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létezésének és fejlődésének törvényszerűsé-
geit, tudnia kell a károsítók és a tűz elleni 
védekezés szabályait, el kell igazodnia az er-
dőgazdálkodás gazdasági és jogi kérdéseiben. 
Tájékoztatásként: Oroszországban az erdőgaz-
dák fizetése 2019. július 31-én 18-28 ezer rubel 
(78-122 ezer forint) között volt. Valaki esetleg 
nem szeretné átképezni magát? Az erdőőrök 
még kevesebbet visznek haza.

Jelenleg Oroszországban szétrombolva lát-
juk az erdőgazdálkodás alapjait, amelyet az 
előző nemzedékek dolgoztak ki: felszámolták 
az erdőgazdaságokat, az erdő nem tartozik 
már az állami tulajdonú létesítmények közé; 
ez utóbbinak csak az erdő területét ismerik 
el. Megszűnt az Állami Erdészeti Szolgálat, 
amely biztosítékot jelentett arra, hogy álla-
munkban rendszeresen ellenőrizzék erdeink 
állapotát. Az ipari fakitermelési ágazat kikerült 
a tervszerű állami szabályozás alól. Ezenkívül 
előzetesen ismeretlen személyekre lettek bízva 
a feladatok: a megóvást segítő intézkedések, 
az újratelepítés, valamint az erdők védelme 
többek között a tüzektől, a betegségektől és a 
károsítóktól. A 2006-os orosz erdőtörvény nem 
kötelezi az állami szerveket, hogy kizárólag 
ők maguk végezzék ezeket a tevékenységeket. 
Megállapítást nyert, hogy abban az esetben, 
ha az állami vagy önkormányzati tulajdonban 
lévő földeken található erdők megóvására, vé-
delmére, újratelepítésére irányuló intézkedések 
nem az erdőt hasznosító személyekre vannak 
bízva, akkor az állami és a helyi önkormányzati 
szervek az ezzel a munkával kapcsolatos 
megbízásokat a 2005. július 21-i 94. számú, 
állami és önkormányzati célokra szánt áruk 
beszerzésére, munkák teljesítésére, illetőleg 
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó 
szövetségi közbeszerzési törvénnyel (№ 94-
ФЗ) összhangban osztják ki.

Hogyan történjék akkor az erdők felügye-
lete? Mindenekelőtt a szakavatott állami erdő-
gazdálkodás előkészítő munkát igényel. Csak 
olyan dolgozók lesznek képesek észszerűen 
kezelni az erdőkérdést, akik megfelelő szak-
képzettséggel rendelkeznek, továbbá számuk-
nak arányosnak kell lennie az országunkban 
található erdők mennyiségével; ez a munka 

pedig hatékony támogatást igényel. Nem 
ártana tanulni a helyi szinten létrehozott er-
dőgazdálkodási szervezetek – az erdőgazda-
ságok – pozitív tapasztalataiból, rájuk bízva 
az engedélyezés, az ellenőrzés és felügye-
let, valamint az erdőmegóvás és -védelem 
felelősségét. Figyelembe kell venni, hogy 
az erdőgazdaságok finanszírozására három 
forrásból kínálkozik lehetőség: a szövetségi 
és regionális költségvetésekből, illetve ön-
finanszírozó tevékenységek jövedelméből 
(a feldolgozott faanyag és a fakitermeléshez 
kapcsolódó, más előírt tevékenységek so-
rán nyert erdei termékek értékesítéséből). 
Emellett a központi állami erdőgazdálko-
dási szervezet független kell legyen és nor-
maalkotó funkcióval kell rendelkeznie. Az 
állami erdőgazdálkodás alapelve az erdők 
állhatatos, hozzáértő védelmében és hasz-
nosításában foglalható össze. Máskülönben 
csak egyetlen természeti kincsünk marad 
hátra – a kőolaj, amely illékonysága miatt 
igencsak kritikus helyzetbe kerülhet a vi-
lágpiacon.

(Nyezaviszimaja Gazeta)

Gyenyisz Csisztov

Mintha csak a pápánál járnánk – 
Pravoszláv Vatikán Szergijev Poszadban7

Elkészültek a tervek, amelyek alapján a 
Moszkva környéki várost, Szergijev Poszadot 
pravoszláv Vatikánná alakítanák. Eközben az 
orosz ortodox egyház vonakodik elvállalni a 
projekt kezdeményezőjének szerepét. Az egy-
ház képviselői azt mondják, hogy a végső 
döntést az elnök és a kormány hozza majd a 
projektről, ugyanakkor az államfő sajtótitkára, 
Dmitrij Peszkov azt erősítette meg, hogy ez az 

7 Szergijev Poszad város Oroszország európai 
részén, Moszkvától 71 km-re északkeletre, a 
Moszkvai terület egyik járási központja. A fővá-
ros környéki történelmi városok egyike, az ún. 
Aranygyűrű turisztikai útvonal része.
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ügy teljességgel regionális jellegű, amely nem 
igényli a Kreml és a Fehér Ház egyeztetését. 
Kinek és miért van szüksége a „pravoszláv 
Vatikánra” Szergijev Poszadban?

