
Alois testvérrel
Nemcsak Taizében kulcsszó a kiengesztelődés, hanem magában az Evan-
 géliumban is. A kiengesztelődés nem pusztán egy tényezője a hit nek,
hanem a szíve. Krisztus eljött — mondja János, tanítványai nak egyike
— és meghalt, hogy „Isten szétszórt fiait összegyűjtse” (Jn 11,52). Pál
apostol pedig még tovább tágítja a perspektívát, egészen kozmikus di-
menziót adva neki, amikor azt írja, hogy Krisztus „kiengesztelt mindent
a földön és a mennyben” (Kol 1,20). Krisztus elhozta a békét, kiengesztelte
az emberiséget Istennel és lerombolta az embereket elválasztó határo-
kat. Azóta nem az erőszaké, nem az ellentéteké az utolsó szó, még ha
léteznek is. Erről a kiengesztelődésről van szó. Erről szeretnénk tanú-
ságot tenni. Krisztus arra küldi az őt követőket, hogy orvosolják ma-
guk körül az elkülönülés sebeit. Arra hívja meg őket, hogy az egység
megalkotói és egy új szolidaritás hordozói legyenek a világban.

Természetesen kezdhetjük a keresztények kiengesztelődésével. De
ne feledjük, hogy azután ki kell terjesztenünk a beszélgetésünket a
minden ember közötti szolidaritásra. Az egyik nem létezik a másik
nélkül, az egyiknek sohasem szabadna léteznie a másik nélkül. Sőt,
némi humorral szeretném azt mondani az olvasóknak, hogy ha ezek
az első, főleg a keresztények kiengesztelődésének szentelt oldalak
túlságosan megerőltetőnek tűnnek a számukra, akkor lapozzanak
tovább rögtön a folytatáshoz! Azért mondom ezt, mert sok fiatal min-
denekelőtt olyan lelki táplálékot keres, amely konkrét iránymutatást
nyújt az életükben és motiválja a mindennapi elköteleződéseiket. Már-
pedig a keresztények szóhasználata, amikor egyházról, felekezeti ho-
vatartozásról, egyházközségekről beszélnek, távolinak és megkö-
zelíthetetlennek tűnhet. Nemrégiben egy ázsiai ország anglikán
püspöke a következő súlyos szavakat mondta: „A fiatalok spiritu-
alitást keresnek, mi pedig azt kérjük tőlük, hogy lépjenek be egy in-
tézménybe; belső életre vágynak, az intézményeink pedig eltakar-
ják előlük azt.” Taizében a hivatásunk arra sarkall bennünket, hogy
mindent megtegyünk e két dimenzió egységben tartásáért. Szeret-
nénk úgy fogadni és megérteni a fiatalokat, amilyenek, és ha kenyeret
kérnek, nem fogjuk arra ösztönözni őket, hogy mást egyenek. De sze-
retnénk azt is feltárni előttük, hogy amit egy hét alatt megélnek ná-
lunk a dombon, az nem más, mint egyházi tapasztalat, és szeretnénk
megpróbálni átadni nekik az egyházi élet ízét: egy egyszerű, szere-
tetteli és nyitott életét.

A keresztények sokat tehetnének azért, hogy előmozdítsák a kien-
gesztelődést a világban, a béke kovászává válhatnának az emberiség
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Taizében kulcsszó,
köz ponti szerepet ját-
szó fogalom a „kien-
gesztelődés”. Kezdjük
is ezzel a beszélgeté-
sünket. Alois testvér,
miért annyira fontos
ez a közösségükben?
És mit értsünk rajta?

Szem előtt tartva a
minden ember közötti
kiengesztelődést, vé-
leménye szerint hol a
helye a keresztények
közötti kiengesztelő-
dés keresésének, amit
ökumenizmusnak ne-
vezünk, s aminek az
önök közössége oly sok
energiát szentelt végig
a története folyamán.

A keresztények kien-
gesztelődése hatással
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családjában. Egy efféle elköteleződés azonban csak akkor hiteles, ha
ők maguk is megélik egymás között, látható egységben. Az új nem-
zedékeknek hitelességre van szükségük. Számukra a szavak csak
akkor hitelesek, ha egybeesnek az életmóddal. Amikor a kereszté-
nyek elkülönülnek egymástól, akkor az általuk mondottak nem meg-
hallhatóvá válnak. Csak akkor tudjuk átadni a Krisztus által hirdetett
béke és kommunió üzenetét, ha egységben vagyunk. Voltak pillana-
tok a történelemben, amikor az Evangélium igazsága nevében elkü-
lönültek a keresztények. Ma, az Evangélium igazsága nevében élet-
bevágóan fontos mindent megtenni azért, hogy kiengesztelődjünk
egymással. Merjünk lépéseket tenni a látható egység felé: ez az
evangéliumi felhívás, amelyet a közösségünk szeretne hordozni.
Részét alkotja a Roger testvértől, alapítónktól kapott örökségnek.
Személy szerint az egyháznak mint kommunióban megélt életnek
a képe volt rám nagy hatással Taizében már az első látogatásom-
kor. Nagyon fiatal voltam — 1970-ben történt. Erős benyomást tett
rám az imádság és a csend, de a közösségben megtapasztalt kom -
munió is. S azt mondhatom: katolikusként Taizében fedeztem fel
mélyebben az egyház katolicitását.

