
1879-ben alapították a kolozsvári polgári körök az

Ellenzék című hetilapot, és elég különös, nem tüntették föl az

impresszumban sem a laptulajdonost, sem a főszerkesztő

nevét. Arra is csak következtethetünk, hogy milyen gyakran

jelent meg a szokatlanul nagy formátumú lap. Vajon miért

nem számozták meg az oldalakat? Az Ellenzék törekedett

széles körű tájékoztatásra, az értesültség látszatára sokat, a

pontosságára kevesebbet adott. A Békehírnök 1902-ben idézte

az Ellenzéket, a híranyag azonban három évvel később jelent

meg. Az újság a kolozsvári levéltárakban vagy a budapesti

Széchényi könyvtárban nem volt található. 

A Szamos folyó mellett a XIX. század végén hírek

terjengtek idősebb Rottmayer János (1818–1901)

bibliaterjesztő munkájáról. Az első három Hamburgban

bemerített és hazatért hívő egyike volt ő, aki a szabadságharc

előtt (1846-ban) pesti műhelyében munka után imaórákat tar-

tott, majd a Habsburg-önkény és -megtorlás idején emiatt had-

bíróság elé került. Sem ő, sem társai nem bírták tűrni a zak-

latást, Vojka János Skóciába települt, a harmadik társuk,

Marschall József szülőföldjére ment vissza, a Bécs melletti

Hehesbrunba. 

Csopják Attila „Első zsengék” című fotográfiája alapján

tudunk róluk. Nagy a valószínűsége, hogy a három asztalos

közül a legalacsonyabb Rottmayer János, a legmagasabb

Marschall József, és a kizárásos módszer alapján világos

öltönyben Vojka János áll a kép jobb szélén. A felvétel

Hamburgban készült, egy új imaház megnyitásakor,

1867-ben. A Csopják-könyv (1928-ban) fentebb említett

képe ebben a sorrendben nevezi meg őket. Nevüket

azonban más változattal írja, nem úgy, ahogy most

olvastuk. A mai olvasónak ez szúrja a szemét. Az

eltérést azzal indokoljuk, hogy a két Rottmayer így írta

a nevét, Woyka pedig ezt a formát azért vette föl, mert

választott hazájának angol környezetében ez tűnt

egyszerűbbnek. 

Idősebb Rottmayer János 1866-ban Pestről

Kolozsvárra ment, és ott a Skót Bibliatársulat bibliale-

rakatának („depot”) vezetője lett. A francia szót jó ideig

használtuk. A bibliaterjesztés az egykori Habsburg

közép-európai birodalom sokféle nemzetisége között a

korabeli úttörőink módszere volt. Idősebb Rottmayer

János özvegysége, majd újabb házassága után is a bib-

lialerakat vezetője maradt. Második házassága állítólag

az asszony uralomra törő hajlama miatt nem volt

eszményi. Talán ez a körülmény járult hozzá, hogy

Rottmayer János hasonló nevű fia elhagyta Kolozsvárt,

és Bécsbe költözött. A Johann Gerhard Oncken által

alapított bécsi gyülekezet első huszonkét tagja Millard

Ede bibliaterjesztő lakásán jött össze, az Opernring

úton, egy toronyszobában. A gyülekezet megnyitásán

jelen volt a kolozsvári apa és fia. Ennek alapján kaptunk

Bécsből dokumentumokat. A bennük lévő adatokról a

bécsi levéltáros, Richard Matschinger leveléből

értesültünk.  Eddig vagy semmit nem, vagy csak keveset

és tévesen tudtunk ifj. Rottmayerről. 

Ifj. Rottmayer János Pest-Budán született 1849.

július 25-én. Ugyanott baptizálta August Liebig 1865.
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Szebeni Olivér

„Ne vesszen el senki miattam!”

Rottmayer János

(1849–1925)

Csopják Attila „Első zsengék” című művében:

Marschall József, Rottmayer János és Vojka János



szeptember 22-én. Bécs 3. kerületében, Barichgasse 6 alatt

lakott, és foglalkozása: könyvelő.

Törődés a távolban élőkkel

Idősebb Rottmayer János rendszeresen közölte missziós

helyzetét és lehetőségeit a bécsi hívőkkel. A németországi

kiadású Missionsblatt 1865. júliusi száma (112. old.) megírja

a szabadságharc utáni nehézségeiket. A pest-budai első bap-

tizálás kilátásairól számszerűen azt is közli, hogy öten-hatan

lehetnek. A levélben a lehetséges bemerítő nevéről csak eny-

nyit: „Liebig testvért szívesen fogadnánk.” Ennek ellenére

később az első pest-budai baptizálóról két másik személyt

említenek nálunk: a hamburgi J. G. Onckent és a berlini G. W.

Lehmannt, pedig akit szívesen látnak, az a személy jött el. 

A már említett Marschall Józsefről nem kaptak Bécsben

hírt, ezért elhatározták, hogy két testvért utánaküldenek, és

felderítik, mi van vele. Talán Nagykanizsán megtalálták.

