
A Vigilia beszélgetése

Az orosz kereszténységről

Nem szándékunk, hogy ez a beszélgetés olyan kerek egész és "jubileumi" legyen, mint
Oroszföld kereszténnyé válásának ezeréves évfordulója. A magyar sajtó részletesen
beszámolt az ünnepségsorozatról. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezúttal olyan - szovjet
tudósokkal és egyházi személyekkel készült - interjúkból közlünk részleteket, amelyek.
nek témája az orosz egyház élete. Idézünk az ez év januárjában e tárgykörről tartott
moszkvai történészkonferencia anyagából is. Az intetjúban megszólaló személyek: J.
Ekonomcev - teológus, Filaret - kijevi és galíciai metropolita, K. Harcsov - a Szovjet
Vallásügyi Tanács elnöke, Innokentyij (Pavlov) - teológus, szerzetespap, V.Vsz.Ivanov
nyelvész, kultúrtörténész, D. Sz. ühacsov - irodalomtörténész, kultürtörténész, A
Nyezsnij - író. Az interjúkforrásai Ogonyok, 1988. 10.,21.,22.,25., Nauka i Zsizny,
1988.6., Szociologicseszkije iszledovanyija, 1987. 4. (kivonatos fordítását lásdVALÓSÁG,
1987.12.).

"A néA amely sötétségbenjárt. . ."(lz 9, 2)

v. Vsz.lvanov: A szláv pogányságtól meglévő jelenlegi ismereteink (melyek főként a
Kijevi Rusz területén élő keleti szláv törzsekre vonatkoznak) arra engednek következtet
ni, hogy vlagyimir uralkodása idejére kialakult egyfajta pantheon, melynek tagjai a főbb

pogány istenségek: Peron, Dazsgybog, Velesz. A keleti szlávok elképzelései szerint
valamennyien meghatározott, a közösség számára fontos funkciót töltöttek be. A
kereszténység felvételével együtt járt ezen istenségek trónfosztása, bálványszobraiknak
ledöntése. Ugyanakkor az ősi pogány hiedelmek és szertartások emlékér a földműves

parasztság évszázadokon át őrizte.

D. SZ. Libacsov: A parasztok ( szmerdi) mindjárt a térítés elején kresztyjanyinná, vagyis
keresztényekké váltak (hrisztyianyin). (A "kresztyjanyin" szö a megkeresztelt szláv ember
neve lett, s azt jelenti: keresztény. Csak a XIV. századtól datálható a mai orosz nyelvben
meglévó "paraszt" jelentése. A mai orosz nyelvben a "hrisztyianyin" szö jelöli a
keresztényt. A fordító megíegyzése.) A legrégibb krónikákban csak egyszer fordul elő,

hogy a "szmergy" szót használják a "paraszt" jelentésben. Ez arra utal, hogy a földműves

környezetben nagyon gyorsan terjedt a kereszténység. Karddal ezt nem lehetett volna
elérni, csak a pogányság révén, amely - krisztianizálódva - felfoghatóvá tette a
kereszténységet. A parasztok pogányságuk folytatását látták benne. Ugyanakkor új
horizontok nyiltak meg előttük, s ők készek voltak ezek befogadására. A pogányság nem
negatívérték, a kereszténység felvételével nem értékelődikle, hanem - mint meghatáro
zott kulturális érték - egy másfajta világértelmezés magaslatára emelkedik.

v. Vsz.lvanov: Helytelen volna azt gondolni, hogy 988 után a pogányság megszűnt,

illetve haláltusáját vívta. Valójában a pogányságnak az új valláshoz fűződő viszonya sokkal
bonyolultabb volt; hosszú időnát létezett az úgynevezett kettőshit. A múlt század végén, e
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század elején Oroszország határVidékein, különösen északon még megvoltak a pogányság
nyilvánvaló nyomai. Teljes meggyőződéssel állíthatjuk, hogy hosszú, több évszázados
folyamatra volt sZükség ahhoz, hogy az ősi, pogány elképzelések helyébe új, keresztény
eszmék lépjenek

