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A Földközi-tengerbe nyúló, a hagyomány szerint idén

2764 éves ókori állam utóda, a mai Olaszország – szinte

hihetetlen – mindössze másfél százados. Pál és Péter apos-

tolok mártírhalálának helyszíne, a hagyományos nyugati

keresztyén civilizáció óriási műhelye, európaiságunk alapvető

meghatározója Olaszország. A XIX. század nemzeti forradal-

ma a Savoyai-házból származó uralkodókat ültetett trónra,

majd az ókori hagyományt követve „res publica” lett. Talán az

egész világon a legnagyobb „szabadtéri múzeum” országának

függetlenségét 1861. május 14-én deklarálták. Ezt a fordulatot

megelőzően francia hódítók osztották fel a területet,

Habsburgok szipolyozták a lakosságot. A nép szenvedett, akár

a mi népünk. A rengeteg szenvedés egyesítette őket (risorgi-

mento). A nyomorukban is mindig dalos olaszok, a világ ván-

dorló hajósai, az idén tavasszal ünneplik államiságuk másfél

századát. Van miért hálát adniuk Istennek!

Egy mozdulat, és a megfordított nemzeti színekből ma-

gyar vagy olasz trikolor lesz. Ebből a szimbólumból levezet-

hető néhány valóság. Olaszok és magyarok néztek egymással

farkasszemet, de kötöttek szövetséget is. Senki sem tette oly

naggyá a magyart, mint egy nápolyi Anjou lovagkirály. A két

nép fogadott kölcsönösen hozzájuk és tőlük érkező papokat,

kereszteseket, zarándokokat, tanítókat. Küzdöttek egymás

ellen harctereken, sportpályákon. Volt közös hóhérunk

Világosnál és Bresciában. 

Talán lenne még sok más, amit leírhatnánk lelkészi

lapunkban a szabadságot szerető olaszokról, magyarokról, és

közös emlékeket hozhatnánk föl az olasz nemzeti ünnepen. A

mi szemünkben a legfontosabb a közösségi missziónk

története.  

Az evangélium Olaszországba jut 

Az olasz baptista misszió – éppen úgy, mint a nép maga

is – különböző gyökerek szálaiból fonódik össze. Mondják,

hogy a déli, alacsony és barna olaszok más fajták, mint az

északi szálfa termetű, szőke lombardok. Utóbbiak tudósokat,

államférfiakat, művészeket, bankárokat és filantrópokat adtak.

A déli kis emberek szegény hazája szinte másik ország.

Olaszországban 1859-ben II. Victor Emmanuel felhívta mind

a húsz provincia figyelmét az egyesülésre, amit a római

Latium és Velence (az akkori területével) nem fogadott el

azonnal, de néhány év múlva igen. 

1870-ben kimondták a törvényt a zsidók diszkriminá-

ciójának eltörléséről. Érlelődött a helyzet az evangélium befo-

gadására. Az északiak affinitása az angolszász misszionáriu-

sok felé vonzódott. 1863-tól hét évig a Brit Missziós Társaság

(BMS) patronálta az úttörő munkát, majd 1870 után az

amerikaiak „déli szövetsége” (SBC/FMB) lépett színtérre.

Nápoly környékén és a két legnagyobb szigeten főleg olaszok

köréből támadtak missziómunkások. Evangéliumi ébredés

kezdődött Olaszországban. 

Rómában 1871-ben nyílt meg az első gyülekezet, és

később ott szervezték meg az Olasz Baptista Szövetség

székhelyét. Ők is, mint a magyarok teológiai iskolát nyitottak,

és két szeretetházban gondozták az idős, magányos

hittestvéreiket. Ezek az intézmények náluk éppen egy

évszázaddal előbb létesültek.

Olasz- és Magyarországon ugyanaz a többségi népegy-

ház tartotta magát tévedhetetlennek és egyedül üdvözítőnek.

Illetékesnek vélte önmagát, hogy uralkodjon a lelkek felett.

Börtönnel, pénzbírsággal fenyegetve a „eltévelyedetteket”,

akiket kiátkozott, inkvizíciós bíróság elé állított, nem bízta

rájuk saját gyermekeik felnevelését. Azt hirdette, hogy valami

roppant jótéteményt tesz velük, mikor elvonja kicsinyeiket

szüleiktől, és az „igaz hitben” neveli fel őket. 