Hasonló testvéri érdeklődés lehetett Meyer Henrik és első

felesége 1873-as látogatása is. A bécsiek törődtek a távolban

élőkkel. 

Az óriási és soknyelvű, egykori büszke közép-európai

nagyhatalom területén élő gyülekezeti vezetők évenként rend-

szeres konzultációt tartottak. A kapcsolat ápolása áldozatot

követelt, de eleink meghozták ezt az áldozatot. 

Most mindezekről páratlan értékű tájékoztatást kaptunk

Bécsből, a Mollardgasse 35. alatti gyülekezetünk le-

véltárosától, Richard Matschinger testvérünktől. 2011. június

6-i kísérőlevelében a következő megjegyzést közli: „Sok

bizonylatot és feljegyzést lapoztam át, és egyeztetés után

kiválasztottam az ellentmondásos adatok közül” a közölteket.

Kiegészülhet eddigi missziótörténelmi ismeretünk bécsi

anyakönyvi bejegyzések alapján (Register
1

Nr. 18.). Az 1996-

os kiadású alapkönyvnek tekintett kiadvány hiányosságainak

egyikét, ifj. Rottmayer János személyi adatait pótolhatjuk.

Egyben az is eldőlt, hogy az első budapesti „alámerítést”

1865 őszén G. W. Lehmann berlini, vagy talán a már 65 éves

hamburgi J. G. Oncken tartotta-e.
2

A nyelvismeret hiánya, és

egyéb okok következtében, a hatvanas évekig abban voltunk,

hogy J. G. Oncken jött bemeríteni a Dunába ifjabb

Rottmayert, és Nagyszalontára diakónussá avatni Kornya

Mihályt. A fantázia elragadtatással írt arról, hogy a „nagy

Oncken” láttán a missziós lelkület szárnyakat adott az

embereknek. Pedig akkor már csak egy „kis” Oncken, név

szerint Fritz Oncken (1817–1905) jött Magyarországra, aki

maga sem volt fiatal, de ezt a családi nevet viselte, mivel

Oncken szülőfalucskájában, Varelben (ejtsd fárel) több

hasonló családi nevű ember élt. (Aki leleplez egy történelmi

tévedést, az általában nem „jó fiú”.) 

Ifjabb Rottmayer János – a jó fiú – őszintén törekedett

arra, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen. 1871 áprilisában ő

is nyilatkozik egy vasárnapi iskolai tanítók nemzetközi kap-

csolatát ápoló könyvben (Sendschreiben 1870–1873).
3

A

vasárnapi tanítók egymással egész Európa területén rend-

szeres kommunikációs kapcsolatot ápoltak abban az időben.

Az időszakos folyóiratban az ifjabb Rottmayer János két le-

velét közölték. A 22 éves ifjabb Rottmayer Kolozsvárott ma-
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gyar gyerekeknek vasárnapi iskolát tart, küzdve a nyelvi

nehézségekkel: „Ne vesszen el senki miattam”
4

– írja, és újra

próbálkozik. Az augusztusi számban a 118-ik zsoltár 15-ik

versével mondja: „Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!”

Vonatkozhat ez nyelvismeretének javulására, de a gyermekek

létszámának növekedésére is. A második közleményét

nevezhetjük mai szavakkal „imalevélnek”, mert „mint gyenge

eszköz” imádságos támogatást kér hasonló munkatársaitól,

„különösen ezért az országért és városért”.

1876-ban Millard Ede, az angol állampolgár

fokozatosan átadta ifjabb Rottmayer Jánosnak a bécsi

gyülekezet vezetését. Előbb pénztáros lett, majd választott

presbiter. Több ausztriai gyülekezet (Graz, Ternitz, Trieszt), és

a pozsonyi alakult meg időközben Rottmayer munkájával.

1881-ben Rottmayer János (2) lett a bécsi gyülekezet vezetője,

és csak később vezetett be egy bizonyos Koch nevű prédiká-

tort a szolgálatba. 1885-ben Rottmayer János (2)

kezdeményezésére alakult meg az Osztrák–Magyar Baptista

Gyülekezetek Egyesülése.
5

Egyik németül és kézzel írt eredeti

jegyzőkönyv őrzi az osztrák–magyar baptista egyesülés föl-

drajzi és intézményi adatait, amelyekről a hazai lelkészeink

talán sohasem hallottak. Ezer kilométeres távolságban élő

missziómunkásaink találkoztak, hogy megbeszéljék a

gyülekezeti helyzet missziós körülményeit. Galíciából például

Prágába vonaton 30 óra volt az utazás. 

A küldöttek beszámoltak a gyülekezetek taglét-

számáról.
6

Bécs, Pest és Kolozsvár lélek szerint egészen közel

voltak egymáshoz. Apa és fia között a nagy távolság ellenére

is volt együttműködés. A családi élet híreit is megosztották.

