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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