Az olasz társadalom szekularizációjának sajátos a

történelmi folyamata. A XIX. század második felében a koráb-

bi katolikus hegemónia korlátozódott, amint olvashattuk. Az

1929-ben kötött lateráni egyezménnyel tovább korlátozták a

pápai Vatikán Állam határait. Megszüntették, illetve

jelképessé tették a pápa – 2006-ban már ötszázéves – magán-

hadseregét (svájci gárda). Viszont Olaszországban minden

kulturális és közegészségügyi intézmény gyakorlatilag egy-

házi kézen maradt. A felsőbb szintű oktatás, a kórházi ápolás
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és a politikai irányítás az egyház kezében maradt. Az új tár-

sadalmi rendben erősebb védőbástyának bizonyult, mint

egykor a római Angyalvár.  

„Tanítására várnak a szigetek” (Ézs 42,4) 

Szicília szigetére 1863-ban angol misszionáriusok

érkeztek (többek között dr. George B. Taylor). Eredményessé

akkor vált a munkája, amikor egy fiatal, magát sanyargató és

örökké elégedetlenkedő olasz szerzetes megtért. Amikor az új

állam hírneves tábornoka, Giuseppe Garibaldi (1810–1862) a

pápai hatalmat szorongatta, a pápai széket a franciák segítet-

ték, amit az angolok nem néztek jó szemmel. A társadalmi

tényezők kedvezőbbé váltak az olaszok győzelmével. Szinte

ajtó, ablak kitárult az evangélium jó híre előtt a régebbi állapo-

tokhoz képest. 

A XIX. században egész Európában evangéliumi

ébredés kezdődött, és feltűnően eredményes volt a munka. A

missziótörténeti sikereinek titkát keresve megtaláljuk az ige-

hirdetés minőségében. Mindenekelőtt elmondhatjuk, hogy az

igehirdetések biblikusak, személyes meggyőződésből, egyéni

hitből származtak („hitből hitbe” Róm 1,17). Az úttörők

megfelelő szót találtak a hallgatóságukhoz. Gyakran mondták

a laikus igehirdetőkről: „Oly nagyon személyesek voltak a

szavai felém, mintha mindent tudott volna rólam. Azt hittem,

csak nekem beszél.” 

Hasonló tapasztalatokról számolnak be az akkori Európa

minden részéből. Az igehirdetőknek nem voltak könyveik,

még kevésbé állt rendelkezésükre a mai elektronikus adat-

bázis. Viszont volt lelki tapasztalatuk. A szívükből mondták az

üzenetet, nem bízták magukat szlogenekre. A személyes

megszólítottságtól vagy annyira megriadtak az emberek, hogy

egész életükben messzire kerülték az igehirdetőt, vagy elfo-

gadták – szintén egész életükre – az Üdvözítő meghívását:

Kövess engem! (Jn 21,22).  

A mise nem volt ennyire személyes. Miután a latin

Biblia a templomi liturgiában szólalt meg, a hívek egész

életükben sem látták a Szent Könyvet, ennélfogva a mise nem

is volt biblikus. Ami pedig a misézőt illeti – hihetetlenül sok

pap mentegetőzött ezzel a mondattal – Európa-szerte: „Csak

az oltár előtt vagyok pap, egyébként ember vagyok”. Ó, és

mennyire ember volt a legtöbb pap!

Az alapító Angelo Cossu baptizálta Szardínia szigetén az

első hat hitvallót, két házaspárt és két fiatal legényt. Olasz

nyelvű teljes Bibliákat és Újszövetségeket osztott az

emberek között, és érdeklődésükre, kérdéseikre szívesen

nyilatkozott otthonaikban. Egy diák elfogadta az

érvelésüket, majd maga is elindult terjeszteni a Szentírást.

Még arra is volt ereje és ideje, hogy munkájának fogad-

tatásáról széles körű levelezést folytasson. Felvázolva az

emberek érvelését, esetleg elutasító szavait. Mindenből

okult, és megkereste annak módját, hogy eredményesebbé

legyenek az igehirdetései. Az Evangéliumi Baptista

Egyház hét pontból álló hitvallását Cagliariban egy na-

gyon elkötelezett lelkipásztor szerkesztette, ennek azon-

ban nem volt „hitszabályozó” ereje.   

