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tanszékvezetőnek a meglepő mondata. A főcím: Új kutatások
egy ismert isme-retlen életraj-zához (Neue Forschungen zur
biographie eines bekannten Unbekannten). A szepességi
aktákról írt beszámoló vá-ratlanul a krasznahorkai többnyelvű
emléktábla leleplezése után került Budapestre. A szerző
német, magyar, latin, olykor szlovák hivatkozásai, a terület
változó  hivatalos nyelvén kiadott publikációk jegyzete. A
következőkben némi személyes észrevétel után, alább
kivonatosan olvashatók. 

A mártír Fischer Andrásról a helyszínen másodszor
1990-ben rendezett nemzetközi és ökumenikus találkozón a
felejthetetlen rozsnyói, kassai istentiszteletek után feltűnt,
hogy az anabaptista Fischer Andrást két másik felekezet vall-
ja magáénak. A rozsnyói evangélikusok Szkalos Emil lelkész
írását mutogatták 1931-ből. (Az evangélikus egyház története.
Rozsnyó, 1525–1930). A helyi evangélikus egyház alapítóját
tisztelik benne. Aztán a bécsi egyetemről egy adventista
kutató, Dániel Liechty doktori disszertációjához kértek
véleményt. Az akkori doctorandus tudósjelölt
meggyőződéssel állította, hogy mind a szombatos anabaptista
Fischer András, mind a XIX. században megtért baptista
vezető, Rottmayer János a családjával együtt a hetedik napot
ünnepelte. Írásában hivatkozott a felvidéki helynevekben
előforduló „szombat” szóra (Nagyszombat, Rimaszombat) ez
sejteti, hogy ott mindenütt szombatosok voltak. A szombatün-
neplést viszont eddig okmányok nem bizonyítják. A megszólí-
tott magyar vélemény első reflexiója természetesen elutasító

volt, hiszen a két, egykor szabadegyházi felekezet között a
rivalizáció nem volt szokatlan, és az ostor mindig a bap-
tistákon csattant. Ebben a keretben „szokásosnak” fogadtuk az
állítást. Tehát két szerző összeszedte magát, és a Theológiai
Szemle lapjain cáfolatot írtak.  Az evangélikus reformátor
Rozsnyón azonban nem illeszkedett a huszadik század adven-
tista úttörőinek kézlegyintéses hitvitázói közé. Felbukkantak
olyan ellentmondásos életrajzi részletek Fischer Andrásról,
hogy Bécsben tanult, ő lett volna állítólag szombatos. A másik
variáció szerint Luther Mártonnál tanult Fischer András, aki
Morvaországba menekült és védelmező otthont talált a hutteri
testvéreknél (habánoknál). Azok pedig nem voltak szombat-
osok. Arra következtetett a magyar baptista, hogy két Fischer
Andrást valószínűsítsen. Az anabaptisták gyakran vettek fel
egyszerű neveket, mint akár Hubmayer Baltazár Friedberger
(Békehegyi) néven, egy másik nemes¸ Jörg von Cajacob  pedig
Blaurock (Kékkabát) néven volt ismert. A későbbi hazai utódok
mindezt figyelembe vették, de a véleményre túl sokat nem
adtak, hiszen hipotézis volt, semmi nem igazolta. Inkább
törekedtek gyors és könnyen megszerezhető új eredmények fel-
mutatására. A Magas Tátra keleti vidékére, a békési volt refor-
mátus Kirner Adalbert Bertalan óta magyar kutató nem ment el.
Az elmúlt évtized alatt a Szlovák Köztársaság többször
engedélyezett  nyugati tudományos kutatást. A legjelesebb
ezek közül Martin Rothkegel, aki most 21 oldal terjedelmű
dolgozatában foglalta össze meglepő eredményeit. Hét sza-
kaszban, a saját magáén kívül további öt tudós publikációját
vette figyelembe. Elsősorban lőcsei levéltári aktákat, köztük
egy kortárs, Conrad Spervogel naplóját és más iratokat,
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Szebeni Olivér

Fischer András vértanúról
„Egy fantom a reformáció középeurópai történelmében”

Vasárnapi énekiskola 1825-ből.
Az énekiskola úgy tűnik, az emberek énektanításának legfőbb
lehetősége volt. A gyülekezetben az imádság, a közösségi al-

kalmak és a fiatalok számára vasárnap délutáni találkozások,
néha egésznapos énekléssel együtt jelentették a legfőbb

foglalatosságot. Ilyenkor a földön ülve elfogyasztott ebéddel
együtt is szívesen vállalták a közös éneklést
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könyveket Szlovákiából. Végső konklúziójában pedig kijelen-
ti, hogy Fischer András életrajzának és személyének történel-
mi igazolásához további kutatásra van szükség. 