D. Sz. Libacsoo: Szeretnék szólni az úgynevezett kettős hitről. Úgy gondolom, hogy ez
íróasztal mellett sZületett mítosz. Kettős hit nem létezhetett, mert nem lehet az, hogy az
ember egyszerre legyen keresztény is, és higgyen pogány istenekben is. Ez lehetetlenség
( ... ) Mivel a pogány isteneknek nem volt központi szentélye, Vlagyimir viszonylag békés
úton megszabadulhatott tőlük. A fabálványokat vízbe dobták, megsiratták és el is
felejtették. Nem hasították ketté, nem égették el; nagy tiszteletadással hordozták körbe;
később ugyanígy teszik majd vízre a megfakult ikonokat, s bízzák sorsukat a folyóra. Az ősi

istenek eltávoztak Ám apogányság mind a mai napig tovább él aföldművesek szokásaiban,
a mindennapi erkölcs megnyilvánuláSaiban.

"A Szent Háromság látása által gy6zessék le e világ gyűlöletesszétbúzása"

D. Sz. Libacsov: A monostorok" figyelemre méltö szerepet játszottak Oroszföld keresz
ténnyé válásában. Azúj tertileteket a monostorok hódították meg, legfőbb tevékenységük
az írás, mint Isten előtt legkedvesebb cselekedet volt. Ezért a keresztény kultúra északi
irányba történő terjedésekor először monostorok alakulnak: ]aroszlavban, Vologdában,
Valaamban, Szolovkiban. A monostorok mellett óriási méretű könyvmásoló műhelyeket

találunk Fontos szerepük volt a tatárjárás idején is. A mongol tatárok, akik meghódították
a Rusz államot, sokistenhívőkvoltak. Batu kán vallási téren türelmes volt. Amikor az iszlám
leigázta a mongol tatárokat, Dmitrij Donszkoj és Mamaj kán között szent háboru tört ki.
Mamaj hadjárata nem csupán egy újabb hadjárat volt, hanem az iszlám üzent hadat a
Rusznak. Dmitrij fejedelem ekkor a kereszténység támogatására szorult. Csodatévő

Radonyezsi Szergijhez·· fordul segítségért. Szergij Assisi Szent Ferenc orosz mása:
ugyanúgy viszonyul a természethez, a madarakhoz, a vadállatokhoz. Az általa képviselt s a
néppel szoros kapcsolatot tartó kereszténység eszménye a szegénység. Ferenc másfél
évszázaddal korábban tevékenykedett, ténylegesen is alamizsnából élt. Szergij nem
koldult, egyszeru paraszti munkát végzett. Egy paraszt szemében Radonyezsi Szergij
nagyobb tekintély volt, mint a metropolita.

A fejedelmek közt állandó belviszály és harc dúlt a nagyfejedelmi cím elnyeréséért. Az
egyház egységes volt. Ezért lett Rubljov Szent Háromság ikonjának fő mondanivalója az
egység, melyre oly nagy sZükség volt megosztottságunk idején. Róla írja Bölcs ]epifányij,
hogy ezt a képet "atyjának, a csodatévő Szergijnek dicséretére" festette, "hogy a Szent
Háromság látása által győzessék le e világ gyűlöletes széthüzása" (Soproni András
fordítása). Dmitrij Donszkoj sem a területi egység helyreállítását kezdi meg, hanem a
nemzeti-erkölcsi egység megteremtéset. Épp ezért tekinthetőkiemelkedőszemélyiség
nek az orosz sereg élére került mos:zkva1 fejedelem. Moszkva nem azért került fölénybe,
mert a kereskedelmi utak szempontjából kedvező fekvéssel rendelkezett, hanem azért,
mert ebben az igen nehéz helyzetben Oroszföld egyesítésének eszméje mellett szállt
síkra. Moszkva szellemi győzelmet aratott; a minden oroszok pátriárchája pedig Kijevből

Moszkvába tette át székhelyét. s így Moszkva lett a vallási egyesítés szimbóluma.

