
LUKÁCSLÁSZlÓ Taizé - negyedszer
1983, 1988, 1991,2001. Négy találkozó, négy különbözővilág, Taizé
négyféle arca.

1983. Roger testvér többszöri sikertelen kísérlet után beutazási
engedélyt kap Magyarországra. A feltétel: nem szólal meg a nyil
vánosság előtt, még imádság formájában sem, taizéi énekek nem
hangozhatnak fel. Megrendítő találkozásokban vált láthatóvá a kom
munista országok néma egyháza: a fiatalok zsúfolt templomokban
várták Roger testvért, aki hangtalanul imádkozott együtt velük.

1989. A rendszerváltás végjátszmájában az Egyházügyi Hivatal
elnöke engedélyt ad arra, hogy Taizé nemzetközi találkozót ren
dezzen Pécsett: keleti és nyugati fiatalok először ünnepelhettek
együtt. Tízezrek jöttek a szomszédos országokból, de Nyugat-Eu
rópából is, a Nagy Találkozás mámorában. Taizé ekkor már az
imádság, a béke és a kiengesztelődés szimbólumává, a remény és
a bizalom jeiévé lett szerte a világon.

1991. december. A rendszerváltozás után a már hagyományossá
lett európai találkozókat Taizé valamely frissen felszabadult ország
ban rendezi: Wroclaw (1989) és Prága (1990) után Budapesten. Ez év
augusztusára esett II. János Pál pápa látogatása Magyarországon: a
magyar egyház legjelentősebb, valóban az egész országot megmoz
gató eseménye a rendszerváltozás óta máig eltelt időben.

A Bizalom Zarándokútja az egyháznak másféle, ám szintén hi
teles arcát mutatta meg. Elmaradt az állami és egyházi pompa, az
ünnepélyes külsőségek. Egyszerű és eszköztelen, emberközeli és
fiatalos lett ez a találkozó. A résztvevők, de a külső szemlélők is
megérezhették: az egyház közel áll a fiatalokhoz, és nyitott a jövőre.

2001. december: a második európai találkozó Budapesten. Sok
minden megváltozott tíz év alatt. A szabadság teret nyitott a gyűlö

letbeszédnek, a pártok hatalmi harcainak, az egymást legázoló sza
badversenynek. Elmaradottságunk, eldurvultságunk alig rejthető to
vább. Az országnak továbbképző tanfolyamon kellene résztvennie de
mokráciából és kultúrából. Új "társadalmi szerződésre" volna szükség
- de hol vannak ehhez az együttműködésre kész partnerek?

A béke és bizalom zarándokútja ismét áthaladt az országon.
"Szeress, és mondd el az életeddel!", szólt az üzenetük. 70 OOO
fiatal gyűlt össze szerte Európából: sokféle eltérő kultúra, nyelv,
nemzeti és történelmi tudat találkozott egymással. Megmutatták:
lehetséges a megbocsátás, túl lehet lépni a múlt fájdalmas esemé
nyein, van esély arra, hogya népek és kultúrák kiengesztelődött

sokféleségéből valóban közős Európa szülessen. S megmutatták azt
is, hogy az Evangélium egyszeruen, emberközelien is megszólalhat,
megbocsátásra, hitből fakadó bizalomra hivogatva mindenkit.

81