A szent munkát az 1880-ban induló vasárnapi iskola

erősítette. A következő év elején Antonio és felesége,

Maria Fiori népes csoport tanítóivá váltak, majd fiatal

megtérők döntésének örülhettek. A korai idők adatairól

értesülve egy bizonyos angol „szent ember és apostol”

Cagliariba jött. „Buzgóságos beszédeit és imádságát el

nem lehet felejteni!” – emlékezik rá 26 évvel később egyik

hallgatója. Aztán ő maga is serényen munkálkodott, hogy

minél távolabbi falvakban és városokban jusson el és

váljon ismertté az áldott evangélium. 

Garibaldi tábornok véleménye szerint: „A Biblia a

legerősebb fegyver, ami Itáliában felszabadítja az

embereket a morális és intellektuális rabszolgaságból”.

Véleményét vasárnapi iskolai tanítónők kitüntetésével

erősítette meg. Az evangelizáció és a tanítás oly szeren-

csésen találkozott az első igehirdetőknél, hogy az „üzenet”

a hitről és Jézus Krisztus ismeretéről eljutott Szardínia

szigetéről az ideiglenes fővárosba, Firenzébe is. Sőt alig

húsz év alatt az Appenini-félsziget lineárisan ezer kilo-

méteres kiterjedésű területén mindenütt alakultak

gyülekezetek az Alpoktól a déli kikötőkig. 

Szinte páratlan az európai palettán az a korai és külön-

leges misszió, amit a jámbor Antonio Fiori kezdeményezett.

Soha nem kereste a kényelmet, minden faluba, farmra

elment, és benyitott a házakba, hogy „minden

négyzetméteren hallgassák meg az evangéliumi üzenetet” –

írja a rá emlékező korai történész, C. Inguanti. Látva a

kötelező hadseregbe sorolt ifjak eldurvulását, megszervezte

a „katonák otthona” missziót. Elérte, hogy bármelyik katona

szabadon felkereshessen ilyen otthont nemcsak pihenés

céljából vagy a panaszaival, hanem bibliai felüdülés végett

is. Mindenhova nem járhatott el még Fiori sem, ezért a lelki-

ismeretes embereket mind felszólította, hogy vállalják az

otthonokban az atyai támogatás feladatát. Amikor kitört az
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első világháború, nagyon sok rokkant embert segítettek

sérüléseikből lábadozni, vagy éppen munkát, megélhetést

találtak nekik.  

Lelkiismereti és vallásszabadság 

A napóleoni idők utáni szétvagdalt déli félsziget és a

kontinenshez kapcsolódó szubalpesi táj Róma és Velence

környékének kivételével 1861 tavaszán egyesült. Victor

Emmanuel hasonló nevű fia, II. Victor Emmanuel került trón-

ra. Az ország alkotmányos monarchiává vált. Első minisz-

terelnök, Camilio Benso, Cavour grófja tehetséges, bár ellent-

mondásosan minősített államférfi, – talán éppen a pápai szék

megalázásának érdekében – nyitott más egyházak felé. Neki

tulajdonítják a mondást: „Kívánatos, hogy szabad államban

szabad egyházak legyenek”. Angolul – Free church in a free

state – az amerikai történészek Roger Williamsnek 1604? –

1684 tulajdonítják, és jellemzően amerikai gondolatnak

tartják. Mindenesetre az olasz gróf ebben a szellemben

igyekezett rendezni az új olasz állam felekezeti toleranciáját,

még ha ez az uralkodó egyháznak nem is volt ínyére. 

Cavour grófja gyermekségétől elkötelezett híve volt a

felekezeti toleranciának, bizonyára azért, mert svájci

születésű édesanyja kálvinista volt. Az olasz forradalom ide-

jében, harcos, küzdelmes években, a katolikus egyház

reagálása a baptisták ellen keltett hangulatot: „Garibaldista

protestantizmus”.

Az evangéliumi keresztyének törvényes elismerését

Olaszország csak az elmúlt évszázad nyolcvanas éveiben

garantálta. Addig jogsérelmeket, látszólag törvényes formába

öntött zaklatásokat szenvedtek a gyülekezetek tagjai.

Európában először fordultak nyilvánossághoz az evangéliumi

gondolkodású publicisták, jogászok és értelmiségiek a

sérelmek orvoslásának reményében. A berni Lelkiismeret és

Szabadság elnevezésű szervezet több évtizeden keresztül

törekedett az ország határain kívüli keresztyénséget tájékoz-

tatni hitükért bebörtönzött és jogsérelmet szenvedő

emberekről. A svájci szervezet a világon élő valamennyi

keresztyén egyház és gyülekezet között terjesztette a hitükért

zaklatott emberek sorsának megfigyelését

és gondjaik ismertetését. Minden fáradozás

ellenére azonban a „szektadossziék”

vastagodnak világszerte a mai napig.  