•A monostor önálló gazdasági egység, eltérően a kolostortól. CA pannonhalmi monostort
véletlenül sem mondjuk kolostornak. ) Az orosz monasztir a görög monasztérlon szóból ered. CA
fordító megjegyzése)

•• A legnagyobb hatású orosz középkorí szerzetes, a ma is meglévő zagorszki Szent Háromság
Főmonostor alapítója.
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Az orosz Raszkol'

D. Sz. Libacsou: A XVII. századi egyházszakadás bizonyos szempontból elkerülhetetlen
volt, de másképp is végződhetett volna. Ukrajnának és Belorussziának is Moszkva lett a
központja. ezért az orosz ortodox egyháznak egységes szertartásokra volt szüksége. A
szakadás kezdeményezője Nikon pátriárcha volt, ő volt az, aki az ősi kétujjas keresztvetést
fölcserélte a háromujjas keresztvetéssel. Ekkorra már a görögök szertartásai, régi orosz
kifejezéssel élve, "elpogányosodtak", sok változtatást vezettek be a liturgiába, Orosz
országban viszont megőriztékaz ősi szokásokat. Elképzelhető lett volna egy kompromisz
szumos megoldás is, de Nikon Ukrajna álláspontját fogadta el azért, hogy Belorussziával
együtt Oroszországhoz csatolhassa. Ukrajnában pedig a görögöktől eredő háromujjas
keresztvetés volt szokásban. Most már világos, hogy sok esetben az ó-szertartásúaknak"
volt igazuk, ezért - amint ez közismert - Nikon követőinek néhánydokumentumot meg
kellett hamisítaniuk. Nikon és Alekszej cár, I. Péter apja, a szertartások uniformizálását
rendkívül kegyetlen módszerekkel hajtotta végre, ami tovább mélyítette az orosz
egyházszakadást.

j. Ekonomcev: ... az utóbbi időbengyökeresen megváltozott az orosz ortodox egyház
és az ó-szertartásúak viszonya, akiknek létszáma igen jelentős. Emlékeztetek arra, hogy az
1971-es zsinaton az orosz ortodox egyház a régi szertartásra vonatkozó minden előző

korlátozást feloldott.

"Eskü alattvallom ezenEgyházikollégium legfelsőbbbírájáTUlk ... a miuralkodónkat'" "

D. Sz. Lihacsov: I. Péter szerepét igen fontosnak tartom. Ő maga szerette az ortodox
istentiszteletet, énekelt a kórusban és semmi esetre sem volt ateista. Apéteri reformok ( a
patriarchátus eltörlése, az államegyházi rendszer kiépítése stb.).Nikon reformjainak a
folytatásai voltak, és az egyház tekintélyének hihetetlen mértékűhanyatlásához vezettek
Ha a gyóntatót megfosztják a gyónási titoktartás jogától, ha a papnak állami rendelet írja
elő a besúgást, akkor miféle tekintélye lehet még az egyháznak? ( ... ) Az egyház
tekintélyét garantálja az államtól való függetlensége. Az egyház és az állam összefonódott,
s az állam valamennyi bűne az egyházat is terhelte. A monarchia és az ortodoxia Miklós
féle azonosítása végzetes csapást rnért az akkori ortodoxiára, vagy legalábbis alapjaiban
megingatta. Az egyházat el kell választani az államtól. Ezer esztendővel ezelőtt a
kereszténység államvaUás lett Oroszföldön, egyesítette a Rusz államot, majd ezt követően
Oroszországot, Belorussziát és Ukrajnát. Ebben volt ereje, ugyanakkor ez volt a gyengéje
is:az államnak alárendelt egyház elveszítette lelki szabadságát, a lelkiismereti szabadságot.
A későbbi fejlemények eleve el voltak rendelve, amikor a forradalom után a hívőt

önkéntelenül is a monarchistával azonosították Pedig a kereszténység nem - burzsoá
vagy szocialista - ideológia. A kereszténység a mindennapi élet etikai-viselkedési
normáival párosult világnézet.

Innokentyij: I. Péter reformjaival kezdődött el az orosz kultüra szétválása egyházi és
világi kultúrára, miközben az utóbbi visszafordíthatatlanul a másik fölé kerekedett. Az ősi

Rusz kultúrája lényegében egyházi kultúra volt, a világi kultúra nem volt jelentős. A

• Raszkol - szakadás; Dosztojevszkij regényhősének neve (Raszkolnyikov) ebből a szóból cred. (A
fordító megjegyzése) .

