilincset is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten 
igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek 
a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való 
üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt halunk 
meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk 
uralkodni is”. (2Tim 2,8–11)
  
  1523-ban, 490 évvel ezelőtt, Magyarországra is megérkeztek 
az anabaptista reformátorok, és életüket Isten oltárára szánva, 
halált megvető bátorsággal hirdették a teljes evangéliumot. 
A hűség és a Szentlélek által való bátor hitvallás példaképei 
ők. Erőforrást jelentenek számunkra. A felolvasott néhány 
mondatban Pál apostol személyében egy bibliai hithős áll ma 
az ünneplő gyülekezet elé, aki Isten hatalmas eszköze volt a 
keresztény misszió első évtizedeiben. Isten Pál által jelentette 
ki a kegyelem evangéliumát, amelyet – amint ő mondta – nem 
emberektől tanult, hanem Isten kinyilatkoztatásából kapott (Gal. 
1,12). Ez az evangélium nyitott kaput az üdvösség megragadására 
a világ minden népe számára, ledöntötte a válaszfalat a zsidók 
és nem zsidók között. Pál munkálkodása által Isten létrehozta 
a keresztény egyházat, a Krisztus élő testét ezen a földön. 
Pál nagyon sokat szenvedett az evangéliumért. Többször 
megvesszőzték, megkövezték, börtönbe vetették. A felolvasott 
sorokat is bilincsekkel a kezén, lábán diktálja, de nyoma sincs 
szívében a keserűségnek. Boldog örömmel írja, hogy az Isten 

igéje nincs bilincsbe verve! Isten csodája volt ez. A törvényhez 
ragaszkodó és Krisztust keresztre juttató zsidók mindent 
megtettek, hogy elnémítsák és megöljék Pált. Összeesküvést 
szőttek ellene, de Isten a Római Birodalom hadseregét és 
börtöneit rendelte a védelmére. Két évig Cezáreában, majd újabb 
két évig Róma börtönében viseli a láncokat, de közben szabadon 
fogadhat bárkit, és szabadon hirdeti számukra az evangéliumot, 
írja a Bibliából ismert leveleit, irányítja az egész birodalomra 
kiterjedő keresztény missziót. A Filippi levelében Pál a császár 
udvarából való hívők üdvözletét is küldi. A Pált napról- napra 
őrző testőrökről van szó, akik – miközben hivatalból Pál őrei 
voltak – megtérésre jutottak. Mert Isten igéjét nem lehet bilincsbe 
verni! Erre vonatkozik Pál boldog kijelentése: „mindent elviselek 
a választottakért!” 
  A felolvasott sorokat Pál utolsó börtönfogságából írta. 
Valószínű akkor, amikor már kimondták rá a halálos ítéletet. 
Ezért írja: „Én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én 
elköltözésem ideje”, de boldogan tekint előre: „eltétetett nékem az 
igazság koronája” – írja (4,4.6).
  Pál Jézusra mutat, reá emlékeztet. „Emlékezz, hogy Jézus 
Krisztus feltámadt a halottak közül!” – kéri a börtönből kedves 
lelki gyermekét, Timóteust, és most minket is. Hitünk igazi 
erőforrása Jézus Krisztus, az ő személye és váltsága. Hitünk 
szemeivel őt lássuk, aki „a láthatatlan Isten képe, minden 
teremtmény előtt született... minden általa és reá nézve teremtetett”. 
(Kol 1,5–16) Valóságos Isten ő, aki az Atya akaratának engedve, 
önként valóságos ember lett. „önmagát adta bűneinkért, hogy 
kiszabadítson minket a jelen gonosz világból” (Gal 1,4). Amint 
mondta: „Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállt le, hogy 
aki eszik belőle, meg ne haljon… ha valaki ebből a kenyérből eszik 
élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ 
életéért, az én testem”. (Jn 6,51). Így lett Jézus Krisztus az egyetlen 
ajtó és egyetlen út, amelyen – a benne vetett hit által – az átok és 
a halál földjéről az ő mennyei dicsőségébe érkezhetünk és már 
most az örök élet részesei lehetünk. Jézus Krisztus feltámadása 
által „megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra 
hozta az elmúlhatatlan életet”. (2Tim 1,10). Isten kegyelmét 
Jézus Krisztusban hit által megragadva boldog tapasztalatunk 
immár, hogy „ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi 
elmúlt, és íme új jött létre” (2Kor 5,17). Pállal együtt mondhatjuk: 
„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr 
Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez 
hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket” (Fil 3,20–21). Pál által 
Isten arra kér minket, hogy elsősorban mindig Jézus Krisztusra 
nézzünk, ő a mi hitünk szerzője és beteljesítője, az ő személye, 
váltsága, feltámadásának ereje adott mindenkor erőt, hűséget és 
bátorságot a hit hőseinek, a reformátoroknak is, hogy halált is 
megvető bátorsággal hirdessék az evangéliumot. 
  Pál számára örömöt jelentett a Krisztusért és az ő 
választottaiért vállalt szenvedés. Teljesültek nála Jézus szavai, 
aki azt mondta: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és 
üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.” (Mt 
5,11) Gondoljunk arra, amikor Pált Filippiben megbotozták, 
kalodába zártan börtönbe vetették, ő és Szílász azonban „énekkel 
magasztalták az Istent”. A római börtönből pedig azt írja: „ha 
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italáldozatul kiöntetem is a ti hitetekért bemutatott áldozatban és 
szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy 
örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt!” (Fil 2,17) Pál nemcsak a 
Krisztusért örömmel vállalt szenvedésben mu tat példát, hanem 
abban is, hogyan kell élni és munkálkodni Isten országának 
építésében. Ebben a vonatkozásban csak egy különleges és 
önzetlen missziós magatartását emelek ki. A Thesszalonikai 
gyülekezetnek írja: „nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, 
hanem fáradtsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, 
nehogy valakit megterheljünk közületek.” (2Thessz 3,8) Az 
efézusi vénektől pedig így búcsúzik: „Senkinek ezüstjét, aranyát, 
vagy ruháját nem kívántam, sőt ti jól tudjátok, hogy a magam 
szükségleteiről, meg a velem lévőkéről, ezek a kezek gondoskodtak”. 
Hogy csinálta? Hogy volt erre ideje? Milyen munkával szerezte 
meg a maguk ellátását? Semmilyen adatunk vagy elképzelésünk 
sincs erről. (Ha el nem felejtem, megkérdezem Páltól majd a 
mennyben.) Tette Pál ezt az evangélium akadálytalan terjedése 
érdekében úgy, hogy határozottan tanította: „Így rendelte az Úr 
is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.” 
(1Kor 9,14) És – mint tudjuk – maga is elfogadta az anyagi 
támogatást (Fil 4,8). Kiváló érzéke volt arra, hol helyes elfogadni 
a támogatást, de fizikai munkát vállalt, a munkatársait is ő látta 
el, ha ez segítette az evangélium terjesztését. Kimondható, hogy 
Pál apostol élete, odaszánt hűsége, a Krisztusért örömmel vállalt 
szenvedése tényleg igazolta, hogy mindent elviselt az Úrért és a 
választottakért, és követendő példa számunkra!
  Mindig voltak bátor hitvallók a kereszténység 2000 
éves történelmében. Kiemelkedik az első három évszázad, a 
kereszténység hőskora, amikor az egymást követő üldözésekben 
a mártírok vére gazdag termést hozott és az evangélium legyőzte 
a Római Birodalmat. Az első nagy keresztényüldöző, Néró azt 
remélte, hogy szórakoztatja a népet a cirkuszban, amikor a 
jajveszékelő keresztényekre ráengedi a vadállatokat, de Róma 
ámulatára ragyogó arcú és éneklő hívőket láttak. És Róma 
meghódolt a magasrendű mennyei erőt sugárzó Krisztus előtt. 
Később a középkori babonasággal és erőszakkal megterhelt 
kereszténység idején is mindig voltak - gyakran eretneknek 
nyilvánított – igaz hitben élő hivők és közösségek, akik halált is 
vállaló hittel és hűséggel ragaszkodtak Krisztushoz, és a tiszta 
evangéliumhoz. Ilyenek voltak az anabaptista reformátorok is, 
akikről ez ünnepen hallottunk, és ma rájuk emlékezünk. Jelenkori 
magyarországi baptista közösségünknek is vannak mártírjai. 
Egyet említek. Az én jelenlegi városomban, Budafokon, 1881-ben 
Meyer Henrik misszionárius kezdett evangéliumi missziót. Nagy 
érdeklődés támadt. A helyi városi és az akkori egyházi vezetők 
azonban dühödt irigységgel, botokkal felfegyverkezett csapatot 
szerveztek ellenük. Az evangélium hirdetésére érkező Meyer 
Henriket és feleségét földre tiporták, ruhájukat leszaggatták és 
véresre verték őket. Meyerné egyik fülére végleg megsüketült. 
Amikor véresen ott hagyták őket, Meyer a hegyre mutatva ezt 
mondta: „Már látom a kápolnát a hegyen!” És a kápolna 1900-ban 
valóban megépült, ma két népes baptista gyülekezet él és működik 
Budafokon. A 20. században, a kommunista Szovjetunióban sok 
hívőt gulágokba és Szibériába száműztek azért, mert megtértek. 
Az Isten igéjét azonban ott sem lehetett bilincsbe verni. 1947-
ben a Szovjetunióban élő baptisták akkori elnöke arról adott 
számot, hogy 1917-ben, a kommunizmus győzelmének évében, 
mintegy 80000 evangéliumi keresztény élt az országban, 30 évvel 
később pedig a regisztrált hívők száma 500000 körül mozgott, 
de az evangéliumi hatásuk több millió embert hatékonyan 
érintett. Engem is érintett a kommunizmus evangéliumellenes 
intézkedése. 13 éve szolgáltam már nagyon sok áldással és 
látványos növekedéssel az Újpesti Gyülekezetben, amikor 
1961-ben közölték velem, hogy két héten belül el kell hagynom 
Budapest területét. Ócsát jelölték ki. Isten azzal válaszolt, hogy 
addig nem látott ébredést munkált Ócsán a tagok megújulásával 
és sok megtéréssel. 1964-ben egy fegyelmi tárgyalás határozata 

