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A közösség példája - Taizé

"Sok mindent tanított nekik, példabeszédekben"

1991 év elején, az európai fiatalok találkozójára, Európa különböző országa
iból 75 OOO fiatal gyúlt össze Budapesten a taizéi közösség hívására. Együtt
hallgatták Roger testvér felhívását "a megbékélés fontosságáról."

Talán majd egyszer a történelem is megállapítja, hogy Európa sorsát nemcsak
Rómában, Strasbourgban, Brüsszelben és Maastrichtban döntötték el, hanem
abban az apró bourgogne-i faluban is, ahol immár több mint harminc éve egyre
meghatározóbb a fiatalság jelenléte. Kibontakozóban van egy olyanfajta Európa,
amely jobban figyel lelki örökségeink gazdagságára, mint az osztozkodási vi
tákra; kevésbé gondterhelt a népesség elöregedése miatt, de bízik fiatalságának
erejében; nem féltékeny identitására, inkább arra törekszik, hogy végre túllép
hessen saját határain.

De vajon csak Európáról van-e szó? Taizé az európai tudat lelkiismeretévé
vált azzal, hogy a keresztények közötti megbékélést küldetésének fő céljául tűzte

ki. Mindaz, ami Taizében történik, elsősorban az egyház evangelizációs külde
tésére vonatkozik.

"Igen gyakran fölteszik nekünk a kérdést: Miért keresei fel Taizét olyan sok fiatal
a különböző kontinensekről? Majd Isten közvetlenül megadja rá a választ az örök
életben" - írja Roger testvér a naplójában. A válasz oly messze esik a kérdéstől.

hogy lehetetlenné tesz minden pszichológiai vagy szociológiai magyarázatot.
Sok fiatal elhidegül az egyházi mozgalmaktól, holott vallási érdeklődésük

megnövekedett. Ha ennek láttán hatékony eszközöket keresünk visszahódítá
sukra, s erre Taizében kérünk ötletet, a válasz kétségtelenül ez lenne: mondjunk le
tervünkről. Ugyanis a taizéi közösség hatalmas vonzereje nem tudatos tervezésból
származik, hanem abból a lelki sugallatból, amely hűségesen követi "Isten egyik
gondolatát, amely egységbe fogja az életet." Ahelyett, hogy természetes okokban
keresnénk a magyarázatot, célszerűbb annak a meghatározásnak sugallatát követ
nünk, amelyet a közösség szívesen alkalmaz önmagára: a közösség példázata, pa
raboIája.Taizét, mint közösség-példázatot úgy kell megfejtenünk, mint a többi pél
dabeszédet: a tudós bibliamagyarázatok mind beleillenek a példabeszéd értelmébe
amely pedig be1eilleszkedik a kifürkészhetetlen mennyországba.

Taizé a közvetítő

A kezdeteknél nemcsak Roger testvér volt jelen, hanem nagyanyja is, aki az I.
világháború idején házát átalakította a menekültek fogadására; a háború végez
tével pedig saját hitéletét formálta át a közösség példázatává: annak kifejezésé
re, hogy protestantizmusa nem elutasítása, hanem várása a szükséges kiengesz
telődésnek, katolikus templomba kezdett járni, azonban mindvégig megtartotta
ősei hitét. "Nélküle - írja Roger testvér, - sem indíttatásom, sem merészségem
nem lett volna arra, hogy én is hasonló kockázatot vállaljak."
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Szintén egy idős hölgy az, aki 1940. augusztus 21-én Roger Schutz-öt meg
hívja Taizébe: "Maradjon itt, olyan egyedül vagyunk, és a tél olyan hosszú". Az
imában és az üldözöttek segítésében eltelő hosszú télből született meg az, amit
XXIII. János pápa szívesen nevezett így: .Taizé korai tavasza".