•• A nikoni reformok eUenzőinekösszefoglaló neve. Később több ágraszakadtak.
••• Részlet az I. Péter cár által felállított Szent Szinódus tagjai hivatalos esküjének szövcgéböl, Ezt az

- egyház számára sérelmes - sort csak 1901-ben törölték. (A fordító megjegyzése)

781



szétválás után az egyszeru nép - melynek oktatásával Péter uralkodása alatt és után
hosszú ideig nem törődtek a világi szervek - maradt a vallásosság hordozója. A
társadalom felsőbb rétegeiben, ahol már érlelődöttaz új orosz kultüra ( itt született meg a
későbbi orosz intelligencia), egyre több szekularizációs törekvés jelentkezett. S csupán a
XIX. század második felében kezdték felismerni azt a veszélyt, melyet sokáig észre sem
vettek: a népből a műveltség iránti - eddig sem túl nagy - igény gyakorlatilag kiveszett.
Világossá vált, hogyez a helyzet az ország számára végzetes lehet. Intézkedéseket hoztak a
helyzet javítására, létrehozták a népiskolákat, s a sokkal jelentősebb egyházközségi iskolák
hálózatát. A XIX.század végén ebből a - kifejezetten a népoktatást szolgáló egyházköz
ségi iskolatípusból körülbelül negyvenkétezer működött, nem számítva a tulajdonkép
peni papi szemináriumokat.

De ennyi erőfesZítésellenére sem sikerült megadni a népnek a műveltség alapjait, mivel
a nép akkor már az elemi iskolázottságot is úri passziónak tartotta. Végeredményben a nép
vallásos maradt, de vallásossága gyermeteg, nem tudatos vallásosság volt.

D. Sz. Lihacsov:A XIX.században a nemesi oktatást fölváltotta a szemináriumi, a nemesi
kultúrát a nem nemesi származású Dobroljubov és Csemyisevszkij kultúrája. A nem
nemesi származású értelmiség volt az ateizmus legfőbb terjesztője, mivel az ó oktatási
bázisuk, bármilyen ellentmondásosnak is tűnik, a szeminárium volt. Az itt folyó képzés
elvette a kedvüket az elavultnak látszó egyházi dogmáktól. Amikor az ember túl közelről

szemléli a kultusz szent tárgyait, akkor odavész a szentség varázsa. Az egyház túlságosan
hétköznapivá, túl egyszerűvévált számukra.

,,'JUdatformáló er6-e a bezárt templom lakatja?"

A. Nyezsnij: Köztudott, hogy 1918-ban, a forradalom után a szovjethatalom dekrétumot
adott ki az egyház és az állam szétválasztásáról. A dekrétum a lelkiismereti szabadság
marxi-lenini értelmezésébőlindult ki, melynek alapja a szabad hitvallás és az ateista
meggyőződésdialektikus egysége. Lenin 1905-ben ezt az elvet így fogalmazta meg: "Az
államnak ne legyen köze a valláshoz, a vallási közösségek pedig ne fonódjanak össze az
állarnhatalornmal. Mindenkinek jogában áll szabadon dönteni afelől, hogy higgyen-e
valamilyen vallásban vagy ne higgyen, azaz ateista legyen... Megengedhetetlen, hogy
vallási hovatartozás alapján korlátozzák az állampolgárok jogait. A hivatalos űrlapokból

feltétlenül törölni kell azokat a kérdéseket, amelyek az állampolgárok vallási hovatar
tozását firtatják." Eddig a lelkiismereti és vallásszabadságot hirdető lenini elvek. De egy
1940-ben kiadott vallásellenes könyvben már más elveket találunk: "Az osztályellenség
még nincs véglegesen legyőzve. Egyik utolsó védőbástyája a vallási szervezet, mely
reakciós, a szocializmussal ellentétes eszméket hirdet. Afészkükből elűzött szerzetesekés
szerzetesnök, a különbözö felekezetekhez tartozó papokezrei, akik nemrégiben a fölkelés
Zászlaját lobogtatták, még nem békültek meg azzal a gondolattal, hogy ügyük végleg
elbukott."

Mély szakadék tátong a lenini dekrétum demokratikus jellege és eközött a fenyegető

agresszivitás között. Az elmúlt időben sok szö esett a sztálini idők törvénytelenségeiről.

