
Évekkel ezelőtt a ráspoly szót olvasva kedvtelve
állapítottam meg, hogy milyen ízes magyar kifejezés. Nem
sokkal azután valami német szöveget fordítva beleütköztem
az eredetijébe, a Raspel szóba. Először elkedvetlenedtem, de
aztán arra jutottam, hogy a ráspoly – német eredetétől
függetlenül – mégiscsak szép, nyelvünk rendjébe jól
illeszkedő magyar szó. Mint ahogy magyarként tarthatjuk
számon egyházunk istentiszteletét is, jóllehet szakszerű
kutatással pontosan megállapíthatjuk, hogy milyen nemcsak
hazai, hanem külföldi előzményei is vannak. Missziótörté-
netünk liturgikai vonulatát vizsgálva – például – megál-
lapíthatjuk, hogy történelmünk során, milyen isten-
tiszteletünket alakító hatások értek bennünket: 1846-tól
1920-ig a német baptizmustól1, közben 1873-tól 1890-ig a
magyar puritán csoportoktól és a nazarénus mozgalomtól,
majd 1920 óta az amerikai baptistáktól.

Témánkkal összhangban most csak az istentiszteletünket
alakító német hatásokkal foglalkozunk, vázlatosan bemutatva
(I.) a hatás közvetítőit, majd (II.) a hatás érvényesülését isten-
tiszteletünk (1.) dologi elemeiben, (2.) szellemi elemeiben és
(3.) egyes istentisztelet-fajtákban.

I. A HATáS KÖZVETÍTŐI

a) Az újabb kori magyarországi baptista misszió
születésnapja 1846. május 20. Ekkor érkeztek haza
Hamburgból, sokéves vendégmunkásságuk és megtérésük
színhelyéről Pest-Budára Rottmayer János (1818–1901) és
társai azzal az elhatározással, hogy honfitársaikkal megis-
mertetik az evangéliumot. Az e célra alkalmazott módszerek
nyilvánvalóan a hamburgi gyülekezetben elsajátított mintát
követték. Rottmayernek ugyanis sem ideje, sem oka és –
alkatát ismerve – hajlama sem volt arra, hogy valami erede-
tien újat keressen. Az 1846-ban elkezdődött szerény ugar-
törést 1873-tól országos méretű szántássá fejlesztő-szervező
Meyer Henriknek (1842–1919) képessége lett volna a min-
denestül újra.2 Ám a hamburgi gyülekezet lelki gyümöl-
cseként, és az európai baptizmus atyjaként emlegetett
Johann Gerhard Oncken (1800–1884) elkötelezett híveként
erre még csak nem is gondolt. Nemcsak magyarországi szol-
gálatának kezdetén nem, hanem évtizedekkel később sem,
amikor pedig – Oncken halála után – a német baptisták
maguk is megreformálták azt, ami az 1834. évi kezdettől
eltelt fél évszázad során túlhaladottá vált alapítójuk
tanításában és gyakorlatában. Ha Meyer útján nem is, de az
1889-től 1893-ig Hamburgban teológiai tanulmányokat foly-
tató Balogh Lajos (1863–1919) és Udvarnoki András
(1865–1945) által a németországi reform hatásai is eljutottak
hazánkba.3

b) A német hatás közvetítésében az anyaországgal szoros
kulturális kapcsolatban álló magyarországi német nyelvű bap-

tista gyülekezetek is szerepet játszottak. A hatásérvényesítés az
ünnepi alkalmakon egymást kölcsönösen meglátogató
gyülekezetek által szerzett tapasztalatok útján történhetett.4

c) Az eddig felsoroltakon kívül jelentős befolyása volt
közösségünkre a német baptisták által eljutott könyveknek és
folyóiratoknak. Nemcsak azáltal, hogy a magyar baptizmus
első évszázadában kiadott sajtótermékek átveszik – tükör-
fordításban – a német baptista kiadványok címeit,5 hanem
azáltal is, hogy jeles hamburgi tanárok jegyzeteire, majd
könyveire6 támaszkodik a magyarországi lelkimunkásokat
képző és kibocsátó intézmény, a szeminárium.7

A vizsgált korszakból fönnmaradt közgyűlési
jegyzőkönyvek liturgikai témákat érintő adataiból is nyilván-
való a hamburgi mintától való függés, ám az is kitűnik, hogy
– különösen az elismert baptistáknál – az átvétel nem szolgai
módon történt, hanem a béreaiak módján (vö. ApCsel 17,11)
elvégzett vizsgálat alapján. Ebben bizonyára közrejátszottak a
korszak utolsó harmadában szórványosan jelentkező angol-
szász hatások is8.

