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Jegyzetek az orosz kereszténység
millenniumáról

Nem az orosz ortodoxiáról van csupán szö ebben az írásban, hanem az orosz kereszténységről.Arról,
amely most ezer éve, tehát még az 1054. évi nagy egyházszakadas előtt született meg az orosz földön,
és amelyből - jóllehet az ortodoxia mindmáig megtartotta a maga prioritását és számbeli túlsúlyát 
több más keresztény hajtás is nőtt ki. Az ünnepségek sorozatát a konstantinápolyi patriarchátus, az
európai ortodoxia anyaegyháza nyitotta meg a február végén Konstantinápolyban rendezett
nagyszabású ortodoxközi ünnepséggel. s a sorozat a júniusi moszkvai ünnepségekkel zárult. A nem
ortodox egyházak megemlékezéseit a külföldön élő ukrán görög katolikusok július 8- 10. között
Rómában rendezett jubileumi ünnepsége zárta, amelyen részt vett Il. János Pál pápa is. Az
ökumenikus megemlékezések közül külön megemlítjük a Budapesten május IS·én tartott ortodox
főpapi liturgiát, amelyet a moszkvai patriarchátus küldötteként Variaam volhyni és roveni érsek
celebrált, valamint a május l 7-én rendezett ökumenikus ünnepi gyűlést. Mindkettőnrészt vettek az
összes hazai egyházak és vallásiközösségek reprezentánsai. Ki kell emelnünk azt az örvendetes tényt,
hogy az ünnepi gyűlésen a hazai keresztény ökumené a legmagasabb szinten képviseltette magát.

Hasonlóan magas szintű küldöttség képviselte a magyarországi egyházakat és vallási közösségeket a
moszkvai jubileumi ünnepségeken is június 4-12. között. A zagorszki Szent Háromság Lavrában
június 6-9. között tartott Helyi zsinaton 270 küldött vett részt. A moszkvai patriarchátus az
ünnepségek egész időtartamára Moszkvaegyik legnagyobb szállodáját bérelte ki a zsinati tagok és a
vendégek részére.

A jubileumra a lehető legalkalmasabb szovjet belpolitikai légkörben került sor. Érezhető volt ez
nemcsak a jubileumi ünnepségeken. hanem a Helyi zsinaton is.

Az októberi szocialista forradalom óta az orosz ortodox egyház helyzetének alakulása a szovjet
államban nem volt mindig egyenletes. Az állam és az egyház viszonyában lényeges javulás 1943-ban
következett be, amikor az orosz ortodox egyház hazafias magatartása láttán az állam szamos,
korábban bezárt templomot visszaadott az egyháznak, hoZZájárultaz új patriarcha megválasztásához,
teológiai akadémiák és papnevelő szemináriumok újbóli megnyitásához, az egyházi sajtó újraindítá
sához. A kapcsolatok normális fejlődését egy időre megakasztotta Hruscsov és Brezsnyev politikája.
Azóta tucatjával alakultak új egyházköZségek, az egyház további templomokat kapott vissza,és három
történelmi nevezetességűkolostort vehetett újra birtokába, köztük a moszkvai Danüov kolostort,
amelyben most folyamatban van a patriarchátus egyházigazgatási központjának a kialakítása.
Negyedikként éppen a Helyi zsinat idején szolgáltatta vissza az állam a legrégibb orosz egyházi
intézmény, a kijevi barlangkolostor jelentős részét.

Ebben a rendkívül kedvező légkörben kezdődtek meg az orosz kereszténység millenniumi
ünnepségei június 4-én, a moszkvai Úrjelenése patriarchai katedrálisban tartott főpapivirrasztó esti
hajnali istentisztelettel, majd másnap, vasárnap, június 5-én folytatódtak ugyanabban a templomban
főpapi szent liturgiával.

Az orosz ortodox egyház Helyi zsinata a zagorszki Szent Háromság Lavrában Pimen, Moszkva és
egész Oroszország patriarchájának elnöklete alatt június 6-tól 9-ig tartott.