( ... ) Szenvedett a nép, de a hívők és papok ugyanúgy áldozatul estek, mint a katonák és az
értelmiség képviselői. ( ... ) Évtizedek során belénk nevelték, hogy megvessük és
lenézzük mindazt, ami az egyházzal kapcsolatos. Thdatunkat mindmáig az a parancs uralja,
hogyel kell felejteni az önkényáldozatául esett papokat. Mintha azt súgná egy undokhang:
"Na nézd már a csuhást!" És ez a csuhás Pável Florenszkij atya, akire Oroszországnak
büszkén kell tekintenie. ( ... ) A mai problémák gyökerei a múltban keresendők. S
lelkiismeretünk csak akkor szabadul meg a nyomasztó tehertől,ha a terror áldozataivávált
egyhazi emberekről nyíltan, őszintén mindent elmondunk.
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K. Harcsov: Az orosz ortodox egyház drárn:iját, azt hiszem, tökéletesen kifejezi lYihon
pátriárcha sorsa. Sajnos az ő ténykedését nálunk egyoldalúan mutatják be, ezt állitják:
szovjetellenes volt. Ami igaz, az igaz, valóban sokat ártott a szovjetbatalomnak. 1918
januárjában kiátkozta a szovjetbatalmat és hadat üzent neki. A breszti békekötéssel
kapcsolatbanpedigfelhívást intézett a hívőkhöz: "Valóban ez az a béke, amelyért az egyház
imádkozik, s amelyre a nép áhítozik?"

A. Nyezsnij: A breszti békét, amint ez közísmert, sokan a párt vezetőiközül sem fogadták
el.

K. Harcsov: Az igaz, hogy 'Iyíhon ezzel az állásfoglalásával nincs egyedül. 1922-ben a
fiatal szovjet államot éhínség fenyegette, s a kormány arra kényszerült, hogy az egyházi
műkíncsek egy részét kisajátítsa. A pátriárcha erre felhívással válaszolt, melyet nem
lehetett másként értelmezni, csak úgy, mint fegyveres harcra szölítö felhívást.

Ez 'Iyíhon személyiségének egyik vonása. De van másik is. Idézzük csak fel a Legfelsőbb

Bíróságnak: benyújtott levele egy részletét (1923. június): ... Ezennel kijelentem a
Legfelsőbb Bíróságnak, hogy mától kezdve a szovjetbatalomnak ellensége nem vagyok
Véglegesen elhatárolom magamat mind a külföldí, mínd a belföldi monarchikus
fehérgárdista ellenforradalmi erőktől."

A. Nyezsnij: Több helyről hallani, hogy 'Iyíhon pátriárchának ehhez a levélhez semmi
köze sincs. Kényszerítették, hogy írja alá - ennyi az egész.

K Harcsov: Van ilyen vélemény is, tudok róla. ( ... )

A. Nyezsnij: 1927-ben a hírhedt szolovki lágerbe száműzöttorosz klérus nyilatkozatot
tett közzé, melyben kijelenti, hogy az egyháznak "nem célja a fönnálló rend megdöntése,
és nem kíván részt venni az erre irányuló cselekményekben. Az egyház senkit sem szölít
fegyverbe, politikai harcra; aláveti magát minden polgári jellegű törvénynek és rendelet
nek, de szeretné teljes mértékben megőrizni lelki szabadságát és függetlenségét, melyet
az Alkotmány biztosít sZámára, és nem kíván az állam kiszolgálója lenni." Mindez mégsem
mentette meg az orosz egyházat az üldözéstől." ( ... )

K Harcsov: Az 1929-es törvény aprólékosan szabályozta az egyház tevékenységét, s így
teljesen megfosztotta önállóságától. De vajon tudatformáló erő-e a beZárt templom
takatja? Ha bezárunk, esetleg fölrobbantunk egy templomot, ez egyáltalán nem jelenti azt,
hogy lesZámoltunk a tömegek vallásosságával.