szerint végleg megfosztottak a hatóság által kiállított lelkipásztori 
igazolványomtól, és eltiltottak minden egyházi jellegű szolgálattól. 
A vád így hangzott: „Tahiban üdültetés helyett evangelizált” A 
vád igaz volt, 44 fiatal döntött akkor Krisztus mellett. Polgári 
munkakörben helyezkedtem el, de minden vasárnapra hívtak, én 
meg mentem az igét hirdetni. Aztán 1966-ban közölték velem, 
hogy ha abbahagyom az országjárást, megkapom Budafokot, 
ahol akkor egy 32 tagú kedves gyülekezet élt. 23 évig szolgáltam 
Budafokon, ahol új tágas imaházat építettünk. Csodákat éltünk 
át: 286 tagúvá növekedett a gyülekezet a kommunizmus ideje 
alatt, egyedül Isten kegyelméből és az ő dicsőségére. Mert Isten 
igéje nincs bilincsbe verve. 
  A jelenkornak is nagy kihívása van. A végső időkben élünk, 
aminek egyik jele a vallási globalizációs törekvés Jézus Krisztus 
nélkül. A minden vallás egységes istenhitének Jézus az akadálya. 
ő ugyanis kijelentette: „Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át 
megy be, megtartatik”, de aki nem az ajtón megy be, az tolvaj 
és rabló.” Azt is mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet, 
senki se mehet az Atyához csakis énáltalam”. A kibontakozó 
antikrisztusi vallás pogány rituáléknak, táltosoknak, sötét 
ezoterikus szellemi erőknek, és testkultusznak ad teret és tagadja 
a Krisztusban, hit által nyerhető megváltás útját. Ezen szellemi 
irányzat jelentkezésének néhány jele: (1) Magyarországon a 
lakosság 90%-a nyilatkozott úgy, hogy hisz Istenben. Ugyanakkor 
ismeretes, hogy a templomba járók száma csak 12–15%, az 
újjászületett hívők száma pedig talán csak 5–6 %. Kérdés: milyen 
istenben hisz a lakosságnak az a többsége, akiket nem érdekel az 
evangélium, a keresztény egyház, Krisztus váltsága? (2) Az USA-
ban több állam törvénye megtiltotta Jézus nevének említését az 
iskolákban. Azt megengedik, hogy – a hagyományok szerint – 
az évnyitón a lelkész imát mondjon, de Jézus nevének említése 
nélkül. (3) Egy olasz vezető személynek le kellett mondania 
az Európai Unió Bizottságának tagságáról, mert ellenezte az 
egyneműek házasságát. Közeledik a „hittől való elszakadásnak” 
az a korszaka, amelyben hátrányos megkülönböztetést vagy 
üldözést kell vállalniuk azoknak, akik Jézus Krisztust egyedüli 
Úrként imádják és követik. Pál írja: „Az Úr napját megelőzi a hittől 
való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.” 
(2Thessz 2,3) Legyünk hát szilárdak a hitben, úgy mint a hitbeli 
elődeink!
  A felolvasott ige feltárja a titkot, ahogyan győzelmes lehet a 
hitünk és az életünk! Egy rövid szóra teszi a hangsúlyt, amely a 
11-12. versben háromszor fordul elő. Ez a szó így hangzik: „vele”. 
Pál a Római és a Galata levélben is gyakran használja ezt a szót. A 
Krisztussal való valóságos hitbeli és szellemi egyesülés kifejezése 
ez. Így olvassuk: „ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk 
élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is”. Jézus nemcsak a 
bűneinket vitte a keresztre, hanem „vele együtt” mi is meghaltunk 
a régi életünk számára, nemcsak Jézus Krisztus támadt fel a 
halálból, hanem „vele együtt” mi is feltámadtunk mennyei, 
új és benne elrejtett, általa gyümölcsöző életre. És ha „vele 
együtt” türelmesen vállaljuk őt, az esetleges bántást, mellőzést, 
üldözést is, „vele együtt” részesülünk az ő megdicsőülésében, az 
uralkodásban is. Hiszen Jézus a feltámadása után így nyilatkozott: 
„nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”.
  Nézzünk hát Jézusra mint hitünk szerzőjére és elvégzőjére! 
Vigyázzunk, hogy ünneplésünkkel ne járjunk úgy, mint a Jézus 
korabeli zsidók, akikről Jézus azt mondta: „síremléket emeltek 
a prófétáknak, felékesítitek az igazak sírköveit. Így magatok ellen 
tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak!” 
Vagyis az ünneplésünk arra erősítsen meg bennünket, hogy 
a jelenben és a reánk váró jövőben Krisztushoz ragaszkodó 
hűségben méltók leszünk a hit hőseihez, a Krisztusért 
mártíromságot is vállaló hitbeli elődeinkhez!