A Helyi zsinaton kilenc referátum hangzott el, s azok mindegyikét nyílt és élénkvita követte. Mind
a referensek, mind a felszolalök több kérdésben éles bírálatot mondtak egyik-másik jelenségről,

állapotról.
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Elsőként Fi/aret kijevi és galiciai metropolita, Ukrajna exarchája ismertette az orosz ortodox
egyház történetét kezdettőlfogva napjainkig: a sokszor küzdelrnes, megpróbáltatásokka! teli múltját
és reményt keltő jelenét. Megemlékezett a középkori és újkori orosz szemekről és más lelki
nagyságokról, akik mindig a legjobbkor tűntek fel, hogy kivezessék egyházukat nehéz helyzet éből.
Szölt arról, hogy az orosz kereszténység millenniumának megünneplésére a szovjet társadalom
demokratikus megújulása idejében kerül sor, s ez optimizmussal tölti el az orosz ortodox hívő

tömegeket.
Ezt követően a Helyi zsinat - a }uvenálij kruticai és kolonmai metropolita által felolvasott

szinódusi előterjesztés alapján - kilenc újabb orosz szentet kanonizált. Rövid, de igen szép és
megragadó szertartással sorolta a szentek közé: DmitrijDonszkoj moszkvai nagyfejedelmet ( 1350
1389), akinek vezérlete alatt győzték le 1380-ban az orosz hadak a mongol- tatár sereget a kulikovói
ütközetben; Andrej Rubljov szeritéletű ikonfestőt (1360-XVI. század első feléig); Maxim Grek
görög származású teológust és filozófust ( 1470 - 1556 ), a szent szövegek szlávra fordítóját, az orosz
nép felvilágosítóját; Makárij moszkvai metropolitát (1482 -1563), az orosz egyházi könyvek
összegyűjtőjét, helyi zsinatok kezdeményezőjét; Paiszij Velicskovszkijt ( 1722 -1794), a moldvai
Neamt kolostor archimandritáját, a sztareci hagyomány felújítóját orosz földön; Szentpétervári
Xénid; (1732-XIX. század kezdetéig), a .Krisztusért balgatagok" ősi aszkézis folytatóját; Ignatij
Brjancsaninou teológust (1807-1867), a lelki józanság és az önmegtagadás hirdetőjét;Amvroszij
Grenkov optyinai sztarecet (1812-1891), akihez gyakran folyamodtak lelki tanácsokért az orosz
szellemi élet nagyjai (Dosztojevszkij, Szolovjov, Tolsztoj és mások); és Feofdn Govorov szeritpéter
vári teológiai rektort (1815 - 1894), aki későbbi életét avisenyi remetelakban töltötte.

Talán a legizgalmasabb Vladimir rosztovi és novocserkaszki metropolita, a patriarchátus ügyveze
tőjének referátuma volt. Ebben áttekintette nemcsak a közelmúlt és a jelen eseményeit, hanem - a
korábbi gyakorlattól eltérő mödon - több érdekes statisztikai adatot is közölt az orosz ortodox
egyház életéből. Ezek közül a legmeglepőbb az volt, hogy az 1971. évi Helyi zsinat óta eltelt 17 év
leforgása alatt az orosz ortodox egyházban több mínt 30 millió keresztelés volt, ami hozzávetőlege
sen évi egy és háromnegyed milliót jelent. Ez azért több mint meglepö, mivel a hivatalos statisztika
szerint az orosz ortodox egyházban 1966-1986 között a keresztelések száma évi egymillióról
haromnegyed millióra csökkent. (Fáklya 198&'10.sz.) Minthogy a hazai egyházi sajtó is ismételten
közölt részletes statisztikai adatokat az orosz ortodox egyház szervezetéről, lelkészi állományáról, itt
csak jelzésszerűen említem meg, hogy a 76 egyházmegyében közel hétezer egyházközség működik.

Ennek megfelelően az egyházban 74 főpap (rnetropolíta, érsek és püspök), közel hétezer pap és
mintegy hétszáz diakonus teljesít szolgálatot. A jelenleg működő 21 kolostorban közel 1200
szerzetes és apáca él. A teológiai és papnevelő tanintézetekben kétezer kispap tanul.