Csak a háborús évek kemény valósága bírta rá Sztálint arra, hogyváltoztasson az egyház
iránti magatartásán. 1943 szeptemberében újra megnyíltak az egyházi intézmények,
folyóiratot indítottak, zsinatot tartottak és pátriárchát választottak Mindezt úgy is
tekintbetjük, hogy:Sztálin csöndben beismerte roppant politikai baklövését. EJ;Te minden
bizonnyal rendkívül nehezen'szánta rá magát.

lnnokentyij: ( ... ) A 30-as éveket elsősorbanaz intézményes vallásosság elleni harc
jellemezte, melynek következtében 1939-re hazánk egyes vidékein alig vagy egyáltalán
nem maradt múködő templom. Leningrádban ez idő tájt öt templom működött. Igaz, a
honvédő Mború alatt újraéledt az egyházi élet, s ez a Mború utáni években bizonyos
mértékig megszííárdűottaaz intézményes ortodox vallásosságot ( ... )

• 1918 ts 1930 közOtt legalább IW'omsúZ püspököt, negyvenezer papot, több tízezer szerzetest
küldtek a haWba. (M. Bordeaux, 1983 közlése.)
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A. Nyezsníj: A háború után úgy látszott, hogy az egyház szamara a nehéz idők elmúltak.

K Harcsov: 1953-ban körülbelül tizenötezer ortodox templom működött, a háború
előtt tízezer.

A. Nyezsníj: Ma pedig?

K Harcsov: 1986-os adatok szerint hatezerhétszáz kilencvennégy.

Innokentyij: A hatvanas évek elején a helyzet jelentős rnértékben romlott. Az önkényes
intézkedések következtében - melyek akkoriban az ideológiai munkát jellemezték - az
orosz ortodox egyház templomainak felét elveszítette. Ezek az intézkedések leginkább
Ukrajna és Belorusszia keleti területeit sújtották. ( ... ) A 60-as évek vallásellenes
kampánya a Szovjetunió nyugati körzeteinek nem okozott olyan mérvű veszteséget, mint
szarnos más vidéknek.

K. Harcsov: Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején a vallás, az egyház, a hívők és
az állam között beállt változásokat nem kizárólag Hruscsov személyével magyaráznám.
Gondolja csak meg: rövid idő alatt felszámoltuk a háború következményeit, könnyebb lett
az élet, a világűrbe repültünk (vö. a Gagarinnak tulajdonított mondást: "A világűrt
megjártam, istent sehol nem láttam." A fordító megjegyzése.). Az embereknek az volt az
érzése, hogy szinte mindenre képesek vagyunk.Ezért gondolták, hogy már a kommuniz
mus küszöbén vagyunk. S mivel a kommunizmusban nem lesz szükség se egyházra, se
hívőkre, ezért rövid idő alatt le kell számolni a vallással. (1962-ból való Hruscsov híres
mondata: Húsz év múlva bemutatom a tévében az utolsó hívőt! A fordító megíegyzése.)
( ... ) A templomokat bezárták, a hívők megmaradtak. Ezeknek az adminisztratív
túlkapásoknak a következményeit - bezárni, mindenáron bezárni - ma is érezzük. ( ... )
Újra és újra csak azt mondom: semmi esetre sem szabad hatalmi pozícióból föllépni az
egyházzal szemben. Ideje végre megérteni: az egyház és az állam szétválasztása egyáltalán
nem jelenti a társadalomtól való elválasztást. A hívők a mi államunk polgárai, szovjet
emberek, akik a szovjet korszakban nőttek fel és nevelkedtek. A hívők szervezetét, az
egyházat nem lehet elszakítani a társadalmi folyamatoktól, a politikától, attól, hogy részt
vegyenek a belső problémák megoldásában. ( ... ) Hazánkban hívők milliói élnek,
körülbelül hetvenmillió ember. S bár a lakosság többségét materialista világnézetű

emberek alkotják, egyelőre nem beszélhetünk a vallástól való tömeges elfordulásról.
Azt hiszem, véget ér az az időszak, amikor egy új vallási közösség bejegyzését még úgy

értelmezték, mint meghátrálást, ideológiai vereséget, a hívőknek tett engedményt. A
közelmúlt öröksége ez, a sztálinizmusé, amelytől végleg elhatároljuk magunkat.