II. A nÉMET HATáS ÉRVÉnyESüLÉSE

1. A dologi elemek9 terén érvényesülő hatások
a) Az istentiszteleti helyet általában imaháznak nevez-

zük. Gyermekkoromban azonban mindig kápolnaként
emlegették újpesti nevelő gyülekezetem meglehetősen tágas
imaházát, és még ma is „Kápolna” felírás olvasható a
Budapest-József utcai Baptista Gyülekezet imaházbejárata
felett. A kápolna szónak a köznyelvtől eltérő értelemben való
használata közösségünkben a korai német baptizmus
szóhasználatát követi, amelyben az imaház neve Kapelle
volt.10

Az imaházak építészeti megjelenítése az Alföldön és
Erdélyben a magyar puritán és a nazarénus példát követve
rendkívül egyszerű, némi falusi zsinagógahomlokzat-utánzat-
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tal. Kialakításukban pusztán a célszerűségre ügyeltek. A
Budapest-Wesselényi utcai imaház azonban Meyer
Hamburgból hozott élménye nyomán a fővárosi viszonyok
között is igényes külső és belső kialakításra törekedett. Az
imaház eredetileg U alakú karzata, (amelynek „szárait” a
második világháborús károk miatt lebontották), a főfal
közepén magasan kiemelt helyzetben lévő szószéke, az
énekkar korláttal elrekesztett emelvénye a Németországban
gyökeret vert baptizmus uralkodó imaházépítési stílusához11

igazodik. Meyer imaházán kívül még néhány ismertebb példát
találhatunk e sajátos elrendezésre a már említett Budapest-
József utcai kápolnában és a hajdúböszörményi imaházban. A
korláttal elzárt énekkari emelvény – amelynek hazai
megfelelője az előttünk már létezett egyházak mindenikénél
ismeretlen – szinte minden imaházunkban előfordult és sok
helyütt még ma is megtalálhatjuk.

b) Az Úr napjával, a vasárnappal kapcsolatos gyakor-
latunkban a más téren általában kedvező német hatás veszé-
lyes torzuláshoz vezetett, és kis híján tönkretette missz-
iónkat. Német testvéreinket 1849. évi közgyű1ésüktől
kezdve több évtizeden át nemhogy ótestamentumi, hanem
farizeusi szigor jellemezte a vasárnapünnepléssel kapcsolat-
ban. Szóhasználatukban a „Sonntag” helyett legtöbbször a
„Sabbath”, „Feier des Sabbaths”, „schönen Sabbath des
Herrn” szerepel.12 Közösségünk szolgaian követte ezt a
mintát, talán a hazánkban általános és botrányos vasár-
naprontás ellenhatásaként is. Ám amikor a német baptisták
már kigyógyulnak e gyermekbetegségből, a már-már
stréberségig hű tanítvány magyar baptizmus még mindig
kitart mellette, és a század első felében aprólékos rés-
zletezéssel szabályozza megtartását.13 (Félő, hogy nap-
jainkban viszont e törvényeskedő szigortól való ódzkodás
túlzásba vitele folytán a másik végletbe esve vasárnapün-
neplésünk felszínessé vált.)

