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A KÖZÖSSÉG PÉLDÁZATA
Roger testvér és a Taizéi Közöss ég!

"A Taizéi Közösség nevét valamennyi egyház
ban és keresztény közösségben, sőt, még a világ
magas rangú politikai vezetői előtt is ismertté
tette az a rem ényteljes bizalom, am ellyel a test
vérek a fiatalok iránt viseltetnek" - mondta II.
János Pál p ápa'

Taiz ében, a Kiengesztelődés templomában,
ahol Roger testvért a gyilkos merénylet az esti
közös ima első énekét követően érte, a követke
ző nap reggelén ez az imádság hangzott el:
"Mindenkivel együtt érző Krísztus, te képessé
teszel arra minket, hogy közösségben legyünk
mindazokkal, akik eltávoztak, de mégis oly kö
zel maradtak hozzánk. A kezedbe ajánljuk
Roger testvérünket. 6 már a látha tatlant szem
léli. Az ő nyomában járva készítesz fel minket a
Te ragyogásod befogadására."

Roger testvérhez harminc éve tartó, mély ba
rátság fűz, s ez nem múlik el az ő halálával. Éle
temnek e nagy és meghatározó ajánd éka tovább
kíséri életemet. Közösségben maradunk.

ill

"'"
"Ifjúkoromban - írja naplójában, 1974 sze p
ternberéberr' - , abban az időben tehát, amikor
Európát oly sokféle megosztottság szabd alta
sz ét, állandóan nyugtalanított a kérd és: miért
vannak eze k az ellentétek, ezek a megrögzött
elítélő vélemények az emberek között , még a
keresztények körében is? Kérdezgettem ma
gamtól: nem volna-e olyan út, ami a másik em
ber tökéletes megértéséhez vezet?

Egy szép napon - amelyet dátumozni tud
nék -, olyan helyen, amit pontosan le tudnék
írni , a késő nyári este tompuló világosságában,
amidőn lassan árnyékba borult a vidék, megér
lelődött bennem az elhatározás. így szóltam: ha
van ilyen út, akkor indulj el rajta magad! Te
kintsd legsajátosabb feladatodnak. hogy meg
próbál sz minden embert megérteni, bármi lakik
is benne. És már ' azon a napon biztos voltam
afelől, hogy elhatározásom mindhalálig érvé
nyes marad . Nem kevesebbről van sz ó, mint
hogy életem egész folyamán újra meg újra
visszatérjek a döntéshez: inkább én akarjak má
sokat megért eni, semmint hogy engem értsenek
meg mások ."

S ezen az úton Roger testvér megindult:
1940. augusztus 20-án egyedül érkeze tt Taiz ébe;
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az elhagyatott, nagyon szegény, kicsiny bur
gundiai faluba, hog y azt, a háború kény sze
rítette rövid idő kivételével soha többé el ne
hag yja.

A kezdetekről egész életében szer étett mesél
ni. Hosszú sétáinkon oly sok szeretettel mutatta
meg a vidéket, derűvel emlékezett gazdálkodá
suk kezdetlegességére, amikor megtanult ák.
hogyan tartsák fenn magukat.

A csendben és imád ságban élő kicsiny kö
zösséget már az első időkben megtalálták, s ők

fogadták vendégeiket, osztozva velük mindab
ban, ami szűkösen rendelkezésükre állt. Ez volt
a kezdete a Közösség életét mindvégig megha
tározó , evangéliumi elhat ároz ásnak. amelyet
Roger testvér így fejezett ki: "Azok, akiket nap
mint nap fogad unk, meglát ják-e bennü nk a
vendégszeretet álta l Krisztus ragyogását, aki a
mi békénk?,,4

Hét testvér 1949-ben tett szerzetesi fogadal
mát sorra követték a kiengesztelődés, a keresz
tény egység szolg álat ára, az Evangélium radiká
lis követésére egész életüket szán ó, az 1960-as
évektől már nemcsak protestáns, hanem katoli
kus testvérek. A napi háromszori, sok énekkel,
csenddel és kevés szóval végzett, inkább rejtőz

ködő közös imát körülfonó, elmélkedéssel,
munkával eltöltött közős életük egyre nagyobb
körben vált ismertté. Már az első időkben ma
gas rangú katolikus és protestáns egyházi sze
mélyek folytattak a kiengesztelődés jegyében
párbeszédet Taizében.

Persze sok csalódás, meg nem értés , rosszin
dulat, az ökumené megtorpanása is kísérte ezt
az utat. De soha nem hallottam még senkit
olyan derűs szeretettel beszélni azokról, akik
keserűséget okoztak neki, mint Roger testvért.
Benne a feltétel nélküli, azonnali megbocsátás
gyógyító tüze égett.

A hatvanas évektől a fiatalok mind nagyobb
számban érkeztek Taizébe.

"Mindig újból csod álkozom rajta, hogyan
van az, hogy folyton-folyvást oly sok fiatal
áramlik erre a dombra. Amikor 194o-ben
Taizében kezdtem élni, ezt nem is sejtettem. A
testvérek szá má t l2-re fogjuk korl átozni, mond
tam első szerzetestársaimnak. Amikor később

csapatostól jöttek a látogatók, legszívesebben
elmentü nk voln a innen. A környékbeli világi
barátainknak kellett minket vissza tartani."



Az évek haladtával a Közösség megtapasz
talta, hogy ezek a fiatalok valójában egy elsiva
tagosodott világban élők szomjúságával életük
értelmét keresik, azt az éltető forrást, amelyből

meríthetnek. "A világ végére is elmennék, ha
kell, el a föld legvégső határáig, hogy újra és
újra megvalljam az új nemzedék, a fiatalok irán
ti bizalmamat" - írja Roger testvér 1972-ben.

