
Az ünnepélyes keretek között
éneklő budapesti kórus tagjai közül
néhány kedves testvérem magával
hoz, vagy saját pénzén megvásárol
könyveket, ezzel fejezve ki több
évtizedes történelmi munkám iránti
tiszteletét. 2009 nyarán ünnepélyes
keretek között lebonyolított amszter-
dami 400 éves jubileumra is
meghívást kapott a Központi Ének-
kar. Velük az én ajándékozó
testvéreim. Kovács Pál és Schumann
Zoltán feleségükkel megvették a szá-
momra teljességgel beszerezhetetlen
kiadványt, I. M. Randall könyvét.1 A
szerző brit állampolgár, de gyakran
vendégeskedik a prágai teológián-
kon, ennélfogva az anabaptistákról
Európa egészére van kitekintése,
beleértve hazánk és a környező orszá-
gok történelmi
értékeit, mind a
r e f o r m á c i ó
utáni évszázad-
ból,  mind a
XIX. század
úttörő munká-
sairól. A skóciai
születésű tudós
1992-től tanít a
lodoni Spurge-
on’s College-
ban. Sokszor
publikált, és a
kézben lévő,
keménykötésű
könyv külső
borítóján közölt
képen éppen a
Kirner A. Ber-
talan óta nálunk
sem ismeretlen
nagyszombati
hutteri házra
tekintve mu-
tatják be. 

Eddig senki sem ismertette
ilyen körökben elérhetően a Kárpát
medence országaiban évszázadokig
élő hutteri testvéreinket. És ugyanez
vonatkozik hazánk legnevezetesebb
missziómunkásaira, vagy a gyakran
hiányolt „kisebb” missziómunká-
sokra, férfiakra és nőkre, akik akár a
szepességi németek, akár az erdélyi

soknemzetiségű baptista misszióban tevékenykedtek,
Bibliákat terjesztettek, csak egy titokzatos tiroli gyilkos bírt
gátat vetni egykük szorgalmának. Istennek Európából kiin-
duló a világ más közismert tájain tevékenykedő hűséges tanúit
is felsorolja a szerző. A hazai történészek sok évtizedes rész-
letmunkáját foglalja össze angolul, bőséges képanyaggal,
zömmel már ismert adatokkal. 

Négyszáz éve a vallási türelmetlenség elől Angliából
Hollandiába menekültek. Egy anglikán lelkész a hitvalló
keresztséget olyan komolyan vette, hogy elhagyta papi állását,
függetlenné vált, de jobbnak vélte, hogy 1607 körül elhagyja
hazáját, és Hollandiában talál menedéket. Egyik társa túlélte
őt, csoportjával nem csak megkeresztelkedett, hanem vissza is
tért. Alig három évvel később London akkori külvárosában
gyülekezetet alapított. A királyhoz írt levelében hitet tett
meggyőződéséről. Ennek következménye lett a börtönbe
vetése, majd a halála. A könyv legnagyobb meglepetése éppen
ennek a két személynek, egy lelkésznek és egy takácsnak a
változása. John Smyth szerepét eddig az angol történészek
epizódnak nevezték.  

A régebbi történetírók Smyth (vagy Smith) lelkész
személyét két okból sem részesítették különösebb figyelembe,
mivel egyrészt ő talán 1608 végén, vagy 1609 elején önmagát
keresztelte meg. Azt még említi néhány szerző, hogy tel-
jességgel elvetette a gyermekek keresztségét, és meghintéssel
keresztelte meg, önmagát.2 Az eseményt tehát a főbb történel-
mi folyamat mellékes jelenségének nyilvánították, annál is
inkább, hogy Smyth nem tért vissza hazájába. Azt viszont nem
tudták, áldozatul esett Hollandiában az akkor tömegeket
kipusztító tuberkulózisnak. Néhányan arról tudósítottak, hogy
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Baptisták.
Baráti találkozó a 17. században. 

A Cassell’ Illustrated History of England gyűjteményből, London, 1864



a gyülekezete csatlakozott a mennonitákhoz. Ingatagnak
minősítették a helyzetét, vitatkozott (talán veszekedett is) a kis
nyájjal.

A gainsborough-i szeparatisták másik nevezetesebb
tagja, Thomas Helwys és társai viszont, „jelentősebb számmal
visszatértek Londonba és 1611-ben vagy 1612-ben megalapí-
tották az első állandó baptista gyülekezetet angol talajon.”3 Ez
a kifejezés annyira jellemző, hogy bizonyossá válhatunk,
Randall olvasta az egy emberöltővel korábbi könyvet. 

A hazatérő angolok alapította gyülekezet (General
Baptists) London külvárosában, Spitalfieldsben müködött.
Egyre inkább félretették a meghintéssel végzett keresztelést,
és körülbelül 1640-től kizárólag vízbemerítést alkalmaztak a
kiszolgáltatásnál. Britannia többi országrészeiben, Skóciában,
Wales-ben és az 1700 századfordulóig a baptista misszió
jelentős előrehaladt másfelé is, de sajnos a teljes vallásügyi
tolerancia Nagy-Britanniában a mai napig sem érte el azt a
törvényes szintet, amit az európai kontinens számos
országában, mindenek előtt Hollandiában elért. 

