
Egyháztörténet

Az ezeréves orosz kereszténység

Alceste 8antini: Ezeréves az orosz egyház.
Beszélgetés Pimennel,
minden oroszok pátriárkájával

Santini, olasz kommunista újságíró az orosz
egyház millenniuma alkalmából kötetben adta ki
az orosz ortodox egyházfővel készített beszél
getéseit. A beszélgetésfüzér az orosz ortodox
egyház jelenének és múltjának csaknem vala
mennyi fontos kérdését érinti. Pimen és tájéko
zott beszélgetőtársa áttekinti az egyház tör
ténetét a kereszténység felvételétől napjainkig,
az 1917 utáni évtizedek főbbkorszakait, szö esik
a század nagy egyházi személyíségeiröl, az orosz
ortodox egyház teológiájáról, liturgiájáról,
felépítéséről és lelkiségéről. Külön fejezetben
foglalkoznak az ökumenikus párbeszéd kérdései
vel, továbbá az .első és harmadik Rörna", azaz a
római katolikus egyházés az orosz ortodoxegyház
viszonyával. Pimen részletekbe menően szól a
teológiai és értelmezési különbségekről és az
eltérő egyházpolitikai ál1áspontokról. Szóba kerül
- némileg egyoldalú megvilágításban - az ún.
unitusok (görög katolikusok) kérdése is.

A kötet igen érdekfeszítő és haszonnal forgat
ható olvasmány. Az egyházfő megnyilatkozásai
ból egy markáns keresztény személyiség képe
rajzolódik ki, ami vélhetöen nem marad hatásta
lan - kiadója és terjesztése folytán főként 
nem keresztény olvasóira sem. (Kossuth)

Az 1000 éves orosz kereszténység

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
megbízásából összeállított kötetben tanulmá
nyok olvashatók az orosz ortodox egyház tör
ténetéről, teológiájáról és lelkiségéről (Imrényí
Tibor), az orosz ortodox egyház kultúrateremtő

erejéről (Foltin Brúnó), Magyarország és a keleti
kereszténység viszonyáról (Makkai László), az
orosz ortodox egyház missziójáról és magyar
országi kapcsolatairól (Berki Períz), továbbá az
ökumenikus mozgalomban játszott szerepéröl
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(Tóth Károly), valamint a Szovjetunióban élő

más vallási közösségekröl (Kiss Emil).
A gyűjtemény fontos és máshol alig fellelhető

ismereteket tartalmaz az orosz, és általában az
ortodox kereszténységről és a Szovjetunióban
élő vallásokról és egyházakról. Csak azt kell
sajnálatosnak tartanunk, hogy - különösen az
utóbb említett tanulmányban - alig esik szö a
milliós nagyságrendűkatolikus keresztényekről.
Nem növeli a kötet értékét ~ Nagy Forradalom
és az egyház" című tanulmány (Selmeci János)
több megállapítása sem; így pl. Tyíhon pátriárká
ról - akiről egyébként Pimen nagyrabecsüléssel
és hosszasan szöl az előbbi könyvben - az
olvasható, hogy .a haladásnak csak a polgári
demokrácia fokáig jutott el"; továbbá, hogy a
sztalíní korszak egyházüldözése ellen fellépő

egyházférfiak .magatarrasa nagyban hozzájáruIt
ahhoz is, hogy a személyi kultusz idején több
ártatlan lelkészt és püspököt is elítéltek" ...

A gazdagon illusztrált kötetet a Református
Zsinati Iroda sajtóosztálya adta ki.

T. JA.

Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz

Az ikont, a művészi alkotás sajátos példázatát írja
le Florenszkij könyve. Az ikonon keresztül mu
tatja, láttatja be az eredendőség. az egész
ábrázolására törekvőkép kísérletét. "Ha a világ a
Teremtőtől eredő müvészí alkotás, a művészi

alkotásban pedig az ember isteni hasonlatossága
jelenik meg, akkor egészen természetes, hogy a
lényege szerinti teremtés és annak hasonlatos
ságára való teremtés között is megpróbálunk
fölfedezni valamiféle párhuzamot." Mi hát az
ikon valójában, és kik azok, akik .megteremtík">
Florenszkij könyvének bevezetésében először a
látható és láthatatlan, illetve a köztük lévő, az
elválasztó határ fogalmát tárgyalja, a láthatatlan
tartomány "testet öltését" - magát a művészi

alkotást. A realizálódott álomképet, melyet egy
szersmind a dionüszoszi (felfelé vivő, mennyei)
és az apollói (visszajutó, földi) kategóriáknak is
megfeleltet. Majd az arc, alak,jelenség fogalmán
keresztül vizsgálja az Istenhez való hasonlatosság
viszonyát, a szellemi lényeg megjelenítését;
amelynek közvetítőjea templomban elhelyezett,
"a két világot elválasztó oltárfal: az ikonosztáz".
~ ikonosztáz: látomás - mondja Florenszkij.
Az ikonosztáz: angelophania - szentek és angya
lok megjelenése, mennyei bizonyságok, minde
nekelőtt pedig az Isten anyja és a testet öltött