1879-ben született Bécsben a „harmadik Rottmayer János”, és

nemsokára Rottmayer Jenő. Az idős kolozsvári bibliaterjesztő

1880-ban karácsony felé üdvözletet küld Meyer Henriknek

Erdélyből, aki az egyre növekvő új magyar fővárosban éppen

Jézus Krisztus születése ünnepére készül. Felejthetetlen nap

ez egyrészt a naptári ünnepre tekintettel, másrészt 1874-ben

karácsonykor döntött két óbudai házaspár, akiket 27-én a

budai Lukács fürdőben Meyer testvér baptizált mint első hit-

vallókat. Hat évvel később Meyerék készülnek az esemény

megünneplésére, és december közepén Erdélyből köszöntik

őket. Az üdvözlet átadása bekerül egy jegyzőkönyvbe.

Micsoda kár, hogy a néhány hónapra hazánkban felbukkanó

egykori jegyzőkönyvek kézen-közön eltűntek.
7

A jegyzőkönyvek tájékoztatása szerint az óriási misszió-

területen – az Alpoktól Bukovináig – összesen 870

gyülekezeti tagot számláló missziónk közül hazánkban 1885-

ben 601 fő él (lásd a táblázatot a lap alján). A magyar olvasó-

nak a fenti helységnevek közül Snyatin (ejtsd szniatin) tűnik

legkevésbé ismertnek. Az egykori Monarchia keleti szélén,

Galíciában, a cári Oroszország határán és a Prút folyó partján

volt a város, a mai Ukrajnában. Ferdinant Massier prédikátort

a szövetség elnökévé választották. A fáradhatatlannak tűnő

missziómunkás a rengeteg gyaloglástól kimerülten a század

végén Sátoraljaújhelyre költözött.
8

Szlovákiai testvéreink német nyelvű kiadványában

említik, hogy 1887 tavaszán a bécsi Rottmayer baptizálta

Nyitrán az első pozsonyi asszonyokat, majd a férjüket kissé

később.
9

A pozsonyi misszióba álló első prédikátor a nálunk

szintén ismert Bauer József (1862–1940), akivel Rottmayer

János (2) lépett a hullámsírba, Jézus Krisztuséhoz hasonló

„keresztségre” Ternitzben.
10

Egy csepeli asszony, Schönek

Gézáné említette, hogy édesapja Bauer József ternitzi lakásán
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Graz

Prága

Snyatin

Budapest

Összesen

Helység Munkások Taglétszám

Edward Millard és Johann Rottmayer (2)

Ferdinand Hofmann és Theodor Keil 

Heinrich Novotny

Ferdinant Massier

Heinrich Meyer, Kornya Mihály, Johann Gromen, L. Tatter,

Steiner János, Lajos János, Lisztes Mihály, Rottmayer

János (1)

101

26

26

116

601

870

Gottfried Wilhelm Lehmann (1799–1882)



találkozott Rottmayer János (1) és Henrik Novotny

testvérekkel, bár hozzá, a kisgyermekhez képest nagyon

idősek voltak. Szemtanúja volt a rendkívül mély testvéri

szeretetnek és tiszteletnek, amivel édesapja körülvette akkori

vendégeit.
11

Bauer József egész életében hűséges szolgája volt

Istennek. Német nemzetisége nem gátolta meg abban, hogy a

magyar szövetség vezetőivel vagy szlovák hívőkkel jó kap-

csolatot ápoljon. 

Munka Isten országáért

A hatalmas Habsburg Birodalom szívében évente össze-

hívott konferenciák elsősorban a testvéri szeretet felépítését és

erősítését szolgálták. A szervezet minden gyülekezetébe

küldött körlevelekkel adták hírül a konferenciák tervét.

Előkészítették adminisztrációs és protokolláris részleteit, és

főként a szellemiségét. 

Richard Matschinger levéltáros testvérünk két ilyen

körlevelet küldött.
12

Az első 1887-ben hív Budapestre az

osztrák–magyar baptista gyülekezetek konferenciájára.

Augusztus 21-én, az új imaház ünnepélyes megnyitását

követő napon, 22-én fognak tanácskozni. A feladó nem utal

saját lakcímére, a lap alsó szélén alig fér el a dátum és az

aláírás. A konferenciára Johann Rottmayer bécsi gyülekezeti

vénnek megbízólevelet adnak (mandátumot) 1987. július

30-i keltezéssel. Aláírója Ferdinand Hofmann, grazi prédiká-

tor. A második körlevél 1889. február 25-én kelt, és Bécsbe

hív. A végén lakcímváltozás található: Phorusgasse 2. 14.

Úgy tűnik, hogy ifj. Rottmayer könyvelő elég gyakran vál-

toztatja a lakását Bécsben. Egy későbbi, édesapjától szár-

mazó és 1894. január 29-iki Szabó Andrásnak írt levél

értesít. Az idősebb Rottmayert kérhették a hazai vitás

kérdések első hullámának enyhítésére.
13

A válaszban meg-

jegyzi, hogy közvetítőként Bécsben tartózkodó fiát ajánlja,

akinek címe: Wien, 6. Gumpendorfer–Strasse 65. első

emelet. Forduljanak inkább hozzá, mert jobban tud már a fia

magyarul, mint ő maga. 

