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Római katolikusok
a Szovjetunióban
A 16. század második felében, főleg Báthori István lengyel király
(1576-1586) hódító-védekező háborúiban, majd a 17. század dere
kán zajló csatározások nyomán lengyel hadifoglyok kerültek orosz
földre. A cári birodalomban a 17. század végén, a jezsuiták térítő

tevékenységének eredményeként indult fejlődésneka római katóli
kus egyház szervezete. A lelkipásztorkodás jelentős részét a követ
kező században már lengyelek végezték, és a hívek többsége is
közülük került ki. Számukat növelték az 1768-as orosz-ellenes ne
mesi-nemzeti szervezkedést követő deportálások. A lengyel állam
nak a három szomszéd nagyhatalom által történt csonkításai (1772,
1792) és a teljes felosztása (1795) után már több mint kétmillió len
gyel élt orosz uralom alatt. A kényszerű cári birodalombeli kato
náskodás, valamint az 1830-31., majd az 1863-64. évi oroszellenes
függetlenségi harcot követő megtorlás, később pedig az erősödő

oroszosítás tovább gyarapította számukat. A 20. század elején gaz
dasági emigránsok próbáltak szerencsét Oroszország belsejében. A
cári birodalomban élő lengyelek száma az első világháború előtt

megközelítette a tizenkét milliót, de 1918, Lengyelország újjászü
letése után megindult a visszatelepülés.

A Szovjetunióban 1921-ben még létezett a monilevi érsekség, a
vilnai, zsitomiri, kamjenyeci, tiraszpoli, vlagyivosztoki püspökség,
a szibériai, krími-kaukázusi helynökség és az örmény szertartá
súak katolikus apostoli kormányzósága. R. Dzwonkowski tanul
mánya szerint ekkor, 1,6 millió felett volt a hívek száma, akiket
mintegy 400 pap gondozott, római katolikus templom pedig ke
vés híján 600 volt. Más forrás szerint kétmillió hívő is élhetett
szovjet földön, akiknek 70-80 százaléka lengyel volt. A római ka
tolikusokénál csak a pravoszlávok, mohamedánok és a zsidók tá
bora számlált többet, a görög szertartású katolikusok ugyanis ak
kor a lengyel állam területén éltek. A szovjet hatóságok a római
katolikus egyházat mint Rómától függő, veszélyes szervezetet,
mint "lengyel egyházat" ellenségként kezelték. A harmincas évek
ben a mai Ukrajnából és Belorussziából több mint 100 OOO len
gyelt és sok németet deportáltak Kazahsztánba, más közép-ázsiai
tagköztársaságokba és Szibériába.

A szovjet-orosz vezetés már egy 1918-as rendelettel minden
egyházat és egyházközséget megfosztott vagyonától és jogi sze
mélyiségétől, tehát azokat törvényen kívül helyezte. Az egyház
és vallásellenes kampány azonban csak 1922-ben kezdődött el,
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Az egyházüldözés
1919 után

Mai állapotok

amikor még a szertartásokhoz szükséges eszközöket is elkoboz
ták. A ,Jegrosszabb"-nak mínősített római katolikusokat meg
fosztották papjaiktól és főpásztoraiktól; őket halálra ítélték, bebör
tönözték vagy kiutasították a Szovjetunióból. A Vatikán 1926-ban
megpróbálta megmenteni, illetve újjászervezni a földalatti egyhá
zi hierarchiát. XI. Piusz titkos küldötte 10 apostoli kormányzósá
got hívott életre a különböző szertartású katolikusok számára
(többek között Moszkva, Leningrád, Harkov, Kazany-Szamara
Szimbirszk, Ogyessza, Tbiliszi székhellyel) és római katolikus
püspököket szentelt fel. A kommunista hatalom ezt nem sokáig
tolerálta. 1938-ban már csupán két "francia" templom műkődött,

a lelkészek - az idegen állampolgárokat kivéve - elpusztultak.
Az 1941-ben kitört német-szovjet háború már nem ronthatott a
helyzeten.