JUBILEUMI ELőADáSOK



14

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell,
    de mindig meg kell tenni, amit lehet”.

    Bethlen Gábor (1580–1629)
  
400 éves évforduló
Ezekben a napokban emlékezünk Bethlen Gábor Erdély feje-
delmévé választásának 400. évfordulójára. 1613. október 23-án 
a török csapatok jelenlétében iktatták be fejedelmi tisztségébe 
Bethlen Gábort a Kolozsváron megtartott országgyűlésen. 
Vérzivataros esztendők voltak abban a korszakban is a Kárpát-
medencében. 
  Két világhatalom szorításában vergődött hazánk sokat 
szenvedett népe. 
  Magyarország az 1526-os mohácsi vereséget követően 
előbb kettő, majd Buda 1541-es török elfoglalásával három részre 
szakadt. Az ország középső, Hódoltságnak nevezett részét a 

törökök szállták meg. Északon és nyugaton az úgynevezett Királyi 
Magyarország Habsburg fennhatóság alá került, keleten pedig 
a középkori erdélyi vajdaságból és hozzá kapcsolódó részekből 
jött létre előbb a Keleti Magyar Királyság, amely később Erdélyi 
Fejedelemség nevet kapta

A protestantizmus bátor védelmezője
Bethlen Gábor fejedelemmé választása kapcsán nehéz politikai 
örökséget kapott. Míg az ország egy harmada oszmán-török 
megszállás alatt sínylődött. Nyugat- és Észak-Magyarországot 
pedig a 30 évig tartó vallásháború kiterjedése fenyegette, melynek 
során hazánk elfoglalására készülő katolikus Habsurg fejedelem, 
II. Ferdinánd vívta ádáz területszerző küzdelmét a protestáns 
közép-európai uralkodókkal. Először a csehekkel és morvákkal, 
majd a protestáns koalíció legelkötelezettebb tagállamával, a 
magyar-erdélyi fejedelemséggel került katonai konfliktusba. 

Dr. Mészáros Kálmán

A Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
Hősök terén álló szobránál  

elhangzó megemlékezés
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Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész megemlékezése a Hősök terén Bethlen Gábor fejedelem szobra előtt (Fotó: Fehér Bertalan)
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Ekkor lépett a színre Bethlen Gábor, Erdély, majd Magyarország 
törvényesen megválasztott fejedelme, aki elkötelezett protestáns 
hitű uralkodóként az ugyancsak protestánssá lett Csehek 
honvédő háborújában nyújtott katonai segítséget.
  
Mit fejez ki a szobor? 
A békesség és vallásszabadság fejedelme. Bethlen Gábornak, 
a Hősök terén álló szobra a csehekkel 1620-ban kötött 
szövetségkötés pillanatát örökíti meg. (Zárójelben jegyzem 
meg, hogy ez a szobor 1902-1945 között a Kodály köröndön 
állt Bocskay István szobrával együtt, ahonnan a háborúban 
megsérült, majd ledöntött Habsburg uralkodók szobrai helyére 
kerültek ide, a Hősök tere félköríves szoborcsarnokába.) 1620-
ban mintegy 3000 katonával vonult föl Bethlen, hogy a protestáns 
koalíció tagjaként, a csehekkel szövetkezve visszaverje és végül 
fölszabadítsa a katolikus Habsbugok elnyomása alá került 
népeket, így hazánk északnyugati területei.
  
Magyar királlyá választják
Sikeres hadjáratok és előnyös békekötések követték egymást, 
eközben 1620-ban a felvidéki Besztercén Magyarország 
törvényes királyává is megválasztották. Először Kassát nevezi ki 
országa fővárosává, mégsem koronáztatta magyar királlyá magát.
  Annak ellenére, hogy sikeres diplomáciai megállapodásokat 
sikerül kötnie a háborúzó felekkel, 1622-ben Nikolsburgban 
békét köt Habsburg (II) Ferdinánddal, és ezzel együtt véglegesen 
lemondott a magyar koronáról. 16 éves fejedelmi munkássága 
(1613-1629) legnehezebb éveit élte ekkor, elveszíti első feleségét 
az akkor 37 éves Károlyi Zsuzsannát. Visszavonul Erdély 
területére, és Gyulafehérvárt jelöli ki a fejedelemség politikai 
központjaként.
  