Es el is ment. A világ számos részén, kűlőn

böző kontinenseken járt, a legszegényebbek, a
megalázottak és kisemmizettek között, ahol a
Közösség testvérei is megtelepedtek, h~y ve
lük együtt élve a remény jelei legyenek.

Roger testvérre a legnagyobb hatást valószí
nűleg 1976-os calcuttai utazása tette, ahol Teréz
anyával találkozott, és vele hosszabb időn át lá
togatta a haldoklók házait. Itt találkozott azzal a
négyhónapos kislánnyal, akinek édesanyja a
szülés közben meghalt, s aki ugyancsak haldok
lott. Teréz anya kérésére elvitte Taizébe, ahol
keresztapja lett. A kis Marie-Sonaly-t Roger test
vér ma is Taizében élő nővére, Genevieve nevel
te fel. Alig lehet meghatottság nélkül gondolni
azokra a jelenetekre, amikor a kislány beszaladt
Roger testvér szobájába, aki, mint egy jó nagy
papa, boldogan hagyta, hogy ölébe másszon.
Sok éven keresztül csak úgy láttam Marie
Sonaly-t, hogy szorosan fogja Roger testvér ke
zét, s egy lépésre sem távolodik el tó1e. A közös
ség tagjai nagy szeretettel vették körül őt, aki ma
már egy kétéves kislány édesanyja. Roger testvér
szobájában mindig látható volt az a fénykép,
amelyen a testvérek Rómában körülveszik II.
János Pál pápát, s a hófehér ruhás férfiak között,
középen. Roger testvér kezét fogva, mint egy fe
kete kis gyöngyszem áll Marie-Sonaly.

"Sürgető szükségnek érezzük azt, hogy az
Evangéliumot az emberiség családjában éljük
meg" - mondta Roger testvér, aki egész életé
ben kereste, és sokszor megfogalmazta az általa
alapított Taizéi Közösség hivatását.

Arra törekedett, hogy életük egyszerű vissza
tükröződése legyen annak az egyedülálló közös
ségnek, amely Krisztus Teste, egyháza, hogy ez
által az emberiség családjának kovászává váljon.
"Hogy közös életünkben mindig újra felfedez
zük a szeretet csodáját, a naponkénti megbocsá
tásban, a szív bizalmában, amikor békével teli
szívvel gondoskodunk a ránkbízottakról.:"

A Közösség nem akarja "megszerezni" r magá
hoz kötni a fiatalokat, nem kíván lelki meste-
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rükké válni. Nem szervez mozgalmat maga kö
rül. Taizében szeretnék meghallgatni a fiatalo
kat, megérteni problémáikat. Nem abból a cél
ból, hogy tanácsokat adjanak nekik, hanem
hogya hit, a jóság forrásaihoz, az Evangélium
hoz, Jézus Krisztushoz vezessék őket. Ahogyan
ezt II. János Pál taizéi látogatásakor oly megejtő

egyszerűséggel fogalmazta meg: "Athaladtában
letér az utazó a taizéi forráshoz, majd szomját
csillapítván folytatja útját. (. ..) Ahogy tudjátok,
a taizéi testvérek nem akarnak föltartóztatni
benneteket. Az imádságban és a csöndben ah
hoz szeretnének hozzásegíteni, hogya Krisztus
megígérte élő vízből merítsetek, hogy megta
pasztaljátok örömét, felismerjétek jelenlétét és
válaszoljatok hívására. Innen továbbhaladva te
gyetek tanúságot Isten szeretetéről és szolgáljá
tok testvéreiteket, visszatérve egyházközségei
tekbe, városotokba, falutokba. az iskolába, az
egyetemre vagy munkahelyetekre."

Különbözők az adományok... A Közösség éle
tébe teljesen beolvadva, a testvéri szeretet köte
lékében a zene, a művészetek, a teológia meste
rei húzódnak meg. A világszerte ismert és
énekelt (imádkozott) "taizéi énekek" szerzői az
utóbbi években már - a híres francia szerzők,

Berthier és Gelineau után - maguk a testvérek.
A templom üvegablakai a neves festőművész,

Eric testvér művei, aki világszerte számos kiál
lításon mutatta be művészetét. Daniel testvér,
aki a kezdetektől társa volt Roger testvérnek, a
kerámia "nagy öregje", ma is fáradhatatlanul
kutatja ennek titkait, és alkotja szebbnél szebb
műveit. Pierre-Yves, Francois, John testvér és
mások gazdag teológiai repertoárt alkottak. S
persze Roger testvér, akinek tucatnyi könyve
már mindenütt elfogyott.

*
Arra a kérdésre, hogy mit tart a legfontosabb
nak az életében, Roger testvér habozás nélkül
válaszolt: a napi háromszori közös imádságot,
és ezen belül is a csend percei t.

Miért olyan vonzó a taizéi liturgia?
Paul Ricoeur. a 92 éves korában nemrég el

hunyt, protestáns származású, a Taizéi Közös
séget évtizedeken át látogató nagy francia filo
zófus saját élményét így jellemzi: "Szavak zuha
tagában élünk, állandó viták és ellenségeskedés
átláthatatlan szövedékében. Ugyanakkor ben
nünk él a felszabadító bizonyosság: a jóság mé
lyebb a legmélyebb rossznál is. Ennek a meg
győződésnek ad formát Taizé, nem a filozófia,



nem is a teológia, hanem a liturgia nyelvén. Ez
a liturgia rejtett, diszkrét teológiát hordoz: »az
imádság törvénye a hit törvénye«."