Utópia? Nem. Vízió vagy terv? Kicsit mindkettő. Kezdetben bizo-
nyára vízió volt, amelyet a béke utáni vágy és az a meggyőződés ins-
pirált, hogy az Evangélium valóban képes átformálni a világot. Ak-
koriban azért kellett a keresztények közötti kiengesztelődésre
törekedni, hogy egységben lévő keresztényekként köteleződhessenek
el az emberiség szolgálatában. Ne feledjük, hogy amikor mindez kez-
dődött, egy erőszakkal teli történelmi időszakba léptünk Franciaor-
szágban és Európában: a második világháború elején jártunk. Ugyan -
akkor fontos aláhúzni, hogy Roger testvér — és ez mindig meglepett,
valahányszor újra áttekintettem az első lépéseit — szükségét érezte
annak, hogy célokat tűzzön ki, hogy úgy járjon el, hogy a vágyai ne
maradjanak puszta álmok, hanem valóra is váljanak. Tehát valóban
beszélhetünk tervről, még ha nem is volt teljesen kidolgozott, előre
meghatározott, mert idővel fejlődött, módosult. Például a végleges el-
köteleződés kérdésére gondolok, amelyen az első években sokat gon-
dolkodtak a közösség testvérei: el akarnak-e egy életre köteleződni
végleges fogadalmakkal — végül ezt választották —, vagy pedig csak
egy időre? Tehát két dolog kapcsolódott szorosan össze: egyrészt a
kommunió, a béke, a kiengesztelődés szinte profetikus víziója. De volt
egy terv is, amely megvalósításra várt: látható jelét adni ennek a
kommuniónak egy közösség létrehozásával.

Valóban. A háborúnak ebben a peridusában Taizé egy határ köze-
lében volt: a megszállt Franciaországot a „szabad zónától” elvá-
lasztó határvonal mellett. Ezt a helyet választotta 1940-ben egy
olyan férfi, aki nem szerette a határokat, a korlátokat, a szakadáso-
kat, aki nem szerette a megosztottságot, a kölcsönös és megfelleb-

lehet az emberek kö-
zötti békére?

Roger testvérben na-
gyon fiatalon, egy
hosszú betegség alatt
kezdett megérlelődni
a gondolat, hogy kö-
zösséget alapít. Vízió,
utópia vagy pedig egy
nagyon pontos terv
szolgált alapul ehhez a
küldetéshez?

Álljunk meg egy pilla-
natra a helynél: Taizé,
a németek által elfoglalt
Franciaország szélén.
Maroknyi ház a Svájc-
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bezhetetlen ítélkezést, ahogyan a vallási felekezetek, a kultúrák és
a nemzedékek közötti ellentéteket sem. Egy férfi, aki az egységre
vágyott, aki inkább törekedett a megértésre, mint arra, hogy őt ért-
sék meg mások. Aki rögtön hozzá akart látni, másokkal együtt,
ahhoz, hogy a saját életükkel megvalósítsák a kiengesztelődést. Az
is igaz, hogy Taizé földrajzilag közel van Clunyhez, a történelemben
fontos szerepet játszó apátság központjához, amelyet Roger testvér
a tanulmányaiból ismert. Tudta, hogy a középkorban ennek az
apátságnak a spirituális kisugárzása lassanként kiterjedt egész Eu-
rópára. Szerzetesei átkeltek a határokon és mindenfelé monostoro-
kat alapítottak. Szintén tőlük indult ki a liturgikus imádság meg-
újulása, amely nagyon szép és kidolgozott volt Clunyben. A fiatal
Roger Schutz teológiai licenciátusi dolgozatának a címe — amelyet
1943-ban védett meg — így hangzott: „A szerzetesi eszménykép
Szent Benedekig (6. század) és egyezősége az Evangéliummal”.
Meg volt győződve arról, hogy a monachizmus az Evangélium kö-
vetésének egy módja, és egyáltalán nem áll ellentétben vele. Ez
azonban szokatlan téma volt protestáns környezetben.