Az anabaptisták bátor védelmezője
Az 1620-as években ismeri meg közelebbről a cseh/morva–
osztrák–magyar hármas határ környékén letelepedett, Svájcból 
Ausztrián keresztül, hitük miatt idemenekülő anabaptista 
hívőket is.
  Az anabaptistákkal a morvaországi, Habsburg-ellenes 
hadjáratok alkalmával volt lehetősége személyesen is találkoznia 
a fejedelemnek. A hadszíntérré váló morva-magyar határon 
ugyanis feltűnt számára a több tízezres hadsereg ellátásában 
és a katonák gyógyításában, menetfelszerelésük javításában 
önzetlenül segédkező anabaptista/hutterita atyafiak. 
  Ugyanakkor láthatta azt is, hogy ezek a becsületes, 
minőségi munkát végző emberek mennyi szenvedésnek, 
megpróbáltatásnak vannak kitéve mind a protestáns, mind a 
katolikus hatalmasságok vallási türelmetlensége miatt. 
  Bethlen hivatalos népszámlálást is végez, melynek 
eredményeként mintegy 700001 anabaptista/hutterita menekültet 
számolnak össze, mintegy 1802 településen, melynek Nikolsburg 
volt a szellemi központja.
  Ekkor hozza meg Bethlen Gábor azt a kardinális döntést, 
hogy az anabaptistákat kimenekíti ebből vallásüldözéssel 
vészterhes háborús övezetből, és Erdélybe, a vallásszabadság 
(Torda: 1568) szigetére telepíti át őket. Az első csoport 1621 
tavaszán indult Magyarország északnyugati (Felvidék) határáról, 
Erdély akkori fővárosa, Gyulafehérvár irányába katonai oltalom 
mellett, amit több ezer fős újabb áttelepülési hullám követett 
1621–1622 között. Gyulafehérvár közelében, a Maros folyó 
mentén található Alvincot és környékét jelöli ki a nagyfejedelem, 
az anabaptisták központjaként, ahol törvényes védelemről is 
gondoskodott. 

  A 1622. májusában Kolozsváron megtartott országgyűlésen 
„Teljes vallásszabadságot és adómentességet adott nekik.”3 Ezt 
a rendelkezést 1625. augusztusában újabb oklevéllel erősíti 
meg a fejedelem. Bethlen 16 éves uralma Erdély aranykorának 
(„édenkert”) számít. Az uralkodó gazdaságilag felvirágoztatta, 
amit többek között a merkantilista szemlélet átvételével és 
a Nyugat-Európában üldözött protestánsok – elsősorban 
anabaptisták, vagy más néven habánok – betelepítésével 
alapozott meg.4

  Sajnos 1629-ben bekövetkezett korai halála – 49 éves volt – 
megakadályozta, hogy fejedelmi művét megszilárdítsa. Második 
feleségére, Brandenburgi Katalinra, a fiatal özvegyre hagyva az 
erdélyi fejedelemség megüresedett trónját.
  
Miért jöttünk most ide a Hősök terére?
Most azonban emeljük magasabbra a tekintetünket, a Hősök 
terének közepén álló obeliszk tetejére, Gábriel arkangyal alakjára, 
akinek egyik kezében keresztet, a másikban koronát tart, mert 
nincs korona kereszt nélkül!
  Gábriel/Gábor arkangyal hozta a názáreti ácsnak és 
hitvesének is az Istentől küldött Szabadítóról szóló prófétai 
üzenetet: „Nevezd Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét 
bűneiből.” (Mát 1,18)
  Engedjék meg, hogy e megemlékezés végén megemlítsek 
egy gimnáziumi emlékemet. Osztálykirándulásra jöttünk Pécsről 
(az azóta baptista fenntartásúvá lett Széchenyi Gimnázium 
diákjaiként) Budapestre. A városnézés során ide is ellátogattunk. 
A kísérő tanárunk megállított bennünket a félkörös 
oszlopcsarnokban elhelyezett magyar királyok, fejedelmek, 
szabadsághősök szobrai előtt, Szt. István királytól Bethlen 
Gáboron át egészen Kossuth Lajosig. Amikor a sor végéhez ért, 
ösztönösen kérdeztem meg tőle a többi osztálytársam előtt: 
„Csak ennyi hősünk van? És hol vannak a többiek?” – ő ránk 
mutatott és ezt mondta: „Köztetek!” – Azóta sem felejtettem el.
  Most én mondom ugyanezt az itt állók felé: Ki áll a hithősök 
sorába? A következő korok hősei itt állnak közöttünk. Akik az 
előttünk járók életpéldájából erőt merítve a jelenben és a jövőben 
válnának Isten hiteles tanúivá. Lehet, hogy a jelen világban 
névtelen hősök lesznek. Nevüket nem vésik szobortalapzatra, 
vagy emléktáblára, de a Bárány Jézustól kapott új nevük ott fog 
ragyogni az élet könyvében kitörölhetetlenül.
  Befejezésül Dániel próféta Szentlélektől ihletett szavait 
idézem, aki ezt írta: „Azok közül, akik alusznak a föld porában, 
sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek 
gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a 
fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, 
mindörökké”. (Dániel 12,3) 
  Most pedig egy főhajtással és koszorú elhelyezésével, 
emlékezzünk a nagyfejedelem életpéldájára, és egy rövid 
hálaimával fejezzük ki tiszteletünket a történelem Ura előtt, aki 
királyokat dönt és emel népe védelmezésére, megmentésére vagy 
éppen ítéletére. Mert övé minden hatalom mennyen, földön, 
most és mindörökké. ámen!