A taizéi ima egyszerűsége,a kevés, de min
dig bibliai szó, a hosszan ismétlődő énekek és a
hosszú csend megragadja a fiatalokat, akiknek
sokszor nincs vagy alig van fogalmuk Istenről,

kegyelemről, Jézus Krisztusról, de akik vágy
nak a jóságra és a szépségre. "Irgalmas Istenünk
jósagát mindörökké éneklem (oo.) Bizakodjatok,
jó az Ur, jósága éltet."

*
1975 pünkösd vasárnapján, amikor egyedül
megérkeztem Taizébe, az első testvér, akit meg
ismertem, Alois volt, a 21 éves, szőke német fiú,
alig fél éve tagja a Közösségnek. 2005. augusz
tus 23-án, Roger testvér temetésén, mint a Kö
zösség még általa kijelölt új priorja ezt mondta:
"Roger testvér gyakran ismételgette ezeket a
szavakat: Isten minden egyes emberi teremt
ménnyel kivétel nélkül azonosul. Ez a bizalom
hordozta és hordozza a mi kicsiny közösségünk
ökumenikus hivatását. Az egész egyházzal
együtt szeretnénk ezt a valóságot megélni és
megtenni mindent, hogy életünkkel ezt ki is fe
jezzük. Roger testvér minden emberi teremt
ményt a szívében hordozott, minden népet, de
különösen a fiatalokat és a gyerekeket. Szeret
nénk folytatni, az ő nyomában járva."

Bizonyos vagyok benne, hogya Taizéi Kö
zösség példázata folytatódik, hogy benne felra
gyogjon az egyház legszebb arca, amely befo
gad, meghallgat és megbocsát.

lRoger testvérről és Taizéről magyarul is olvas
hatunk. Többek között: Kathryn Spink: Roger test
vér, Taizé megalapít6ja. (Ford. Lukács László.) Szent
István Társulat, Budapest, 1989.; Források. Válogatás
Frere Roger írásaiM!. (Ford. Kiss Zsuzsa, alias Eisen
barth Krisztina.) OMC, Bécs, 1984.; Roger testvér:
Taizé forrásai. (Ford. Hegedűs Andrea.) Vigilia Ki
adó Budapest, 1997.

zn. János Pál pápa 1986. október 5-én Taizében
elhangzott szavai. In: Taizé forrásai, 91.

3A későbbiekben következő idézetek is, ahol
más forrás nincs megjelölve, Roger testvér naplójá
ból valók.

4Taizé forrásai, 71.
~a Koreában, Bangladesben, Brazíliában és

Szenegálban élnek taizéi testvérek.
6Kathryn Spink: i. m. 226-227.

SOLTPÁL
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LEVÉL TAIZÉBŐL

Hogyan lehet elmesélni az elmondhatatlant,
mindazt, amit az utóbbi napokban, hetekben
éltünk át? Roger testvér meghalt, megölték, az
esti ima közben, a Kiengesztelődés Templomá
ban. Ami augusztus 16-án a templomban tör
tént, annyira borzalmas, felfoghatatlan és megrá
zó, hogy ennek elmesélésével hiába is próbál
koznánk. Viszont a Roger testvér halálát követő
napokban kézzelfogható módon megtapasztal
tuk a Gondviselő Isten gyöngédségét, azt a kö
zösséget és szolidaritást, amely az egyházat
mint Krisztust Testét jeleníti meg, a Szentlelket,
aki nem hagyott árván bennünket. Minden, ami
körülöttünk történt, azt sugározta, hogy az Elet
erősebb, mint a halál, és a Világosság legyőzi a
sötétséget.

Roger testvér meghívására hatodik éve
élünk Taizében három gyermekünkkel. Közel
kerültünk hozzá, talán úgy, mint unokák a
nagypapához. A szelídség és béke hírnökének
életét az erőszak és a brutalitás oltotta ki. Hirte
len olyan érzése támad az embernek, mintha
pár másodpercre valaki teret engedett volna a
gonosznak, mintha átadta volna magát hatal
mának, hogy kioltsa egy ártatlan és törékeny te
remtmény életét. De a sötétségnek nem maradt
ideje, ereje rombolni. A halált hozó asszony si
kolyával szinte egyszerre felzengett az ének:
.Laudate Omnes Gentes", és abban a pillanat
ban a sötétség elvesztette minden erejét. Egy
gyilkosság rettenetét éltük át közelről. Mintha
egy pár másodpercre megnyílt volna a föld, de
valami, talán ösztönös erővel a Közösség tudta,
hogyan kell ellenállni: énekelni kell. Sok ezer, a
világ minden részéről érkezett ember éneke
olyan imában olvadt össze, amelynek ereje le
győzhetetlennek bizonyult. Az ének pedig sze
líden és kitartóan folytatódott, egész éjszaka. A
könnyek, a rémület, a kérdések és bizonytalan
ság közepette is azt lehetett érezni, hogya Vilá
gosság legyőzi a halált.

Közel3000-en voltunk aznap együtt, és még
is eddig soha nem tapasztalt csend szállta meg
a taizéi dombot. Mintha hirtelen mindenki arra
kezdett volna gondolni, mi van a másikkal, és
szinte lábujjhegyen járva elindult volna keresni,
hogyan segítsen, hogyan vigasztaljon.

Másnap reggel pedig megtörtént a csoda: az
élet ment tovább. A reggelit készítő csapat a he
lyén volt és elkészítette 3000 ember reggelijét, a
mosogatók mosogattak, fiatalok egy csoportja a
vécéket és zuhanyzókat takarította, a testvérek
mentek és tartották a bibliai bevezetőket, majd
a fiatalok kiscsoportokban beszélgettek, mint
minden nap. Aztán pedig megszólaltak az imá-



ra hívó harangok. Olyan ereje lett ezeknek a fáj
dalmas, ugyanakkor méltóságteljes, hűséges

imáknak, hogy mindannyian éreztük, nem lesz
baj, nemcsak megy tovább az élet, hanem növe
kedni fog.