Vladimir metropolita nyíltan kijelentette azt is, hogy a patriarchátus központi ügyvezetése korsze
rűsítésre szorul. Szélesítenikell a katekizációs munkát és az egyházi tájékoztató szolgálatot.Az utóbbihoz
növelní kell az egyházi kiadványok példányszámát. Az egyházközségekben a lelkipásztoroknak meg
kellene osztaniuk a pasztorális és karitatív feladatokat az arra alkalmas világiakkal. szükség van további
otthonokra a kiérdemesült, idős papok számára. Centralizálni kell az egyházi épületek karbantartási
munkálatainak irányítását. Végül, kedvezőbb feltételeket kell teremteni az ikonfestők és restaurátorok
képzéséhez. főleg a kolostorokban. A metropolita kifejezte meggyőződését, hogy az országban kialakult
új légkör,és különösképpen a megünnepelt millennium új lendületet ad majd a vázolt időszerű feladatok
megoldásának és az egyházi élet további kibontakoztatásának.

Fi/aret minszki és belorussziai rnetropolíta, a patriarchátus külügyi osztályának elnöke rövidített
formában ismertette a nyomtatásban is megjelent és szétosztott referátumát az orosz ortodox egyház
ortodoxközi és interkonfesszionális kapcsolatairól. A metropolita utalt arra, hogy ezeket a
kapcsolatokat az orosz ortodox egyház az alkotó nyűtság, a "glasznoszty" jegyében fejleszti tovább,
ami kétségkivül növeli az iránta való bizalmat és testvéri érzületet más egyházak részéről. Ezeket a
kapcsolatokat mindig igyekszik felhasználni az általános emberi érdekek: a világbéke és a
környezetvédelem, a teremtés megmentése közös ügyének vállalására és szolgálatára. Meggyőződése
szerint a keresztény egyházak szerepe a népek közöttí bizalom építésében mindinkább bővül és
fokozódik majd, míndaddíg, "amíg meg nem valósulnak az igazságosság, a testvériség, a szabadság és a
kölcsönös szeretet eszményei a közös Mennyei Atya gyermekei között".

Alekszij leningrádi és novgorodi metropolita - az Európai Egyházak Konferenciájának elnöke -,
referátumában ismertette az orosz ortodox egyház békeszolgálatát, amelyet az apostoli hagyomány
ból reá háruló kötelességének nevezett.
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Pitirim volokolamszkí és jurjevi metropolita, a patriarchátus kiadói osztályánakvezetőjeáttekintést
adott a kiadói osztály egyre inkább szerteágaZó tevékenységéről,amely nem pusztán a nyomtatásban
megjelenő kiadványokra terjed ki, hanem fotö-, fílm-, díapozítív-, videokazetta-készítésre, valamint
hanglemezgyártásra is. Ó is hangsúlyozta azonban, hogy elégedettségre még nincs ok, különösen a
kiadványok példányszáma tekintetében.

Alekszander dmitrovi érsek, a Moszkvai Teológiai Akadémia és Szeminárium rektora, az oktatási
bizottság elnöke a teológiai és lelkészképzés helyzetét elemezte. Az. 1971. évi Helyi zsinat óta a két
akadémián és három szemináriumban közel II ezer papjelölt szerzett képesítést, s ezen felül az
akadémiákon 487 teológus szerzett kandidátusi, 20 magiszteri és 9 doktori fokozatot. A hittudo
mányi képzés további fejlesztése érdekében szükség lenne azonban további szemináriumok
megnyitására. Kötelezni kellene a megyéspüspököket, hogy a szemináriumokba küldendőpapjelölt
jeiket aláposabb előkészítésben részesítsék. A teológiai oktatás és továbbképzés színvonalának
további emelését szolgálhatná egy közös hittudományi központ létesítése, külön akadémiai
folyóiratok kiadása és szorosabb kapcsolatok kiépítése, közös konferenciák rendezése a teológiai
tanintézetek között.

Alekszander érsek elképzeléseit támasztotta alá Kirill szmolenszki és vjazmai érsek hozzászólása.
Kirill érsek azt a gondolatot fejtette ki, hogy a szemináriumok oktatási profilját a gyakorlati lelkészi
munkára való felkészítés jegyében kellene kialakítani, az akadémiákét viszont úgy, hogy elméleti,
tudományos-kutató teológiai munkára készítsék fel a hallgatókat.

A Helyi zsinat fő eseménye az orosz ortodox egyház új szervezeti szabályzatának megvitatása és
jóváhagyása volt. A tervezetet Kirill érsek terjesztette a zsinat elé. Az. új tervezet egyrészt az ősi

kánonok, másrészt az 1917-18. évi Helyi zsinat határozata alapján készült. A társadalmi átalakítás
szellemében kidolgozás alatt álló új állami kultusztörvény megszavazása esetén lehetőségnyílik az új
szervezeti szabályzat esetleges további módosítására is. Osztatlan lelkesedést váltott ki a szervezeti
szabályzatnak az a tétele, mely szerínt a moszkvai patriarchátus és annak valamennyi intézménye
polgári jogképességgel rendelkezik. A Helyi zsinat az új szervezeti szabályzatot egyhangúlag
elfogadta, s ezzel az törvényerőre emelkedett.