Jegyzetek
1. Szebeni Olivér: Anabaptisták. A reformáció harmadik ága, 

Budapest, 1998. – 130. oldal.
2. Kiss Lehel: 400 éve választották fejedelemmé Bethlen 

Gábort (kézirat).
3. Szebeni, 130. oldal.
4. Tarján M. Tamás: Bethlen Gábor halála (kézirat).
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  „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege 
vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket 
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk 
levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, 
aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállal-
ta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült”. (Zsid 12,1–2)
  
  Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök az Úr Jézus 
nevében. Örülök, hogy itt lehetek ezen az emlékünnepen. 
Hozom az Erdélyben levő magyar baptista testvérek köszöntését, 
jókívánságát. 
  Amikor hitelődeink történetével foglalkozunk, 
felbátorodunk arra, hogy mi magunk is legyünk kitartóak azon 
az úton, amelyre az Úr minket állított. A Zsidókhoz írt levél 10. 
része erősebb hangsúllyal foglalkozik a hit kérdésével. A 11. rész 
a bibliai hithősöket mutatja be, és a végén azt mondja, hogy mi 
is, mivel a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, legyünk 
kitartóak az úton, a küzdőtéren mindvégig. Bátorít minket Isten 
arra, hogy legyünk kitartóak. Igen, nekünk is vannak hőseink, 
úgy ahogy azt az előbb is hallottuk. De itt nemcsak arról van 
szó, hogy vannak közöttünk itt-ott hősök, hanem arról, hogy mi 
is legyünk a hit hősei, hozzájuk hasonlóan, legyünk kitartóak, 
küzdjünk bátran mindvégig, és győzzünk Jézus Krisztus által. 
  Ha elindultunk a hitélet útján, egész biztosan meg is 
szeretnénk érkezni a célba. És ha meg is szeretnénk érkezni 
a célba, akkor oda kell figyelnünk néhány fontos dologra. E 
felolvasott ige alapján három ilyen dologra szeretném felhívni a 

figyelmet, ami fontos ahhoz, hogy célba jussunk, hogy győzzünk. 
  Először is ébredjünk rá arra, hogy a küzdőtéren vagyunk, 
nem egy pihenőhelyen, nem valami üdülőhelyen, nem 
szórakozóhelyen, még csak nem is a lelátókon. Ott vagyunk a 
küzdőtér kellős közepén – és ezt tudni kell. A küzdelem nem 
ad lehetőséget a pihenésre, nincsen szünet, nincsen megállás. 
Az ellenség nem alszik és nem tart tűzszünetet. Ha letesszük a 
fegyvert, az ellenség előretör, teret hódít, és akkor csodálkozunk 
azon, hogy mennyi baj van körülöttünk: a családban, a 
gyülekezetben, akár a saját életünkben is. A harcot nem lehet 
abbahagyni, állandóan folytatni kell. Persze, mi emberek, 
szeretnénk a könnyebbik részt választani, olykor lazítani, és 
letenni a fegyvert, mert ez kényelmesebb. Tudnunk kell viszont 
azt, hogy ott vagyunk a pályán, ott vagyunk a küzdőtéren, és 
ott nem lehet pihenni, kikapcsolódni. Lehet hallani olyat, hogy 
sokszor a hívő ember is szeretne kikapcsolódni. És ha nem 
vigyázunk, kikapcsolódunk Krisztusból, és olyankor az ellenség 
győz az életünkben. 
  Egy második dolog, ami fontos ahhoz, hogy győzzünk, az, 
hogy megszabaduljunk az akadályoktól. Szabaduljunk meg az 
akadályoktól! Ha magunk előtt látunk most egy versenyfutót, 
ugye egy versenyfutó nem kötözi meg magát, nincsenek 
megkötözve kezei-lábai, még az öltözete is olyan, hogy szabadon 
futhasson. A hitéletben is fontos, hogy ne legyenek akadályok, 
olyasmi az életünkben, ami visszahúz minket. Azt mondja 
az ige, hogy ilyen akadály lehet a bűn. Azt mondja a bűnről, 
hogy könnyen megkötöz. Megkörnyékez, és behálóz minket. 

Dr. Simon József

Követésre méltó hithősök
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Van olyan bűn, ami olyan könnyen megfogja a hívő embert. És 
ilyenkor aztán már nem tudunk küzdeni. Nincs meg hozzá a 
szabadságunk, mert be vagyunk hálózva, mint ahogy a pók az 
áldozatát behálózza. Ugyanígy a bűn akár a hívő embert is meg 
tudja kötözni, és aztán már nem tudunk küzdeni, nem tudunk 
haladni előre a pályán. Szabaduljunk meg az akadályoktól! 
  Egész biztos, kedves testvérem, tudod, mi az a bűn, 
ami téged olyan könnyen megfog, és olyan gyakran, és ami 
miatt nem tudsz előrehaladni a hitéletben, és ami miatt nincs 
győzelem az életedben. Azt mondja az ige: tegyük félre a minket 
megkörnyékező bűnt és minden akadályt. Van, amire nem lehet 
egyértelműen azt mondani: ez bűn! Mégis akadály a pályán. 
Visszahúz, megfog, megkötöz. Ez lehet az, hogy az ember 
túlzottan foglalkozik a test igényeivel vagy az élet gondjaival 
vagy a gazdagság csalárdságával. És ez lehet akadály. Ha győzni 
akarunk, ha célba akarunk jutni, tegyük félre az akadályt – 
minden akadályt és a megkörnyékező bűnt!
  És a harmadik fontos dolog ahhoz, hogy győzzünk ezen a 
pályán, az, hogy előrenézzünk, a cél felé. Nézzünk Krisztusra! – 
azt mondja az ige. Jézus Krisztus nem a hátunk mögött van, és 
követ minket. ő előttünk van. Mi követjük őt. És futás közben 
nézzünk Krisztusra, ezt mondja az ige. Fussuk meg az előttünk 
levő küzdőteret, nézvén Jézus Krisztusra. Futás közben szögezzük 
tekintetünket Krisztusra. Nézzünk előre, nem hátra – még csak 
nem is oldalra. Képzeljünk magunk elé egy versenyfutót, nem 
nézhet hátra futás közben… Ha valaki az eke szarvára tette a 
kezét, az nézzen előre, ne nézzen hátra, ha egyenes barázdát akar 
szántani, akkor ne nézzen hátra. Aki a versenypályán fut, az előre 
néz, nem néz hátra, még oldalra sem. Tudja, hogy ott vannak a 
lelátókon azok, akik őt bátorítják, de nem rájuk néz, ő előrenéz. 
És erre bátorít minket az ige, erre hívja fel a figyelmünket, hogy 
nézzünk előre, nézzünk az Úr Jézus Krisztusra. 
  Testvéreim, amikor hitszemeinkkel Jézus Krisztusra 
nézünk, mit látunk? Látjuk azt, hogy ő hitünk fejedelme és 
bevégezője. Minden vele kezdődött és minden vele végződik. ő 
az alfa és az ómega. A teremtett világnak ő a kezdete, és ővele fog 
véget érni. A megváltásnak, az üdvösségnek is ő a kezdője, ő a 
szerzője. Belőle ered a hitünk, ő a hitünk fejedelme… Ha Jézusra 
nézünk, látjuk azt: ő a kezdet, ő a vég, ő az alfa, ő az ómega, ő a 
hitünk fejedelme, érdemes rá nézni. 
  Ha Jézusra nézünk, nemcsak azt látjuk, ki ő, hanem azt is 
látjuk, hogy mit tett Jézus miértünk. Azt mondja az ige, hogy ő 
megvetette a szégyent, és kereszthalált szenvedett. Testvéreim, a 
bűn szégyen – minden bűn szégyen. Amikor a tékozló fiú hazatért, 