Valóban nem meglepő. Pedig dolgozata legeredetibb részében Roger
testvér éppen azt a kérdést vetette fel, hogy a reformáció négy év-
százada után vajon nem lehetne-e a közösségi életben keresni a
Krisztushoz vezető utak egyikét és támogatni egy kiengesztelő-
désre irányuló törekvést. A monasztikus élet eltűnt a reformáció
egyházaiból. S akkor anélkül, hogy megtagadta volna felekezeti
származását, létrehozott egy közösséget, amelynek szükségszerűen
gyökeret kellett eresztenie az osztatlan, protestantizmus előtti egy-
házban is. Mert egy ilyen közösség létrehozásával hozzákapcsoló-
dott a katolikus és az ortodox hagyományokhoz.

Nem hiszem. Persze Taizé elhelyezkedése miatt ezt gondolhatnánk.
De Roger testvér gyakran mesélte nekünk, hogy másutt is keresett
helyet. Adódott volna számára lehetőség Szavojában, egy másik
pedig Bresse-ben. Úgy tűnik, választását az a szenvedéssel teli légkör
határozta meg — „Valóban súlyos volt”, mondta —, amely ebben a
burgundiai régióban uralkodott, ahol házat vásárolva letelepedett.
A falu egyik idős asszonya kérte, hogy maradjon és osztozzon a kis-
számú lakossággal a háború okozta bajokban és az elszigeteltségben.

Igen. Magányában be tudott fogadni menekülteket, el tudott búj-
tatni a németek által megszállt zónából menekülő embereket, főként
zsidókat. A szolgálatnak szentelt élet volt ez, ami az imádságon ala-
pult. Megosztozott másokkal azon a kevésen, amije volt, a kút vizén,
a csalánlevesen, a fedélen, a tűz melegén… Ugyanakkor nem csinált
nagy ügyet a dologból: számára egyszerűen arról volt szó, hogy osz-
tozzon a szenvedésben. Egész életében azok felé akart menni, akiket
szenvedés sújtott, legyen az fizikai vagy morális, és megértette ve-

hoz, Olaszországhoz
és Németországhoz kö-
zeli Burgundia félreeső
vidékén. Tehát átmenő
útvonalak keresztező-
dése, amely Clunyvel is
szomszédos. Egyébként
azt hiszem, kezdetben a
közösség megnevezése-
kor Clunyről beszéltek,
és nem Taizéről.

Tehát nem meglepő,
hogy a „Clunyi közös-
ség” kezdetének ide-
jén egyes svájci, genfi
vagy vaud-i protestáns
körökben azt vetették a
szemére, hogy „elárul-
ta a reformáció alapel-
veit”.

Térjünk vissza Taizé -
re és közelségére Clu -
nyhez. Tudatos, stra-
tégiai választás volt
ez a részéről?

Éppen ez az elszige-
teltség adott lehetőséget
Roger testvérnek arra,
hogy nem messze a
Franciaországot ketté-
osztó demarkációs vo-
naltól nagylelkű csele-
kedete ket vigyen végbe.
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lünk, testvérekkel: arra szól a hivatásunk, hogy osztozzunk a fáj-
dalmakban, enyhítsük azokat, legyünk közel a többiekhez. Ez az a
vízió és terv, amelyről az imént beszéltünk. De hozzá kell még tenni,
hogy bármennyire is tragikusak voltak a történelmi körülmények,
bármennyire is sürgető volt a szolidaritás, amelynek jelét akarta
adni, soha nem feledte hosszú távú tervét; gondolkodott a jövőn, azt
kutatta, hogyan sikerülne olyan embereket formálni, akik hozzájá-
rulnának a háborútól különböző jövő kimunkálásához. Egy közös-
ség létrehozása szolgálta ezt a célkitűzést. Az első periódus után,
amikor Roger testvér egyedül élt, megszületett a kezdeti közösség.
Eleinte alig ismerték őket, aztán érkezett néhány újabb fiatal testvér:
1949 húsvétján heten voltak, akik életre szólóan elkötelezték magu-
kat. A közösségnek hamarosan Szabályzata is lett.

