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A mi kutolikus sajtónkban is többször -csett már szó arról az érdekes
ökumémkus kczdeményezósröl, amelynek a franciországi Taizó a szin
helye. Hívő protestánsok - lelkészek és világiak, reformátusok és evan
gélikusok - alakítottak ott szerzetesi közösséget. ugyanazokkal a foga
dalmakkal, mint amelyeket a katolikus szerzetesek tesznek. Minden külső

támogatást elutasítva a saját munkájukból tartják fenn magukat. Leg
Ióbb hivatásuknak tekintik. hogy írásaííkkal, kiadványaikkal; példaadá
sukkal és természetcsen imáikkal is elősegítsék a keresztények hitbeli
egységének holvrcnllitúsát és a népek közti békességet. Ez a célkitűzésük

vezeti öket az egykori közös liturgikus hagyományok felelevenítésében s
abban él tostvóri viszonyban is, amelyet a katolikusok irányában építet
tek ld.

Érthető így hogy amikor legutóbb Franciaországban jártam s mód
nyílott erre, egy magyar útitársammal együtt örömmel kerestem fel Tai
zét, amely a burgundi hegyekben fekszik. Macomból indulva Cluny után
a második állomás. Valójában inkább megálló-féle, ahol csak néhány
zarándok s egypár kiváncsi külföldi szállt le rajtunk kívül. Forró tűző

napon indultunk neki nagy csomagjainkkal a Communauté, a "közösség"
felé. Autó nem várt. Később kiderült, hogy miután mi reggelre jeleztük
érkezésünket. de jóval később jöttünk, másodszor már nem küldték le
értünk a kocsit. Baj, baj - jegyezte meg egy taizéi szerzetes, akivel út
közben találkoztunk -, ele fenn, rt "Kibékülés" templománál, biztosan
várni fog minket [l "vendéglátó testvér". Am ebben is csalódnunk kellett.
Minden kezdet nehéz - gondoltam magamban -, de mi tagadás, kissé
elbúsultam. Körülöttünk rengeteg autó parkolt, tömegek hullámzottak.
Idegenül éreztük magunkat és - éhesek voltunk. Előző este óta semmit
sem ettünk és már dél közelzett. Egy árnyas diófa ai att leheveredtünk
a fűre, és búcsúsok médjára falatozní kezdtünk. A legolcsóbb bretagne!
sajt, néhány narancs, s a gyorsan száradó francia kenyér gyorsan eltűnt

a szalvétankról. amit a fübe terítettünk. Még egy kis citronád volt úti
társam terrnoszában, és véget ért az ebéd. Ekkor történt, hogy a közelben
levő földszintes. de újonnan épített ház ablakából kinézett a vendéglátó
testvér. Measei tette, hogy mi lehetünk a bejelentett magyarok, s ezzel
egycsapásra változott a helyzet.

Szép szobát kaptunk hideg-meleg vízzel. Alig mostuk le az úti port,
engem már hívtak is, hogy koncelebrációs misét mondjak az itt élő fe
rences atyákkal, akik mint kőművesek segítenek a taizéi kőzösségnek, Én
azonban már miséztem, s így csak végignéztem a Szent Bonaventura tisz
teletére bemutatott misét, Ezt követte a kálvinista szerzetesek déli isten
dicsérete, de ez már nem az altemplomban volt, hanem a felső, sport
csarnok-arányú és nyers betonfalu épületben, amelynek néhány ablakát
ikonokra emlékeztető absztrakt üvegfestmények díszítik. A különben
mindig civilben járó protestáns testvérek most vajszínű szerzetesruhá
ban jelentek meg. Letérdeltek a templom előterében. Felbúgott az orgona,
ésa szerzetesek énekével együtt szállt az ég felé mintegy kétszáz világi
ember éneke. Harsogva zengték a nyolc boldogság himnuszát az ülőhe

lyekre kikészített taizéi zsoltárkönyvből. Utána csendben elmélkedett
mindenki a rövid szeutirási szövegről. amelyet felolvastak számukra. Me-
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gint ének következett. Alatta tudatossá vált bennem, hogy egész francia
utam folyamán "le Seigneur", "az Úr" volt a legszebben kiejtett francia
szó. "Bénissons le Seigneur, rendons gráce au Seigneur" - hányszor hang
zik el a taizéiek reggeli, déli és esti imáján!

