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A rádióból keleties hangzású zene szól. Szófia szép hosszú főtérének

felső végében bizánci-kupolás keresztény templom áll, az alsó végében
'pedig igazi "dzsámi": működő mecset,' minaréttel. És mindezek fölött a
Vitcsa kétezer-rnéteres csúcsai. Mert hát a bolgár fővárosnak nincsen fo
lyója, legfeljebb patakjai vannak; de van egy magas hegysége, és a csú
csok oly közelről néznek be az utcákba, mint Budapesten a Szabadság
hegy. Magától értődik tehát, hogy a forró nyári hétvégeken a fővároslak

jelentős részben a Vitasán tanyáznak. Vasárnap, június Ifi-án, kivétele
sen mégis más a helyzet. Jó néhányan lemondanak a kirándulásról egy
éppen .nem mindennapos vallási élmény kedvéért, hogy tanúi lehessenek
két orthodox egyházfő találkozásának. J. Benediktosz jeruzsálemi pát
riárka jár látogatóban Kiril bolgár pátriárkánál, és együtt mondják a
liturgiát a "Nyevszkij Szent Sándor" tiszteletére emelt hatalmas székes
egyházban.

Nagy, csendes tér közepéri emelkedik a dóm a város egyik legmaga
sabb pontján. Közvetlen közelében áll az ősi Szent Szófia székesegyház,
amely a főváros nevét adta. Puritán, vakolatlan téglaépület. meszelt
belső falakkal. Még Justinianus bizánci-római császár idejéből való, és
mecsetként vészelte át az ötszázesztendős török uralmat. De ma is él, fo
lyik benne istentisztelet, noha a nagy szertartásokat már az új kated
rálisban rendezik.

Reggel idejekorán ott vagyok, így még ülőhelyet is találok magam
nak az egyébként padtalan templomban a kéttucatnyi szék egyikén, köz
vetlenül az ambó, a márvány szószék tövében. Kilenc órakor megkon
dul a dóm tizenkét harangja, de nem egyenletes kongással, hanem abban
a felejthetetlen összevisszaságban, amelyet oly jól ismerünk lVluszorqsz7dj
"Bori.sz Godunov"-jából. A főpapok bevonulnak. A bolgárok főpapja

hófehér hajú és szakállú férfi; fején pátriárka-méltóságának jelvénve, a
gyémántkereszttel ékes fehér "buló" (fejkötő). Jobbján jön a jeruzsálemi
vendég: méltóságrteljes, de kissé ernyedt tartású, bánatos arckif'cjezésű

görö-r, őszülő hosszú hajjal és szakállal. Arany kereszttel kezében osztja
az áldást, sötétvörös uszályát egy alszerpap hordozza. A főpapok födet
len fővel ' alázatosan megcsókolják az Üdvözítő és a Szűzanya lábát a
márvány képfal nagy ikorriain. aztán belépnek az oltárhoz a középső,

"királyi" ajtón, amelyet elfüggönyöznek mögöttük. Míg ők magukra öl
tik a miseruhákat, egy pap egy segédkezővel elimádkozza a zsolozsma
déli imaóráiát. Aztán úira kitárul a szentély ajtaja, és az egész papság a
templom közepére vonul, a kupola és a nagy csillár alá. Most látom csak,
mekkora koncelebrálás lesz: két pátriárka, tíz püspök és hét áldozópap
misézík együtt. Minthogy a keleti püspökök nem süveget viselnek, ha
nem koronát: tízenkét koronás fő, a jeles vendég és öt híján az errész
bolgár orthodox püspöki kar. Kíril pátriárka fején arany korona csillog.

A liturgia [óval tovább tart két óránál, de pompája láttán megáll
számunkra az idő. A karzatori négyszólamú vesveskar énekel, a közős

könyörgéseket három szerpap felváltva vezeti. Ö-eQyhá7i-vzláv nyelven
folyik az egész, csak a [eruzsálemi vendég énekli görögül a főmisézőre

tartozá szöveceket, A nagy istenszolzálat közül kiemelkedik a "három
szor szent" ének, amely közben a két pátriárka főpapi áldást oszt. Az
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áldásuk valóságos szent tűzijáték, jobbjukban a háromágú, baljukban a
kétágú gyertyatartó, égő gyertyaszálakkal. Szép a felajánlási körmenet,
a "nagy bemenet". Benediktosz p-átriárka átveszi a szerpap kezéből az
áldozati kenyeret, és fennhangon megemlékezik bolgár főpap-társáról,