A rágalmazás, szándékos félreértés, a

sajtóban gyakori úgynevezett „csúsztatás” –

azaz féligazságok pellengérezése –

hangzatos módszer és eszköz volt a

felekezeti pluralitás felé vezető göröngyös

úton. A nálunk oly nevezetes esztendő, 1956

Olaszországban egy speciális bíróság

szervezésének éve volt, ahol felekezeti

kérdésekben a bíróság döntéseket hozott

legfelsőbb szinten, hogy segítse a

gyülekezetek szabad működését. 

A fasiszta Guido Buffarini egykori

belügyminiszter betiltó rendeletével föld

alá, illegalitásba kényszerítették a pünkös-

dieket. Legnagyobb csoportjuk volt a húszas

években keletkező Assemble di Dio (Isten

Gyülekezete). További három irányzat

keletkezett még a harmincas években. 1952-

ben egy elhunyt pünkösdi igehirdetőt

napokig nem hagytak eltemetni. Az engedély megvonása

részben a római katolikus plébános, részben a hatóságok

kegyeletsértő gondolata volt. A nyári melegben a holttest

napokig temetetlen maradt, majd a helyi kommunista párt-

szervezet erélyes tiltakozása után bonyolították le a temetést.

A pünkösdieket 1955-ig rendszeresen zaklatták. Tették mind-

ezt annak ellenére, hogy az alkotmány 8. paragrafusa szerint:

„A törvény előtt minden vallás egyforma”. A pünkösdiek és a

szabadegyházak elleni sérelmes egyházi és hatósági maga-

tartás kiküszöbölésére hozták létre 1956-ban a legfőbb

felekezeti bíróságot. A II. vatikáni zsinat után érezhető fordu-

lat állt be az egyház magatartásában. XXIII. János pápa 1960.

június elején létrehozta a pápai Egységtitkárságot. 24 pontból

álló határozata leszögezte azokat az alapelveket, amelyek

megengedték a plébániákon az ökumenikus kapcsolatok

felvételét. Jelentős lépés volt ez a nemkatolikus felekezetek

missziói történelmében. 

A munka fő irányai 

Már az első világháború utáni húszas években írók,

nyelvtudósok, művészettörténészek csatlakoztak az olasz mis-

szióhoz. A közösséget általuk jelentős társadalmi elismerés

érte. Az olasz szellemi elit magához emelte az addig lenézett,

sőt üldözött gyülekezetek egyszerű tagjait. Bár a jó társadalmi

kapcsolatok ellenére a két világháború drámája nagyon

megrostálta a gyülekezeteket, sokan elvándoroltak, mégis a

múlt század derekán a lendületes misszió következtében

mérséklődött a testvériség lemorzsolódása. 

A missziómunka két területet preferált: az evangelizációk

szervezését és a teológiai oktatást. Nincs olyan igehirdető, aki

ne keresné folyamatosan a felekezeten kívüliek iránti kapcsola-

tot. Újabb nevezetes szakemberek (művészek, irodalmárok,

orvosok) rendszeresen tartanak előadásokat, azokon belül

ismertetik az evangéliumot mint egyetlen megoldást.

Professzionális audiovizuális vállalkozást is fenntartanak, ahol

a különféle berendezéseket tervezik, felépítik és javítják, olykor

azzal a kikötéssel, hogy joguk legyen evangelizációs célú

összejövetelek tartására a felhasználók termeiben. 

A római „Agape” Baptista Közösség Rumena gyülekezete



Torinóban (ahol a nevezetes leplet őrzik Jézus Krisztus

arcvonásaival) a 2-300 tagú gyülekezetben mindenki

hiteltelennek minősíti a túlhangsúlyozott „fontos történelmi

bizonyítékot”, a Megváltó halotti leplét. A gyülekezetek si-

keresen keresik a társadalom széles rétegeivel a kapcsolatokat. 

Diák- és sportszervezeteket irányítanak, ifjúsági

keresztyén üdülőt tartanak fenn Róma közelében (Santa

Severa), az óceán partján olasz nyelvűeknek nyári táborokat

szerveznek. Élénk a vasárnapi iskolai mozgalom, a női missz-

ió, amely igyekszik utolérni az évenként növekvő emigránsok

körében kallódó fiatal nőket. 