1939 szeptemberében a megszállt területen élő öt és negyed
millió lengyel került a Szovjetunióba, akiknek 60 százaléka római
katolikus volt. Majd negyedmillió lengyel katonát is fogva tartot
tak, az ekkor keletre deportált lengyelek száma pedig félmillió és
háromnegyed millió között lehetett. Kevéssel a háború befejezése
után a Londonból irányított, fasizmus- és kommunizmusellenes
lengyel Honi Hadsereg partizánjait, valamint a "politikai ellensé
get" deportálták, és a korábban kitelepített lengyelek közül alig
több, mint 400 OOO ember térhetett haza. 1959-ben a mai Belo
russziában már 1,5 millió, 1970-ben közel 1,9 millió római katoli
kus élt, főleg lengyelek és kisebb mértékben fehéroroszok. Nyu
gat-Ukrajnában az 1931-es adatok szerint 2,6 millió római katoli
kus lengyel lakott, de viszonylag sokan pusztultak el, illetve re
patriáltak a háborút követően.

A fentiek ismeretében aligha meglepőek a francia La Croix cí
mű napilap 1991-es adatai: Oroszországban legfeljebb másfél mil
lió, Belorussziában ugyanennyi, Ukrajnában félmillió, Litvániában
mintegy hárommillió, Lettországban háromnegyed millió, Észtor
szágban 75 OOO ember lehet római katolikus. (Köztudott, hogy a
három balti állam a két világháború között független volt. Rájuk
vonatkozó akkori adatokkal nem rendelkezünk.) J. Wolczanski
Kazahsztánban legalább 150 OOO római katolikus lengyelről tud.
Szerinte feltételezhető, hogya FÁK államokban összesen 8-9 mil
lió lengyel és lengyel származású, valamint 2-4 milliónyi más
nemzetiségű vagy eredetű római katolikus van. F. Colasuonno
1991-ben 15 millióra tette a különböző szertartású katolikusok
számát.

Az újjászületés jellemzéséhez szükség van az 1944, mindeneke
lőtt pedig az 1956 utáni időszakban történtek felidézésére. Ka
zahsztánban a lágerekböl szabadult lelkészek kevéssel Sztálin ha
lála (1953) után magánházaknál szervezték meg a vallásgyakor
lást. A hatóságok büntették ezt, és az első parókia bejegyzésére
csak 1968-ban került sor, ezt azonban hamarosan egy tucat pap

830



Katolikusok
Közép-Ázsiában

Al. ortodoxia
türelmetlenségének oka

több tucat templomban követte. A többi közép-ázsiai köztár
saságban és Szibériában nemzetközibbek lettek a katolikus közös
ségek: a nagyobb városokban nagy számban élnek litvánok, né
metek (Németországba településük miatt az utóbbi években fo
gyatkozó számban), oroszok, lettek, ukránok, örmények. Általá
nos tapasztalat, hogy ahol az utóbbi negyedszázadnyi időben fel
bukkant egy római katolikus pap, ott jelentkeztek a különbözö
nemzetiségű hívek, akik közül sokan felnőttként kezdték meg
vallási életüket. Ez a pravoszláv vallás ismerete nélkül felnőtt

oroszokra, főleg értelmiségiekre is vonatkozik. A gyarapodás fő

akadálya a lelkészhiány.
A második világháború óta a Szovjetunióhoz csatolt területe

ken élő kelet-lengyelországi és baltikumi katolikusok 1984-ben
már csak mintegy száz parókiát mondhattak a magukénak, de 
a lengyelek és németek állhatatosságának köszönhetőerr - né
hány tucat Ukrajna belsejében is megmaradhatott. A gorbacsovi
időkben azután gyorsan megkezdődött a lelkipásztori hálózat, az
egyházi hierarchia és más vallási intézmények kiépítése. Ukraj
nában és Belorussziában korszakos jelentősége volt a vallás
gyakorlást megengedő 1991-es törvénynek.

A régi mohilevi érsekség területén még ugyanebben az eszten
dőben létrejött három apostoli kormányzóság, kettő Oroszország
ban, a harmadik a közép-ázsiai köztársaságok számára. Az euró
pai vidékek katolikusainak irányítását moszkvai székhellyel a len
gyel Tadeusz Kondrusiewicz érsek kapta feladatul, az orosz föde
rációbeli ázsiaiak kormányzását a Novoszibirszkben székelő né
met-orosz Joseph Werth végzi, Kazahsztán, Kirgízia, Tadzsikisz
tán, Türkménia és Üzbegisztán katolikusságának fő lelki gondo
zója Karagandában Jan Lenga püspök.