2. A szellemi elemek terén érvényesülő hatások
a) A baptista misszió térhódításának fontos eszköze az

evangéliumi igehirdetés mellett a gyülekezeti ének, amely
jelentős részben, főleg tartalmában eltért a népegyházak
hasonló gyakorlatától. A csecsemőkeresztséget valló
közösségekben ugyanis e szertartásban való részesedése
alapján lényegében elrendezettnek tekintik a bűnesetben
megszakadt Isten-ember viszonyt. A megtérés ebben a
felfogásban egyszerűen nem helyezhető el. Ez a gyülekezeteik
számára készült énekanyagban is nyomon követhető. Ezzel a
népegyházi énekkészlettel találkozva a német baptisták elin-
dulásuktól kezdve mindent megtettek azért, hogy azt
kiegészítsék a megtérésre és a megtérés gyümölcseinek ter-
mésére késztető énekekkel. A kéznél lévő evangélikus korál
mellé saját ihletett szerzőik által írt és a metodisták által
használt, népszerű néven: hívogató énekeket illesztettek.14

Az e szellemben 1849-ben Hamburgban kiadott első
német baptista énekeskönyv, a Glaubensstimme, Bányai Jenő
szerint „a magyar szabadságharc és az azt követő sötét Bach-
korszak eseményei miatt semmiképpen sem kerülhetett az első
pest-budai baptista atyafiak kezébe. Erre csak jóval később,
1875 táján került sor”.15 Baptista énekeskönyv híján
hitelődeink más felekezetek Németországból és Svájcból szár-
mazó vagy Magyarországon kiadott gyűjteményeit használták
istentiszteleteiken. Az viszont egészen biztos, hogy a
Glaubensstimme 1876-ban megjelent második kiadását kézbe
vehették és használhatták is istentiszteleteiken.16 Ez a könyv,
majd ennek 1894-ben megjelent átdolgozott kiadása máig
érvényesen meghatározta gyülekezeti éneklésünket. Ebben
jelentős szerepet játszottak az előbb csak néhány éneket ma-
gyarra átültető, mind mívesebb énekfordítások, amelyek
gyümölcseként aztán 1905-ben tízezer példányban megjelent
a magyar A hit hangjai első kiadása, egy évszázadon át
használt gyülekezeti énekeskönyvünk elődje17.

b) A baptisták által előszeretettel művelt gyülekezeti
éneklés a magyarországi népegyházakban sem volt
ismeretlen. Az azonban, amit a többszólamú karéneklésnek
szinte állandó istentiszteleti elemmé tételével megvalósítottak,
már a kezdeti időben is egyedülálló volt, és még ma is
meghatározó jelentőségű a hazai egyházi zenében.

Meyer magyarországi szolgálatának negyedik évében
arról tudósít, hogy gyülekezete tagjaiból négyszólamú
énekkart alkotva misszióztak a Városligetben.18 Ez az
esemény nagy feltűnést keltett, még az Ellenőr című politikai
lap is színes leírásban számolt be olvasóinak róla.19 A
németül, majd a magyarul, tótul, románul beszélő hazai bap-
tistákra ösztökélően hatott a németországi példa. A legnagy-
obb nehézségeket is legyűrve sajátították el a kottaolvasást, és
gyakorolták be az énekeket a túlnyomórészt kétkezi munká-
sokból álló egyszerű énekkarok. Működésük nagyban
segítette a missziót. Idővel aztán nagyszabású gyülekezetközi
énekünnepélyekre is sor került.20

c) A baptista vasárnapi iskolai mozgalom szinte egyidős
missziónkkal. A gyermekeket foglalkoztató osztályok énekel-
látása messze elmaradt a felnőttekétől. Megjelentek ugyan
gyermekeknek szánt énekeskönyvek, bár ezekben az ajánláson
kívül alig volt valami gyermekszerű. A megoldás ez ügyben is
a német baptistáktól érkezett, 1890-ben Hamburgban megje-
lent a Das Singvögelein. E könyv nyomán adták ki a magyar-
országi elismert baptisták 1909-ben a Kis énekest,21 melynek
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énekanyaga 90%-ban a Das Singvögeleinből vagy más német
gyermekénekeskönyvből való.

d) A hangszeres zenélés kapcsán témánkkal összefüg-
gésben a sokfelé még most is használatban lévő harmónium-
ról szólunk. Meyer budapesti letelepedése után missziói cél-
ból egy, a németországi baptisták körében általánosan elterjedt
hangszert, harmóniumot vásárolt. Bizonyára szándékában állt
e hangszer népszerűsítése, ám miután azt tapasztalta, hogy az
alföldi baptisták idegenkednek mindenféle hangszer isten-
tiszteleti használatától, nem erőltette sem ennek, sem másnak
a használatát.22 Ennek ellenére a harmónium az ország nyugati
részén és a főváros térségében működő gyülekezetekben
hamar általánossá vált.