Lényeges elv a gyülekezetek demokratikus képviselete,

ami komoly szervezési feladat. Parlamentáris rendszert

követve 100 tagonként egy küldöttnek van szavazati joga.

Vendégeket szívesen látnak. Voltak is ilyenek sokan. (Meyer

Henrik aggódott, kibírják-e a nagy tömeg súlyát a karzatok.) A

messziről érkezőknek gondoskodtak szállásról, étkeztetésről.

Utazási költséget a küldő gyülekezetek adnak a

képviselőiknek. A szellemi előkészületre is gondot fordítottak.

Erre egy nappal előbb a küldöttek imaóráin biztosítottak

lehetőséget. A tárgyalási program összeállításához a küldő

gyülekezetektől írásbeli ajánlatokat kértek. 

Az írásbeliség egyben a fordítók munkáját is köny-

nyítette, hiszen németül tanácskoztak. A soknyelvű

Monarchiában a német nyelv ismerete csak kívánatos előny

volt, de mindenki nem beszélt németül. Akik beszéltek,

azoknál is eltérő volt a megértés szintje. Készülni kellett tehát

a várható felszólalásokra. A másnyelvűséget a közösség

mégsem tartotta problémának, inkább egzotikum volt és

örömöt váltott ki. A Monarchiában lévő 72-féle nyelvet még

rész-legesen sem sikerült senkinek elsajátítani, esetleg valami

keveset tudtak az emberek több nyelven. Főleg akkor, ha

naponként találkoztak otthonuk környékén olyanokkal,

akikkel kommunikálniuk kellett. Egy megcélzott nyelvi

közösség felé irányuló missziós viselkedés szintén serkentette

a nyelvtanulást. Első helyen egy-egy bibliai idézet tudása volt

nagyon tanácsos, a második helyre tegyük a köszöntést!

Például „Az Úr áldjon meg!” (sajnálhatjuk, hogy egyre

kevesebben törődünk az egykor oly kedves „egyházi köszön-

tésünkkel”). 

A dokumentumok által képviselt 14 év (1885–1899)

többnyelvű közösségét nem osztotta meg a nemzetiségi jelleg.

A századforduló előtti években a nemzetiségi ellentét nem

gyülekezeti szinten mutatkozott, sőt a gyülekezetekben sehol

nem volt tapasztalható. Ennek következtében teljesen jelen-

téktelen volt a nyelvezet használata körül oly haszontalan

későbbi vita. 

A két budapesti ülés jegyzőkönyvében megörökítették a

missziós indulás részleteit. Ez viszont bizonyít érdeklődést a

missziótörténelem iránt. Felsorolják az osztrák fővárosban a

gyülekezet alapítás évét: 1869. Grazban (ejtsd grác) 1870-ben,

a dobrudzsai Cataluiban (ejtsd kácáluj) 1879-ben keletkezett

gyülekezet. Utóbbi török fennhatóság alatt állt. A cári

Oroszországból száműzött bibliás keresztyéneket befogadták.

F. Massier 1879-ben három személyt baptizált elsőként

Cataluiban. A jegyzőkönyv ezután kiemeli a cári

Oroszországból elűzött, lengyel származású férfi nevét.

Kowalski Beszarábiában és Bukovinában volt bibbliaterjesztő,

de száműzték. Munkája révén Snyatinból Massier testvér

1882-ben 48, majd 1884-ben újabb 44 hitvallót baptizált a

török Cataluiban, ahol ma román város van.
14

A tanácskozás

második ülésén foglalkoznak a szervezet megalakításának

előnyeivel, céljaival. Végül felvetődik az állami elismerés

ügye. Végül Bécs, Budapest, Prága küldöttei közül végrehajtó

bizottságot választanak, öt személyt. 

Alapvető missziós koncepció

Az 1887. augusztus 22-én megnyitott konferencia

jegyzőkönyve hasonló kivitelű, mint az első.
15

Erre küldtek

megbízólevelet ifjabb Rottmayer Jánossal. 

Ebből a történelmi távlatból és az akták szövegéből

egyértelműen arra következtethetünk, hogy a misszió legfőbb

célja nem tagtoborzás, mondjuk így a taglétszám okvetlen

növelése, sem a tolakodó meggyőzés. A bűnös embereket ke-

resték, hogy a megismert Jézus Krisztus üdvözítse őket.

Azután „a megmentett lelkek” megtartása volt a lelkigondozás

célja. Áldozatos életű hívő keresztyénekké váltak. Önmaguk

körétől, földrajzi helyzetüktől és nemzetiségüktől függetlenül.

Egyeztetett és homogén konfesszionális nézetek, lelkiség és

lelkiismeretes, etikus magatartás jellemezte a gyülekezetet.

Megtérésükkel tényleg más emberekké váltak, mint ami-

lyenek a korabeli társadalom tagjai voltak. 