Az újjáépítési projekt azt követően került a 
figyelem középpontjába, hogy a városvezetés 
120-140 milliárd rubelt (közel 530-630 mil-
liárd forintot) irányzott elő rá. Épp ennyibe 
fog kerülni, hogy a várost az egyik leg-
jelentősebb pravoszláv vallási kegyhellyé 
alakítsák át a Vatikán, Jeruzsálem és Mekka 
mintájára. Nem kis összeg ez, különösen, 
ha tekintetbe vesszük, hogy az elmúlt két 
évben az összes orosz város fejlesztésé-
re körülbelül 50 milliárd rubelt szántak a 
szövetségi költségvetésből. Természetesen 
felmerül a kérdés, hogy honnan teremtik elő 
a pénzt. Olyan kijelentések is elhangzottak 
már, hogy Szergijev Poszad rekonstrukció-
jának finanszírozását 90 százalékban a szö-
vetségi költségvetésből fogják megoldani. 
A hatóságok egyébként sem megerősíteni, 
sem cáfolni nem akarják ezt, ugyanakkor 
nem lehet elhanyagolni a következő tényt: 
Szergijev Poszad stratégiai fejlesztését a 
Sztrelka (’Nyíl’) tanácsadó cég készítette a 
Dom.RF állami lakásügyi és városfejlesztési 
cég megbízásából, amely jelzálog-hitelezés-
sel is foglalkozik. A tömegkommunikációs 
eszközök nem hivatalos adatokat tesznek 
közzé az elgondolás fejlesztési költségeiről. 
Értesüléseik szerint a Dom.RF 300 mil-
lió rubelt (1,3 milliárd forintot) fizetett a 
Sztrelkának.

Székesegyház, bíróság, repülőtér
Mint ahogy megtudtuk Mihail Menytől, az 
Orosz Föderáció volt építésügyi minisz-
terétől, aki maga is a Szergijev poszadi 
járásból származik, „az elképzelés már több 
mint húsz éve érlelődött, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a város visszakapta törté-
nelmi nevét (Zagorszkot 1991-ben keresz-
telték vissza Szergijev Poszádra). 2007-
ben a város akkori polgármestere, Szergej 
Perszianov előadta Szergijev Poszadról, a 
pravoszlávok fővárosáról szóló elképzelését 
a Szentháromság–Szergij-kolostor helytartó-

jának, Teognoszt érseknek. Az indoklásban 
az szerepelt, hogy minden vallási közös-
ségnek megvan a maga fővárosa: a zsidók-
nak Jeruzsálem, a muszlimoknak Mekka, 
a katolikusoknak Vatikán, a buddhistáknak 
pedig Lhásza. Csak a pravoszlávoknak nincs 
ilyen, mindenki számára jól ismert helyük. 
A projekt valóban lenyűgöző és nagyratörő 
volt. Magában foglalta egy korszerű, tudo-
mányos és oktatási komplexum, egy gya-
korlati politikai iskola, egy humán intézet 
és egy hittudományi akadémia létrehozását. 
Magától értetődik, hogy ez feltételezte a 
város infrastruktúrájának bővítését is olyan 
szintre, amely méltó Oroszország legfőbb 
turisztikai központjához – a polgármester el-
gondolásai alapján azzá kellett volna válnia 
Szergijev Poszadnak. Majd mi megmutatjuk 
a római pápának! Tizenkét évvel ezelőtt a 
projekt 31 milliárd rubelbe került. Hát igen, 
az infláció…

A projektet támogatta az Orosz orto-
dox egyház, sőt magát Perszianovot pe-
dig – a kolostor alapítójáról elnevezett – 
Radonyezsi Szent Szergiusz-renddel tüntet-
ték ki. Mellesleg a csodatévő szent születé-
sének épp a hétszázadik évfordulójára, azaz 
2014-re tervezték a nagyszabású pravoszláv 
építkezés befejezését. A dolgok azonban 
rossz irányt vettek. 2009 elején Perszianovot 
eltávolították hivatalából, és hatalommal 
való visszaélés bűntette miatt kivizsgálást 
indítottak ellene. Az őt felváltó Nyikolaj 
Maszlovot egy év múlva a városi képviselők 
nyugdíjba küldték azon a címen, hogy „a 
város fejeként elhanyagolta kötelessége-
it”. A következő polgármestert, Jevgenyij 
Duskót pedig 2011 augusztusában lelőtte 
egy bérgyilkos. Mintha maga a gondvise-
lés döntött volna úgy, hogy meggátolja az 
„orosz Vatikán” felépítését. Ezután elkezdő-
dött a fejetlenség korszaka, és egyre inkább 
kicsúsztak az időből.