Az olasz Federatione della Chiese nevű szervezethez

(főleg külföldön) ökumenikus érzelmű, nem katolikus, és

olasz nyelvű közösségek tartoznak. Köztük vannak a valdiak,

akikről hazánkban alig tudunk valamit, de Olaszországban ők

képezik a legerősebb protestáns felekezetet. A pünkösdiek

több százezres tábora, az adventisták és a metodisták hozzánk

hasonló kisebb szövetsége részben vagy egész szívvel támo-

gatják a vajúdó keresztyén egységet. Európa nyugati, de keleti

részeiben is számon tartják azokat az intézményi

lehetőségeket, ahol megszólítják az embereket, akik esetleg a

sokszínű és kereskedelmi reklámok világában, az „édes élet”

ábrándján kívül reálisabb programra vágynak, vagy ilyen

célokra megnyerhetők. Albániában, Bulgáriában, sőt még a

romániai Nagyváradon is jártak, hogy ismertessék missziós

programjaik főbb irányait.  

Az egyház és az egyházak

A felekezetek körében a tájékozott és elfogulatlan

istenfélő embereknek feltűnik, hogy a gyakran kézbe vehető

irodalom kiadványaiban mindig egyes számban írják az „egy-

ház” szót. Így használja a közszolgálati televízió is. Míg

nálunk a „történelmi egyházak” kifejezés szintén használatos,

náluk a jelzőre nincs is szükség, mert szerintük csakis

egyetlenegy keresztyén egyház van, s amit más felekezetre így

vonatkoztatnak, az egyszerűen tévedés. Ők esetleg „elszakadt

testvérek”. Ez a kategória nagy kitüntetés, mert van még

rosszabb, a „tévelygőké”. Ellenük foganatosítható a vissza-

szorítás.  

Mielőtt bármi lenne a reflexiónk a fentebbi tényekről,

vegyünk figyelembe egy olaszországi viszonylatban igen

súlyos és meglepő jelenséget! A bevándorlásokkal

Olaszországba elsősorban észak-afrikai (régebben albániai)

muszlimok vergődnek ki a tenger vizéből. Ha a parti őrség

rájuk talál, kisegíti a lélekvesztők utasait, majd a hatóság visz-

szaküldi eredeti hazájukba az elfogottakat. Az áradatukat föl-

tartóztatni azonban nem tudja. Olaszország déli részein gyor-

san növekszik a nyomorgók tábora, a nyomor terjedésének

tempóját azonban így is nehéz lassítani. 

A folyamat már több évtizedes. Természetesen vannak

afrikai muszlim betelepülők, diákok, rezidensek, munkások,

és nem maradtak mindnyájan az olasz társadalom perifériáin.

Hallatják szavukat, a jogaikra hivatkoznak, és ha a jogaikat

nem veszik figyelembe, a muszlim kultúrájuk és igényeik

valós vagy vélt sérelmére hivatkozva fenyegetőek,

követelőznek, esetleg terrorizálják a célpontjaikat. A befo-

gadó államban rendezkedni kezdenek. A nők elkendőzött

arcát nem bírják hitelesen azonosítani, tilos őket

fényképezni. A férfiak követelik saját életformájuk

bevezetését a keresztyének teljes áttérítésének reményében.

A feszületet a falakról leparancsolják az intézményekben.

Előbb nyájas türelemmel beszélnek a keresztyének, de ha

nem nyilvánítják áttérésüket, a békés galambok gyorsan

alakulnak félelmetes szörnyekké. Mindent megtesznek

annak érdekében, hogy bizonyítsák, nincs keresztyén

kultúra. A Korán említi „Jézust, Mária fiát”, de a Biblia nem

említi Mohamedet. (Ugyan hogy említhetné, hiszen a kano-

nizáció évszázadokkal előbb lezárult, Mohamed születése

előtt.) Az Újszövetség rossz, hiányos, diszkriminációra szít.

A keresztyén európai történelem tévedés, csak arab civilizá-

ció létezik. A muszlim nem tesz

különbséget keresztyén és zsidó

között, sem a különféle keresztyén

egyházak között. Az iszlámmal

vitát folytatni nem lehet. A keresz-

tyén világ érvelni legfeljebb a női

nem másodlagossága ellen

szokott. Az áttért nők kijelentik,

hogy isteni eredetű és természetes,

a nők számára boldogító tudat,

hogy akár három más feleséggel

élhetnek egy háztartásban.

