
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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