A Monarchia belpolitikájától magukat távol tartó hívők

között az idegen anyanyelv feszültséget támasztó meghason-

lása csak egy évtized múltán jelentkezett, de akkor is külső

kezdeményezésre. Az 1905-ös állami elismerés után jutott

hevesebb fázisába a másnyelvűség ügye. A történelmi forrá-

sok arról beszélnek, hogy a hívők valóban testvérek voltak,

bármilyen volt az anyanyelvük. Tapintatosak, szeretetteljesek,

tisztelettudók voltak egymás iránt. Megtalálták a hangot

egymás között, ami Isten igéjén alapult: „Nem személyválo-

gató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli

őt, és igazságot cselekszik” (ApCsel 10,34–35). A missziós
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expanzió egyik fő feltétele volt, hogy ne nézzenek le egyetlen

nemzetiséget sem. A sértő megkülönböztetéssel azonnal koc-

káztatták a barátságos, evangéliummal átitatott, meggyőző

beszélgetés kialakulását. Különben akár a germanizálás, vagy

éppen az ungarizálás vádját váltották volna ki. 

A szociális ellentét sem volt égető probléma. A kiváltsá-

gos osztály nincs jelen, az értelmiségiek száma is csak

ezreléknyi a hívők között. A monolitikus közösség a kevésbé

művelt nemzetiségieknek előbb szellemi értékeket adott azál-

tal, hogy saját körein belül önképzési lehetőségeket biztosí-

tott. Aki a rendkívül csekély értelmiség köréhez tartozott a

gyülekezetekben, a különféle tanfolyamok, képzések eszköze

lett. Széles körben mozdította elő a gyülekezeti közösség a

felemelkedést. Mai kifejezéssel élve missziónkkal ered-

ményes „felzárkóztató program” járt együtt. A gyülekezet az

igét hirdette, nem művelődési otthon volt. Viszont katalizált

nyelvi kultúrát, közösségi szellemet és társadalmi

felelősséget. Az általános műveltség színvonala az iskolai

dokumentáció kereteihez képest lényegesen kedvezőbbé vált,

mint másoké. A testvéri szeretet a társadalmi feszültségeket

jelentősen szublimálta, ha egyáltalán szükség volt rá. 

A Rottmayer család nevével fémjelzett korszakot ma-

gyarországi missziónk hőskorának tekintjük. Az alig néhány

évig fennmaradó osztrák–magyar baptisták egyesülése

(Vereinigung) nem személyi okokból szűnt meg, a népesedő

területi közösségek nagy távolságra voltak egymástól, ezért

került sor a szervezet megszűnésére. Elsőként a szlávok,

második kilépőként a magyarok (a nemzetiségiekkel) váltak

ki, és szerveztek új nemzeti szövetségeket. A mi területünkön

élő népek a Kárpátoktól a balkáni és adriai térségig különösen

gyorsan népesedtek. 1887-ben, amikor Budapesten megnyílt

az imaház, Millard Ede, a bécsi biblialerakat vezetője 65 éves,

de közszeretetben áll a hívő gyülekezetek előtt. Nagyon örült

volna mindenki a megjelenésének. Abban az időben

Cannstadtba ment üdülni. Jó munkája gazdag gyümöl-

csözésére gondolhatott – amint a jegyzőkönyv első oldalán

megjegyzik. Egy árva szó sem hangzott el az irigység

jegyében.

Az 1887. augusztus 22-i harmadik konferencia
16

az új

budapesti imaházban Meyer Henrik barátságos köszöntésével,

a prágai Novotny és a snyatini Massier testvérek imádságával

kezdődött. A budapesti – pontosabban a magyarországi –

gyülekezeteket tíz úttörő igehirdető képviselte. Bécsből ketten

érkeztek. Jöttek viszont újabb területekről igeszólók: a mai

Vajdaságból Peter Gyula, és Lengyelországból A. Meereis, aki

később hazánk északi részére települt át. Gógutz Illés

Zilahból, Kolozsvárról id. Rottmayer. Még a távoli

Bulgáriából is volt érkező. A várva várt tanácskozás folytató-

dott a gazdasági beszámolóval, majd ifj. Rottmayer János

igemagyarázatával a Zsid 13,14 alapján.

Az imaház megnyitása után tartott konferencián felvett

jegyzőkönyvből kiemelhetjük alapvető koncepcióként

Meyer Henrik egyik felszólalása alapján a misszió-

munkások képzésének ügyét. Egészen pontosan missz-

ióban helytálló, kipróbált emberek továbbképzéséről

van szó. Meyer említi, hogy esetleg más szövetség

keretében, rövidre fogott oktatásban részesítenének

szolgálatban álló testvéreket, például Königsbergben.
17

(Königsberg a régi Kelet-Poroszország fővárosa, ma

orosz Kalinyingrád.)