szégyenkezve állott meg az édesapja előtt, mert a bűn az szégyen. 
Az más, hogy az emberek nem szégyellik – mert szégyentelenek. 
De amikor az ember felébred, és ráébred arra, hogy milyen bűnös, 
az első érzés, ami úgy eltölti a szívét, az elméjét, az a szégyen. Az 
ember amikor meglátja bűneit, szégyelli magát. Itt kezdődik a 
bűnbánat, az igazi bűnbánat, amely megtérésre visz. 
  Minden bűn szégyen. Amikor Krisztus miértünk meghalt, 
a mi összes bűnünket magára vette, és annak a szégyenét viselte 
a kereszten. Tehát amikor őrá nézünk, látjuk azt, amit ő tett: 
bűneinket magára vette, viselte bűneink szégyenét. És végül 
meghalt a kereszten. 
  ő meghalt értünk, engedelmes volt halálig, nem is 
akármilyen halálig, a keresztfának a haláláig – mondja Pál 
apostol. Tehát ezt látjuk, amikor őreá nézünk. Bátorít ez minket 
az úton, testvéreim? A küzdelemben bátorít minket, amikor 
látjuk hitünk fejedelmét és bevégezőjét, Jézus Krisztust? Bátorít 
minket a küzdőtéren az, amikor látjuk azt, hogy ő miértünk 
vállalta a szégyent és a halált? Igen. Olyankor, amikor nehéz a 
küzdelem, bátorít az, ha Jézusra nézünk és látjuk azt, amit ő tett. 
  Ha Jézusra nézünk, azt is látjuk, hogy kik vagyunk most. 
Azt mondja az ige, hogy mindezt elszenvedte, és most az Isten 
királyi székének a jobbján van. Az Úr Jézus Krisztus győzött. Ott 
van a mennyben. Ott van az Isten királyi székének a jobbján. Ez 
a hatalom helye. Testvéreim, ez a dicsőség helye. Ez a méltóság 
helye. ő ott van a legmagasabb pozícióban, mert győzött, mert 
megalázkodott, mert engedelmes volt egészen halálig, mégpedig 
a keresztfának a haláláig. Az Isten is felmagasztalta őt, és 
ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy  
Krisztus nevére meghajoljon minden térd: mennyben, a földön 
és a föld alatt. És hogy minden nyelv vallja azt: Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsőségére. 
  Látjuk azt, hogy ő győzött. És ott van a dicsőségben. 
Bátorítson ez minket, testvéreim! Akkor, amikor nehéz a 
küzdelem, amikor nehéz előrehaladni. Mivel körülvesz minket 
a bizonyságok ekkora fellege, tegyük félre az akadályt, a 
megkörnyékező bűnt. Nézzünk kitartással az Úr Jézus Krisztusra. 
Lássuk meg őt, hitünk fejedelmét és bevégezőjét. Lássuk meg 
azt, amit értünk tett: elvállalta helyettünk a halált, viselte a 
szégyent, s lássuk meg az ő győzelmét, hogy ott van az Isten 
királyi székének a jobbján. És kövessük az ő példáját. Legyünk 
követői, tanítványai Jézus Krisztusnak, hogy majd egy napon mi 
is megérkezhessünk mint győzők. Találkozhassunk azokkal, akik 
már előttünk küzdöttek és bejutottak a célba. És találkozzunk 
áldott Megváltónkkal, az Úr Jézus Krisztussal. ámen.
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Élnek emberek szent közösségben, ahol nem rontja az erkölcsöket 
az érdek és a pénz. Apostoli idők szerinti közösséget tartanak fenn. 
Ahogy olvasható: „Akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös 
volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, 
ahogyan éppen szükség volt rá.” (ApCsel 2,44–45)
  Életemből 23 évet töltöttem a hutteri testvérek (habánok) 
tanulmányozásával. Előadásaimat a diákjaim kérésére könyvbe 
foglaltam. Nincs kedvesebb egy oktató részére, mint ha az 
előadott stúdiumát a hallgatói ilyen és hasonló kívánsággal 
ismerik el. Abban az időben az állami Egyházügyi Hivatal a 
kiadvány számát meghatározta, majd várakoztatta, csak 1980-
ban engedélyezte a sokszorosítást. 18 év múlva vált lehetővé 
nyomtatásban és képekkel az Anabaptisták című könyvem újabb 
megjelenése. 
  Mint a „harmadik reformáció” az anabaptisták egyidősek a 
helvét reformációval. (Tehát nem „reformáció utáni felekezet”.) 
Ezen az ünnepélyen az első anabaptista, Schröter Kristóf 
Magyarországra, illetve Lőcsére érkezésének 490-ik évfordulójára 
emlékezünk. Egy évtizeddel később a mai Csehországban 
alapította meg Hutter Jakab tiroli reformátor a „hutteri testvérek” 
termelő és fogyasztó közösségét. Egy közösség élén a választott 
igehirdető és egy gazdasági vezető állt, aki a kapcsolatot tartotta a 
kolónián kívüli világgal. Kizárólag ő foglalkozott pénzzel, de neki 
sem, és a többi munkatársának sem volt személyi tulajdonában 
egyetlen fillér soha. Dolgoztak, termeltek, javaikat értékesítették. 
Gondoskodtak mindenkiről gyermekségétől kezdve a haláláig. 
Volt tanítójuk, empirikus alapon gyógyító orvosuk. ápolták 
a betegeket, még ha nem is tartoztak közéjük, hanem éppen 
halálos ellenségei voltak mint Franz Dietrichstein (1570–1636) 
kardinális, aki kitiltotta őket morvaországi otthonaikból. Bízott 
az egyik hutteri orvos szakmai tudásában, és még másoknak is 
ajánlotta a gyógyítót. 
  A hutteri testvérek a vallásháborúk, üldözések idején egész 
Európában elterjedtek az Atlanti-óceán partjától az Azovi-
tengerig és az Urálig. Történelmüket, bibliai látásukat, egész 
intézményi rendszerüket és gyülekezeti életüket följegyezték. 
Bár a mai Szlovákia területén hatalmas mennyiségű könyvet 
elégettek, számos helyen őrzik az elkobzott könyveik maradékát. 

