
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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varrónő. Valentyina Csarusina, a kirovi városi végrehajtó bizottság titkára más képet rajzolt. "Vallási
ünnepeken nagyobb a tömeg, mint hétköznapokon. Én egy zsúfolt napon voltam, most nem
emlékszem, milyen vallási ünnep volt, de túlzás azt állitani, hogy nem lehet ki-be jönni! Én például
bementem."

Nem maradt más hátra: mi is meglátogattuk a templomot. A Szernséges Szűzanyaképmása Kazany
városában való megjelenésének ünnepe volt, és bár ezt a vjátkai vidéken nem különösebben tartják,
hétköznap reggel a templom mégis tömve volt, és nem tűnt olyan egyszerűnekbemenni, kijönni. A
szerény Szarafimov-templomban több gyertyát adnak el, mint a hatalmas és jelentős Jelohov
templomban, a moszkvai Pátriarka-székesegyházban; bevételuk majdnem egyforma, annak ellenére,
hogy a ceremónia többet hoz a fővárosban, mint a vidéki központban.

Sajnos nem is olyanritka eset, hogy valamelyik hívő elájul a fullasztó melegtöl, vagy a zsúfoltságban
és tolongásban szerzett töréssel kórházba kell szállítani elsősegélyre. Néha a megboldogultak is
sokáig fekszenek a ravatalon, várva a gyászszertartást, azt, hogy mikor ér véget utolsó földi
sorbanáliásuk. De felfigyelni minderre, és átérezni az emberek fájdalmát csak az képes, akiben eleven
az erkölcsi érzék, melyet még nem békített össze tévesen felfogott szolgálati kötelességével. Ezeket
szem előtt tartva hiába keressük Valentyina Csarusina tevékenységében az elfogulatlanságot a hívők

szükségleteivel, lényeges és jogos kéréseivel szemben. Ha ő, a városi végrehajtó bizottság titkára
tigrisként tud harcolni azért, hogy - már elnézést - a toalett okvetlenül a Szerafimov-templom
főbejáratamellett legyen; ha ő amennyire csak tudta, ellenezte a harangszót, "kispolgári csökevény
nek" nyilvánítva azt; ha ő szándékosan összekuszálja a második vallasközösségre vonatkozó
kérdéseket, akkor hogyan ne vegyük észre mindebben a "vallási érzés rnegsértését", amitől Lenin is
óva intett a vallási előítéletekkel szemben folytatott harcban?

Aperesztrojka legmélyebb gondolata, ha úgy tetszik, az, hogy csak akkor tudjuk kivezetni az ország
gazdaságát a jelenlegi krízis előtti helyzetből. ha a törvénytisztelet és az emberi jogok feltétlen
tiszteletben tartása - többek között a lelkiismereti szabadság joga - abszolút normája lesz
életünknek. Megszegte-e a törvényt a kerületi vagy megyei hatóság; megsértette-e a jogszabályt az
egyház - a feltételezett kihágásokat a megbízottnak kellett ellenőriznie.De A.Salaginov legnagyobb
baja sajnos az, hogy hét éve teszi a dolgát, és hét éve - ahogy ez lenni szokott - csak elrontja azt.
Egész mentalitásával elutasítja az egyházat, számára a hívők létezése kellemetlen, a papok egyenesen
visszataszítöak, Noha hivatali kötelessége lenne támogatni Vjatszkaja Poljana városa hívőinek sokéves
és teljesen megalapozott kérését egy vallásközösség alapításáról; ehelyett akadályozza annak
megvalósulását. Ó lenne köteles törvény elé idézni és rendreutasítani Malmüzs város végrehajtó
bizottságának titkárát, L Pecsatkint, ki egészen belefeledkezik a hívők és papjuk, Alekszej Szuhin
üldözésébe. ehelyett hozzá hasonlóan élvezettel követi nyomon az eseményeket. Meg kellett volna
magyaráznia a városi és megyei végrehajtó bízottságoknak, hogy a második vallásközösség alapítását
semmiféle törvényes alapon nem lehet elutasítani; de ő inkább a helyi hatóság álláspontját fogadja el.
A döntéshozók észjárásának ismeretében nem meglepő a határozat: ,,A pravoszláv egyház új
közösségének alapítása teljesen felesleges ..."