Mindez kiváltotta a moszkvai székhelyű pravoszláv egyház
vezetőinek - és nem alsópapságának vagy híveinek! - türelmet
len reakcióit, sőt erőteljes támadásait. Azt kifogásolták, hogy a
Vatikán, illetve a katolikus egyház a hagyományosan és kánon
jogilag ortodox területeken hittérítő tevékenységet végez, és len
gyelesíti az oroszokat. A szentszéki irányítás hangsúlyozza, hogy
római katolikusok régóta élnek a volt szovjet birodalom különbö
ző vidékein. A pravoszláv egyház a hagyományosan katolikus or
szágokban szabadon élhet lelkipásztori hálózata kiépítésének le
hetőségével, tehát hasonlóra a katolikusok is igényt tarthatnak.
Ez olyan alapvető emberi jog alapján jelenthető ki, mint a val
lásszabadság. A katolikus egyház célja nem az ortodox egyház
gyengítése; az 1990 utáni tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy
az utóbbi képtelen kitölteni az ateistává nevelt tömegekben a
kommunizmus bukása nyomán keletkezett lelki űrt. Mint R.
Dzwonkowski megállapítja, az orosz nagyvárosokban és Szibériá
ban a lakosság két-három százaléka jár a pravoszláv templomok
ba, így bizonyos értelemben lehet katolikus misszióról beszélni,
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Katolikusok
Belorusziában

A közelmúlt eseményei

de az nem erőszakos beavatkozás. Ami a polonizálást illeti, az
oroszországi lengyelek száma az oroszokéhoz és másokéhoz ké
pest elenyésző, és legfeljebb "az orosz kultúra erőtlenségérőlszó
ló meggyőződést fejezi ki, amely kultúrának integráns része a
pravoszláv vallás". Dzwonkowski szerint is tény, hogy a nemzeti
rabság, az üldöztetések és a kommunista zsarnokság legkülönbö
zőbb tapasztalatainak birtokában tevékenykedő lengyelországi
katolikus egyház, sok papja lévén, nagy lelki segítséget tud nyúj
tani a nemrég még hatalmas birodalom lakosságának. Az orosz
pravoszláv értelmiség számos képviselője hasonlóan gondolkodik.

Az M. Iwanow - Z. J. Winnicki szerzőpáros szerint Belo
russziában a katolikus parókiák fel-, illetve visszaállításának üte
me kétszerese az ortodoxoknál tapasztaltaknak. A két világhábo
rú közötti Szovjetunióra utalva a számokból kiolvasható, hogy az
oroszok másoknál nagyobb arányban csatlakoznak a katolikus
egyházhoz. Következtetésük aligha vitatható: mivel a cári hatal
mat kiszolgáló pravoszláv egyház és vallás kompromittálódott,
nem játszhatott vezető szerepet az oroszok lelki újjászületésében,
valamint a kommunizmus elleni harcban. A kommunizmus elleni
harcot szolgálták a Szentszék missziós erőfeszítései a 20-as évek
ben, majd a következő évtizedben az illegálisan működő Orosz
Bizottság a Katolicizmusért szervezet tevékenysége, melynek kép
viselői szerint a Szovjetunióban a keresztény szellemiség csak a
katolikus egyház segítségével éledhet fel, mert az megőrizte kul
tuszának tisztaságát és intézményi függetlenségét.