Gyulafehérváron, Kolozsváron, nálunk Budapesten az Egyetemi 
Könyvtárban, Esztergomban, az ausztriai Kismartonban és 
Bécsben, sőt az egész világon féltett kincsként vigyáznak a 
kódexeikre, és ha valahol felbukkan egy újabb, nagy értéket képez 
az árverésen. Mint például a pécsi Klimó püspök könyvtárában 
talált és N. H. Rauert által leírt kézirat. Európa különböző 
városaiban összesen 123-at lapoztam át és jegyzeteltem. 
  Az ünnepi emlékezések programjában azért szerepel 
Bethlen Gábor szobrának megkoszorúzása a Hősök terén, 
mert az erdélyi fejedelem Alvincra telepítette őket 1621-ben. 
Kiváltságokat adott nekik. Éppen úgy, mint Sárospatakon Rákóczi 
György, vagy Németújváron Batthyany Boldizsár, a szigetvári hős 
unokájának férje. Habán orvost, természettudóst, iparosokat, 
kertészeket hívott a birtokára, és kedvezményeket adott nekik. 
Híve volt a reformációnak, de a Habsburgok szolgálatában állt. 
Ezek a főnemesek értékesnek találták a habánok ipari termékeit 
azokban az időkben. A hutteri testvérek jelenleg mindenütt 
mezőgazdasági munkát végeznek. 
  általában arról beszélnek, hogy Magyarország történelmi 
határairól a felvilágosodás századában elmenekültek a hutteriták 
Oroszországba, a cárnő oltalma alá, de – mint német etnikum – 
kihaltak régen vagy visszatértek (így!) a római katolikus egyházba. 
Kropacsik János vízimolnár Rákoskeresztúron 1880-ban halt 
meg, aki pacifista evangéliumi meggyőződését 1840-ben kezdte 
hirdetni Magyarország szívében, és szolgálatához negyven évet 
kapott. 1961-ben a bécsi Adolf Mais a felvidéki Sobotisten igen 

Dr. Szebeni Olivér

Hutteri testvérek
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gazdag, elfalazott leletet talált, és a községben embereket, akik 
előtt a hutteri testvérek közössége tiszteletben állt.  Budapesten 
a Magyar Nemzet 1969-ben írta: „Meghalt az utolsó habán” 
(Pullmann János). ő is, mint többen közülük a zaklatások 
következtében áttértek, de miután eleget tettek a kötelező 
miselátogatásnak, délután összejöttek egy malomban, és „300 
évesnél régibb könyveket olvastak”. Ezek Budapesten, Bécsben 
vagy bárhol hutteri iratok voltak. Nem menekültek sehova. 
Kitüntetésnek tekintették Jézus Krisztusért a vértanúságot. A 
letelepült földműves nem könnyen hagyja el hazáját. A cárnő is 
behívatta őket Ukrajna déli részére és az Azovi-tenger mellé. Így 
tettek évszázadokkal előbb a magyar nemesek. Sztálin idejében 
zaklatták őket Oroszországban, százával hurcolták Szibériába, de 
nem bíztak rájuk fegyveres szolgálatot. 
  Ma a hutteri testvérek többsége az USA északi szövetségi 
államaiban és Kanadában lakik. A népes családok elég sűrűn 
vásárolnak új területeket, ahol berendezkednek. Megtartják 
sajátos életmódjukat, tradicionális hitéletüket. Az anabaptis táktól 
származik a legtöbb evangéliumi-szabadegyházi felekezet. Egye-
sek a hutteri testvérek missziós aktivitását hiányolják. „Elzár-
kóznak, önmagukban élnek”. Erre rácáfol egy-két figyelemre 
méltó példa. Több évtizeddel előbb Japánban létesült keresztény 
vagyonközösségi telep. ők is mezőgazdasági munkát végeznek. 
2006 óta Nigériában pálmafákat telepítenek és gondoznak. Az 
ottaniakat amerikai küldöttek támogatják az egykori kovácsok 
leszármazottai közül (úgynevezett „Schmiedeleut”). Egy szép 

közösségi épületet két nap alatt építenek föl. Azután Bibliával, 
imádsággal avatják és adják át közösségi használatra vagy egy-
egy családi körnek. 
  Mivel legszívesebben a tiroli nyelvjárást használják, komoly 
gond, hogyan tanuljanak az afrikaiak németül. (Tiroli nyelvoktató 
kerestetik!) Hírét hallottam utóbb, hogy hutteri kolónia 
keletkezett a világ átellenes pontján, Tasmániában. Az őslakók 
jónak látták, hogy elkerüljék a pénz és a gazdagodás hajszolását. 
Békességben élnek, hálaadással fogadják mindennapi kenyerüket. 
Számukról, viszonyaikról részletesebb ismertetésükről hírt 
adni nem törekszenek. A legutóbbi napokban vettük a hírét, 
hogy Közép-Európában járt egy evangélista közülük. A hutteri 
testvérek élnek, vannak, dolgoznak, de nem kívánnak belépni az 
úgynevezett versenyszférába. 
  Egy megrendítő kép jellemzi a 490 éves ünnepséget. Az 
ausztriai történelmi emlékek közül előkerült egy kitűnően 
konstruált festmény a 18. század végéről, amikor az egyik 
anabaptista hívő csoportot valószínűleg a „dél-német” anabap-
tis tákat, Salzburgból kiűzik. 12 fős csapat fél lábszárig érő hóban 
vánszorog egy dombos, erdős vidék felől, egyes sorokban. 
Karjaikon függő batyukkal mennek az ismeretlen felé. Vannak 
köztük férfiak, talán néhány gyermek. A sor megáll, láthatóan 
búcsúzkodni. A férj visszatér, az asszony és a csoport elmegy az 
Alpok téli ismeretlenségébe. Így rendelkezett a festőművész felől 
a helyi klérus. 
  Nem menekültek, hanem kiűzettek. A menekülő a távozás 