1991-ben már nyolcvan ezer fiatal töltött ott egy-egy hetet. A közös imákon,
amelyek napjában háromszor gyűjtik össze a fiatalokat, kitüntetett helyet fog
lalnak el a különböző földrészekről származó gyermekek. Jelenlétükben meg
nyilvánul "a gyerekek sebzett ártatlansága" a nyomortelepeken és a nagyváro
sok szegénynegyedetben. és kifejezi a reménytelenül zárt helyzetében is mindig
újra megnyíló lehetőségeket.

Az a gondolat, amelyet valaha egy idős asszony "vetett el" ~ hogy soha ne
ítéljünk el senkit -, ma ott csírázik ki a gyerekek keze közőrt. Azok a fiatalok,
akik talán belefáradtak abba, hogy kétségbevont vagy akár túldicsért szocioló
giai kategóriáikba sorolják őket, idősebb testvérré válnak e gyermekek mellett.
Taizé példázat a generációk együttélésére.

Taizé mintegy tíz kilométerre található Clunytól. A szerzetesi ima és munka
nyomta rá bélyegét a környékre. Cluny és Citeaux, Alacoque Szent Margit és a
Jézus Szíve tiszteletből fakadó energiák, Cluny Szent József missziós lendülete... A
taizéi közösség elválaszthatatlanul része a tájnak és szellemiségnek. .Taízé olyan
mint Cluny, de mindazzal a változtatással, amit elvár a 20. század", ahogy egy régi
barátjuk, Hubert Beuve-Méry érzékelteti a Monde-ban írt cikkében. Apátság nélküli
szellemi központ ez. Barakkok és sátrak nőttek ki a földből a falu határában, anél
kül, hogy az építészeti képet, az élet ritmusát vagy akár a csendet zavarnák. A
megbékélés hatalmas templomát a falu román kápolnájától háromszáz méterre
építették fel,majd megtoldották sátorterős és előregyártott elemekből álló részekkel,
végül két bizánci harangtoronnyal is megfejelték. Furcsa keveréke ez az átmeneti
nek, amely mégis megmarad, és az állandónak, amely szilárdságában is megtartja
titkát.Taizé jele és példázata a Lélek folytonos teremtő erejének.

Taizé néhány kilométerre feküdt attól a demarkációs vonaltól, amely 1940 és
1942 között Franciaországot két részre osztotta. Roger testvér embereket csem
pészett, politikai üldözötteket és zsidókat segített biztos helyre. Lassan egyre
több testvér csatlakozott hozzá - jelenleg mintegy százan vannak -, s az em
bermentés során kialakított életet más formában élték tovább: a közcsségben.
amely a különböző felekezethez tartozókból jött létre. Itt együtt élnek és imád
koznak a katolikusokkal a különböző vallású testvérek: evangélikusok, reformá
tusok, kálvinisták, anglikánok. Igen hamar, eleinte észrevétlenül, sőt inkább titok
ban, Taizé közvetítővé vált Kelet- és Nyugat-Euróra között is. Az olyan helyeken,
mint Madras, a Fülöp-szigetek, vagy az Egyesült AlIamok, a fiatalok találkozói az
Eszakot a Déllel kötik össze, a technikailag fejlett és a nincstelen országok érintke
zését segítik elő. Ahol határvonalak keletkeznek, ideiglenesen vagy tartósan, ott
Taizéösztönösen közvetítő szerepet vállal. Ez az átmenet húsvét igéretét hordozza.

A fiatalok Taizében

Taizében az év minden hetében, vasárnaptól vasárnapig, 17-30 éves fiatalok
találkoznak Európa s az egész világ legkülönbözőbb szögleteíből. Ezeknek a
rendezvényeknek már pusztán a fennmaradása is meglepő. Az ötvenes évek
vége óta ugyanis a fiatalság jelentősen megváltozott. Az 1960-75 közötti évek a
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harmadik világ emandpációjának kora, valamint a lelküsmeret ébredésének idő

szaka volt a fejlődés kihívásával szemben. A nagy szociálpolitikai terveké, a
forrongásé és a nagy vitatkozásé. Az az időszak, amikor egyesek erőszakosan