Igen, ám az eredeti szöveget, amelyen közösségi életünk alapul, maga
Roger testvér több alkalommal átnézte és módosította. Nem sokkal a
halála után úgy határoztunk, hogy újra kiadjuk mindkét változatot: az
1980-as legújabbat, amelynek Taizé forrásai a címe, és az elsőt, a maga
néhol elavult nyelvezetével, de amely tartalmazza az alapvető meg-
látásokat is: megőrizte minden értékét, nevezetesen amikor úgy mu-
tatja be a közösséget, mint a „kommunió paraboláját”.1

Azt hiszem, a társadalom átalakulása ellenére a kezdeti meglátás to-
vábbra is lényegbevágó, s ez egy olyan közösségi élet kialakításának
a szándéka, amely a kiengesztelődés jele, egy olyan életé, amely jellé
válik: az egység jelévé az egyházban és a béke jelévé a világban. A fel-
szólítás a megújulásra az arra irányuló hívásban rejlik, hogy ne ra-
gaszkodjunk mereven a leírt betűkhöz vagy a struktúrákhoz, hanem
újra és újra adjuk át magunkat a Szentlélek sugallatának. Egyébként
a Taizé forrásai emlékeztet bennünket arra, hogy csak akkor van ér-
telme alávetni magunkat egy közösségi szabályzatnak, ha azt Krisz-
tusért tesszük, akit úgy dicsőítünk és szolgálunk testvéri életünkkel,
hogy az a mai emberekért és velük együtt történjék.

Ahogy a többi regula, a Taizéi Szabályzat is a három végleges elköte-
leződést állítja a testvérek életének középpontjába, azonban kissé
másképpen nevezi meg azokat. Roger testvér előnyben részesítette
a cölibátus szót a szüzesség szóval szemben, nem akarta kisajátítani
a monasztikus élet számára a tisztaság szép szavát, mert azt bizo-
nyos értelemben megkívánja a valóban hűséges házasság is. Inkább
anyagi és szellemi vagyonközösségéről szeretett beszélni, mintsem
szegénységről, mert önmagában véve a szegénység nem erény, sze-
rencsétlenségként élik meg azok, akik az egész világon szenvednek
tőle; a szív és a lélek egyszerűsége a fontos. Végül pedig Roger test-
vér mindig kerülte, hogy engedelmességre szólítsa fel a testvéreket;
kezdetben egy tekintély elfogadásának közösségéről beszélt, aztán
kihúzta a szövegekből a tekintély szót is, hogy a priort csak a kö-

1A két változat megtalálha-
tó a Les Écrits fondateurs

(Les Presses de Taizé,
2011) című kötetben.

Roger testvér 1952–
1953 telén írta. Később
inkább egy kevésbé jogi
megnevezéssel illette:
Taizé forrásai. Tehát ez
a Szabályzat ma már
több mint hatvan éves.

Egy immár hatvan éve
írt Szabályzat megfe-
lel-e még a mai kornak,
és lehetővé teszi-e a kö-
zösség számára a meg-
újulást, amire folytono -
san szükség van egy
megállíthatatlan ütem-
ben változó világban?

Milyen hasonlóságok
és különbségek vannak
a Taizéi Szabályzat és
a régi monasztikus re-
gulák között?
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zös ség egyik szolgálójaként jelenítse meg. A Taizéi Szabályzat hason-
lít a többi regulához azáltal, hogy a közös imádságot és a testvéri
szeretetet helyezi előtérbe. De abban a tekintetben már sajátos, hogy
mindenekelőtt az evangéliumi nyolc boldogság szellemiségének
megértését javasolja a testvéreknek, amit ezzel a három szóval fog-
lal össze: öröm, egyszerűség és irgalmasság. Talán az a leginkább
meglepő a Taizéi Szabályzatban, hogy csak a közös élethez legszük-
ségesebb dolgokat kívánja jelezni. Nincs benne rendszabály, napi-
rend, nincsenek gyakorlati pontosítások — minden egyes nemze-
déknek a maga módján kell adaptálnia a felajánlott lényeget.

A két szöveg szellemisége természetesen ugyanaz, ám a Taizé forrásait
írva Roger testvér nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy ne akarjon
megszabni semmiféle jogi tényezőt a közösség építéséhez. Arra ösz-
tökéli a testvéreket, hogy határozottan a saját belső útjukat járva ve-
gyenek részt a közös teremtésben. Erőteljesebbé vált a keresztények
kiengesztelődésére irányuló felszólítás. Még kifejezettebben hívja
a testvéreket arra, hogy a bizalmat helyezzék életük középpontjába, a
bizalmat Istenben, az emberben, és ezt sugallja: „Ha a szív bizalmá-
ban kezdődne minden…”2 A nyelvezetéből teljesen kiveszik az irá-
nyító jelleg, amely néhol még jelen volt a Szabályzatban, inkább java-
sol, kérdéseket tesz fel a testvéreknek, mint például: „Azok közé
tartozol-e, akik — bármilyen kevesük van is — az osztozással a szép
emberi reményt éltetik a földön? Szinte a semmivel a kiengesztelődés
útját építed-e a közösség misztériumában, az egyházban?”3 Egyéb-
ként a Taizéi Szabályzatot olvasva érezzük, hogy 1952-ben egy kis kö-
zösség keretében íródott. A testvérek akkor még csak kicsinyke cso-
portot alkottak, és mind protestánsok voltak. A Taizé forrásai 1980-ban
született, egy ökumenikus közösség és csoportosan érkező fiatalok
fogadásának sokkal szélesebb kontextusában.