3. Az egyes istentisztelet-fajták terén érvényesülő
hatások

a) Ma már kevés helyen gyakorolják így, de gyermek- és
ifjúkoromban még Újpesten és számos gyülekezetben azonos
volt – német mintát követve – a hétköznapi összejövetelek
gyakorlata, minden héten szerdán istentiszteletet, pénteken
pedig imaórát tartottak.

b) A hálaadónap a magyar keresztyénség körében koráb-
ban ismeretlen volt. A német baptisták Erntedankfest névvel
illetett, a termésért (az aratásért) való hálaadási ünnepe hazánk-
ba eljutva napjainkig tartó népszerűségre tett szert.23 Az ünnep
eredeti német elnevezésének fölidézése fontos lehet számunkra
a jelenben, hogy ez az elbizonytalanodott jellegű esemény ismét
azzá legyen, amire rendeltetett: (1) megemlékezés arról, hogy az
Örökkévaló hű ahhoz, amire az özönvíz után elkötelezte magát
(„nem szűnik meg a vetés és az aratás” – 1Móz 8,22); (2)
hálaadás azért, hogy az Úr ismételten meghallgatta a léthez
szükséges javakért mondott imáinkat, amelyeket Mt 6,11-gyel
összhangban („mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”)
tártunk eléje Jézus Krisztus nevében.

c) A gyermekmegáldás vagy gyermekbemutatás cselek-
ménye Magyarországon német testvéreink befolyása nyomán
terjedt el közösségünkben. Első nyomait az 1849. évi
hamburgi közgyűlés jegyzőkönyvében lelhetjük fel. Fritz
Oncken vitaindító kérdése nyomán, hosszas eszmecsere után
született meg a határozat.24 Évekkel később, egy 1877-ben írt
levelében Meyer beszámol arról, hogy egy már bemerített
édesapa és üdvkereső felesége kérésére ünnepélyesen megál-
dotta gyermeküket az óbudai otthonukban megtartott isten-
tiszteleten.25 Azóta ez az istentisztelet-fajta szilárd részévé lett
istentiszteleti gyakorlatunknak.

d) Istentiszteletekről szólva helyénvaló, ha a gyakran
csatlakozó szeretetvendégséggel zárom a sort. Ez a cselek-
mény a német baptisták gyakorlatában és valójában nem
azonos azzal az istentiszteletek függelékeként sorra kerülő
keresztyén állófogadással, amely ma köreinkben él. A
szeretetvendégség – németül Liebesmahl – eredetileg egyfa-
jta istentisztelet, közösségi együttlét, fehér asztal mellett, az
ige, lelki beszélgetés, éneklés és imádság kíséretében. Ezt a
nagyon értékes szeretet- és bizalomerősítő, közösségépítő
alkalmat a nékünk megtanító német baptisták a metodisták-
tól vették át, de az ősforrás a herrnhuti testvérek közössége.26

Az Oncken által nagyon kedvelt szeretetvendégség
rendkívül bensőséges és vonzó alkalom volt. Olyannyira,
hogy a népegyházak akkori vezetői eltiltották tagjaikat a
Liebesmahl látogatásától.27 Úgy vélem, hogy az istentisztelet

megújulására irányuló törekvéseinket érvényesítve a
szeretetvendégség kapcsán nem valami újat kellene keres-
nünk, hanem az elfeledett ősmintát lenne célszerű újra
elővennünk.

***
Jelen tanulmányunkban a német baptisták isten-

tiszteletünkre gyakorolt hatásáról szóltunk. Közösségünk
azonban nemcsak fölvett hatásokat, hanem maga is jelentős
mértékben hatott másokra. A Kárpát-medencében élő vagy
innen megtérésük után a világ más részeire elköltözött magyar
és nemzetiségi baptistákra, a baptista közösséggel
párhuzamosan keletkezett vagy belőle kivált evangéliumi
utódközösségekre, és végül közvetve vagy közvetlenül a ma-
gyar népegyházakra is. Bizonyára az esetek többségében jó
volt a másutt kialakult minta átvétele. Úgy véljük azonban,
hogy e téren is igaz lehet: „Nagyobb boldogság adni, mint
kapni” (ApCsel 20,36). Jó és fontos hatásátadó szol-
gálatunkról azonban majd más alkalommal szólunk.