Majd pedig napról napra egyre többen ér
keztek a világ minden részéről, gyakran és rit
kán látott barátok egyaránt. Es hirtelen látható
vá vált az a láthatatlan szőttes, ami 60 éven át
szövődött Taizében, a Taizéi Közösség és mind
azok által, akik megértettek valamit abból, ami
itt történik és amiért Roger testvér az életét
adta. Láthatóvá vált ez a láthatatlan szőttes,

nem csoda, nem varázslat, hanem pusztán az
egyszerű emberi életek és történetek által. Uze
netek, levelek ezrei érkeztek, amelyekből vilá
gossá vált mindenki számára, hogy Taizé és
Roger testvér elmúlt hatvan éve messze túlmu
tat magán a Taizéi Közösségen és mindazon,
ami a taizéi dombon megvalósult. Lévi, egy je
ruzsálemi rabbi azt írta a testvéreknek, hogy
Roger testvér ugyanolyan tüzes szekéren ment
fel az Istenhez, mint Illés. A köntösét itt hagyta
nekünk ugyanúgy, mint a próféta. Most nekünk
kell felvenni ezt a köntöst és tovább viselni.

Az egyházi és állami vezetők őszinte és meg
rendült hangú levelein túl, ami igazán szívbe
markoló, az a több mint tízezer email üzenet és
ki tudja hány levél, amit nap mint nap az egy
szerű emberek küldenek a mai napig a testvé
reknek. Fiatalok és idősek egyaránt szeretnék
megosztani a Közösséggel, mi mindent kaptak
Taizétől az elmúlt hat évtized alatt. Taizében az
ember átutazó zarándok, aki hazatérve folytatja
a megkezdett utat, de a taizéi dombon átéltek
után talán mindig kicsit másképp: a békét és a
kiengesztelődést keresi, és "Teremtője szemével
próbál embertársára tekinteni". Mivel azonban
mindannyian átutazók vagyunk, ezért nincse
nek számok, statisztikák, mert Taizé nem moz
galom, ezért nincs bejegyzett tagság. Titokban
marad, hány ember szívét érintette meg, hány
ember hivatása született itt, hány ember élete
fordult meg itt ezen a kis dombon, a Kiengesz
telődés Templomában. Es most, hogy Roger
testvér meghalt, hirtelen kiderült, a világnak
nincs olyan zuga, ahol ne keltek volna ki vala
milyen formában az itt elvetett magvak.

A temetés szertartásának minden pillanatát a
megbocsájtás lelkülete járta át. Három gyerme
künk (4, 7 és 10 évesek) komoly, ugyanakkor
csodálatos feladatot kapott. A közösség új
előljárója, Alois testvér megkérte őket, hogy a
temetés napján segítsenek neki, álljanak mellet
te, fogják a kezét a szó szoros értelmében. Hí
res-neves emberek hada volt bejelentve a teme
tésre. Hogyan lehet megtörni a hivatalos han-
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gulatot. a formális üdvözleteket? Rögtön tudta
mindenki a választ: úgy, ahogy ezt Roger test
vér mindig tette, a gyerekek jelenlétével. Lánya
ink, falubeli barátjukkal, Rubennel együtt ko
moly "munkaértekezleten" vettek részt, ahol át
gondolták a testvérekkel, kinek mi lesz a dolga.
A gyerekek, csakúgy mint a felnőttek, mélyen
felkavart állapotban voltak, mert elveszítettek
valakit, akit nagyon szerettek és aki mellett sok
időt töltöttek. Tele voltak kérdésekkel az érthe
tetlen brutalitásról és az elfogadhatatlan erősza

kos halálról. A személyes fájdalmukban és szo
morúságukban nagyon nagy ajándékot kaptak
azáltal, hogy aktívan, teljes lényükkel vehettek
részt a temetésen. Bori a ravatal mellett állt
Alois testvérrel, és fogadta az érkező vendége
ket, mosollyal, öleléssel, ha kellett. Janka, Mar
git és Ruben pedig egyenként kézen fogták az
érkező püspököket, szerzetesi előljárókat, ál
Iamtitkárokat. minisztereket, a közösség régi
barátait, vagy éppen Jean Vanier-t, és megmu
tatták, hol találnak helyet a templomban. Ezzel
a gesztussal a hivatalosság falai és nehézségei
leomlottak. Nem volt többé püspök, bíboros, ál
lamtitkár vagy miniszter, csak egyszerű, a
gyászban osztozni vágyó férfiak és asszonyok.

A szertartás leírásával próbálkozni fölösle
ges erőfeszítés lenne, nincsenek szavak, ame
lyek le tudják írni 12 ezer Taizében és a világ
minden pontján együtt imádkozó ember érzel
meit. De talán egy fontos momentum minden
képpen feljegyzendő, bevésendő a szívünkbe.
elménkbe. Azok a szavak, amelyekkel Alois
testvér a szentmise elején szólt az egybegyűl

tekhez és amelyekkel mindannyiunkat imára hí
vott, egy örök életre belénk vésődtek. "Jóságos
Isten, könyörületességedre bízzuk Luminita Sol
cant, aki betegségtó1 hajtva, véget vetett Roger
testvér életének. A keresztre feszített Krisztussal
együtt így könyörgünk hozzád: Atyánk, bocsáss
meg neki, mert nem tudta, mit cselekszik."