Nagyon egyszerűen annyit mondhatok, hogy amit ma ökumenikus
közösségként megélünk, az elképzelhetetlen lett volna a II. Vatikáni
zsinat előtt. Ami engem illet, én a zsinatnak köszönhetően látogat-
hattam el Taizébe 1970-ben tizenhat éves fiatal katolikusként, és mé-
lyíthettem itt el a hitemet különböző felekezetű keresztényekkel.
Az én utam, mint oly sok más zarándoké, akik eljönnek imádkozni
a dombunkra, lehetetlen lett volna a zsinat nélkül. A zsinattal, és
azt megelőzően XXIII. János pápa trónra lépésével fordulat vette
kezdetét Taizében. Már 1958 novemberében, rögtön a megválasz-
tása után, az új pápa magánkihallgatáson fogadta Roger testvért,
akit elkísért Max testvér is, egyik társa a legelső időktől. Ahogyan
fogadta őket, amilyen nyitottságot mutatott irányukban, az fontos
állomást jelentett Taizé életében. Már ettől az első találkozástól
kezdve szívélyes kapcsolat alakult ki XXIII. János és Roger testvér
között. Roger testvér gyakran szenvedett attól, hogy rosszul értik a
hivatását, néha el is vetik, katolikus oldalról éppúgy, mint protes-

Miben állt a fejlődés a
Szabályzattól a Taizé
forrásaiig?

2Roger testvér:
Taizé forrásai.

(Ford. Hegedűs Andrea.)
Vigilia Kiadó, Budapest,

1997, 63. Vö. uo. 47.

3Uo. 60.

El tudná magyarázni,
hogy mikor és hogyan
ment végbe a közös-
ségnek és hivatásának
ez a kiszélesedése?
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táns oldalról. Nagyon mély benyomást gyakorolt rá, amikor érezte,
hogy a pápa bízik benne, érti, felfogja és értékeli a kiengesztelő-
désre irányuló törekvését. A későbbiekben, egészen élete végéig,
Roger testvér előszeretettel idézte azokat a szavakat, amelyeket a
pápa nyilvánosan mondott a nem katolikus keresztényekkel kap-
csolatban néhány héttel azután, hogy bejelentette a zsinat összehí-
vását: „Nem indítunk történelmi pert, nem keressük, hogy ki tévedett
vagy kinek volt igaza; a felelősség közös; csak annyit mondunk: en-
gesztelődjünk ki egymással!”

Amikor Roger testvér „fordulatról” beszélt, főként a János pá-
pával 1963 februárjában történt utolsó találkozására utalt. Ezen a
legutolsó kihallgatáson Roger testvér megkérdezte a pápától, hogy
hol van a helye Taizének az egyházban. XXIII. János, akit már na-
gyon megviselt súlyos betegsége, kezével körkörös mozdulatokat
téve így válaszolt: „A katolikus egyházat egyre nagyobb koncent-
rikus körök alkotják”. Azt nem pontosította, hogy melyik körbe he-
lyezte Taizét, de Roger testvér megértette, mit akart mondani neki
a pápa: már belül van, folytassa csak az útját. És ő ezt tette. Gyak-
ran eszembe jutottak ezek a körök. Nevezetesen akkor, amikor el-
látogattam Roncalli pápa [XXIII. János családneve] szülőfalujába
valamennyi testvérrel, 2005-ben, a Milánóban rendezett európai if-
júsági találkozónk után, és egy másik alkalommal 2008-ban, ami-
kor azért mentem oda, hogy együtt imádkozzam a fiatalokkal és a
pápa egykori tikárával, Loris Capovillával, aki ma már bíboros.

Azért, mert az egész ökumenikus törekvés, amit Roger testvér ké-
sőbb kifejtett, s amit mi is folytatunk, azon a nagyon nyitott egy-
házról alkotott vízión alapul, amelyet XXIII. János tárt elé. Külön-
böző alkalmakkor hallottam, hogy Roger testvér egyenesen ezeket
a nagyon erős szavakat mondta: „Taizé alapítója XXIII. János”. Ami
bizonyos értelemben igaz is. Giuseppe Roncalli, a pápa legfiatalabb
testvére egy nap hasonló dolgot állított. Pár évvel XXIII. János ha-
lála után eljött Taizébe a családja néhány tagjával együtt. Mindent
igen alaposan megfigyelt. Észrevette például, hogy a fiatalok a
dombunkon nagyon egyszerű körülmények között vannak elszál-
lásolva. S egy este azt mondta az egyik vele tartó unokájának: „Ami
kinő Taizéből, azt a testvérem kezdte el”.