A bécsi gyülekezet levéltárából érkezett az eredeti

kéziratokkal egy magyar nyelvű határozat gróf Csáky

Albin vallás és közoktatási magyar királyi minisztertől,

38 388 szám alatt. Pozsony szabadkirályi város

rendőrkapitányságának és ifj. Rottmayer Jánosnak

címezték.
18

A másolat kelte 1890. szeptember 20. Ez az

okmány a még nem legalizált baptista missziónak

engedélyezi Pozsonyban terembérlet megkötését. Miután

nem számít a gyülekezet természetes jogi személynek,

aki a bérleti szerződést megköthetné, megértően elfogad-

ják ifj. Rottmayer János bécsi lakos bérbevételi

közreműködését. Mindössze a már akkor készülőben

lévő 1895-ös 43-ik törvénycikk szavaival élnek, és

miheztartás végett emlékeztetnek, hogy a gyülekezet

„házi istentiszteleteinek” keretében ne legyen

törvénysértés, sem „közerkölcsbe ütköző cselekmény”.

Ezzel vált a missziómunka törvényessé Pozsonyban. 

A bécsiek kedvezőbbnek ítélik a döntést a

gyülekezet állami legalizációjának mai ausztriai

helyzetéhez képest. A gyülekezeti levéltáros azt írja,

hogy kedvezőbb a törvényes állapot Magyarországon ma

is. „Itt nálunk, Ausztriában az állam és a Vatikán közötti

konkordátum miatt még problémás az állami elis-

merésünk” – írja a gyülekezeti levéltáros.
19

Vagyis a

Magyarországi Baptista Egyház legitimálásához hasonló
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még nincs Ausztriában. A bécsi gyülekezet bejárata felett

függő figyelmeztető tábla – 18 éven aluliaknak a belépés nem

tanácsos – a második világháború után került le a kapubejárat

fölül. 

Kibontakozás

A Közép-Európa mai államaiban úttörő és

egyházszervező munkát végző Rottmayer János (2) működése

abszolút számokban nem ért el látványos eredményt, de elérte

a virágzó misszió legfontosabb feladatát, hogy a gyülekezet és

a pásztorok megtartsák a lélek egységét békességben (Ef 4,3).

Éppen ezért korunk előtt jó példa lehet, annak ellenére, hogy

neve, személyisége és a tőle kapott szellemi örökség nem

kapott kellő méltatást, vagy még kevésbé méltó figyelmet.

Mindez érthető a parlamentáris demokratizmus

jegyében. A konferenciai beszámolóból megtudható, hogy

ugyanabban az évben Rottmayer testvér baptizálta a felvidéki

Nyitrán az első négy hitvallót. Arról sem volt tudomásunk – és

a bécsi levél megbízhatóságában nincs okunk kételkedni –,

hogy l895. december 3l-én a zágrábi és a pécsi baptista

gyülekezet (Agram und Fünfkirchen) csatlakozott a bécsi

missziós központhoz. 

A bécsi – „az országos” – missziós szervezet konferen-

ciáját 1892-ben ismét Budapesten rendezték a nagy távolság-

ból összesereglett küldöttek. Akkor csatlakoztak „határon

kívüli” gyülekezetek is Bukarestből, Ruscsukból. Román és

bolgár testvérek érkeztek Budapestre. Ennek a jegyzőkönyve

eredetileg is saját birtokunkban volt, a fordítását is megkapták

a Történelmi Bizottság egykori tagjai. A témához illik a

szélesebb körű ismertetése. A szervezeti élet népesedésén túl

(a régebbi ötről kilenc régióra növekedett) a gyülekezetek

összehangolódására figyelhetünk fel. Négy ülésen tárgyaltak

és sok ekkleziológiai kérdést vetettek fel. Mindegyikhez

többen szóltak hozzá, és a végére az elnök hozott ajánlatot az

előzetes vélemény és szavazatok alapján.
20

A legfontosabb kérdések között a misszió (lélekmentés)

lehetőségeit vizsgálták meg, és mindenkit erre buzdítottak. A

polgári foglalkozás mellett végzett missziós tevékenység a

legalkalmasabb új gyülekezetek alapítására. Fontos felismerni

az erre alkalmas személyeket, és céltudatosan nevelnünk kell

őket. Meyer Henrik említette, hogy a „budapesti misszió-

munkások 60–70%-a nem díjazott”. Az önkéntes missziósok

például a téli pangás idején szívesen áldoztak szabad

idejükből Isten országa ügyére. Legfőbb azonban, hogy az

igehirdetők mindenütt tartsák éberen a missziós lelkületet.

Elképzelhetetlen volt, hogy egy „hitszónok” hétről hétre várja

a betérőket az imaházba. Az úgynevezett „téli munkások”

útnak indultak, ismeretlen irányba, tanyákra, más községekbe,

magukat Isten vezetésére bízva egy-egy gyülekezetből tucat-

nyian. A barátságos fellépésű önkéntes igehirdetők a XIX.

század végén ellepték az országot. Páronként vagy csopor-

tosan, ritkábban magányosan indultak bizonyságot tenni

leleményes kezdeményezéssel, és a legkülönbözőbb viszonzá-

soktól sohasem riadtak vissza. 