Krisztus bizonysAgtnak megjelenése: bizonyság
arról, ami a testen túl van",

Mi tehát az ikon? ,.Az ikon:a látomás körvona
la", az a közvetitő ablak, amelyen keresztül a
szemlélő lttlát, túljut .az érZékileg felfogható
vászon szintjén" egy alapvetóenszellemi realitás
ba. Olyan realidsba, amelynek alapjaaz emlékez
tetés,amely a képektől azÓsképektg vezet, .azaz
szellemi látomast hív elő a tudatban". Nemcsak
az ikonon l1brizolt személyeket teszi láthatóvá,
tehát nemcsak ablak, hanem ajtó is, melyen
keresztül az imádkoz6kelé ,léptek le" a szentek.
Mintha ez az tJsjelenés, tJskép-ikon a kollektív
tudatot, a közös, minden emberre jellemző

tapasztalatot, az archetípust tudatosítaná a szen
tek alakjában,

.Minden ikon alapja - valamiféle jelenés" 
hangsúlyozza újraés újra Florenszkij. Keletkezés
szerinti {elosztásában ( az ikon mint bibliai
portré, hagyományalapján festett, jelenésen ala
puló) a látomásra vezeti vissza az ikonfestés
alapját és hozzáfűzi.: •Természetesen nem müvel
heti más, csaka szentatyák." Nem véletlen, hogy
az ikonfestő az egyház követelményeinek, .éler
szabályoknak" van alárendelve.

Kiállítás

Orosz egyháZművészet
Magyarországon

Egyetemes keresztény történetiségünk korsza
kos eseményére emlékezünk Orosz Egyház
művészet Magyarországon című kiállításunk
kai: a kereszténység felvételének orosz földön
való millenniumára. Az évforduló az orosz orto
dox egyház és az ősi orosz föld népének nagy
megújhodásos ünnepe, közös ünnepe az egyete
mes kereszténységnek, azonbelül különösképp
az ortodoxia világának.

E napokban Magyarországon is megemléke
zünk az orosz föld megkeresztelkedésének ez
redéves fordulójáról. Itt, Esztergomban, e
kiállítás megnyitásával kezdődik az évfordulós
megemlékezések sora, s folytatódik majd Szent
endrén, és fővárosunkban, Budapesten.

,.Az ikon az örökkévalós;\g képét tlirja elénk;
lehetőséget teremt arra, hogy átlépjük az időt;

megláthatjuk az eljövendő örök élet képét, még
ha nem is egészen tisztán, csak -tükör által,
homályosan•." Nem véletlen az ikonfestés ha
gyományának aranyozása, aranyalapja sem, amely
maga a ,tiszta keveretlen fény", nem ábrázol
semmit, nem utal .semmíre". .Az ikonfestő tehát
a tiszta fényből konstruál' - írja magától értető
dően Florenszkij, mintha az emanációból bon
taná ki, hántaná le Végtelen türelemmel a felesle
ges rétegeket a festő, a kép elkészültéig.

Különösen keményen szöl ez a könyv ebben a
kép-töredékeit müzeumok csendjébe gyűjtőkul
turális hagyományban, mely egyre nagyobb
vásznakkaI próbálja eltakarni hiányait. Florensz
kij egy kettévált világról tudósít, ahol az ikon 
mint közvetítőszíget-létünk és az azt körülvevő,
mögöttes ismeretlen között - próbálja megte
remteni a kapcsolatot. A nem hívő számára csak
festett fatábla, lezárt fal; a hívő számára pedig
megnyílas előtti ablak, melyen keresztül átsugár
zik a szent alakjában testet öltött fény. (Corvina)

Kelényi Béla

Különösképp okunk van arra, hogy magyar
földön is köszöntsük az ortodoxia e kivételes
jubileumát. Ez a föld egyrészt a nyugati és keleti
kereszténység történelmi találkozásának is
színtere volt, még Konstantin-Cirill és Metód
téritése óta a pannóniai szlávok között, a 860-as
években, amikor a magyarság is évszázadokon át
nyomot hagyóan fogadhatta magáévá a még
egységes egyház keleti, bizánci szellemiségű

arculatát. Másrészt e földön az ortodoxia jelen
léte több mint egy évezreden át folyamatos. Ez
évben emlékezünk a magyar államalapító I. Szent
István királyelhunytának 950-ik évfordulójára is.
Hadd utaljunk az aIka1omhoz illőn arra, hogy
országlása alatt szarnos keleti szertartású mo
nostor állt, nem messze innen, Visegrádon, vagy
Dunapentelén, s az ő nevéhez fűződik a veszp
rémi keleti szertartású apácamonostor meg
alapítása is.

Az Árpád-házi királyok óta a magyar uralkodó
családok dinasztikus kapcsolata - főleg

házasságkötések révén - a bizánci császárokkal,
a kijevi fejedelmekkel és szerb királyokkal és
despotákkaI egyben a keleti kereszténység
világával való meghitt viszonyt, az ortodoxia
toleráns tiszteletét is jelentette magyar földön.
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