Mellözöm a további események szomorú részleteit: hogyan probalták a hívők a VB határozatának
másolatát megszerezni, hogyan járkáltak hivatalról hivatalra, hogyan utaztak Moszkvába is az
igazságért. Mellőzöm a levelek és táviratok ismertetését, melyek A. Salaginov elmés megjegyzése
szerint "megterhelik a szovjet postát"; nem beszélek Tatjána Uljanceva, a Szovjetunió Legfelsőbb

Tanácsa képviselőjének, a "Vörös Szerszámkészítő" üzem fiatal dolgozójának közömbös válaszáról
sem. Viszont Kirov város ügyésze. Pável Ozsegin magatartása mellett nem mehetek el szótlanul.
Ozsegin a következő tartalmú levelet látta el aláírásával: ,,Avárosi VB határozata nem mond ellent a
fennálló jogszabályoknak ..." Bárhonnan is nézzük, a városi végrehajtó bizottság határozata törvényel
lenes, és az ügyész, a törvény őreként ezt még meg is erősíti! Valójában mi vezérelte Ozsegint
válaszadás közben? A törvény? Az bizony nem. Apárt városi bizottsága és a városi végrehajtó bizottság,
no meg a saját belső, hogy úgy mondjam, meggyőződése, mely a következőképpen hangzott a
szájából: .Míért adjunk alkalmat a hívőknek, hogy terjeszthessék eszméiket? Úgy gondolom, hogy
teljesen felesleges még egy templom a városban."

Törvény, emberi jog, kötelesség - mindez az uralkodó szempont áldozatául eshet. Mindent el
lehet torzítani és minden eltorzulhat a szolgalelkű alárendeltségben. Mégis milyen cél vezérelheti a
kirovi hatóságokat, ha már az ajtót is becsapják a hívők jogos kérései előtt? Mi lehet a célja akirovi
hatalomnak, amikor a vallasközösség alapítását ezzel a lesújtó érveléssel akadályozza meg: na de hát
hol fognak imádkozni? Hiszen az Uszpenszkij-székesegyházat múzeummá alakitották át!
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A Trifonov-kolostor 17. században épült Uszpenszkij-székesegyházában található a megyei ar
chívum. Őrzője kíséretében bementünk. Szomorú látvány tárult elénk! Felemeltük a fejünket, és az ég
kék darabkáít láttuk; a falakról peregtek a palehszkiji mesterek freskói. .Védösísakban járok 
mondta Korcsevszkaja. - Potyognak a téglák. Annyira bánt - sóhajtott. - TÍZ-tizenöt év, és az egész
elpusztul."

A11iíonov-kolostorbéli múzeumot a tervek szerint 1970-ben kellett volna megnyitni. Most 1990
ről beszélnek, de számításba véve a kirovi restauráló műhelyeklehetőségeit,a munkálatok befejezése
nagyon messze van.... Még lehangolóbb képet nyújt a másik építészeti műernlék,a Preobrazsenszkij
kolostor. A Szentháromság-Makarjev templomba egy parányi könyvtárat és egy klubot gyömöszöl
tek be; a klub évente pár alkalommal táncestet rendez. Az összeomlásban lévő Konsztantyin
templomban a városi mentőszolgálat javítógarázsa van. A Trifonov-kolostorban egymás szomszédsá
gában kaphatna helyet a müzeum is, a templom is - ahogy ez a Szentháromság-Szergijev lavraban,
vagy a Kirov megyei Szlobodszkij városában látható.

Az állam és egyház viszonyát szabályozó törvényekben tükröződőlenini normák például megtiltják,
hogy nyilvántartsák az állampolgárok vallásos meggyőzódését. Ehhez képest Karacsarova következő

ket mondja a megyei pártaktíva emelvényéről (a kirovi Pravdában publikált beszámoló alapján
idézem): "Mindenütt személyi nyilvántartást kell vezetni azokról az újoncokról, akik vallásos
családban nevelkedtek ..." Lenin viszont hangsúlyozza: "Egy hivatalnoknak sincsen joga arra, hogy
bárkit is a hitéről kérdezzen. ez a lelkiismeret dolga, amelybe senki se merjen beleavatkozní." Egy
másik jelentésben, melyet szintén közölt a megyei lap, egy visszatérő felhívássallehetett találkozni:
ismerni kell a hívők pontos lakcímét, és helyi illetőség szerint nyilván kell tartani őket.

Emlékeztettem Karacsarovot arra, hogy .Az állam lehetövé tette, hogy a Danyilov-kolostort átadják
az orosz pravoszláv egyháznak." "SzóvalMoszkva így'" - felelt nyersen, és rideg válaszának megvolt a
maga értelme. Maguk ott, Moszkvában, intézhetnek, amit akarnak; de ha mi itt, Kirovban azt mondjuk:
"nem", akkor ki is tartunk mellette. (Moszkovszkije Novoiztyi, 1987. 0.8.16.; rövidítve)

(Vig Mónika fordítása)

BALlA D. KÁROLY

Felszakadt stigmák
Pilinszky halálára

Agyam roncstelepén
kényszerű jel:
egy mélyre fulladt fájdalom
érezbettJvégyötri önmagát.

(Csukott tenyered zárójelei közül
kiszorul
a beavatatlan külvilág 
- imádkozol)

A torkomba feszitett hangszálak
végre megremegnek
egy torz hörgés katarzisiiban 
zokogok.

(Stigmáid felszakadnak
hogy a kiérdemelt kín megótjon
a kíntaian lemondástól -
- meghalsz)

sebeid ékét
hordom magamon.
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