Miután alaposan átgondolta mindazt, ahogyan fogadta és amit
mondott neki XXIII. János, olyan lépésekbe kezdett, amelyek előz-
mény nélküliek a reformáció óta eltelt időben, olyan progresszív és
egészen új útra lépett, amelyet nehéz megfogalmazni és könnyen
félre lehet értelmezni. 1980-ban, a római európai ifjúsági találko-
zón kon, II. János Pál jelenlétében Roger testvér a Szent Péter bazi-
likában nyilvánosan ezt mondta: „Mély benyomást gyakorolt rám
a nagyanyám életének tanúságtétele, s az ő példájából okulva ta-
láltam rá keresztény identitásomra oly módon, hogy kiengesztel-

Mennyiben jelentett ez
a találkozás „fordula-
tot”, és miért olyan
fontos még mindig az
Ön számára?

Hogyan alakult ezután
Roger testvér útja?
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tem magamban eredeti vallásomat a katolikus hit misztériumával,
anélkül, hogy bárkivel is megtagadtam volna a közösséget.” Ké-
sőbb néha újra használva ezt a megfogalmazást, előszeretettel hoz-
zátette még a „katolikus hit misztériumával” után: „és az ortodox
hittel”, mert nagyon közel érezte magát az ortodox egyházakhoz.

„Megtérésről” beszélni ezzel az úttal kapcsolatban annyi, mint nem
érteni az eredetiségét, nem fogni fel, hogy mire törekedett Roger
testvér. A „megtérés” szó, amelynek megvan a maga története, sza-
kítást jelent a saját gyökereinkkel. Roger testvér elfogadta, hogy
egyesek számára az egyházak és országok sokféleségében az egyéni
megtérés egy lehetséges út, ám önmaga, és általában véve a közös-
ségünk tekintetében inkább „kommunióról” beszélt. Az ő esetében
a fokozatosan történő teljes kommunióba lépés a katolikus egyház -
zal két ponton konkretizálódott, amit sohasem tartott titokban: ré-
sze sülés az Eucharisztiában és egy egységet célzó szolgálat szük-
ségességének elismerése, amelyet Róma püspöke gyakorol.

Valóban, miután találkozott XXIII. Jánossal, minden évben fogadta
őt VI. Pál és II. János Pál, aki 1986-ban még Taizébe is eljött.

Sokan valóban elcsodálkoztak ezen a képen. Pedig 1972 óta Roger
test vér, akárcsak a többi testvér, nyilvánosan áldozott az Eucharisz -
tia katolikus ünneplésein. Először Autunben (ennek az egyházme-
gyének a területén található Taizé faluja) áldoztatta meg Armand
Le Bourgeois püspök, anélkül, hogy Roger testvér más hitvallást is
tett volna, mint amelyik a minden keresztény által vallott Credó-
ban megfogalmazódik.

Azért esett a választás éppen erre az időpontra, mert Roger testvér
akkoriban készült fogadni az első katolikus testvér életre szóló elkö-
teleződését a közösségben, és elképzelhetetlen volt, hogy ne ugyan -
annál az eucharisztikus asztalnál áldozzanak. Néhány hónappal ké-
sőbb, 1973 áprilisában Mgr. Le Bourgeois eljött Taizébe, és ugyanígy
megáldoztatta a közösség valamennyi testvérét.

Ahelyett, hogy általában magatartásról beszélnék, inkább tényeket
említek. Az ortodox egyházzal kapcsolatban elmondhatom, hogy
1965-ben a konstantinápolyi pátriárka, Athenagorasz szerzeteseket
küldött Taizébe, hogy több évig a közösségünkkel éljék a monasztikus
életet. Még ma is előfordul, hogy különféle nemzetiségű ortodox szer-
zetesek jönnek hozzánk osztozni egy időre az életünkben. A barátság
és a bizalom kötelékei évről-évre szorosabbá válnak a különböző or-
todox egyházakkal. Ami a katolikus egyházat illeti, a testvérek meg-
állapították az évente tartott tanácskozásukon 1969-ben, hogy a kato-
likusok puszta jelenléte a közösségben arra késztette őket, hogy még
inkább megéljék az egység megelőlegezését, kommunióban a pápá-

Egyesek arról beszél-
tek, hogy Roger test-
vér megtért a katoli-
kus hitre.