A díjazásból nagy ügyet csináltak egyesek. Tudnunk

kell, hogy aki kizárólag a missziói munkát választotta, és tel-

jes idejét odaszentelte, egyáltalán nem „élt a misszióból”,

miközben az önkéntesek a „misszióért éltek”. Utóbbiak

tavaszkor folytatták például a mezőgazdasági munkát, míg a

teljes idejű munkásoknak a gyülekezetek ügyeit kellett fel-

adatuknak tekinteniük. Senki sem vagyonosodott meg

közülük.  

Prágából Novotny testvér arról szólt, hogy a misz-

szionárius az Úr követe. M. Lerch testvér
21

lelkesít az önkéntes

munkára, mert tapasztalni lehet az Úr kegyelmének hatalmát.

August Meereis ajánlja, hogy „jelenítsük meg az életünkben a

Mestert, Jézus Krisztust, ő legyen a példaképünk”. Mások

mindenkit a következőképpen óvtak: „Ne saját becsvágyunkra

fordítsuk a missziós eredményeinket!” 

Külön tárgyalták a testvérek a belpolitikai kérdések irán-

ti fokozódó érdeklődés bölcsen behatárolt kereteit. Ezzel füg-

gött össze a nemzetiségek problematikája is. Voltak, akik

óvtak mindenfajta politikától, mások viszont nem tartották

jónak a merev elzárkózást minden politikai kérdéstől. Az

osztrák–magyar szövetség XIX. századvégi munkáját nem

jellemzi a budapesti meghasonlás (nyelvi ellentét), bár időbeli

átfedés mutatkozik a német baptisták szövetségei között. Az

osztrák–magyar szövetségből a már említett nagy távolság

miatt a elsőként a szláv gyülekezetek válnak ki 1898-ban

(Prága, Snyatin, de Pozsony még nem).
22

Meyer Henrik

önéletrajzában 1899-re teszi „a magyarok” kilépését a

szövetségből, bár ezt valószínűleg még nem lehet döntő

időpontnak tekintenünk.
23

A különböző, főleg a vitákról szóló

– mondhatjuk legendás – történetek 1893 után kezdődnek. A

keletkezésükre elfogadható történelmi bizonyíték nincsen,

kisebb-nagyobb változtatások, különböző variációk a tény

állagát gyengítik.

Rottmayer János (2) 1901-ben, édesapja halála és az ő

húszévi szolgálata után Bécsben bejelentette szándékát, hogy

haza kíván költözni Kolozsvárra. Évekkel később teljesítette

ezt a bejelentést. A Rottmayer család igen népes, a mai leszár-

mazottaikat főleg a nyugati világban találjuk. Az Európai

Baptista Föderáció titkára hazánkban járt, meghallotta közöt-

tünk az általa ismert család nevét, és közlékenyen elmondta:

Düsseldorfban volt egy gyülekezeti gondnoka. Rottmayernek

hívják. Megbízható, szolgálatkész, példás életű keresztyén.
24

Rottmayer János (2) végleges kolozsvári lakóhelyén

már nem mondható fiatalembernek; de ki az, aki a misszió-

munkát szívvel-lélekkel végezte, aztán egyik napról a

másikra abba tudja hagyni? Amikor Berlinben ülésezett az

Európai Baptista Szövetség, első konferenciáján jelen volt a

kolozsvári gyülekezet képviseletében a szlovák és román

nemzetiségiek igehirdetőiből álló küldöttséggel, mintegy

ötvennégy fős társaságban.
25

A magyarországi misszió

kialakulásáról mondott beszámoló elismerte az 1901-ben

elhunyt Rottmayer János szolgálatát, de fiáról és a

kolozsvári gyülekezetről egy szót sem szólt. Amikor a fiata-

labb férfiakat a gyülekezetek éléről az első világháborúban

katonai szolgálatra behívták, Rottmayer testvér az igehirde-

tésben és az adminisztrációban egyaránt hasznosította

képességeit. Baranyai Jánossal elkészítette az első országos

gyülekezeti statisztikai kimutatásunkat.
26

1915-ben a „ma-

gyar szövetségben”, Udvarnoki András mellett a „nagy misz-

szióbizottságban” kapott megbízatást az ifjabb Rottmayer.
27

Egy évvel később, az 1916. április 2-i ünnepélyes

bemerítésen népes és meghatóan szép kör állt az imaház

udvarán kialakított medence körül. Szolgálatot tett a húszas

évek elején az elismert és nem elismert két szövetség

egyesülése érdekében, és értékes tanácsaival segítette őket

révbe jutni. Isten megengedte neki, hogy missziónknak a
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legnagyobb szolgálatot tegye élete utolsó éveiben a szeretet

és egység jegyében. A sírig hű és odaszentelt életű ifjabb

Rottmayer János 1925 áprilisában visszament Urához a leg-

magasabb szolgálat teljesítésére.

*

Hazai közösségünk körében eddig egyetlen könyvben

találhatunk rövid elemzést idősebb Rottmayer János életéről.