Hirtelen azt éreztük a templomban, hogy itt
véget ér minden szó, nem érdemes mást mon
dani, ennyi elég. Mi más lehetne az Evangéli
um, ha nem ez. Az a tény, hogy Alois testvér ki
mondta ennek az asszonynak a nevét, teljes ne
vét, kereszt- és vezetéknévvel együtt, sokat je
lentett számunkra személyesen is. Hirtelen em
berré vált a szörnyeteg, hirtelen megszelídült a
félelmünk és haragunk. Es mivel ez megtörtént,
megnyíltak a megbocsájtás, a könyörületesség
kapui. Leszakadt rólunk az értelmet kereső fel
háborodás súlyos terhe. Majd pedig, amikor a
szertartás végén felhangzottak a énekek a ro
mán ortodox papok ajkáról, akkor nem maradt
más, mint hálát adni az Urnak Roger testvér
életéért, aki elindított minket a Kiengesztelődés



útján, és aki egész életével és halálával arra tanít,
hogy nem a szavak, hanem a szavak nélküli tet
tek fognak beszélni, bármilyen korban is éljünk.

Elete utolsó időszakában, amikor kisebb
vagy nagyobb körben szólt, amikor beszélt, ak
kor gyakran megállt, ha úgy érezte, valami fon
tos dolog hangzott el. "Isten csak szeretni tud,
Isten a szeretet" - majd rövid szűnet után így
szólt: "Ujra elmondom, megismétlem: Isten a
szeretet." Most én is ezt, teszem és újra elmon
dom, megismétlem: Az Elet erősebb, mint a ha
lál. A Világosság legyőzi a sötétséget.

HARDI ORSOLYA

TAIZÉ - A FALAKON TÚL

"Istenemmel átugrom a várfalat" - a zsoltáros e
szavai juthatnak eszünkbe.' amikor Roger test
vér gazdag életútjára visszagondolunk. Krisz
tus örömhírét megismerve fájdalommal élte
meg a népek, a felekezetek és a nemzedékek kő

zött tátongó szakadékokat. Ahol az emberi bű
nök következményeinek átláthatatlan falai előtt

mások megtorpannak. belenyugodnak. sőt

már-már természetesnek veszik azt, ott Roger
testvér lendületet vesz. Küzdelem és szemlélődés

című írásában csodálatosan vall arról, hogy a
feltámadt Krisztusra tekintve miként kapott bá
torságot egy-egy újabb lépés megtételére?

Az ifjú Roger Schütz már teológiai tanulmá
nyai idején fölfedezte azt a sajátos hivatását,
amely nem az Istenről való prédikálásban telje
sedik ki, hanem egy testvéri közösség létreho
zásában. Nem tagadva. hogya teológiai reflexi
óra és az igehirdetésre szükség van az egyház
ban, ő mégis a kenyérkereső munka mellett az
imádságra helyezte a hangsúlyt. Eletútját im
már végigtekintve megállapíthatjuk, hogy töb
bet imádkozott Istenhez, mint amennyit szólt
róla. Gondolatai és költői ihletettségű szavai
szíve mélyén megimádkozott fölismeréseit tük
rözték, melyeket rövid mondatokban fejezett ki,
hogy mindenkihez eljuthassanak.

Az "istenhit" fogalma helyett Roger testvér
inkább annak szinonimáját, a "bizalmat" hasz
nálja. Valóban, a felvilágosodás korától fogva a
hittel szembeállított emberi tudást istenítve a
hit-fogalom tartalma sok félreértéssel terhelt.
Roger testvér talán ezért kéri az Istenre hagyat
kozás, az önátadás kegyelmét, ezért imádkozik
a "szív bizalmáért" .

Roger testvér fájdalommal viselte a kereszté
nyek megosztottságát. Ugyanakkor megérezte,
hogy az egyház lényegénél fogva egy és osztha
tatlan, amelynek egységét nem mi, emberek
hozzuk létre. Nem az egyházak egyesítésén fá-
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radozott, hanem a keresztények egységét mun
kálta egész életében.

Gyermekkorától fogva vágyott arra, hogy a
katolikus hit misztériumait magáévá tegye
anélkül, hogy szakítania kelljen hitbeli gyökere
ivel. Saját keresztény identitását meghatározó
nagyanyjára így emlékezett vissza: "Számomra
ő a kiengesztelődés tanújává lett, mert a saját
református hitét és a katolikus hitet kiengesztel
te magában, anélkül, hogy övéi hittagadónak
tartották volna, s anélkül, hogy megbántotta
volna a családját.":'

Megválasztását követő első napokban XXIII.
János pápa szükségesnek látta, hogy Roger test
vért mihamarabb fogadja. Miután Roger testvér
Ottaviani bíborossal, a Szent Offícium prefektu
sával elbeszélgetett, megkérdezte a pápától:
"Szentatya, miért tanúsít oly' nagyfokú bizal
mat irántunk?" A pápa titkárának, Loris Capo
villának visszaemlékezése szerint János pápa
egyszerűen így válaszolt: "A gyermekien ártat
lan szemei miatt.,,4

A Taizében alakult közösség már a II. Vatiká
ni zsinat idején olyannyira figyelemre méltónak
bizonyult a katolikus egyház vezetőinekszemé
ben, hogy Roger testvér - megfigyelőként 
meghívást kapott a plenáris ülésekre. Róma
mindenkori püspökével való intenzív párbe
széde azóta is töretlen volt. Roger testvér - né
hány társa kíséretében - minden évben egy he
tet Rómában töltött, hogya pápával és munka
társaival találkozzon. Ez a párbeszéd vezetett
oda, hogy újabb .várfalat sikerültátugomi".
1969 óta ugyanis Taizében protestáns és katoli
kus testvérek - egyházi elöljáróik hozzájárulá
sával - életre szóló közösséget vállalnak.