Sajnos, 1991 óta nemcsak a pravoszláv-katolikus konfliktusok
gyakoriak a FÁK-on belül, hanem Ukrajnában a görög katolikus
római katolikus vagy inkább ukrán-lengyel szembenállásnak is
akadnak példái. A przemysli ellentétek hátráltatták Colasuonno
nuncius 199D-ben Lembergben elkezdett megbeszéléseit. Ezek tár
gya az ottani római katolikus érsekség újra-felállítása volt. 1991
tavaszán sor került a kamjenyeci latin szertartású megyéspüspök
és két ugyancsak római katolikus segédpüspök felszentelésére 
a görög katolikus Szternyuk metropolita távollétében. A lembergi
politikai vezetők is azzal érveltek, hogy Przemyslben korlátozzák
az ukrán püspök jogait, tehát a pápa által kinevezett római kato
likus - és lengyel - lembergi érsek, Marian [aworski ukrajnai
működése nem kívánatos. Szerveződőtt a tiltakozás, nőtt a fe
szültség a .Jengyelesítés" miatt, és a Vatikánnak várnia kellett.

1992-ben, de főleg a következő évben már kevesebb akadály
gördült a latin szertartású egyház tevékenysége elé. 1993 tava
szán Krakkóban befejeződött az a tanfolyam, amelyen [aworski
érsek, valamint ukránok és beloruszok oktatták a Lengyelország
tól keletre végzendő lelkipásztori munka jelöltjeit: szerzeteseket
és apácákat.

1993 nyarán Kondrusiewicz apostoli kormányzó katolikus
nagyszemináriumot nyithatott meg Moszkvában. A jelentkezők

832



Kazahsztáni katolikus
misszió

Katolikusok
Lettországban

oroszok voltak, a rektor - olasz. Az érsek Szibériába, Magnyito
gorszkba és Tobolszkba is ellátogatott, ahol tartós építő munkára
kiküldött lengyelek erősítik a katolikus hitéletet. Megtudhatta: a
novoszibirszki Werth püspök arra igyekszik rábeszélni az oroszo
kat, hogyahagyományaiknak megfelelő pravoszláv egyházhoz
csatlakozzanak. Kondrusiewicz érsek 1993-as, a Tygodnik Pow
szechny című lapnak adott interjújából kiderül, hogy Oroszország
európai részén már félszáz fölé emelkedett a katolikus
egyházközségek száma. Néhány tucatnyi papjuk között lengye
lek, németek, olaszok, franciák, spanyolok és oroszok vannak. Ró
mai katolikus templomból és kápolnából errefelé jóval több kelle
ne, mint tizenhét. A 300 OOO hívő népesebb csoportjai Moszkván
és Szentpéterváron kívül a volt kelet-poroszországi Königsberg
körzetében és az Észak-Kaukázusban élnek.

A lengyelországi Gniezno érseke, Henryk Muszynski 1993
őszén járt Kazahsztánban, ahol papjai is szolgálnak. A metropoli
ta az említett krakkói lapnak elmondta: egy kolhoz nem istenhívő

vezetője azért építtet templomot a katolikusoknak, mert már
nincs az embereket becsületes életre tanítani hivatott kommunista
párt, Komszomol, és a gyilkolást, lopást, ivást tiltó katolikus egy
ház a legjobb nevelő szervezet. 1994 nyarán Lenga püspök már
elégedetlenségének adott hangot a Szentszék Közép-Ázsiával
kapcsolatos munkáját illetően. A hatalmas területet harmincnál
alig több lelkész képtelen ellátni. Megoldást jelentene, ha minden
lengyelországi egyházmegye küldene egy-egy papot.

A krakkói hetilap által 1993 tavaszán [anis Pujats rigai érsekkel
készített interjú jó tájékoztatást ad a katolikus egyház lettországi
helyzetéről. A főpap szerint a nagyobbrészt protestáns államban
félmillió katolikus meg van keresztelve, de hitét csak negyedmil
lió gyakorolja. Itt a szovjet időben is működött szeminárium
(most negyvenöt növendéke van), ezért nincs paphiány. Száz lel
kész ellátja a 190 parókiát. Létezik katolikus gimnázium, van
több szerzetesrend, az egyházi vagyon visszaadásának folyamata,
ha lassú is, komolyabb akadályokba nem ütközik. A különböző

vallásúak viszonya jó.
Litvániába a Szentszék már 194D-ben nunciust nevezett ki, de a

szovjet megszállás miatt nem küldhette oda. Az országgal sokat
törődő II. János Pál 1988-ban bíborosi címmel ruházta fel Vincen
tas Sladkevicius érseket, 1991 óta pedig már ténylegesen van Vil
niusban a Vatikánnak delegátusa, akinek megbízása a két másik,
nemrég függetlenné vált balti államra is szól. Végrehajtották az
egyházi közigazgatásnak a háború utáni határokhoz igazodó re
formját, majd 1992-ben a litván kormány nagykövetet akkreditált
a Szentszékhez. A pápa tavalyi baltikumi látogatása bizonyára
nagy fellendülést eredményez majd.