Roger testvér évente el-
látogatott a Vatikánba.

Egy kép pedig minden
másnál jobban megle-
pett sok embert: Taizé
alapítóját megáldoztat -
ja Ratzinger bíboros
II. János Pál temetésén,
2005. április 8-án…

Miért éppen 1972-től
kezdődően?

Mit ért azon, hogy
„megelőlegezni az
egységet” a különböző
keresztény felekezetek
között? A Taizéi Kö-
zösség hogyan éli meg
az egységet? Milyen
magatartást tanúsít
például az ortodox
egyházakkal vagy a
pápa szolgálatával és
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val. Közösségünkben megszületett a bizonyosság, hogy a nem kato-
likusok kiengesztelődése Rómával nem következik be, ha egyfolytá-
ban feltételeket szabunk hozzá, hanem csak ha belülről elősegítjük.
Másrészt 1973 óta, ahogy az imént mondtam, minden testvér része-
sül a katolikus egyház szentáldozásában. Ez volt az egyetlen lehe-
tőség a közös áldozásra. Az ökumenikus teológia kutatásai, neveze-
tesen Max testvérünknek a megemlékezés jelentésére irányuló
vizsgálódásai,4 lehetővé tették számunkra, hogy ugyanolyan értel-
mezésünk legyen az Eucharisztiáról. 

Egészen természetessé vált számunkra. Azok, akik protestáns csa-
ládban nőttek fel, anélkül vállalják fel ezt az utat, hogy a legkevésbé
is megtagadnák az eredetüket, sokkal inkább hitük gazdagodásaként
élik meg. A katolikus családból érkező testvérek pedig szintén gaz-
dagodásnak érzik, hogy a II. Vatikáni zsinat iránymutatását követve
megnyílnak a reformáció egyházainak adományai és kérdésfelveté-
sei előtt. Természetesen mindez néha korlátozásokat és lemondáso-
kat von maga után. De tudatában vagyunk annak, hogy nincs kien-
gesztelődés lemondás nélkül. Együtt élni eredeti felekezeteink
különbözőségében, napról napra elmélyíteni mindazt, ami ezzel jár:
számunkra ez is az egység megelőlegezésének egy módját jelenti.

Megelőlegezni a keresztények kiengesztelődését az életünkkel, már ki-
engesztelődve élni, mindez újra és újra arra a törekvésre sarkall ben-
nünket, hogy egymás között „csak egy szív és egy lélek” legyünk (ApCsel
4,32). Ez jelenti a „kommunió parabolájának” megvalósítását, amely-
ről Roger testvér beszélt. S ez nem pusztán a reflexió szintjére igaz, ha-
nem testestől-lelkestől elkötelez bennünket. A kiengesztelődésnek szí-
vünk legmélyéig kell hatolnia. Mindennapi küzdelmet jelent, amit
mindannyian önmagunkban folytatunk. Reméljük, hogy ez a tapasz-
talat hozzájárulhat a teológiai téren történő előrehaladás előkészítéséhez
is. Az egyház történetében a hit megélésének módjában bekövetkező
változások mindig megelőzték teo lógiai kifejeződésüket.

Ez igaz, az ökumenizmus, és különösen a teológiai ökumenizmus —
mondjuk így —, kissé elbátortalanodott, kifáradt. Egy rakás doku-
mentum és nyilatkozat áll a rendelkezésünkre, csakhogy ezek már
nem találnak jelentős visszhangra az egyházak konkrét életében: meg-
maradnak az írott szöveg szintjén, anélkül, hogy sikerülne kellőkép-
pen éltetniük az ökumenizmus szellemét. Márpedig az ökumeniz-
mus nem lehet pusztán írott szöveg. A mai keresztényeknek kell újra
rátalálniuk bennük a szellemiségre. Ez a szellemiség nem tűnt el. Ami
a mi közösségünket illeti, igyekszünk mélyen átitatódni vele. Roger
testvér halála után nagyon sok bátorító üzenetet kaptunk, hogy foly-
tassuk sajátos utunkat az ökumenizmus terén. Mindez nagyon szép
megerősítést jelentett számunkra. Még ha bizonyos tekintetben ezek
a megerősítések meg is lepnek, csodálkozást is váltanak ki belőlünk.

az Eucharisztia szent-
ségével szemben?

4Lásd a L’Eucharistie, mé -
mo rial du Seigneur, sacri -
fice d’action de grâces et

d’intercession (Delachaux
et Niestlé, Neuchâtel,
1959) című könyvét.