II. János Pál pápa 1986-os Taizében tett láto
gatásakor e szavakkal buzdította őket: "Ti ma
gatok a »közösség példázata« kívántok lenni, s
ezzel segítetek mindazoknak, akikkel csak talál
koztok, hogy hűségesek maradjanak egyházi
hovatartozásukhoz, ami részben neveltetésűk

gyümölcse, részben lelkiismereti döntésük
eredménye. Ugyanakkor arra is ösztönzitek
őket, hogy egyre mélyebbre hatoljanak a közös
ségnek abba a misztériumába, ami az egyház Is
ten tervéberi/"

A keresztények egységtörekvése. az ökume
nizmus helyes gyakorlatának megfelelően a
Taizébe látogató csoportoknak lehetőségenyílik
ortodox liturgia vagy protestáns Urvacsora ün
neplésére, a Kiengesztelődés Templomában pe
dig katolikus Eucharisztiát mutatnak be. A jól
látható helyen, gondosan őrzött Oltáriszentség
sokak számára mindennapi lelki táplálék, ezért
a 90-es években rendszeressé vált, hogy napon
ta lehet áldozni a reggeli közös imádság végén.



Mivel annak vételére nem mindenki felkészült
- éppen Ratzinger bíboros javaslatára -, az
ortodox egyház gyakorlatát követve, az oltárról
való megáldott, de nem konszekrált kenyeret
("antidoron") osztanak mindazoknak, akik nem
részesülnek a katolikus Eucharisztia gyümöl
cséböl."

Roger testvér életét kezdettől fogva megha
tározta a vendégek befogadása. Az ő szívében
- és így házában is - otthonra leltek politikai
menekültek, szegények és árvák. A meghallga
tás, a befogadás szinonim fogalmak, amennyi
ben a benső szegénység elismeréséből fakad.
Nemcsak az szegény, aki földönfutó, hanem aki
elismeri, hogy rászorul Isten ir~lmas szereteté
re és embertársai közösségére. A bibliai érte
lemben vett szegénynek tehát nem szűletünk,

hanem egyre inkább azzá kell válnunk, hogy Is
tenünk és embertársunk benső gazdagságát föl
fogjuk. Roger testvér lelki gazdagsága gyerme
kien szegény szívébó1 fakadt. Személyiségét
szelíd humor és finom önirónia jellemezte. Nem
szégyellte beismerni, hogy a makett alapján
nem mérte fel pontosan az építendő templom
méreteit, és ezért ő a felelős, így nem állíthatja le
a munkálatokat. Nagy alázattal beszélt arról,
hogy vannak evangéliumi részek, amelyeket
nem ért meg; vannak olyanok, akik a Szentírást
kutatják, és bízik az ő tudásukban, ő viszont örül
annak, hogy néhány szót megértett, és arra tö
rekszik, hogy azt a keveset, amit megértett, azt
megélje. Ugy értékelte, hogy csak azt adhatja
tovább, amit megértett, és csak arról beszélhet,
ami benne él. Amikor a fiatalokhoz kellett szól
nia, azt mondta magának, níncs tehetsége
hozzá, és csupán azért kell neki beszélnie, mert
valaki, akit vártak, nem jött el. Ennek ellenére a
fiatalok egyre többen jöttek, mert úgy érezték.
hogy van valaki, aki meghallgatja, és útkeresé
sükben segíteni tudja őket. Ezt a jelenséget látva
kérte már VI. Pál pápa, hogy mondja el neki,
amennyiben birtokában van a kulcs a fiatalok
szívéhez,"

Roger testvér szegényekkel való szolidaritá
sa egész életformájában megnyilvánult. Az egy
szerűségre törekvés az élet minden területére
kiterjedt. Szerzetestársai mindvégig Testvérnek
("mon Frere") szólították, magát pedig a Közös
ségben az "egység szolgálójának" tekintette.
Mindennapjai emberi találkozásokkal teltek.
Szívesen utazott, hogy felkeressen másokat, és
fogadott látogatókat Taizében, akikkel a kertben
sétálva vagy szobájában beszélgetett. Utolsó
éveiben is gyermeki rácsodálkozással vetette fel
a kérdést: vajon mi vonzza Taizébe azt a sok-sok
fiatalt? Szenvedélyesen kereste az egyház által
mindenki számára felkínált közösséget.
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Taizében mindenben megmutatkozik az egy
szerűségre törekvés, ugyanakkor nem a nyomo
rúságos körűlmények,hanem meleg fogadtatás
jellemző. Minden odalátogatót szeretettel fo
gadnak: leültetik. teával és keksszel kínálják.
Bár legtöbbször csoportok érkeznek, s egy-egy
nyári vasárnap ez néhány ezer zarándok lehet,
mégis mindannyian úgy érezzük, hogy fonto
sak vagyunk számukra. Tapintatosan érdeklőd

nek otthoni életünkről,hogy az ott töltendő na
pok választható programjai javunkra szolgálja
nak. Taizében az egész év során egyszerre több
százan, sokszor több ezren vannak, s mégsem
éreztem soha, hogy tömegben sodródnék. Az
elmúlt évtizedek során sajátos kultúrája alakult
ki az étkeztetésnek. amely praktikus, lendületes
és vidám. Egy hétig ki-ki szívesen eszik akár
egy csupasz kanállal műanyag tányérból. nyá
ron leül a fűbe, a földre vagy a lócára, és így
Nyugatról vagy Keletről, az északi vagy a déli
kontinensekró1 érkezők olyan egységet élnek
meg a mindennapokban, amit sehol máshol a
világon.