Ebédnél németül beszélő művészt ültettek útitársam mellé, Márk
testvért, mig mellettem franciák foglaltak helyet. Az első fogást csendben
ettük, a többi, megnevezhetetlen francia ételt élénk kínalgatás kőzepette

Jegyasztottuk. Jól esett, hogy itt rendes, nem múanyag-tányérból ehet
tem, nem úgy, mint az eddig megismert francia kolostorokban. Ebéd után
egy klubhelyiségszerűverandán fogyasztottuk el a feketekávét. Itt jegy
zem meg, hogya taizéi szerzetesek tizes csoportokban, külön házakban
élnek. A mi közösségünk vezetője, egy spanyolosan barna, hosszúkás arcú
szerzetes, foglalkozása szerint orvos, aki most is orvosként működik, kö
zölte később, hogy aki akar, jöhet 'mosogatní. Magam is velük mentem
a modern mosogató-helyíségbe. Egy hatalmas kanadai lelkész mosta le
szívaccsal a használt edényeket, mi körülötte törölgettünk. egy domonkos
nővér és egy grandchampí kálvinista nővér mutatta közben, hová kell
rakni a tiszta edényeiket.

Utána kis időre búcsút vettem a társaságtól, hogy a "Kibékülés"
templomában elmondjam a breviáriumot. Hálát adtam Istennek, amiért
oly páratlan jószívűséggel,aviszontszolgálat igénye és a lekötelezés szán
déka nélkül fogadtak itt vendégül. Mert mint később is igazolódott, olyan
körbe kerültem .itt, amelyet valóban az önzetlen keresztény szeretet szel
leme hat át.

Útitársam, aki művész ember volt, ezalatt, valahol a hegyoldalban
rajzolt. A templomból kilépve sétálgattam és elnézegettem Cluny felé.
Csupán tíz kilométerre volt tőlünk a híres-nevezetes Cluny, de mint fi
gyelmeztettek, nem érdemes odamenni, mert csak romokat találnék.

Alkonyat felé sok-sok apró harang szólalt meg. Esti imát jeleztek. Az
ide sereglett nagyszámú közönség ott ült most a sportcsarnokszerű épü
let elmelvényein. Volt ott egy szornorú csoport is: nyomorék és torzszü
lött gyermekek, akiket üdültetés céljából hoztak ide. Egyik testvér már
a délután folyamán közölte velem, hogy az esti ima előtt a közösség veze
tője is kíván velem beszélni. A templom oldalsó részén többen várakoz
tunk már, amikor megjött Roger Schutz perjel, a taizéi közösség vezetője.

Először Vitte holland zsinati atyéval beszélgetett, aki a római Gregoriana
egyetemen tanít. Amikor reám került a sor, Schutz perjel szívélyesen
ölelt meg. Meghatódottságomban "Mon perev-nek szólítottam, de ő nyom
ban kijavított: "Csak testvér vagyok" - mondta és a Szentírásból Jézus
nak ideillő szavait idézte, Melegen érdeklődött hazai viszonyaink iránt.
Majd szólt a mellette kissé titkári minőségben szereplő Rudolf testvérnek,
hogy nyújtsa át nekem ajándékul a Taizéi vasárnap cimű hanglemezt, s
azt is meghagyta, hogy könyvkereskedésükben szabadon válogathatok
könyveket. A Eéie et Saison című művét kértem el, amely a taizéiek éle
tét mutatja be, fényképekkel is. Búcsúzóban azzal vált el tőlem a perjel,
hogy mondjarn el míndenütt: ők nincsenek a kommunizmus ellen ... S
ez így is van szószerint, mert Schutz prior írásaiban a szocialista országok
haladását is elemzi, értékeli, egyáltalán nem kötelezi el magát a kapita
lizmus mellett, mindenféle kizsákmányolást és gyarmatosítást a legha
tározottabban elitél.

Este a vacsoránál kérdések pergőtűzébe kerültem. Elsősorban az iránt
érdeklődtek, hogy mi az igazság a "mártír-egyházról" terjesztett hírek-

240



ben. Kífcjtettem: semmiképpen sem érzem magamat "vértanúnak". Lel
kiismeretesen teljesítem papi és tanári kötelességeimet, egyébként pedig
igyekszem úgy viselkedni, hogy a szocialista államnak se legyen kifogása
műkődésem ellen. Amire leginkább szükségem van, az okosság erénye,
amelyet a Szeritlélektől kérek.