A hazánk területének harmadrészén élő hollandok saját
nyelvén és németül is „Alsó országoknak” nevezik hazájukat,
mégpedig a tengertől elhódított mélyföldek miatt.
Repülőterük 6 méterrel, Amszterdam nagy része 3 méterrel
van lejjebb a tenger szintjénél. Országszerte működő sok szél-
malom nem gabonát őröl, hanem szivattyút hajt, hogy a
megszabadítsa a földeket a talajvíztől. A földművelők
küzdelmes életmódja azonban a becsületes, bölcs és nagyon
sok tekintetben máig is példás keresztyén kormányzat által
jóléti államot teremtett. Bár itthon sok film és újságíró
hevesen bizonygatja a hollandiai erkölcstelenséget, szaba-
dosságot, az engedélyezett kábítószerezést, és liberalizmust.
Elégedettek lehetnénk, ha erkölcsi dolgokban a köztünk is
tapasztalható lenne az ottaninak töredéke. A vidéki emberek
életmódja pedig a mai napig vonzó példa lehet előttünk.

Ide kapcsolódik egy történelmi részlet, amiről Randall
professzor nem sokat írt. A legnagyobb vidéki tartomány
Groningen, az ország észak-nyugati része. Hasonló nevű
városban van a tartományi székhely. Egyik városukban,
Stadskanaalban tudunk egy XVII. században – talán éppen
1609-ben – tartott baptizálásról. Ebben a groningeni kisváros-
ba, Stadskanaalba vezetnek a baptista misszió korai kezdetei.4

A tartomány fölött, a tengerben, kisebb-nagyobb szigeteken él
egy önálló nemzetiség: a frízek. A saját anyanyelvüket
használják, alapfokú iskoláikban ez az oktatás nyelve, és újsá-
gokat is kiadhatnak a nyelvükön. A holland fennhatóságot
megszakad, és a fríz szigetek egy része Németországhoz tar-
tozik. Oda szintén eljutott a Biblia jó híre. 

Thomas Helwys csoportjáról a szerző többször is tesz
említést, Groningenről viszont egy szót sem. Az a benyomása

a régebbi keletű információkról tájékozott olvasónak, hogy
most a 400 éves jubileumra fordulat állt be, a mellékszerep-
lőből főszereplővé lépett elő az angliai szeparatisták egyike,
John Smyth. Azt nem állíthatjuk, hogy Helwys-ről a szerző
nem tesz említést, de korábbi történelmi méltatását úgy látszik
alárendeli, annak ellenére, hogy a hitéért kapott
börtönbüntetéséből soha nem szabadult. 

A könyv egészét tekintve viszont azzal gazdagodik az
olvasó, hogy a XVII-ik század első évtizedétől napjainkig,
missziónk Kelet felé terjedésű folyamatáról közösségünk tel-
jes európai színképét láthatja. Kitér néhány Európából
kiinduló, főleg evangélikál szellemű külmissziós szolgálatra is
a mediterráneumban, Kelet-Afrikában, Jemenben és Iránban.
Természetesen, aki ilyen hatalmas területen vizsgálja a missz-
ió történelmét, az apróbb-nagyobb hibákat vét, mivel nem jut
a legjobb elsődleges forrásokhoz, és sok helyen a jelenlegi
uralmak koncepciójához kötődik, akarva vagy akaratlan.
Szinte észrevétlenül motiválja kora és környezete. A
könyvben van Európa térképe5 a XIX. század derekán. Az
akkori uralmak közötti határokkal. Mégis érezhető a szöveg-
ben a mai uralmak látása. Aki egész életében népe és nemzete
számára a történelem által kijelölt minimumot beletörődéssel
kellett elfogadja, még annak is örül, ha látja hazája nevét
egyetlen oldalon, több ország felsorolása között éppen csak
megemlítve:  „Hungary”. 

Ilyen részletekkel ugye, szinte nem is érdemes
foglalkozni. 

1 Ian M. Randall: Communities of Conviction. Baptist
Beginnings in Europe (A meggyőződés közösségei. Baptista
kezdet Európában.). Neufeld Verlag, 2009.  Az EBF és a
BVSZ prominens vezetőinek ajánlásával. 
A könyvben a legfontosabb úttörők arcképe, intézmények és
régi dokumentációk másolata, fontos évszámok kronológiája,
missziómunkások névjegyzéke Európa valamennyi államából. 
2 Williston Walker: A History of the Christian Church (A
keresztyén egyház története). Edinburgh, 1949. A fentiekről
olvashatunk a könyv 465. oldalán. 
3 Uo., 466. o. 
4 Hollandul a Doopsgezinde Bijdragen = anabaptista testvéri
közösséget jelent. Ez a felekezeti csoport jóval a szomszédos-
nak mondható hamburgi baptista gyülekezet előtt létezett, és
tud róluk a Mennonita Lexikon több szerkesztője is.  
5 I. M. Randall idézett műve: Europe in 1850. 
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