A testvérek nem érez-
ték nehéznek megten-
ni ezeket a lépéseket?

Olyan út ez, amely
bizonyára nagyon so-
kat követel mindegyik
testvértől, még a sze-
mélyes életükben is.
Hogyan tudnak mégis
előrejutni rajta?

Úgy tűnik, Ön tele
van reménységgel. Pe-
dig napjainkban sokan
azt mondják, hogy nem
történik előrelépés az
ökumenizmus terén.
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Mert valójában nincs teológiai megoldásunk, amit nyújthatnánk.
Nem állítjuk, hogy megtaláltuk a megoldást, amely lehetővé tenné
a keresztények egységét. Cselekvési módjaink nem tökéletesek.
Tudjuk, hogy helyzetünk ideiglenes a teljesen megvalósult egységet
várva. Amit mi tudunk nyújtani, az talán ez az egyszerű, de napja-
inkban fontossá váló tény: megelőlegezni az egységet, azt az egy-
séget, amelyre Krisztus hív bennünket az Evangéliumban. Mindent
összevetve, a minket foglalkoztató témának már nem is az ökume-
nizmusnak kellene lennie, hanem az Evangéliumnak, Krisztus je-
lenlétének. Ha csak az ökumenizmusba kapaszkodunk, akkor főleg
az elkülönülést hangsúlyozzuk. Éppen ellenkezőleg, össze kell
gyűlnünk azért, hogy megmutassuk először is és mindenekelőtt,
hogy az egység már létezik: még ha nem is teljes, még ha nem is tö-
kéletes, de már létező realitás. Maga Krisztus az, aki egyesít ben-
nünket: Roger testvér a „kommunió Krisztusának” nevezte.

Igen. Eszembe jut itt Keresztelő János képe. Ő akkor kapott meghí-
vást arra, hogy tanúságot tegyen Krisztusról, amikor még nem is
ismerte. Azt hirdeti, aki még ismeretlen (Jn 1,26–34). Elvileg csak
annak lehetünk a tanúi, amit láttunk vagy hallottunk. Márpedig
Keresztelő János még nem ismerte Krisztust, amikor Isten elküldte,
hogy előkészítse az útját. Ahogyan ő tanúja volt a még ismeretlen
Krisztus eljövetelé nek, mi ugyanúgy igyekszünk tanúságot tenni
az egyház egységéről, amelyet még eltakarnak a megosztottsága-
ink, tehát valami olyasmiről, aminek még nem ismerjük a körvo-
nalait. Keresztelő János tanúságtétele teljes egészében egy ismeret-
len jövőhöz kapcsolódott. A miénk is.

Nagy a sokféleség közöttünk, és nem pusztán a felekezeti származást,
hanem a nemzetiséget, a nyelvet, az életkort, az iskolázottságot és a kép-
zettséget tekintve is. A sokféleség számos örömre ad okot számunk-
ra. Engem már fiatalkoromban vonzott, és arra gondoltam: ezeknek
az olyannyira különböző embereknek sikerül együtt élniük! Gyakran
tanulunk valami újat egy másik keresztény hagyományból érkező test-
vértől, de a hitünk alapvetően ugyanaz. Viszont az országok és föld-
részek közötti kulturális különbségeknek nagyobb kihatásai vannak
a mindennapi életre. Mintegy harminc nemzetiséghez tartozunk, Eu-
rópa minden régiójából, de Afrikából, Ázsiából, Észak- és Dél-Ame-
rikából is. Szeretnénk, ha életünk harmóniája jele lenne nem pusztán
a felekezetek, hanem az emberiség családjának általunk képviselt kü-
lönböző csoportjai közötti kommuniónak is. Lehetséges a kölcsönös
gazdagodás. Identitásunk nemcsak a származásunkban gyökerezik,
hanem Krisztusban is, akit mi mindannyian magunkra öltöttünk.

Részlet Alois testvér Vers de nouvelles solidarités. Taizé aujourd’hui című, Marco
Roncallival folytatott beszélgetéseit tartalmazó könyvéből (Éditions du Seuil, Paris,
2015), amely a közeljövőben jelenik meg magyarul a Vigilia kiadásában.

Miért váltanak ki cso-
dálkozást?

Vajon lenne mód ezál-
tal újra rátalálni ma-
gában a teológiai dia-
lógusban a II. Vatikáni
zsinat időszakának
ere deti szellemiségére?

A testvérek különböző
felekezetekből jönnek,
egyesek a katolikus
egyházból, mások kü-
lönféle protestáns gyü-
lekezetekből. S amikor
az arcukat nézzük, azt
látjuk, hogy még más-
féle különbségek is
vannak önök között.

Bende József fordítása
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