tagadták meg saját énjüket és hovatartozásuk külső jeleit. Manapság ez megfor
dult: a fiatalok keresik a gyökereiket és az őket valóban kifejező jelképeiket.
Európa határai s a fiatalság arculata megváltozott. A tömegek azonban tovább
özönlenek Taizébe. Túl egyszerű lenne azt mondani, hogya közösség "befogta
a szelet a vitorlájába" és a divatnak hódolt. Feltevésünk éppen ennek az ellen
kezője: a fiatalok azért találnak itt önmagukra, mert Taizé nem változott. Taizé
jelensége tartósnak bizonyul, bár nem rendezkedett be intézményesen. Továbbra
is úgy járnak az emberek Taizébe, mint "egy forráshoz" - II. János Pál pápa
szavaival élve. Meg kell említenünk, hogya taizéi közösség szívesen foglalkozik
a lázadónak tartott fiatalokkal. De nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy Taizé
határozott vonású és szerkezetű szerzetesi közösség.

A szerzetesek nem a fiatalok szervezői akarnak lenni, hanem az imádság
emberei, híven az őket összetartó szerzetesi fogadalomhoz. Ha a fiatalok itt
"önmagukra" találnak, az azért történik, mert Taizének határozott és szilárd
lelkisége van. Szabadon meg tud nyílni mindenki számára anélkül, hogy felhí
gulna s olyan elköteleződésre serkent, amelyet sem irányítani, sem követelni
nem akar.

Taízé, akár a példabeszédek, közvetlen nyelven képes elmondani fontos dol
gokat, kiegészítve a megszólítottak tapasztalataival. Amikor egy fiatal megérke
zik, a kapott tájékoztató rögtön szembesíti őt az előtte álló hét mélyével és
célkitűzésével: "Azért jöttél Taizébe, hogy az ima és a csend révén a krisztusi
források közelébe kerülj. Azért jöttél, hogy irányt találj életednek, új erőre kapj,
felkészítsd magad a felelősségvállalásra ott, ahol élsz". E célra néhány pontban
összefoglalt programot is javasolnak. A legfontosabb a Krisztussal való találko
zás - a húsvéti misztérium, amelyet minden hétvégén újra felidéznek, adja
ehhez a mindig időszerű csúcspontot. Olyan találkozás ez, amely mindenkit
bensőleg érint meg, de tágabb felelősségvállalásra is indít. A fiatalokban így
egybenyílhat a bensőségnek és az egyetemesnek a világa. A feltámadt Krisztus
kettős vonzásába kerülnek - aki egyedül képes arra, hogy érintésével begyó
gyítsa a szív sebeit és átfogva az egész világot, megmentse azt - Taizé a meg
térést készíti elő.

Három imaóra adja meg a nap ritmusát. Már sokat írtak a taizéi liturgiáról,
amely stílust teremtett, és megfelel mind a kételyekkel teli odalátogatóknak,
mind az imádságban jártasabbaknak. Ez az imádság nem a fiataloké, hanem a
közösségé, mely egyre egyszerűbbé s ezáltal egyetemesebbé vált a vendégekkel
való napi kapcsolat során. Igazi szépség rejtőzik a keleti és nyugati egyházi
hagyományokból származó egyszerű szavakban és mozdulatokban, a különbö
ző nemzetek imájában, amelynek során szinte játékosan váltogatják a nyelveket.
Ez a nyelvi játék a maga módján a hajdani egynyelvűséget éleszti újjá, amelyet
egykor a latin liturgia biztosított. Egyszerű és fáradhatatlanul ismételt refrének,
könyörgések és a gregonán énekek dallamai adják az ima "belső megérzésének
és megízlelésének"idejét. Ugy hatol beléjük az imádság, mint valami nyugodt
otthonba, ahol a szív képes megnyílni és megpihenni. A fiatalok vonzódnak
ehhez a belső otthonhoz, de vissza is riadnak tőle. A Kiengesztelődés hatalmas
templomába belépve azonban átlépnek a szorongás küszöbén is. Bizonyára
akadnak olyanok, akik megállnak az ajtóban, elragadtatva az őket körülvevő
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szépségtől és áhítattól. Mások tovább lépnek, hogy személyesen találkozzanak
a Feltámadottal. De mindnyájan megélik a megtérést: átértékelódik bennük a
szó és az idő: itt élő jelenléttel találkoznak, hatékonysággal, a léttel magával,
nem pedig tevékenységgel.