Örökösödés esetében a kádi (musz-

lim bíró) bölcsen ítél a Korán

szerint, amikor a fiú örökösök

esetében személyenként egy-egy

részt ad. A nőknek pedig egy felet.

Tehát egy férfi értékével két nő ér

fel. A nomád muszlimok között az

élőlények közül első a férfi,

második a teve vagy a szamár, és

csak azután következik a nő.  

A keresztyéneket a moszlim

arrogancia váratlanul éri, mint az

öngyilkos terrorista testén a
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gyilkos eszköz robbanása. Sem a legnagyobb létszámú egy-

ház, sem a többi nem tud mit kezdeni a XXI. század kihívá-

saival. A szekuláris társadalom mindenesetre tehetetlen. Az

áttérők kijelentik, hogy a Szentháromság számukra

érthetetlen. Viszont egyszerűbb és érthetőbb: „Egy az Isten,

Allah, és Mohamed az ő prófétája”. Azzal „mindenki egyet-

ért” Európában, hogy a keresztyén egyháznak, papjainak és

hagyományainak leáldozott. A keresztyén ideológia utóvéd-

harcot vív. A közös baj egyelőre a konfesszionalizmus

helyébe nem hoz egyetértést. A jövőért aggódó – főleg

protestáns – vezetők keresztyén, iszlám és zsidó közös

tanácskozásokra törekszenek, és toleranciát gyakorolnak.

Amíg a dialógus folyik és tárgyalunk, addig élnek.  

A konfesszionális keresztyén gondolkodás ellenséget

szimatol a másik keresztyén konfesszió képviselőjében. Az

iszlám, a buddhizmus és talán csak idő kérdése, hogy bárme-

lyik ázsiai világvallás rázúdul akár Olasz-, akár

Magyarországra. A nyugati mintájú demokrácia és szabadság

jogállását az ázsiaiak gyorsan alakítják át a kedvükre. Eltörlik

a keresztyén ünnepeket, a vallásközönyt megtörik napi ötszöri

imádkozással, köteles böjtöléssel, zarándoklással, alamizs-

nálkodással. A törvényszegést nyilvános kivégzésekkel

sújtják. Az egyetemeiken (metresze) egyetlen könyvből, a

Koránból vezetnek le filozófiát, társadalmi rendet, jogot és

erkölcsöt. „Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében”

hozzák meg kemény ítéleteiket. Óriási a kockázat közvetlenül

velük szemben védekezni a megrendült keresztyén értékek

pozíciójából. Fennmarad-e Európában a keresztyénség? Az

európaiság és a keresztyénség fennmaradása azonos téma. 

Társadalmi elismertség 

Róma kulturális központja a Campidoglio tér, ahol

nagyszerű reneszánsz palotában az utóbbi 150 éves

képzőművészeti remekműveket őrzik. Egy olasz baptista

prédikátor fia, Paolo Paschetto (ejtsd pászketto), maga is

mély hitű ember, a leghíresebb történelmi személyiségek

között ábrázolja a nagy szabadságharcos tábornokot,

Giuseppe Garibaldit. Szimbolikus keresztyén művészetét az

értékelők nagy visszatérésnek minősítik a régi keresztyén

művészethez, sajátos bibliai kifejezésmóddal. Három soroza-

tot emlegetnek a képei közül: A „Miatyánk”, a „23. zsoltár” és

az „Apostoli Hitvallás” sorozatokat. Ezen kívül több olasz-

országi templom dekorációit készítette a saját különleges

stílusában. „Az Olasz Köztársaság eredete” sorozatát díjazták,

még a németalföldi művészek között is kiválónak tartották az

olasz művészt, aki protestáns nézeteit oly megkapóan volt

képes kifejezni. 