Kiril viszont a kehellyel kezében jeruzsálemi tiszttársa nevét említi. Az
utolsó vacsora igéit csak a vendég énekli, görögül. A Miatyánk az- ezer
főnyi tömeg ajkáról hangzik el, érezhető. áhítattal. Sokan le is térdelnek.
A szertartás végén a két pátriárka üdvözlő beszédben köszönti egymást.
Benediktosz ajándékot is hozott: ékszertokban egy fehér ködarabot Jé
zus jeruzsálemi szent sírjából. Ezen a liturgián a hívek közül senki sem
áldozott, de az eucharisztia ezerény pótlékaként "eulogiát" kapnak, meg
áldott kenyérdarabkákat, amelyeket egy pap fogyhatatlan mennyiségben
oszt szét közöttük. Egy másik pap a jeruzsálemi ajándékot mutatja; so
kan megérintik, vagy épP€7J. meg is csókolják. Végül távoznak a főpapok.

A vendéget egy-egy papnövendék védi jobbról-balról a tömeg szorítása
ellen.

Az ünnepségen ihiába kerestem volna a katolikus egyház képvise
lőit, noha - mint orthodox részről hallottam - az ilyesféle alkalmakra
meghívást szoktak: kapni. Tartózkodásuk azonban nagyon is érthető. A
bolgár orthodoxok hatmilliós tengerében az állandó lemorzsolódás vesze
delme fenyegeti az alig hatvanezer katolikust, már csak szétszórtságuk
és a vegyes házasságok miatt is. Az ökumenikus közeledés látványos meg
mutatása nem-kívánatos következményekkel járhatna az egyszerű ,hívek
,körében.

A következő vasárnap kisebb arányú püspöki liturgián voltam
ugyanott, az orthodox székesegyházban, Ezúttal húsz világi hívő áldo
zott, köztük egy férfi is. Jóltudom, hogy a hívő nép lelkipásztori ellátása I

elsősorban nem a nagy székesegyházakban. történik - nálunk sem, K,e
leten sem. A kisebb templomokban bizonyára jobb az arány. De min
denesetre láttam jólöltözött férfiakat és nőket orthodox szokás szerint
gyertyát gyújtani és elhelyezni a templomokban álló kandelláberekre. Az
említett püspöki Iiturgián különben szeritbeszéd is volt. A szónokló püs
pök a moszkvai pátriárkátus helyreállításának ötvenedik évfordulóját
méltatta. A beszéd hallgatása közben vettem észre, hogya keleti püs
pöki miseruha - a "SzakkOISZ" - szegélyén az ószövetségi előírásnak:

megfelelően, apró csöq~ők vannak, és az erőteljesebb mozdulatokra ked
ves, halk hangot adnak, amely a távoli szánkő-qsilingelésreemlékeztet. ..

Június 20-án, az Oltáriszentség ünnepén, bizánci-szláv szertartású
katolikus főpapi liturgián vettem részt a sarutlan kármelita apácák és az
Oltáriszentségről nevezett nővérek közös kis. kápolnájában. Mind a két
női szerzetescsalád a keleti szertartást követi. A koncelebrált szentmise
~a pápa nevének említésétől eltekintve - ugyanúgy folyt le, mint
nagyobb arányú orthodox hasonmása. Nemhiányzott az égő gyertyákkal
adott pompás főpapi áldás sem. Kiril Kurtef püspök, a maroknyi nyáj

. pásztora, szeritbeszédében megemlékezett az 1938. évi budapesti eucha
risztikus világkongresszusról is, és említette XII. Pius meg XXIII. János
pápa nevét. A liturgiát követő szerény reggelín összetalálkoztam az utób
bi pápa boldoggáavatásának ügyintézőjével, egy római ferences atyával,
aki épp ott tartózkodott, Abban a kis szobában ültünk együtt,.amely az
áldott emlékű pápa dolgozószebája volt apostoli vízítátqr korában. Ké
sőbbi munkájának színhelye, az egykori apostoli delegatúra épülete je
lenle;g világi célt szolgál; így nem volt módom belülről megtekinteni.
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Oly szerenesés voltam, hogy egy metropolita (orthodox megyéspüs
pök) is fogadott vidéki székhelyén. Jogi doktor, tanulmányait német
egyetemen végezte 'Hatalmas findzsa törökös fekete kávéval kínált, és
azonnal a keresztények egységének kérdésére terelte a szót, Nincsenek
vérmes reményei. Elősorolta a legfőbb nehézségeket. A teljes egymás
ra-találásig szerinte még évszázadok telhetnek el, talán ezer esztendő is.
Abban egyetértett velem, hogy addig sok imádságra, kölcsönös szeretetre
és főképp alázatta van szükség. Ez az utóbbi - szer-inte is - igen ne
héz dolog.