Fennáll annak veszélye, hogy Taizében a fiatalok egyfajta lelki happeninget
élnek meg, amely csupán valami homályos vallási vonzódásra felel, és nem építi
a személyes hitet. De ha megnézzük, hogyan szervezik meg a napokat, és mi
lyen szövegeket javasolnak a résztvevőknek a beszélgetések idejére, akkor meg
látjuk: a taizéi közösség ereje részben abban rejlik, hogy újra felfedezte és a
megszokottól eltéróen alkalmazta az első századok keresztény gyakorlatát. Igy
egyrészt fokozatosan közelebb segítenek a misztériumhoz, másrészt lehetőséget
adnak a misztérium megtapasztalására. Ha ideológián olyan értelmezést értünk,
amely a valóságot az azt állítólagosan magyarázó rendszerrel azonosítja, ez a
fajta bevezetés a misztériumba jellegzetes anti-ideológia. Csak aki megtapasz
talta az élő Istent az ima csendjében vagy pedig a szentség kegyelmét, az igényli,
hogy eljusson erre a megtapasztalásra. Azt is tudja, hogy megtapasztalását nem
képes teljes mértékben szavakba önteni, mint ahogyamegtapasztalás sem egye
zik teljes mértékben a misztériummal.

Reggelenként, Bibliával a kézben tanulás folyik - ilyenkor az értelemben
visszhangzik az, amit az ima ébreszt a szívben. Az oktatás rövid, és csak fölkelti
a hit megismerésének igényét, de ezt a tudást azután máshol kell megszerezni.
A reggeli Biblia-tanulási mód megfelel egy olyan nemzedék igényeinek, akit a
vallásos ismeretek hagyományos átadási módja nen elégít ki.

Megérkezésük után azt is közlik a fiatalokkal, hogya testvérek minden este
a rendelkezésükre állnak, hogy "meghallgassák" őket. A kifejezést nem a vélet
len adta. A nemzedékek közötti kapcsolat egy kényes pontját érinti. Nem "ta
nácsot adni" vagy "előírni" akarnak, csupán meghallgatni. Ez mindössze azt
teszi lehetövé, hogya kavargó és gyakran ellentétes élményeket egyes szám első

személyben fogalmazzák meg, s így személyes kapcsolat alakuljon ki a fiatalok
kal. Akik pedig igénylik, azok a rendelkezésre álló papok segítségével részesül
hetnek a bűnbocsánat szentségében is.

A megtérés útj a

1992-ben a fiatalok megbeszélésein Roger testvérnek a budapesti találkozóra írt
Fülöp-szigeteki leveleool indultak ki. Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatainak isme
rője megtalálná benne a megtérés klasszikus útjának nyomait. A Levél az Isten
által felkínál t szeretet teljes elsőbbségének helyreállításával kezdődik. Majd min
denkit arra hív, hogy fedezze fel a szeretet elfogadásában saját szabadságának
megvalósulását, mielőtt elkötelezné magát az "örökkévalóság" igenje mellett. Ez
lehetővé teszi, hogy Krisztus nyomában járjunk, és a szeretet műveit hozhassuk
létre: "el kell vinni a megbékélést oda, ahol a gyűlölet sebe ég".