A reformátumok meghallgatása, megvitatása és tudomásulvétele után, a Helyi zsinat 19 határoza
tot hozott és 10 dokumentumot fogadott el. Az. utóbbiak között van egyebek között egy-egy ÜZenet
az ö-szertartasüakhoz, az emigráns orosz ortodox szakadárokhoz, a világ összes keresztényeihez és az
ENSZ harmadik rendkivüli leszerelési közgyűIéséhez.Egyház- és nemzetközi jelentőségűaz utolsó
dokumentum: Az orosz ortodox egyház Helyi zsinatának nyilatkozata a jelenkor életbevágó
problémáiról. Szó esik ebben az atomfegyverek betiltásáról, a világűr katonai célokra való
felhasználásának kizárásáról, a természetvédelemről, a helyi háborúkról, az éhínségről, a faji
megkülönböztetésról, a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokról, a fejlődő országokeladósodásá
ról, az írástudatlanságról, a kábítószerélvezetről, az alkoholizmusról stb. A Helyi zsinat állásfoglalását
az említett problémák megoldását illetően - érzésem szerint - a következő kulcsmondata
határozza meg: .Elfogadva az új politikai gondolkodás alapelveit, mi is megerősítjük az általános
emberi erkölcsi értékek elstJbbségéta nemzeti és nemzetközi élet valamennyi szférájában, s ebből

kiindulva azt a következtetést vonjuk le, hogy nukleáris korunkban nem szabad lennie olyan
politikának, amely önös érdekeken és erőszakon alapszik".

A Helyi zsinat június 1O-én, a moszkvai Nagyszínbázban rendezett ünnepi gyűléssel zárult,
amelyen az egyháziakon kivül szarnos magas állású politikai személyiség is megjelent, köztük Raisza
Makszímovna Gorbacsova. Ugyanaznap este felejthetetlen díszhangverseny volt a Nagyszínházban
hét kórus és öt zenekar részvételével.

A moszkvai ünnepségeket a június 12·én, vasárnap tartott szabadtéri főpapi szent liturgia zárta le,
amelyre a moszkvai Danilov kolostor falai között került sor az orosz Szent Szinódus tagjainak és
valamennyi jelenlevő ortodox küldöttség vezetőinek részvételével, a rangidős egyházfő, Ignátiosz
antióchiai patriarcha vezetésével, az összes egyházi delegációk, valamint többezres hívő tömeg
jelenlétében.

Az. ünnepségek június 13-16. között tovább folytatódtak egyidejűlegKijevben, Leningrádban és
VladimiriJan, majd ezt követően az orosz ortodox egyház valamennyi egyházmegyéjének püspöki
székhelyein.

Befejezésül - az Athénban megjelenőO Efimeriosz című egyházi folyóirat nyomán - utalok egy
nyugatnémet lap tudósítására az orosz kereszténység millenniumi ünnepségeiról. Az. orosz ortodox
egyháznak - írja a lap - nincs joga propagandát kifejteni. Helyesen jegyezte azonban meg egy orosz
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pap, hogy az orosz ortodox egyház propagandája éppen abban rejlik, hogy nem fejt ki propagandát.
Erejének egyedüli forrása az általa őrzött hagyomány és a hagyomány hordozóinak az a meggyőző

dése, hogy azt senki nem teheti tönkre. Az orosz ortodox egyház jelenlegi helyzete arról tanúskodik
az egész keresztény világ előtt, hogy valamely egyház ügyének sikere vagysikertelensége nem azon
mülík, hogy a világi környezete azt az egyházat hivatalosan mennyiben ismeri el. Mert az egyház
ügyének sikere vagysikertelensége attól függ, hogy Jézus Krisztus él-e a hívek szívében.

Alekszander Nyezsnij

"Moszkva nekünk nem parancsol ..."

Kirov városának pravoszláv hívői, élve alkotmányos jogukka1, ragaszkodnak ahhoz, hogy hivatalosan is
alapíthassanak egy második valIásközösséget. Ki és miért akadályozza őket ebben?