Jegyzetek
1 Hogy ez a hatás létezik, azt jól bizonyítja az ízig-vérig ma-
gyar realista írónak, Móricz Zsigmondnak a karcagi baptista
imaházban tett látogatása nyomán kelt írásának egy részlete:
„Nézem az énekeskönyvet. Fel vannak sorolva az ének-
szerzők. Legalább száz név, nagy nevek, közben Luther
Márton is. Mind idegen név. Európai nevek... Aztán lánykák
vallásos verseket szavalnak. Idegenből fordított versek lehet-
tek ezek. Idegenből fordított szellem az mind, ami itt érezhető.
De ez van. És finom. És harmóniára törekszik.” (Móricz
Zsigmond: Baptista imaházban... = In: Pesti Napló, 1928.
március 14.) Az író nem azonosítja be, de mi tudjuk, hogy itt
az „idegen” elsősorban a németet takarja.
2 Kleine Mittheilungen. = In: Missionsblatt. 1873. 9. sz. 155. o.
3 A baptista közösséget hazánkban hosszú időn át megosztó
vitában jelentős szerepe volt annak is, hogy míg Meyer a
szülőhazájában már meghaladott német baptista ortodoxiához
ragaszkodott, addig ezzel szemben az ún. „fiatalok” a német
baptizmus századvégi reformjával azonosulva ténykedtek. A
vitában tehát – kimondatlanul – a kétféle német hatás is birkó-
zott egymással.
4 „A hazai német testvériség volt a gőzmozdony, amely maga
után vonta az e hazában élő nemzetiségeket.” (Szabadi F.
Gusztáv: Adatok a magyarországi baptista zenemisszió
történetéhez. Bp., 1948. Kézirat Bányai Jenő hagyatékában.)
A szerző az idézetben a nemzetiségekről szólva az összes nem
németre utal, így a magyarokra is.
5 „A német baptisták folyóiratainak címe rendre megismétlődik
a magyar testvérlapok címében: Der Friedensbote –
Békehírnök (1895–1944, 1957–). Der Wahrheitszeuge (1882) –
Igazság Tanúja (1895–1918). Der Morgenstern –
Hajnalcsillag (1899–1944). Mindmáig használt gyülekezeti
énekeskönyvünk elnevezése is német eredetre utal vissza:
Glaubensstimme (1849) – A hit hangjai (1905).” (Győri
Kornél: A baptista istentisztelet kezdeti története
Magyarországon. = In: „Krisztusért járva követségben”. Szerk.
Bereczki Lajos, Bp. 1996. 37k o.) – Megjegyzés: A „Krisztusért
járva követségben” című jubileumi kiadvány több
tanulmányíró határidő-túllépése miatt rohammunkában készül-
hetett csak el. Ennek tudható be az, hogy a fenti idézetet is tar-
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talmazó résztanulmány – a 37–41. oldalig, és a hozzá tartozó
jegyzet az 52. ponttól a 74. pontig – dr. Mészáros Kálmán neve
alatt jelent meg. E részlet tényleges szerzője azonban – ezt
Bereczki Lajos szerkesztő is igazolhatja – Győri Kornél. (E
megjegyzés azért fontos, mert az érintett részlet számos, a
hamburgi Oncken Archívumban végzett alapkutatásra épülő
elsődleges forrás-értékű megállapítást tartalmaz.)
6 Ezek közül a nevezetesebbek: (1) Rauschenbusch, August:
Handbüchlein der Homiletik, für freikirchliche Prediger
und Stadtmissionare. Kassel, 1899. A mű jelentős része
liturgikai kérdéseket tárgyal. A könyv egyik példánya a
Baptista Teológiai Akadémia Könyvtárának ősi darabja,
joggal feltételezzük azt, hogy többen okulásukra el is
olvasták. – (2) Fetzer, Johann Georg: Pastoral Theologie.
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