"Taizébe úgy jön az ember, mint vándor a
forrásvízhez. Ha ott erőt gyűjtött, nem tartóz
tatják, továbbindul hitbeli zarandokútjén.?" Va
lóban, a Közösség nem épít helyi struktúrával
rendelkező mozgalmat az egyházban, hanem
arra bátorítja az oda látogatottakat, hogy helyi
egyházközségeikben köteleződjenek el. Taizé
ben egy "poszt-ideológiai" kereszténységgel ta
lálkozhatunk," amennyiben a Közösség semmi
féle nyomást nem gyakorol az odalátogatókra:
nem mondják meg, hogy mit kell gondolnia,
hogyan kell éreznie. Felszabadítóan hat min
denkire, hogy előzetes elvárások nélkül fogad
nak bárkit, ugyanakkor nem titkolják, hogy ők

Krisztus szeretetéből merítik erejüket. XVI. Be
nedek pápa Roger testvér temetésére írt levelé
ben így vall: "A keresztények több nemzedéke,
saját felekezeti hovatartozásuk szerint Taizében
hiteles hittapasztalatra tesznek szert, hiszen az
imádságban és a testvéri szeretetben Krisztussal
találkoznak." II

Paul Ricoeur gyakorta ellátogatott Taizébe.
Meggyőződése szerint "a jóság mélyebb a leg
mélyebb bűnnél iS".12 "Ki mutatja fel a jóságot
nekünk?" - sóhajt fel a zsoltáros, majd így kö
nyörög: "Ragyogtasd fel ránk jelként arcod fé
nyességét, Uram!" (Zsolt 4,7). Isten jóságát
Taizében nem a filozófia vagy a teológia nyel
vén, hanem a liturgia nyelvezetével tárják föl, s
így igazolódik a "lex orandi - lex credendi",
vagyis az imádság törvénye a hit törvénye.
Ricoeur szerint az isteni jóság három megnyil
vánulási területe a természet szépsége, melyre
csodálattal kell tekintsünk, a másik ember sze-



mélye, akit elismerés illet, és a jövő, amivel Is
ten meg akar ajándékozni. A Testvérek hisznek
abban, hogyamegtapasztalható jóság, szépség
és csönd ereje megtermi gyümölcsét, s a kegye
lem folytán ki-ki egyre jobban önmagára és Is
tenre talál.

A fiatalok olyan világból érkeznek Taizébe,
amelyben a zene fülsiketítő, ahol a művészet

gyakran erőszakos, ahol a testiség túlfűtött.

Amint a napok előrehaladásával mindez elcsi
tul bennük, úgy felszínre törnek a lét alapvető

kérdései. Tudva vagy nem tudva, ezt keresi
mindaz, aki oda látogat. Ezt a szomjúságot fel
ismerve, az esti közös imádság befejeztével a
Testvérek szívesen meghallgatják a hozzájuk
fordulókat. Maga Roger testvér is élete utolsó
napjáig szívesen ottmaradt a templomban 
korában el-elbeszélgetett velük, utolsó éveiben
a szavaknak már egyre kevesebb jelentősége

lett, és helyüket a tekintet, egy-egy gesztus, ne
vezetesen az áldásé vette át ...

Amíg sokan bennmaradnak a Kiengesztelő

dés Templomában, hogy éjszakába nyúlóan
folytassák az elhalkuló éneklést, addig egy-egy
szerzetessel lehet beszélgetni vagy a Közösség
által felkért katolikus papoknállehet az élet ter
heit lerakni, a kiengesztelődés szentségében ré
szesülni. Meg kell vallanom, hogy közel másfél
évtizedes papi működésem legszebb lelkibe
szélgetéseit, szentgyónásait Taizében tapasztal
tam: e megimádkozott légkörben sikerült olyan
felismerésekre jutni és olyan igazságokat meg
fogalmazni, amit a Lélek működésének köszön
hetünk.

Az egyszerűségre törekvés megmutatkozik
mindabban, amivel Roger testvér körülvette
magát. A testvérek ruhája a semmi feltűnést

nem keltő szerzetesi fehér habitus, melyet társai
csak a közös imádság idején viselnek. A bur
gundiai falukra jellemző régi kőházakban a
Testvérek kicsiny szobákban alszanak, ahol csak
visszavonulásukhoz szükséges személyes tár
gyaik vannak. Miként a családi otthonokban ki
alakul, úgy a Testvérek is főként a konyhában
és az étkezések idején találkoznak egymással,
hogy megosszák mindazt, amit munkájuk,
imádságuk vagy a Taizébe látogatók kapcsán
tapasz talnak.

Egy másik fal, amit Roger testvér átugrott, a
nemzedékek közötti szakadék. Az idők jeleit
megsejtve már a 68-as diákmegmozdulások
előtt Roger testvér a fiatalok felé irányította tár
sai figyeImét. Ujdonság volt ez abban az idő

ben, amikor az egyháznak nem volt kialakult
gyakorlata az ifjúság lelkipásztori gondozása
terén. A nyugati kultúrában a fiatalok attól
szenvednek, hogy fölöslegesnek érzik magukat.
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A nagyfokú anyagi jólétben nem látnak már
távlatot maguk előtt, nem kapnak egész lényü
ket megmozgató kihívásokat. De főképp nem
kapnak bizalmat, hogy erejüket és leleményü
ket latba vetve alkossanak. Roger testvér min
den szava és élete példája bátorít, hogy aki lé
lekben fiatal, az induljon útra: Krisztust követ
ve az emberek felé.

