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A boldog élet művészetének bemutatója 

 

Speciális szolgáltatás: 

vendéglátás, az anabaptista (habán) múlt 

bemutatása, rendezvények, előadások 

szervezése és lebonyolítása , hideg és meleg 

konyha, búbos kemencék, saját cukrászüzem, 

90 férőhelyes szálláslehetőség, 

kiadványkészítés.  

A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakemberek és elérhetőségeik: 

 

Benkő Ferenc gyülekezeti vezető  
+36 20 440 2288  
benko.ferenc.jozsef@gmail.com; 
 

Gyökeres Krisztina cégvezető  
+36 20 281 8581 
krisztina.gyokeres@retespajta.hu 
 

 

Szervezet neve:  

A Neszmélyi Baptista Imaház és az 

Anabaptista Udvarház működését bemutató 

Rétespajta és Apartmanház.  

Szervezet elérhetősége: 
 
www.retespajta.hu; info@retespajta.hu   
 

 

A boldog élet művészetének bemutatása az anabaptista hagyományokon 

alapul: e tevékenységet néhány évvel ezelőtt kezdték el Neszmélyen, ahol a 

baptista gyülekezet megalapításának a 120. évfordulóját ünnepelhették 

2019-ben. Benkő Ferenc jelenlegi gyülekezeti vezető dédnagyanyja volt az 

egyik alapító. Egykor Negyedről, a mai Felvidékről tutajjal érkeztek az 

anabaptisták, aztán a Duna partjáról feljöttek a 

falvakba, s árulták a terményeiket, hiszen 

alapvetően kertészek voltak. Eladták a 

portékájukat, este pedig bibliaórát 

tartottak a helybélieknek.  
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Többen is hitre jutottak a faluban, elsőként Benkő Ferenc dédnagyanyja, Vellám 
Júlianna. Ő akkor még hajadon volt, s elfogadta a baptista hit szerinti Krisztus-követést, a 
Dunában merítkezett be – így kezdődött el a Neszmélyi Baptista Gyülekezet élete, 
amelynek aztán több korszaka következett. 
 

Idővel egyre többen lettek tagjai a gyülekezetnek. Az 1965-ös nagy dunai árvíz kiöntötte 
a régi imaházat, ám nem volt könnyű újat építeni, hiszen politikai-ideológiai okokból 
gáncsolták ezeket a törekvéseket. Az akkoriak fiatalos lendülete azonban segített: 
nekiláttak kiásni az imaház alatti teret, amire idővel – Halmi Miklós hajómérnök tervei 
alapján – elkészültek a felépítmények. Öt évig tartott az építkezés, 1970-ben került sor 
az átadásra, s az imaház a mai napig szolgálja a gyülekezetet. Benkő Ferenc büszke arra, 
hogy a falon lévő feszület hasonlít méretében leginkább Krisztus eredeti egykori 
keresztjéhez, ilyen szerinte egyetlen más imaházban sem lelhető fel Magyarországon. 
„Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját”, olvashatóak Jézus szavai 
(Jel 2,10) a másik oldalon. 
 
A gyülekezet tagjai folyamatosan keresik a szolgálat különböző formájának lehetőségeit. 
A reformáció 500. évfordulóját megelőzően jutottak arra az elhatározásra, hogy a 
megemlékezéseken túl habán napokkal, a boldog élet művészetének bemutatásával 
készülnek az eseményre. Ennek azóta is kiváló az üzenete, hiszen olyan célközönséget 
érnek el, akiket egyébként nem lehetne: megismertetik a habán orvoslást, 
gyógynövényes bemutatókat tartanak, felelevenítik a sütés és főzés hagyományait, a 
habán gasztronómiát. Benkő Ferenc tudja: ez nagyszerű lehetőséget teremt a 
találkozásra a gyerekekkel és a felnőttekkel, s a tartalmas és szórakoztató időtöltés 
mellett ilyenkor alkalmuk van arra, hogy példázatot mondjanak Jézus életéről.  
 
Az Anabaptista Udvarháznak, más néven Habán Udvarnak helyet adó Rétespajta 
Apartmanház éppen szemben van az imaházzal, így sok közösségi rendezvényt 
tarthatnak együtt, mutatkozhatnak be a közönségnek. Az előadóművészet területén is 
sikerrel képviselik az anabaptista, keresztény hagyományokat akár távolabbi 
helyszíneken is: közel ezer érdeklődő látta már eddig passiójátékukat, A tű fokán című 
balettjátékot, amely Krisztus korától napjainkig kíséri el a nézőt, vagy az ugyancsak az 
Oroszlányi Művészeti Klasszikus Balettiskola ifjú művészeinek közreműködésével 2019-
ben bemutatott Az igazság halhatatlan című rockoperát.  
 
Nagyon nehéz helyesen megszólítani a mai kor emberét, nem könnyű olyan 
programokat szervezni, amelyek fogékonnyá tesznek az 
evangelizációra, vallja Benkő Ferenc, a magyarországi 
hagyományőrző habán emléknapok alapító főszervezője, 
ezért szerinte nekik, baptistáknak kell „kimenniük az 
utcára”, de ezt okosan kell megtenni, mert az 
emberek gyanakvóan.  
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Ezért az olyan programok és bemutatók különösen értékesek, amelyeket a neszmélyi 
baptista közösség, a Neszmélyi Baptista Imaház és az Anabaptista Udvarház működését 
bemutató Rétespajta és Apartmanház foglal méltó és igen míves keretbe.  
 

 
 
A habánok – más néven anabaptisták – a 16. század eleje óta a Bibliából leszűrt hitelvek 
alapján kisebb településeket hoztak létre, vagyonközösségben éltek, a testvériség 
minden tagja egyenlő volt. Csendes, befeléforduló életük a vallásos szemlélődés és a 
munka szolgálatában állt, tiltották az erőszakot, a fegyverforgatást, vezetőiket úgy 
választották.  
 
Békés életmódjuk azonban nem óvta meg őket a támadásoktól, sokszor kellett 
menekülniük, új hazát keresniük. Így jutottak el a mai Svájc és Hollandia irányából 
Magyarországra, illetve Erdélybe is.  
 
A habánok a külvilágtól többé-kevésbé elzárt közösségeket, 
„udvarokat” szerveztek, s csak munkájuk révén álltak 
kapcsolatban környezetükkel.  
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Minden olyan foglalkozást űztek, 
amely nem ellenkezett hitelveikkel, 
soraikban volt kőműves, ács, késes, 
kertész, de ők adták a magyar főúri 
udvaroknak az orvosokat, bábákat, 
patikusokat. Ők építették az első 
emeletes házat Magyarországon.  
 
Oktatási módszerük messze 
megelőzte korát: minden gyermek 
iskolába járt, beleértve a leányokat 
is. Jelentős számban voltak közöttük 

fazekasok: sajátos módon a habán fazekasság máig megőrizte önálló stílusát, nem 
keveredett egyéb irányzatokkal. Ezért maradhatott meg az anabaptista-habán kultúra 
Közép-Európa egyedülálló szellemi, néprajzi és művészeti kincsének, amelynek méltó 
emléke látható a neszmélyi Anabaptista Udvarházban.  
 

 