Vegyük elő a dolgozatban hivatkozott szerzők sza-
kaszcímeit, magyar fordításban. Az olvasó azonnal érzékelni
fogja, hogy Fischer neve alatt nagyon sokféle és aligha
összeegyeztethető személyek lappangnak. A fantom-jelenség
már azért sem tévedés, mert ahhoz, hogy Fischer András egy
személy legyen, nem csupán felekezeti, világnézeti különb-
ségeket kellene egyeztetnünk, hanem jelentős földrajzi távol-
ságokat is, ahol szinte ugyanabban az időben jelen van Fischer
András. Ezen a néven (helyenként más-más nyelven, de
ugyanazt a „halász” fogalmat viselve a nevében), hol római
katolikus, hol lutheránus, hol szombattartó anabaptista szere-
pel. Mindehhez járul egy kivégzés túlélése, mint roppant
különös esemény.  

*
Rothkegel dolgozatának szakaszcímei tehát a

következők:
1. Fischer András fantom a reformáció középeurópai

történelmében
2. Peter Ratkos: Fischer, az osztályharcos
3. Waclaw Urban: Fischer, a sokoldalú korareformátor
4. Daniel Liechty: Fischer, a zsidó-keresztyén dialógus

előfutára
5. Új források Fischer Andrásról és a morva szabbatáriz-

musról
6. Az olmützi kanonikus és fővikárius: Andreas Fischer

azaz Pesciculus (latinul halacska)
7. Új feltételezés Fischer András biográfiájához. A római

katolikus klérikusból az anabaptista prédikátorig.  

PhD M. Rothkegel professzor a Berlin melletti Elstal
teológiai szakfőiskolában, hivatkozik egy lőcsei kortársra, aki
naplót vezetett és beszámol Fischer András igehirdetéseiről
helyben és Svedláron (németül Svedleren). Conrad Spervogel
a Farsky birtokon élt, evangélikus
lelkész volt, és Fischer Andrást
evangélikus reformátornak tartja.
Waclaw Urbán a bártfai állami lev-
éltárban talált 1529-ből adatokat a
kivégzésről és annak túléléséről.
Kirner A. Bertalan által ismertetett
Hain Gáspár Lőcsei krónikáját
(1910–19l3) szlovákul is kiadták
1987-ben. A szerző nagyon pon-
tosan írja át lábjegyzeteiben a
különféle uralmak idejének hivata-
los nyelvén kiadott könyveket, ira-
tokat, feljegyzéseket. Ez a fáradsá-
gos munka nagy érdeme. 

A kiadásunkban, 1998-ban
megjelent Anabaptisták könyvben
említett Oswald Glaidt szombatos
anabaptista hatását szélesebb kör-
ben világítja meg a szerző, ami talán
ugyanarra, talán egy másik Fischer
Andrásra vonatkozik. Talán Liechty
jó, populáris témák megtalálásának
az is egy markáns illusztrációja,

hogy újabban a zsidó-keresztyén dialógusról ír. Időközben az
anabaptista Fischer újra házasságot köt, talán az új feleség
révén vált anabaptistává. A furcsaság az, hogy újból megje-
lenik Svedláron és mint „római katolikus pap” keresztel
felnőtteket. Ehhez még Ratkos Péter marxista hipotézise járul
hozzá, türingiai helyszínnel. A „paraszt” Volkmar Fischer
keresztelte volna meg Fischer Andrást egy határmenti faluban.
Itt azonban a fő gond, hogy a német parasztháború türingiai
harcosai elvben voltak anabaptisták, de nem jutott idejük a
keresztség gyakorlati kiszolgáltatására és felvételére.

Egy életrajz két fontos pillére a születés és halál éve. Az
egyik forrás némi bizonytalanságot mutat, amikor a kraszna-
horkai mártiria évszámát közli (1542), mi azonban 1940 óta a
drámai eseményt 1540-ben rögzítettük több forrás alapján. A
születési időpont viszont a dolgozat egyik körmöcbányai irata
alapján (amennyiben róla van szó) csak ilyen szószerinti
megerősítéssel rendelkezik: 1480 körül született (Fischer
wurde gegen 1480 geboren). Az édesapjának (ne is csodálkoz-
zunk) szlovák neve volt: Rybár = halász. Ezt a nevet azután
körüljárja különböző nyelveken, németül és latinul.     

Nem folytatva a zavaros – bár pontos és részletes –
ismertetést, kapjon hangot a németországi baptista teológiai
tanár meglepő cikke utáni legelső magyar olvasói vélemény:
„Mi ebből az igaz?” –  „Ennyire zavaros az egész
történetírás?” Meg kell mindenkinek nyugodnia; a
történetírás, a források feltárása és publikálása nem egyszerű
dolog. Nehéz, de nem lehetetlen. Nyelvismeret, helyszíni
kutatás, sok levéltári, könyvtári tartózkodás, a szerzett
ismeretek tudatos kezelése, rendszerezése viszont
nélkülözhetetlen. Nagyon jó lenne, ha a magyar teológus
gárda legalább egy világnyelvet és valamelyik szomszédnép
nyelvét jól ismerné. Ahogy Rothkegel ismeri, bár nem tartozik
a korosabb nemzedékhez. 

történetírás – mint látszik – tudomány. Ha máshoz nem,
hát ahhoz kell komoly felkészültség és ismeret, hogy szűrje az
ember, mikor kinek higgyen. 

Emléktábla elhelyezése Fischer András vértanuságának helyszínén