Egy éjszakát töltöttem a műemlékeiről híres Preobrazsenszki "Urunk
színeváltozásáról nevezett'" or1lhodox monostorában. Az "igumen" (apát)
úr festői fekete öltözékében, mellén drágaköves apáti kereszttel, igen
barátságosan fogadott. Jó ajánlólevelet vittem Szófiából, és a metropo-

.!ita irodája is jelezte érkezésemet telefonon. Magamra öltöttem szerze
tes-ruhám.at,az apát pedig jobbjára állított az esti közös zsolozsmán. AI
dottam lelkem mélyén az Apostoli Szeritszék 1967-ben kiadott "ökume
nikus direktóriumát", amely lehetővé teszi az ilyen baráti részvételt a
nem-katolikusok szent cselekményein. Az ószláv zsolozsmaszövegbőlalig
értettem valamit; a szentolvasót morzsoltam tehát közben. A szigorúan
böjtös vacsoránál az apát meg is jegyezte, hogy szép olvasóm van.

A szerzetesek itt sohasem esznek húst, és napról napra már hajna
lok hajnalán felkelnek zsolozsmázni. Kolostoruk vad sziklák tövében
áll ~gy erdős hegyoldalon; alatta kétszáz méteres szakadék mélyén ka
nyarog a Jantra folyócska. A túlsó hegyoldalról ide látszanak egy másik
kolostor, a "Szvjoeta Trojtsza" (Szentháromság) kupolás tetői. Éjszaka
kísérteties néma csend van. De már négy órakor ébresztenek nemcsak
harangszóval. hanem - keleti szerzetes-szokás szerint - deszka-kopog
tatással is. A joeladó szerzetes, miért, miért nem, Beethoven török indu
lójának ritmusát veri a kongó deszkán.

Később, mint minden Bulgáriát járó valamirevaló túrista, megláto
gattam a világhírű rilai kolostort is. Ez azonban már csak nemzeti mú
zeum: nem folyik benne szerzetesélet, és gyönyörű templomában nem
érzik tömjénillat. A hatóságok szíves örömest életre keltenék, de az
orthodox egyház egyelőre vonakodík, mert a szüntelen idegenjárás bí
zony nem kedvezne a szerzeteséletnek. A helyiségek egy részében ikon
gyűjtemény látható. Csekélység a szófiai nagy ikon-múzeumokhoz ké
pest, de válogatottanszép darabok. Mellettem egy ceyloni házaspárnak
magyaráz az idegenvezető, angolul. Egy francia túrista megszólít: "Az
orthodoxok, ugyebár, imádják a képeket?" "Nem - felelem -, ez alap
talan ráfogás. De a képekben van a világnézetük."

Ha már képekről van szó, hadd említsek meg egy másik bolgár nem
zeti múzeumot is: a bojánai templomot Szófia peremén, a Vítosa aljá
ban. Először az Ullsteín-művészettörténetben bukkantam rá, a bizánci
művészetet ismertető kötetben. Most aztán láthattam a saját szememmel
is ennek a 13. századból való kápolnának falfestményeit, amelyekről óha
tatlanul --'- és nem méltatlan párhuzamként - a padovai Giotto-kápolna
idéződik föl a világjáró szemlélő emlékezetében.

Befejezésül még csak annyit, hogy Bulgária "áhItatos helyei" csak
úgy, mint párjukat ritkító történelmi és művészetí emlékei is, sajnos,
eléggé szerteszét vannak az országban. A barangoló tehát kénytelen-kel

'letlen megalkuszik a lehetőségekkel, és felsóhajt távozóban : "Mennyí
mindent nem láthattarri!" De a sóhajban már benne rejlik az elhatározás
is: "Ha Isten is úgy akarja, még visszajövök."
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