Az üzenet lelki hatása a legfontosabb. De fontos a gyakorlati megformálása
is. "Levél"-ként indult, amely egyes szám második személyben íródott, és nem
nélkülözi az ismétléseket, az időnként költői képeket: "Hullik harmatja, a reggel
könnyei, és lelked sivatagában csillapodik a szeretet szomja". A szöveg sohasem
felszólító módú. A támpont után vágyódó fiatalok számára, akik azonban még
nem lépték át a hit küszöbét, többet mond akijelentő mód, a jelen idő, amely
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leírja és kívánatossá teszi a lehetségest: "a föld határain, akárcsak közvetlenül
melletted, vannak dolgok, amelyek nem hagyják csillapodni ezt a belső hívást."

Máshol a kijelentő módhoz jövő idő társul, amely irányt ad a jelen igyekeze
tének. "Egy napon megérted majd, hogy Isten nem akar szorongást kelteni sen
kiben. Mivé válna az a szabadság, amely magát szolgálva mások szabadságát
támadná?" Ezáltal érvényesül a fokozatosság törvénye, amely lassú minőségi

folyamatot indít meg, a lélek növekedését.
Ez a megtérési útmutató nem használja a bűn fogalmát. Nem a realitást akarja

eltakarni, hanem ott ragadja meg, ahol valóságosan érzékelhetővéválik a fiata
lok számára: mindenekelőtt azokban a sebekben, amelyeket lényegénél fogva
önkéntelenül is okoz. De leginkább azokat a bűnbocsánati aktusokat emeli ki,
amelyek feltárják és meggyógyítják a bűnöket. A fiatalok így meghívást kapnak
arra, hogy belépjenek a magukkal és a világgal való megbékélés tartományába,
és megközelíthessék azt a húsvéti misztériumban.

A Fülöp-szigeteken megírt, de először Budapesten elolvasott levél hangsú
lyozza a szabadságot és a megbékélést. Azoknak az eseményeknek a lelki hatá
sára figyel, amelyek nemrég következtek be a kelet-európai országokban; nagy
evangéliumi megbocsátást sürget, amely túllép az emlékeken.

A Levél konkrét elkötelezettségeket is sugall. Taizé nem azt javasolja, hogy
aktívan dolgozzunk abban a mozgalomban, amely a közösség körül bontakozik
ki. A fiatalok sohasem érzik úgy, hogy csupán címzettjei az evangelizációnak,
hanem rögtön meghívást is kapnak arra, hogy ebben partnerek legyenek. Felelős
szervező és kezdeményező tevékenységet bíznak rájuk, de a legfontosabb azá
mukra az, hogy Taizé olyan hely, ahol megbíznak bennük, ahol érzik és tudják,
hogy alkotó erejükre szükség van. Hiszen azokban az országokban, amelyekben
a plébániák nem adnak számukra feladatokat, ahol a fiatalság kisebbségben van,
gyakran fenyegeti alkotóenergiájukat elapadás vagy rossz irányba való terelő

dés.
Taizé sajátos értelemben"vigasztaló" szerepet tölt be: Szent Pál levelében ez

a fogalom vezeti be a gyakorlati buzdításokat, s ő az, aki - főnévi alakban 
Isten Lelke, a Vigasztaló, ő az, aki bátorítást, tanácsot, világos látást ad.

Roger testvér "lelkipásztori adományról" beszél, amely rá van bízva minden
megkereszteltre. Azon a tényen nyugszik Taizé pedagógiája, hogy hitelt adnak
ennek a "lelkipásztori adomány"-nak. A felelősségre való ébredés a közvetlen
és tartós hatása ennek a bizalomnak.

A taizéi példázat értelme

Taizé tevékenysége szimbolikus tartalmú: jelekre épül és jelekre irányul. Ebben
rejlik nagyszerűsége és ereje is. Különböző felekezetű keresztényeket egybe
gyűjtve olyan egyházi közösséget jelenít meg, amely felette áll a történelmi ese
ményeknek, megpróbáltatásoknak. Ugyanakkor nem valósítja meg azt teljesen,
így része a miatta való szenvedésnek. "Annak az egyetlen egységnek a vissza
tükröződése, amely Krisztus teste". Azaz nyitott egy olyan jövő felé, amelyet
még nem birtokol "Isten jelenében."