Jurij Karacsarov, akirovi megyei pártbizottság titkára érvelésükre, miszerint nincs semmiféle
törvényes alapjuk megtagadni a második kirovi vallásközösség bejegyzését, makacsul azt hajtogatta:
"Haszontalan!" Samikor az alkotmányra és a törvényre hivatkoztunk,Jurij Grigorjevicsbőlkirobbant:
"Ez az utasítás! Önök lázít ják a hívőket!"

1962-ig Kirovban két pravoszláv vallasközösség és a Fjodorov meg a Szerafimov templom
működött. Összhangban az akkori hivatalos állásponttal, vagyis azzal, hogy a már közelgö
kommunizmusba hívők nélkül, vagylegalábbis nagyon kevés hívővel kell "beérkezni", 1962-ben a
Fjodorov-templomot bezárták, közössége feloszlott. A templomot lebontották. Úgy tervezték, hogy a
helyén emlékművet állítanak a város hatszáz éves éVfordulójára. Ez a nemes gondolat egyelőre egy
otromba betontáblában testesül meg, mely alatt tokocska nyugszik, benne üzenet az utókornak.
Őszintébbés erkölcsösebb lett volna egy cédulát elásni a parton, egyetlen szöval: "Bocsássatok meg!"
Hiszen nem tudtuk megmenteni a vjátkai vidéken sem a Fjodorov-templomot, sem a 17. században
épült és elképesztő pompájú székesegyházat, sem azt a csodálatos templomot, melyet a mült
században emeltek, sem az orosz építészet sok más gyönyörű alkotását. .. Es nem az üzenetért lesz
hálás nekünk az utókor, hanem azért az őszinte és buzgó tevékenységért. mellyel megpróbáljuk
megőriznia történelmi és régészeti emlékeket a pusztítástól, a tavakat és folyókat a szennyezéstöl, az
erdőket a felesleges irtástól.

Huszonöt évvel ezelőtt egy éjszaka a Fjodorov-templom eltúnt a föld színéröl, s azóta a hívők a most
már egyetlen működő Szerafimov-templomot látogatják. És alighanem ugyanattól a naptól kezdve
próbálkoznak, hogy visszaszerezzék, amit elvettek tőlük: egy második vallásközösséget, Ez év február
IS-én a vallásközösség alapítói egy minden tekintetben kidolgozott kérvényt és listát nyújtottak be a
kerületi, városi és megyei végrehajtó bizottságoknak; július IS-én pedig táviratot küldtek panaszukról
a Szovjetunió legfőbb ügyészének. Szám szerint ez volt a kirovi hívők negyvenkettedik beadványa
Moszkvába.

Vajon ez a fajta kitartás tetszik-e a városi és megyei hatalmaknak? Tetszik-e nekik az a levél, amelyet a
Moszkovszkije Novosztyi szerkesztöségébe juttattak el, kétezer aláírással? No és beadványuk az SZKP
KB főtitkárához, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökéhez? Ne is folytassuk tovább: persze hogy
nem tetszik! "Megterhelik a szovjet postát" - tett szemrehányást a hívőknek A. Salaginov, akirovi
mewei vallásügyi tanács megbízottja.

O, mennyire megértem a megbízott őszinte fájdalmát szovjet postánk miatt, mely kénytelen
továbbítani a fővárosba minden ideológiailag maradi és káros ostobaságot! Hogy visszakívánhatja ő

azt az időt, amikor az égető szociális problémák kedvelt megoldási mödszere a tiltás, hatalmi vétó
volt, amikor a nép véleménye csak díszlet volt néhány főszereplő színházában, amikor amegye
.Oíümposza" magát egészen egyszerűena törvény fölé helyezte ...

Kirovban több mint négyszázezer lakos él; templom pedig csak egy van. (Az összehasonlítás végett:
Moszkvában negyvennégy pravoszláv templom működik, Kosztromban háromszázezer lakosra hat
jut.) A hívők és a helyi hatóságok között nem csöndesedik a heves vita. A hívők egy emberként
hangoztatják, hogy a templom, különösen télen, ünnep- és szabadnapokon zsúfolásig telve van. "A
kezünket sem tudjuk felemelni, hogy keresztet vethessünk" - panaszkodott Jekatyerina Noszkova
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