"Szeretni az embert"

Fi/aret: ... Ki tagadná, hogy a hívó ember fél a gyárban, ÜZemben, intéZményekben nyíltan
megvaUani hitét? Miért van ez így? Hiszen a szovjet törvények semmiféle követelményt nem
támasztanak hívő emberekkel szemben. Ugyanakkor ha valakiről kiderül, hogy hívó, az
egyházhoz tartozó ember, akkor vagyigyekeznek tőle megszabadulni, hogy el ne vegye a
kollektíva jó hírét, vagy pedig elkezdik aktiv átnevelését, hogy megtagadja hitét. Sajnos az
ideológiai munkások többsége nem érti meg, hogy mennyire sértő és megalázó az efféle
beavatkozás az ember legszentebb érZéseibe. Más dolog az, ha felolvasásokkal, könyvter
jesztéssei végez valaki nevelőmunkát. De ha a hívő embert mások szeme láttára .megdol
gozzák";amikor meggyalázzákazt, ami számára szent ... Miféletiszteletróliehet itt szó?( ... )

Az a mi bajunk, hogy nálunk hosszú időn át (nemcsak az elmúlt évekre, évtizedekre
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gondolok) leértékelték a lelkiismeretet. Elaltatták, megvetették, és azt gondolták, hogy a
lelkiismeret szava nem olyan fontos, mínt az emelvényről elhangzó szö. Ám valójában az
történt, hogy az emelvényen gyakran olyanok emelkedtek szólásra, akiknek a lelkiismere
te nem volt tiszta, mert letargikus álomba merült. Hál' istennek, ma sokak lelkiismerete
ébredezik. ( ... ) Ma az egyháznak nincs joga ahhoz, hogy betegekkel, öregekkel,
elesettekkel foglalkozzék, mert ez a tevékenység ellentmond jelenlegi törvényeinknek.
Ugyanakkor az egyház szinte valamennyi szocialista országban tart fenn kórházakat, aggok
otthonát, fogyatékos gyermekek intézetét. Ezeket az intézményeket az egyház nemcsak
fönntartja, hanem olyan munkatársakat biztosít, akiket belső igény késztet arra, hogy
másokkal jót tegyenek pusztán könyörületből.

( ... ) Ha az ember nem tud, vagy nem akar tudni mások bajairól, a sZÍVe megkeményedik.
De ha betegséggel találkozik, emberi fájdalommal, akkor emberségesebbé, jobbá lesz, mert
fölébred benne a részvét és a szeretet mások iránt. ( ... ) Ezen a területen sokkal szorosabb
együttműködést is kialakíthatunk az állami, társadalmi szervezetekkel. Hiszen az átalakítás
sikerét jelentős mértékben meghatározza a társadalom erkölcsi szintjének emelése ( ... ).

A kereszténység felvételének ezeréves évfordulója jó alkalom arra, hogy föltámasszuk
emlékezetünkben és lelkünkben mindazt a jóságot és szentséget, amely őseink sajátjavolt ...

(Válogatta, összeállította és fordította: Hidász Ferenc)

Interjú Pityirim metropolitával

- IBaz, bogy növekszik a Szovjetunióban a hívők száma?
- Ugy tudjuk, a szám állandó, 50 millió gyakorló híve van az ortodox egyháznak, 50

míllíöan vannak a muzulmánok, 7-10 millióan a protestáns, katolikus, zsidó és más
vallások követői. A 283 milliós lakosságból körülbelül 100 millió a gyakorló hívő.

- Mivel magyarázza, bogy az ateizmus iskoláiban nevelkedett fiatalok köreven
fokozódik a vallás iránti érdekl6dés?

- Ez azzal magyarázható, hogy növekszik az érdeklődés a hagyományos kultúrák és
értékeik iránt. A vallást nem szabad kizárólag intézményes vonatkozásaiban szemlélni.
Manapság, különösen a fiataloknál, mind nagyobb az érdeklődés az emberi személyíség
lényege iránt, a fiatalokat foglalkoztatja a szubjektum szerepe.

- Úgy gondolja, bogy Gorbacsou új irányvonalának egyik célja lebet a vallássza
badsá~?

- Altalános demokratizálás van folyamatban, ez lehetőséget ad különféle nézetek
hangoztatására. A keretek fokozatosan bővülnek, így új növekedési lehetőségeknyílnak az
egyház számára is. Ebben a folyamatban a vallásszabadság is teret kaphat. Gorbacsov
realista, igyekszik jobb lehetőségeketkínálni, hogy gazdasági téren jobban működjék a

785