A fiatalok összejövetelei szimbolikus értékűek. Azok számára, akik még távo'
vannak a kifejezett vallásosságtól, a találkozás egyfajta "történelmi" körutazás
jelent; felfedezik az egyház konkrét egyetemességét és a keresztény hit közösség
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dimenzióját. Amikor az imádság idején a fiatalok elindulnak a Kiengesztelődés

Temploma felé, az a reménység ölt testet, amelyet az egyház hordoz a jelenben
és a jövőben. Az egyháznak pünkösdkor megszületett katolicitása válik látható
vá akkor, amikor itt a burgundiai dombokon találkozik európai, afrikai, orosz
és amerikai fiatal.

A vallási, gazdasági és politikai el1entéteken felül álló találkozó persze még
nem jelenti ezeknek a problémáknak a megoldását. Az egy hét nem véd meg a
későbbi csalódásoktól sem. A résztvevőknek vissza kell térniük megszokott élet
keretük közé: itt vállalhatják és megérthetik majd a szegénység, az elkötelezett
ség és a szolgálat lényegét, amelyekhez a Taizében átélt tapasztalatok adják az
indíttatást.

A jel sajátossága az, hogy túlmutat önmagán: Taizé feladata az, hogy feléb
ressze a közösség és a szolidaritás-vállalás érzését. Ahogyan nem tudunk már
a kalkuttai nyomorgókra gondolni anélkül, hogy ne jutna eszünkbe Teréz anya
működése. Taizé tulajdonképpeni kegyelme talán abban áll, hogya fiatalokat
szimbolikus értelemben közelebb hozza egymáshoz, alkotó erejüket a szükség
legyőzésére fogja össze, bizonyítva, hogya szeretet legyőzi a halált.

Azzal, hogy a déli kontinens fiataljait Taizébe hívják, hogya taizéi levelek
többnyire a déli országokból íródnak, lehetőséget teremtenek arra, hogyasze
gények is hallassák hangjukat. A fiatalok kontinensen belüli találkozói az olyan
fővárosokban mint Róma, London, New York vagy Párizs, szintén szimbolikus
értelműek. Pár napra ezek hatalmas, szekularizált és személytelen városok a
vendéglátás és az ünneplés fellegvárává válnak.

Néha igen kevés kell ahhoz, hogya hamu alatt pislákoló lángot újraélesszük,
és e nagyvárosok számos plébániája tapasztalta már meg, hogy fiatalsága
visszatér ezekre a találkozókra.

A példabeszéd szavai sohasem egyetlen értelműek. Taizé látszólag ellentmon
dás nélkül tud egybetartani olyan ellentétesnek tartott fogalmakat, mint magá
nak való élet és elkötelezettség, szemlélődő életmód és harc, helyi sajátosságok
és egyetemesség. Taizé üzenete elég nyílt ahhoz, hogy mindenki találjon benne
valamit, amire vár, és alkalmazza is saját lelki fejlődésében. Másrészt Taizé mint
példabeszéd meghagyja azt a jogot is, hogy olvasmánynak tekintsék. Egyesek a
"Taizé jelenségben" csupán a fiatalok érzékenységének kifejeződését látják. Az
ilyen emberekről mondja az Evangélium, hogy elvesztették a példabeszédhez a
kulcsot. A beszéd ugyanis hamar üressé válik, ha jelentéktelen vagy hiábavaló,
ha nem a valóságra irányul.

A taizéi jelek irányt mutatnak, mert kétszeresen elkötelezettek és biztosítottak.
Először is egy olyan közösség működése révén, amely véglegesen elkötelezte
magát Krisztus követésére. Küldetése pedig szimbolikus a szó eredeti értelmé
ben: összeilleszti azokat a nézeteket, amelyek eredetileg egységet alkottak. Arra
irányul, hogy felülemelkedve az elhatároló falakon egymáshoz közelítse a test
véregyházakat, hogy felismerhető alakban bontakozzék ki a Feltámadott való
sága az emberi történelem művében,

Ambrus Gabriella fordítása
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