Az 1974-es Taizében megkezdett Ifjúsági Zsi
nat folytatásaként a Testvérek 1978-ban Párizs
ban ifjúsági találkozót szerveznek, amit az
1980-as Rómában tartott találkozótól fogva a Bi
zalom Zarándokútjának neveznek. Ennek sike
rén felbuzdulva hirdeti meg II. János Pál pápa
az Ifjúsági Világtalálkozót, elsőként 1984 Virág
vasárnapjára, amelyen Roger testvér és Teréz
anya együtt vezetik a keresztúti elmélkedéseket
a Kolosszeumban. Közös erőfeszítéseik annál fi
gyelemre méltóbbak, mivel Teréz anya nem be
szél franciául, és Roger testvér sem nagyon tud
angolul. Roger testvér megvallotta, hogy nincs
jó nyelvérzéke, de bizonyos helyzetekben le
győzi a félénkségét: "Egy kicsit értek abból,
amit Teréz anya mond, de amikor együtt va
gyunk, akkor sokkal jobban megértem őt."

Roger testvér több ilyen Világtalálkozóra el
ment, ám idén mintegy bocsánatkérően írta a
pápának, hogy nagyon sajnálja, de egészségi ál
lapota nem engedi, hogy Kölnben vele és az if
júsággal találkozzon. Amikor pedig haláláról
XVI. Benedek pápa értesült, különböző feleke
zetek vezetői előtt spontán módon így emléke
zett meg róla: ,,0 most,odafentről látogat min
ket és szól hozzánk. Ugy gondolom, hallgat
nunk kell rá, akinek bensőleg átélt ökumeniz
musa továbbvezethet bennünket az ökumeniz
mus útján.,,13

A Taizéi Közösség által évről évre, az eszten
dő fordulóján Európa egy-egy nagyvárosában
tartott találkozók több hónapos előkészületei

szándékosan mozgatnak meg minden jóakaratú
embert, s így a II. János Pál pápa által sürgetett
"új evangélizáció" gondolatába illeszkednek,
sőt a "Nagyvárosok Evangelizációja"-program
előfutárának tekinthető. A Bizalom Zarándok
útjának sajátossága az egyszerűség, amely meg
nyilvánul mind módszereiben, mind anyagi
forrásaiban. A fiatalok családoknál való elszál
lásolása a kölcsönös bizalom erősítését szolgál
ja. Manapság a fiatalok leginkább igaz barátság
ra szomjaznak, amit tartalmas összejövetelek
során fedezhetnek fel. Aki megtanulja legmé
lyebb, hiteles önmagát adni és a másikat befo
gadni, az Isten jóságára is megnyílik. A Taizé ál
tal szervezett találkozók mindig a kőzös, énekes
imák köré rendeződnek. "Jézus kiűzte a kufáro
kat a templomból, Roger testvér a modern kor



kufárjainak csarnokait az imád ság házává tet
te.',14

Mi teszi sajátossá a taizéi imád ságot? Ko
runkban a "szavak infl álódása" figyelhető meg,
ezért nehéz Istennel meghitt kapcsolatba lép
nünk és egymást is figyelmesen meghallgat
nunk. Taizében az imádság az egyszerűségéből

fakadóan nagyszerű. Egy-egy - a Szentírásból
merített vagy szeritektől szá rmazó - mondatot
ismételten énekelünk. Sokak számá ra feltűnt,

hogya taizéi szerzetesek sajátos karizmája a sok
nyelv ismerete és a szép énekhang, melyet bi
zonnyal azért kapnak Istentől, mert ezáltal va
lóban mások szolgálatára vannak. A közös
imádság fontos része a néhány percnyi teljes
csönd. Az első alkalommal Taizébe látogatót ez
meglepi, de hamarosan eltölti Isten békéje, mert
megsejti, hogy az imádság lényege nem az,
amit mi teszünk, hanem hogy befogadjuk az
ajándékot, sőt magát az Ajándékozót.

Haláláról értesülve Wolfgang Hubner a Né
met Evangélikus Egyház tan ácsának püspök-el
nöke így nyilatkozott: "Egyáltalán nem félek
Roger testvért szentnek tekinteni.',15 Valóban , a
reformátusnak megmaradó, de a szó legigazibb
értelmében ökumenikus lelkületű Roger testvér
nem olyan szent, ak inek szobrot állítanak vagy
akitől csodákat várnak, ugyanis egész élete cso
daként áll előttünk. 6, akinek megadatott a vér
tanúság koronája, írnmár előttünk álló életútja
sarkalljon bennünket, hogy semmit elébe ne te-

gyünk Krisztus szere tet ének, és mi is átugorjuk
az előttünk maga sodó falakat.

lZsolt 18,30; vö. Frere Francois: Par-dessus les
mumilles. La Croix, 2005. szept. 2.

2LlItte et contemplation. Presses de Taiz é, 1972.
3Kathryn Spink: Roger testvér, Taiz é alapft6ja.

Szent István Társulat, Budapest, 1989, 21.
4Fratello Roger morto come Gandhi. La Republi ca,

2005. szept. 18.
5Vö. Taizé forrásai. Vigilia, Budap est, 1997, 93.
6yö. Gérard Daucourt: Taizé dans ['Église, pour le

mande. Ll Croix, 2005. szept. 2.
7Egy új testvér fogadalomtételekor a prior ün

nepélyesen megkérdezi: "Mit kívánsz, testvér?"
Amire a válasz: "Isten irgalmát és testvéreim kö
zösségét", vö. Taizé forrásai, 83.

8Zamfir Korinna. a kolozsvári egyetem tanára,
lásd http ://rocateo.ubbcluj.ro/hu/Roger.htm

911.János Pál pápa 1986októberében tett látoga
tása alkalmával szólt így Taizéről.

10VÖ. Olivier Clement: Taizé. Un sens a la vie. Pa-
ris, 1997, 15.

llhttp:// ww w.taize.fr/ frarticle2525.html
12http:www.taize.fr/fr a-;.ticle879.html
13http://www.zeni t.orgl englishl visualizza.
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