2017-ben leporolták a tervet. Hamarosan 
elkezdődött az elképzelés részletes kidol-
gozása. A terv szerint a Szentháromság–
Szergij-kolostor falainál egy „szabad ég alat-
ti székesegyház” fog létesülni – egy kisebb 
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terület, amely a nagy tömegeknek szánt 
istentiszteletek bemutatását szolgálja majd. 
Közel a kolostorhoz a Vörös Hadsereg sugár-
úton pravoszláv művészeti múzeum, pravoszláv 
ifjúsági kultúrközpont, patriarkátusi-teológiai 
könyvtár, kongresszusi központ, és szálloda 
fog épülni, továbbá itt kap helyet az egyházi 
legfelsőbb bíróság épülete, a zsinati intézmé-
nyek épülettömbje, a misszionáriusi épület, a 
patriarkátusi rendezvényterem, sőt az önálló 
(autokefál) egyházak képviselete és a pravoszláv 
médiaközpont is. Ennek a „birodalomnak” a 
megvalósításához területre lesz szükség; ezen 
jelenleg a városvezetés épületei, két szálloda, 
kereskedelmi központ, piac, vidámpark és né-
hány lakóház találhatók. A lakásépítésre szánt 
terület közel 400 hektárt tesz majd ki a város-
központban az összesen 1200 hektárnyi terüle-
ten fekvő Szergijev Poszadban. Emellett a város 
állítólag egyházi és közigazgatási részekre lesz 
osztva. Minden állami intézmény át fog kerülni 
a közigazgatási és üzleti központba, amely a 
város másik végén lesz szemben a kolostorral. 
Szerepel még a tervekben egy légikikötő építése 
is magángépek számára a Vihrovói repülőtér 
részeként.

Megtisztítás a „szovjet örökségtől”
Felmerül az érthető kérdés: mivel magyarázható 
a „pravoszláv Vatikán” megépítésének szüksé-
gessége? Nem azt vitatjuk, mi szüksége van erre 
az egyháznak, ez érthető – egy ilyen hatalmas 
város és vallási központ megteremtése az Orosz 
ortodox egyház befolyását hivatott erősíteni ál-
lamunkban. Annál is inkább, mivel ugyanez az 
állam az utóbbi két évtizedben többé-kevésbé 
megalapozott ideológia híján és a növekvő nyil-
vános elégedetlenség ellenére továbbra is az 
Orosz ortodox egyházra épít, mint az erkölcsi 
értékek legfőbb letéteményesére. Bár elég 
érdekesen néz ki a helyzet, amikor mindkét 
fél – a hatalom és az egyház is – óvatosan 
elhatárolódik a projekttől. Egyértelmű, hogy 
az állampolgárok jelentős részében nem vált 
ki elragadtatást egy 130 milliárd rubelba 
kerülő építkezésről szóló döntés, miközben 
az ország más súlyos problémákkal küzd. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a vallási 

művészet, építészet és a helyreállítás szak-
értői tanácsának elnöke, Leonyid Kalinyin 
esperes már kijelentette egy interjúban, hogy 
bár Szergijev Poszadot is meg kell tisztítani a 
„szovjet örökségtől” mielőtt a „pravoszlávok 
lelki fővárosává” alakítanák azt, az újjáépí-
tésről szóló elgondolás nem az egyháztól, 
hanem „maguktól a lakosoktól” származik. 
Ráadásul épphogy csak lezárult a jekatyerin-
burgi székesegyház építésével kapcsolatos 
botrány, amelyből vesztesen jött ki az orosz 
ortodox egyház, miután az elnök személyesen 
szedte ráncba az Urál fővárosában valóságos 
polgári ellenállást kiváltó projekt résztvevőit. 
Már csak „pravoszláv Vatikán” kellene ezek 
után! Egyébiránt túlságosan is vonzónak tűnik 
a projekt. Különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy ilyen nagyságrendű projektek megvaló-
sulásánál gyakran találkozni a „hűtlen keze-
lés” jelenségével – egyszerűbb kifejezéssel 
élve: sikkasztással. Ez ellen még a jövőbeni 
pravoszláv Vatikán sincs bebiztosítva. 

Összehasonlításképpen – Oroszország legdrá-
gább építkezései:

• Szentpétervár védelmi rendszerének ki-
építése – 254,8 milliárd rubel

• a [szocsi téli olimpiát szolgáló] Adler-
Krasznaja Poljana közti 48 km-es útsza-
kasz – 622,3 milliárd rubel

• Vosztok űrközpont – 300 milliárd rubel
• a Kercsi-szorosi híd [az annektált Krím-

félsziget és az orosz Krasznodari határ-
terület között] – 230 milliárd rubel

• Balti Atomerőmű – 225 milliárd rubel
• a szocsi Fist Olimpiai Stadion – 51,6 

milliárd rubel
• a novorosszijszki haditengerészeti bázis 

– 92 milliárd rubel
• a Loszevo-Kamennogorszk vasútvonal 

– 80 milliárd rubel
• Szarov [zárt város, az orosz, korábban 

szovjet atomtechnológiai központ] nehéz-
lézer-állomása – 45 milliárd rubel

• a Juzsnij repülőtér – 37 milliárd rubel
• a Vlagyivosztokot a Russzkij-szigettel 

összekötő kábelhíd – 32,2 milliárd rubel
(Verszia)