Ifjabb Rottmayer János (1849–1925) úttörő munkásságáról

viszont Bányai Jenő adott érintőleges méltatást. Az Erdély

biztonságos távolságában békén és csendben, áldásosan

munkálkodó emberekről sokkal többet kellett volna írnunk.

2011 első felében adódott lehetőség a hiány pótlására. A

Rottmayer család sarjai jelen vannak egész Európában.

Budapesten izzó viták dúltak az elismerés, a nyelvhasználat és

a hegemónia körül. A Rottmayer család szellemi

környezetében, majd a Romániához csatolt Erdélyben Isten

megkímélte közösségünket. A békességesebb missziói

csomópontban példás tisztességgel működő hithőseinkről

feltétlenül kell néhány sorral tisztelegnünk!    

A család hűségét viszont törekedtek tőlünk elvitatni.

Egyik tollforgató néhai párbajhősünk előbb hevesen kar-

doskodott Rottmayer János (l) hitvallásos állhatatossága

mellette később visszakozva feladta védelmi pozícióit. Az

Ellenzékben erre vonatkozólag valami felbukkant. 

Az adventisták erdélyi megjelenése az eddig ismert ada-

tokról 1889-re javítandó. Az 1899 nyár végi újságkivágás

felvilágosít erről.
28

Egy néhány sor, de annál meglepőbb infor-

máció szerint megjelent akkor a szerkesztőségben Rottmayer

Károly (így, pontosan) és egy ismeretlen férfi (talán J. F.

Hünergard vagy L. C. Conradi?), hogy a városban rendszere-

sen hirdetni szeretné az evangéliumot. Csupán az a kérdés,

hogy mikor kap lehetőséget egy terem kibérelésére. Jelenleg

semmilyen támpontunk nincs Rottmayer Károly azonosságá-

nak meghatározására. Lehetséges lenne az egyszerű

névtévesztés? Az akkor már 8l éves Rottmayer János (1) tény-

leg az új misszió támogatójává vált volna? Igaz lenne az

adventisták visszatérő állítása? „Az első baptistából vált az

első adventista.” A hangzatos mondathoz még hozzátették:

„Egész családjával együtt.” Ezt valószínűtlenné teszi egyrészt

az ifjabb Rottmayer életpályája, másrészt a népes család

leszármazottai szótlanul teszik kétségessé, akik máig viselik

az egykori úttörő családi nevét gyülekezeteinkben.

Tapintatosabb volt egy bécsi teológiai oktató, Daniel

Heinz, aki 1997 óta publikál a „hetednapi adventisták

történelméről”, és a hamburgi 175 éves évfordulóra megjelenő

kiadványunkban (2009) egy fejezetet is írt: „A baptisták

voltak a példaképeink!”
29

Jegyzetek

1 Meyer Henrik első (német) anyakönyvének is ez a neve:

„Register”. (Lehetne akár a latin „matricula”, ami jelentésé-

vel közelebb áll a magyar „anyakönyv” elnevezéshez.)

2 Ahogy ezt sokan még az után is emlegették, hogy akadt

Oncken naplójának olvasója, aki erre vonatkozóan semmiféle

feljegyzést nem talált.

3 A kolligátum néhai Fodor Énok műhelyében váratlan

bukkant fel, és erről a szerző beszámolt a Szolgatársban

2008-ban. A nagyon sérült könyvborítót kijavíttatta.

Visszakerült ifj. Rottmayer János saját kezűen, a borító belső

oldalára beírt neve is. 

4 1871. évf. 76. o. Rottmayer János (2) első levele

Kolozsvárról, a második 1871. aug. sz., 119. o.   

5 Vereinigung der Baptisten Gemeinden in Oesterreich –

Ungarn. 

6 Az 1885. október 3-i alapító konferencia jegyzőkönyvében a

2. oldalon van a felsorolás, 6-on vannak a közölt taglét-

számok.

7 A Budapesten felvett jegyzőkönyvek talán Németországba

kerültek. 

8 Kalkó Józsefné Bretz Ibolya egyik levelében lengyel

nemzetiségűnek írta.

9 Thomas Heinrich Nittnaus vincellér és felesége, születési

nevén Susanna K. Tschur pozsonyi lakosokat emeli ki.

Pressburg: Rückblick. 

10 Szabadi F. Gusztáv: Missziómunkások nyilvántartása, 2.

o., 10. tétel. 

11 Szebeni Olivér feljegyzése 1982-ben.

12 Circular an die Gemeinden. Wien. (1887. július  22. és

1889. február 25.). 

13 Az idős Rottmayer felmentést kér az Udvarnoki és Meyer

közötti vitában a felajánlott közvetítői szerep alól, és inkább a

fiát ajánlja. 

14 Protokoll der Constituierenden Konferenz der Baptisten

Gemeinden in Oesterreich-Ungarn gehalten am 3. October

l885 in Budapest. A jegyzőkönyv egyik példányát december-

ben elküldték Hamburgba Philipp Bickel testvérnek. 
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(Die Baptisten sind unser Vorbild!)
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