A közel hatvanmilliós állam lakosságának legnagyobb

része a Római Katolikus Egyház híve. A lakosság politikai

nézeteit tekintve sokan vallják magukat „baloldalinak” – még

olyan időszakra is visszatekinthetünk a közelmúltban, amikor

szinte azonos volt a protestáns vagy gyülekezeti elkötelezettség

a baloldalisággal, de ennek Olaszországban soha nem volt

feltétele az ateizmus. Európa déli, nagy félszigetén úgynevezett

tömegpártot a katolicizmus világnézetének figyelembevétele

nélkül létrehozni nem is lehetett. Alig néhány százalékos a

protestáns közösség, amelyen belül a baptista szövetség csak

töredéknyi. Magasan kvalifikált tagjaik következtében egyrészt

jelentős a társadalmi elismertségük, másrészt ennek ellenére

megbélyegzett szektások. A jelenleg legfeljebb 5000 tagú

közösség ritkán kockáztatja a konfesszionális tanúságtételt. Ha

már itt tartunk, felhozható, hogy az olasz baptistáknak a mai

napig nincs hivatalosan elfogadott hitvallásuk. Szavaik fő célja

nem az „áttérítés”, hanem Jézus Krisztus bemutatása. A hívők

békeszeretete, családi életük tisztasága, rendszeretetük, meg-

bízható munkájuk példás minősítése mellett nem feszítik túl a

vallási érzékenységet.  Néhány prédikátoruk – egészen különös

módon – elég gyakran merített példát a magyar baptisták

életéből. 

A zenetörténelemben igen előkelő helyen álló ország-

ban a „szent zenét” kedvelők érdeklődése szeretettel tekintett

az egykori „vasfüggöny” mögé. Klasszikus egyházi énekek

találhatók gyülekezeti énekeskönyvükben (Innario

Christiano). „Maestro Beharka” neve és orgonaművé-

szetének híre Olaszországba ismert. Torino missziós

központ, ahonnan az olaszul beszélő, de „határon túl” élő

emberekhez rendszeresen küldenek prédikátorokat,

evangélistákat és önkéntesen vállalkozó diákokat. Az ola-

szok szívesen olvasnak hazájukról, ha a világ bármelyik

részén élnek is. Nagy a gyülekezet öröme ilyenkor Svájcban,

Franciaországban vagy Amerikában. Észak-Afrikában

végzett missziójuk színes bőrű hívők kis csapatát is létre-

hozta. A „határon túliak” gyülekezeteiben messzire hallat-

szik olaszul az ének: „Az egyháznak csak Jézus a fundamen-

tuma…” Ez az énekgyűjtemény több mint 300 ének

négyszólamú kottáját és szövegét tartalmazza. Nagy

érdeklődést mutatnak kis formátumú, informatív lapjuknak,

Il Seminatore. (A Magvető évente hatszor jelenik meg). A

szabadegyházi lapjuk az Il Testimonio. Ezenkívül van ifjúsá-

Innario Christiano, az olasz baptisták énekeskönyve



gi lapjuk, több énekes és szépirodalmi kiadványuk. Nagyon sok

művészettörténeti és archeológiai tanulmányt publikálnak.

A teológiai művelődés az olasz hívők között fontosabb

dolognak tűnik, mint hazánkban. Ennek ellenére őrzik bibliás

nézetüket. A fundamentalizmus ellenére nem fordultak el az

ismeretek megszerzésétől. Rómában hat baptista gyülekezet

van és országos központ (Opera Cristiana Evangelica Battista,

Piazza San Lorenzo in Lucina, 35.). A szolgálatba állításhoz

nem a magas teológiai képzettséget veszik figyelembe.

Elsősorban a képességet kérik számon és az elkötelezettséget

a Szentírás iránt. Igehirdetéseik folyamatos, érthető és logikus

felépítésűek, a szónokaik lelkesen, dinamikusan, hemzsegő

retorikai hibák nélkül beszélnek. 

Pedagógia és migráció

Az 1901-ben alapított teológiai szeminárium helye vál-

tozott, de alapvető nézete nem. Fontos maradt az egy-

háztörténelem kutatása. Paolo Spanu szinte valamennyi

gyülekezet missziótörténelmét megírta. Az evangelizációt

Saverio Guarna, egy jogvégzett lelkipásztor vezeti. Egy

amerikai teológiai tanár Vicenzában 1962-ben szervezett

gyülekezetet. Az angol nyelv iránti fokozott érdeklődés

kielégítésére több angol nyelvű óvodát és alapiskolát nyitot-

tak. A kicsinyeken kezdik az idegen nyelv oktatását, és a

felsőfokú iskolákból jó beszédkészséggel bocsátják el a

diplomásokat. A Szentírás történeteit a gyermekek életkorának

megfelelően tanítják.    

Olasz testvéreink jól szervezik a segélyezési prog-

ramokat, jelentős befektetésekkel, amelyekhez természetesen

nem a „Szentlélek Bank” fölmérhetetlen gazdagsága szolgál-

tat financiális alapot, hanem a gyülekezetek áldozatkészsége.