mellett határozott, az elűzött, nem fel tét-
lenül akar távozni. A képen hátrább az egyik 
férfi kezében hosszú, vékony bot van. Nem 
messze az osztrák határhoz volt Nikolsburg 
(Mikulov). Azon a környéken több tízezer 
anabaptista talált menedéket, és Hubmayer 
Baltazár is ott nyomatta ki füzeteit 1528-ig 
a jelmondatával: „Az igazság halhatatlan” 
(Die Wahrheit ist untödlich). A halála után 
vita támadt a népes táborban. Egy csoport 
önvédelmet és fegyvert sürgetett. Másik 
inkább vándorbotot fogott. A két csoport 
elvált, egyiküket elnevezték „kardosoknak”, 
a többit elnevezték „botosoknak”. A 
vándorbotot látva eszembe jut a Krisztus-
hívő pacifisták összes csoportja az európai 
népek beláthatatlan, zord vándorútján.
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Nagyon örültem annak, hogy együtt ünnepelhettünk tegnap 
és ma is. Sok minden elhangzott a tegnapi nap folyamán. Egy 
személyes élményemet szeretném megosztani önökkel. Mint 
szakmunkás vettem részt Ausztriában a Falkenstein várában 
kialakított anabaptista múzeum kialakításában. Ott ismertem 
meg egy anabaptista fogoly életét, aki ebben a várban volt 
bezárva társaival együtt a bibliai meggyőződéséért. Peter Voit volt 
ennek a fogolynak a neve. Hutter Jakab anabaptista vezetőnek 
volt korábban szoros munkatársa. A bűne csupán az volt, hogy 
anabaptista csoportokat szöktetett Tirolból Morvaországba. 
Péter Voitot 1534-ben Ausztriában letartoztatták, várfogságra 
ítélték. Fogva tartói nagyon keményen bántak vele. A lábait 
vaskalodába zárták. A foglyoknak alig adtak enni és inni. 
Addig tartották őt fogva a kalodában, amíg ennek a fogolynak 
a lábai teljesen elüszkösödtek és elhaltak. Tehetetlenül kellett 
végignéznie, hogy az egerek eszik a lábait. Olyan rossz fizikai 
állapotba került, hogy az őrök azt hitték, így már nem élhet 
sokáig. Hogy ne kelljen még vele sokat bajlódniuk, levették róla 
a kalodát, és kidobták a várkapu elé. Utolsó erejével csúszva-
mászva eljutott egy közeli település határába, ahol egy korábban 
általa idesegített kis hutterita csoport talált rá, akik pártfogásba 
vették. Mint tudjuk, az akkori anabaptistáknak kiváló orvosai 
és gyógyszerismeretük volt. Sok remény nem volt arra, hogy 
ennek az embernek megmentsék az életét, de amit tudtak, azt 
megtették. Ott kint a szántóföldön amputálták mindkét lábát, 

majd hordágyon otthonukba vitték. Napokon át élet-halál között 
volt, de aztán fokozatosan javult az állapota. Mindez 1538-ban 
történt. Csodával határos módon Peter Voit túlélte ezt a szörnyű 
élethelyzetet, és tovább folytathatta lábai elvesztése ellenére is 
misszionáriusi tevékenységét 1570-ben bekövetkezett haláláig.
  A másik dolog, amit el szerettem volna mondani, hogy 
ebben az évben kaptam egy meghívót a csehországi Mikulovba, 
régi nevén Nikolsburgba, ahol sikerült találkoznom két 
hutterita családdal. Az egyik család Tasmániából jött, ez egy 
Ausztráliától délre található sziget. A másik család pedig az 
Egyesült államokból, Dél-Dakotából érkezett. Egy történelmi 
megemlékezéssel egybekötött hálaadó istentisztelet részese 
voltam ebben a városban. Nagyon megragadott engem, hogy 
milyen odaadással és átéléssel dicsérték Istent ezek a hutterita 
testvérek. 
  Nikolsburgban, mai nevén Mikulovban legelőször 
Hubmayer Balthasar munkálkodott, ahogyan erről Enzenberger 
testvér is beszélt. Majd Hubmayer vértanúhalála után Hutter 
Jakab folytatta a lelki munkát, aki az anabaptistákat Dél-
Tirolból Morvaországba (a mai Csehország) menekítette. Most 
szeretnék röviden arról beszélni, hogy hogyan növekedtek 
abban az időben az anabaptisták Morva/Csehországban és az 
akkor Magyarországhoz tartozó Felvidéken. Egy térképet láttam 
nemrégen, amelyen a két ország határán 85 települést számoltam 
meg, ahol úgynevezett Bruderhof-ok, közös anabaptista gazdasági 
udvarok működtek. Az itt élő hívők testvéri közösségben éltek. 
  „1527-ben mindössze 5%-ot tettek ki az anabaptisták Aster-
litzben, ott jött létre az első gyülekezet és ott volt a legrégebbi 
kö zös ség. Csodálatosan alakult meg ez a kis gyülekezet és az 
Úr Jézus tanítását kezdték gyakorolni életükben. A Hutterita 
krónika így ír erről: „Ezeknek az embereknek a céljuk az volt, hogy 
közösséget hozzanak létre és a kegyelem töltötte be őket. Testvéreket 
küldtek más megyékbe is, de még Tirolba is.”
  Auspitzben is alakult egy gyülekezet, ahol az anabaptisták 
központja jött létre. Az Úr megáldotta a gyülekezetet úgy, hogy 
rövid időn belül látványosan megnövekedett a létszámuk. Az 
1540-ben rögzített Hutterita krónika ezt írja: „Felépítették Isten 
házát az ő választottainak. Isten adott az ő szolgáinak a bátorságot 
és vágyat, hogy küldetésében szertejárjanak. Égő buzgalommal 
az Isten igazságára biztatták az embereket... nagy tanulság volt 
ez... akik a mártíromságot is vállalva magasra emelték Krisztus 
győzelmi zászlaját...”
  Végül egy idézetet szeretnék elmondani. Claus Felbinger 
hutterita evangélistától származik a következő feljegyzés: 
„Néhányan azt kérdezték, hogy miért járunk mi országról országra? 
Azt válaszoltam: Mi nem saját elhatározásból megyünk be egy-
egy országba, hanem az a vágyunk, hogy minél több országba 
eljutva Isten beszédét hirdessük. Mert Isten bárhol ajtót nyithat 
nekünk. Ő nem szereti az istentelen életet... és azt akarja, hogy a 
jóra törekedjünk. Mindenkinek az legyen a célja, hogy menjünk és 
hirdessük Istenünk igéjét. A mi küldetésünk az, hogy az embereket 
hívjunk a megtérésre, hogy változás legyen az életükben."
  Nekünk, mai baptistáknak ugyanez a feladatunk. 
Képviseljük mi is Isten ügyét hűségesen a mai világban. Az Úr 
áldását kívánom!

Josef Vix

Bizonyságt étel
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