A közeli Ukrajnában - hathatós lengyelországi támogatással
-gyorsan gyarapszik a római katolikus egyház is. A közép-uk-
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Pravoszláv-katolikus
párbeszéd

rajnai Horodok Podolszkij város immár harmadik éve működő

szemináriumának növendéklétszáma megközelítette a félszázat, a
lembergi érsekség pedig nemrég csaknem harminc papjelöltet
küldött a lublini Katolikus Egyetemre tanulni.

A volt Szovjetunió területén vannak távlatai a katolikus egy
háznak. 1980 óta folyik, ha megszakításokkal is, a pravoszláv-ka
tolikus párbeszéd. Ebben fontos szerepet játszik egy nemzetközi
vegyes bizottság. Úgy tűnik, W. Hryniewicz lengyel szerzetes Nő

véregyházak (Koscioly siostrzane) könyvének következtetése helyes:
egyelőre inkább csak teológiai kérdésekben sikerül közös nevező

re jutni. A magyar Görögkatolikus Szemle híreiben közli
(1991/12.) a keleti egyházakat ismerő francia katolikus egyházi
személyek véleményét. ÓVnak attól, hogy a .mísszíonélasi láz"
ne ellenkező hatást váltson ki, mert a katolicizmus egyes terjesz
tői nem megfelelő módon közelítenek az Evangéliumot Kelet- és
Közép-Európában évszázadok óta hirdető egyházakhoz. Egy lyo
ni szerzetes szerint: "egy ökumenikus szellemű katolikusnak nem
az lenne a feladata, hogy az ortodox egyházakkal párhuzamosan
katolikus egyházat hozzon létre, miközben azt gondolja, sőt néha
ki is mondja, hogy a fának az az ága már elkorhadt, hanem hogy
felajánlja szolgálatait az ortodox egyházaknak". A magyar lap
szóba hozza még a vatikáni Egységtitkárság intelmét: az e téren
elkövetett hibákat közösen kell kijavítani.

Mintha a fentieket illusztrálná és summázná két lengyel szer
zőnek egy orosz származású római katolikus papról nemrég ké
szített portréja (Tygodnik Powszechny 1994. 31.). A dominikánus
szerzetes, ateista szülök gyermeke, 1972-ben elkezdett járni Le
ningrád katolikus templomába. Telekommunikációs mérnöki ok
levelet szerzett, majd különböző városokban dolgozott. Szrno
lenszkben titokban ukrán papok tanították, hogy lelkész lehessen.
Görög katolikus szertartás szerint szentelték fel 1980-ban. A litván
fővárosban titokban misézett. A rendőrség kérésére annak polgári
alkalmazottja lett. Munkaadója kinyomozta "mellékfoglalkozá
sát". Két lengyel dominikánus hatására lépett be rendjükbe, segít
ségükkel Kijev közelében újjáépített egy templomot, és megszer
vezte a környékbeli római katolikus egyházi életet. A katoliciz
mus terjesztőinek tévedéseiről így vélekedett: "Gyakran nem
számolnak azzal, hogy Ukrajna a kereszténység ezeréves törté
netét tudja maga mögött, Még ha kultúrája elpusztult is, megma
radt a lelkiség egyféle típusa, lehet, hogy csak a tudatalatti szint
jén. Nem lehet új, kifejezetten katolikus kultúrát teremteni... Az
embereknek meg kell ismerniük az egyháznak és megosztottságá
nak történetét, hogy megértsék: a kereszténység nem céh, párt
vagy nemzetiség. Hogy az oroszok nem okvetlenül pravoszlávok,
a lengyelek katolikusok, az észtek pedig luteránusok. Hogy min
den jó embemek Istent kell megismernie."
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