Megtalálják környezetükben a rászorulókat, és áldozatos

támogatásukkal segítik őket. Az emberek nem maradnak a

kényszerlakóhelyeken, tákolt viskókban. A Nápolytól 110 km-

re délre fekvő Bisaccia város betelepült menekültjeit a kis

helyi gyülekezet tagjainak manuális segítsége juttatta otthon-

hoz. Nem alamizsnával vagy bankkölcsönnel, hanem azzal

operálnak, aminek bázisa a jó szándék és saját környezetük

alapos ismerete.

A Szolgatárs 2007. 2. számában (7–15. o.) ismerteti egy

kelet-szíriai feltáráson kutató olasz archeológusok ered-

ményeit. Ebla 15 ezer ékírásos könyvtárának értékelése több

évtized óta tart. Talán arra is alkalmunk nyílik, hogy megis-

merjünk részletesebben a hazai és gyülekezeti köreinkből

származó ismertetéseket. A nagyszerű lelőhelyen az olasz

archeológusok további feltárható értékeket remélnek, hogy

gazdagítsák az ószövetségi ismereteink anyagát. Az ered-

mények jobb megismerést ígérnek, de semmi olyant, amivel

akár a héber, akár a keresztyén biblicitás sérülhetne, vagy

éppen a revíziója válna szükségessé.  

Nem csak egyik-másik szabadegyházi felekezetre

jellemző a tisztult teológiai gondolkodás. Nem csupán kog-

nitív és spekulatív eszközökkel fejezhetők ki gyümölcsöző

teológiai gondolatok. Az egyik elismert valdi (protestáns)

egyetemi tanár korán, már a hatvanas években reagált a

német protestánsok között támadó „Isten halott teológiára”

[Dr. prof. Paolo Ricca: La „morte di Dio”. Una nuova teoló-

gia? (Az Isten halála. Egy új teológia?) Torino, Claudiana,

1967]. Az olasz protestáns tudós a kérdésre határozottan

nemleges választ adott. 1989-ben az EVT budapesti tanács-

kozásán szintén jelen volt. Később kifejtette, hogy a keresz-

tyén egység teljesedése ügyében a legnehezebben megold-

ható ökumenikus problémák egyike a pápaság elleni oppozí-

ció, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az olasz teoló-

giai tanárt Németországban a bibliai igehirdetéseinek elis-

merésére magas kitüntetésben részesítették 2010 nyarán

(„Bester Predigtpreis”, az evangélikus Landeskirche

püspökeitől). 

A teológiai nézetek értéke nem elefántcsonttoronyban

mutatható ki, hanem a rászorultak iránti gyakorlati szeretet

megnyilvánulásai keretében, a „samariai úton”. A szociális

gondozás roppant áldozatos munka, de vállalják és

igyekeznek Krisztus ügyének megnyerni a bevándorlókat,

frusztrált, ideges embereket és ellenséges érzületűeket.

Sokszor fordítanak időt, pénzt és adnak jó tanácsot tájékozat-

lan embereknek, hogy könnyítsék a beilleszkedésüket a szá-

mukra idegen és tanítóik által hamisan ismertetett keresztyén

világban. 

Az olasz pedagógusok kiváló képességeit az alapfokú

képzésben mind a hazai, mind a külföldi iskolákban nagyra

értékelik. A középfokú képzésben működő tanároknak szintén

jelentős belföldi és nemzetközi tekintélyük van. Az olasz

oktatók a befogadó nemzet nyelvén kifogástalanul beszélnek.

Egyes olasz „pap-tanár” féltucatnyi idegen nyelvet ismer, az

oktatásra nagyon jó alkalmasságot tanúsít. Amikor egy eset-

ben az ószövetségi héberben egy amerikai tanár osztálya igen

gyenge eredményt ért el, az olasz oktató jó színvonalra hozta

fel a csoportot. 

*

A szerző igyekezett nem túlságosan terhelni nevekkel és
évszámokkal olvasóit, akik esetleg visszariadnának a lexikális
adatok tömegétől. Viszont szeretné írásában bemutatni az
olasz testvériség erőfeszítéseit Isten országa és az evangélium
terjesztésében. Adjon Isten másoknak is minél több áldott és
munkára lelkesítő tapasztalatot, ha egyszer alkalmuk nyílik
látogatást tenni Olaszországban!
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