
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
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társadalom. Gorbacsov marxista kommunista, de egyszersmind realista. A tényleges
sZiikségletekból indul ki a társadalom fejlődésénekminden elemét tekintve.

- És a tényleges szükségletek sorában elismeri a vallási szükségletet?
- Igen. Elismeri, hogya népben van érdeklődés a vallás iránt. Emlékeztetnem kell arra,

hogy az ateizmus kérdése nem új dolog Oroszországban, ez nem a szovjetek forradalma
nyomán vetődött fel először. Az ateizmus itt 200 éves múltra tekint vissza. Az orosz
társadalom tulajdonképpen már Nagy Péter uralkodása alatt eltávolodott a vallástól,
amiért a nyugati felvilágosodást terheli a felelősség. És azt sem feledhetjük, hogy az orosz
forradalmárok között sokan teológusok voltak, akik elutasították az egyházat, de a hitet
nem.

- Úgy vélí, Gorbacsov azt a folyamatot alapozza meg, melynek során a szovjet
állam ateista államból átaJakulhat világi állammá?

- Kétségkívül ebben reménykedem. A folyamat üternét azonban nem ismerhetjük
előre. Szívesebben tartom magam a realizmushoz, semmint hogy a tudományos
fantasztikum világába kalandozzak. Veszélyes dolog lenne, ha valaki, aki felelős tisztséget
tölt be az egyházban, ábrándokat táplálna.

- Melyek a legfeltűnőbb jelei a vallás terűletén a liberalizálódásnak ?
- Ma nyiltabban lehet vitatkozni a vallás kérdéséről.

- Felbukkan-e a láthatáron az orosz egyház reformjának lehetősége?

- Az orosz egyház nagyon hagyományos jellegű. Pillanatnyilag még egy szertartasren-
di reform is lehetetlennek tűnik számomra.

- Miként válaszol arra a belföldön is hallható bírálatra, hogy önök túlzott
engedelmességgel viszonyulnak a Kremlhez?

- Sztálin idején a kölcsönös megértés nehézkességének szakaszát éltük át. Hruscsov
idejében volt egy igen nehéz, bár rövid időszak, amikor bezárták a templomokat. Hruscsov
leváltása után visszatért a nyugalom.

- Miként lehetséges, hogy ön kedvezőtlenülítéli meg Hruscsovot, jóllehet ő volt a
sztdlintalanüds egyik jőszereplője?

- Nagyon jó képességű, de műveletlen ember volt. Sok hibát követett el; néhány
döntése a történelem iránti érzéketlenségről tanúskodik. Voluntarista mödon akarta
felépíteni a kommunizmust, mindössze tíz év alatt, ahogyan az őskommunisták elkép
zelték. Nem értette meg a nemzeti kérdést, ezen belül az egyház szerepét sem.

- Véleménye szerint a Nyugatnak és a nyugati vallásos tényezőknek is támogat
niuk kellene Gorbacsovot?

- Ez az egész világ érdeke. Mindenkinek tudnia kell, hogy az összefogás az egyetlen
lehetséges módja a haladásnak. A Nyugat egyszer már túl sokat kockáztatott, amikor nem
értette meg az orosz forradalmat és sorompókat állított fel, sZámunkra és az önök sZámára
is ártalmas mödon, Van egy fizikai törvényszerűség, amely szerint a statikus állapot
rosszabb következményekhez vezethet, mint a mozgás ...

(Panorama, 1987. 11., 2. - rövidítve)
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