"Miből élnek ott önök Magyarországon ?" - kérdezte az egyik testvér.
Az állam - felel tem -IDálunk mindenki eltartásáról gondoskodik, szarény
keretek között még a papságéról is. A legtöbben ugyancsak elcsodálkoz
tak ezen. Meg kellett nekik magyaráznom az állam és az egyház 1950. évi
megállapodását. Csakhamar felvetették az életszínvonal kérdését is. Az
életszínvonal - mondottam - Önöknél még kétségtelenül magasabb, de
nem megnyugtatöbb. Önöknél nagy különbségek, szélsőségek találha
tók. Nálunk nincs munkanélküliség, mindenki kap nyugdíjat, orvosi el
látást, mindenki tanulhat, nincsenek kiáltó társadalmi ellentétek.

Éjfél felé járt az idő. Sokszor szabadkoztam, hadd beszéljen más is,
de ők csak marasztaltak. Néhány kézműves testvérnek azonban korán
kellett kelnie másnap, s a társalgás így mégis véget ért. Nem egy testvér
szemmel láthatóan eltűnődve ment haza. A magyar helyzetről és a szo
cialista világról alkotott sematikus felfogása nyilván módosulhatott. Egy
általán nem tagadtarn, hogy ma még vannak nehézségeink is. Megvont
kereten belül pasztorálunk és az ateizmus sokkalelőnyösebb helyzetben
hirdeti elveit, mint a kereszténység. Ez azonban nem érinti azt a lénye
get, hogy az egyháznak igazában csak egy ellensége van: a rossz pap és
a kereszténytelen keresztény. Hogy mi hogyan állunk helyt erkölcsi téren,
abba az állam nem szól bele, ha itt lecsúszunk, azért mi vagyunk a fele
lősek ...

Szobámban az egyik fal szinte teljesen üvegből volt, el lehetett tolni,
és minden lépcsőfok nélkül kinn voltam a szabadban. Kissé szemerkélt •
az eső. Meleg, békés termékeny nyári eső. útitársam csak ekkor került
elő. "Rendes emberek ezek - jelentette ki. - úgy fogadják el az embert,
amilyen. És nem akarnak pressziót gyakorolni senkire. Megnéztem a rnű

helyeket és műtermeket. Sok szepet láttam én ebből Rómában, Pesten,
Párizsban, de mellettük sem halványul el Taizé. Csak még az a baj, hogy
az itteniek alkotásai nincsenek arányban a műtermeikkel. Amellett főleg

az absztrakt hívei, idegenkednek a figuratív ábrázolástól." Márk testvér
később elmondta, hogy útitársam észrevételei kemény szavakként hatot
tak eleinte, de hasznos volt meghallgatni őket. Eddig csak egy lengyel
látogató beszélt ily őszinteséggel.

Másnap korán miséztem, hogy senki terhére ne legyek, senkit ki ne
szorítsak az altemplom egyetlen oltárától. Az evangélikus pap, Rudolf
testvér öltöztetett fel miseruhába s ő ministrált is nekem. Szent Henrik
napja volt, Szent Imre nagybátyjáé. Francia vendégláteim közt többen
voltak Henrikek, sőt egy Henriette is akadt. Hálából az ő szándékukra
miséztem. Felajánláskor arra lettem figyelmes, hogy protestáns szerze
tesek szép számmal térdelnek velem szemben. Kedvemért fél órával ko
rábban keltek. A kelyhet, amelyet elém tettek, VI. Pál pápa ajándékozta
a Taizén átutazó katolikus papok használatára. Az altemplomnak XXIII.
János pápa még nuncius korában adta meg azt ,a kiváltságot, hogy bár
protestáns templom, katolikus istentiszteletet is tarthatnak benne.

A műtermek házában reggeliztünk, de eléggé' siettünk, nehogy le
késsünk a vonatról. Rudolf testvér vitt le autón az állomáshoz. Az aján
dékokkal együtt átadta a prior jókívánságait is.
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