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Roger Schutz, Taizé priorja
l949-ben Taizé lakói a reformáció következtében megszűnt, a protestánsoknál addig nem gya
korolt szerzetesi életformára kötelezték el magukat, cölibátussal és vagyoni kőzősséggcl. Het
vennél több, Európa és Amerika kűlönféle országait és keresztény vallásait képviselő emberből

alakult meg a közösség. Egy idő után, Marty biboros közbenjárására, fiatal katolikusok is csat
lako/hattak hozzájuk. A prior minden évben leutazik Rómába néhány társával, hűen Taizé sza
bályaihoz és elsőrendű küldetéséhez : "Szenvedélyesen szeresd Krisztus Testének egységét!"

A testvérek a legkülönbözőbb területeken dolgoznak: ökumenikus és békemozgalmakban.
Némelyek fizikai dolgozóként. Vannak, akik kis csoportokban a szegények közt élnek. Mások
katolikus szerzetesekkel laknak együtt. Néhány testvér Recifében, Helder Camara érsekségének
területén él, brazil bencések társaságában. Munkával keresik a kenyerüket. Az afrikai Rwandá
ban is tevékenykedik egy taizéi csoport, ugyancsak bencésekkel, továbbiak Nigeriában a re
demptorisokkal, az Egyesült Államokban, Chicagóban a ferencesekkel. Mindenütt háromszor
naponta, de gyakran éjjel is közös imára gyűlnek össze.

Dom Helder Camara igy nyilatkozott egy alkalommal Roger Schutz munkásságáról : "A fia
talság hatalmas felelősségethord vállain. Ha az ember a világot járja, a gazdag és a szegény or
szágokban egyaránt, Nyugaton és Keleten, mindenütt követelő ifjúsággal találkozik az ember.
Követelően lépnek fel minden tekintéllyel, szülőkkel, tanárokkal, lelkipásztorokkal szemben. De
követelően lépnek fel saját magukkal szemben is. Ennek a fiatalságnak, amely ebben a mai világ
ban éhes és szomjas az igazságra, sürgős szüksége van arra, hogy megértsék. Hogy megértésre ta
láljon. igazi megértésre! A családokban, az egyházakban, az iskolákban sok szó esik a dialógus
róI. De milyen nehéz igazából megérteni a fiatalokat! És Roger mindannyiunknak példát tud
mutatni a megértésből és a bizalomból a fiatalok iránt!"

Vegyük most sorra Roger Schutz számunkra lényeges gondolatait.
Roger Schutz elsőrendű fontosságúnak tartja a generációs kérdésekkel való foglalkozást, vala

mint a nem hivőkkel való találkozást és a szociális problémák megoldását. "Kerüljük el a nemze
dékek elszakadását!" - hangsúlyozza. Vannak emberek, akik tulajdonképpen már fiatal koruk
óta öregek. A közeli vagy távoli múlt felé fordulnak, és nem tudják elfogadni a körülöttük törté
nő változásokat. Hány keresztény mond ki fellebbezést nem tűrő ítéletet a fiatalabbakról. s azzal
sietteti a nemzedékek eltávolodását egymástól. Vagy sokan megöregszenek anélkül, hogy kap
csolatuk lenne a felnövekvő nemzedékkel : igy tengődésre ítélik magukat. Pedig ahogy előreha

ladunk a korban, gazdagodik gondolkodásunk, finomul itélőképességünk. Ezért hát minél in
kább kapcsolatban van az ember az őrökkévalósággal, és minél inkább tudja, mi felé közeledik,
annál jobban tud élni. Megöregedni tehát annyi, mint megfiatalodni annak segítségével, ami a
mai fejlődésből eljut hozzánk. A nemzedékek közötti elszakadással mindenki veszít: a fiatalok
nem élvezik az idősebbek emberi és lelki tapasztalatait; az idősebbek elmagányosodnak és elszi
getelődnek a világtól.

A mai nemzedék két világ közt áll: az egyik olyan világ, amelyben a szülő és a történelmi ha
gyományok uralkodnak, a másik, amely mindebből semmit sem akar. Ennek a nemzedéknek til
takoznia kell az ellen, hogy áldozatnak tekintsék, de merítenie kell a kötelességből, kezdemé
nyeznie kell és össze kell kötnie a múlt gondolkodásmódját a jővőével. Vajon csak az érett korú
emberek által szólhat a Szentlélek, a magunkfajta bölcsek által? Nem szólhat az Isten egyházá
hoz az új nemzedékeken keresztül is? S eljutnak-e kérdéseik lelkiismeretünk mélyére? Ez a nem
zedék olykor fellebbezést nem tűrő ítéletet mond az egyháziakról. Azt gondolják, hogy a felnőt

tek visszaélnek biztonságukkal, intézményeik kiváltságát élvezik, s ezért visszautasítanak min
den kapcsolatot velük. Megalkuvás nélküli keresztény közösséget akarnak. Irtóznak mindenféle
mesterkedéstől.A fiatalság új stilust kíván, s ha nem talál, inkább elhagyja az egyházat, s oda
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megy, ahol véleménye szerint egyszerűbb, tisztább emberi kapcsolatokat talál. Valamikor a skiz
mák fenyegettek minket. Ma a legfiatalabbak közömbössége. Mit szól hozzánk az új nemzedék?
.Bizonyítsátok be életetekkel, hogy hisztek az Istenben, hogy bizalmatok őbenne van. Bizonyít
sátok be, hogy eredeti frisseségében élitek az evangéliumot, a szegénység szellemében, szolidari
tásban mindenkivel, nem csupán vallástok »családjával«!" Mi, felnőttek, talán félünk a megúju
lástói, amely annál nehezebb, rnivel hosszú évek megszokása és az élet kevélysége áll vele szem
ben. Közös élet pedig csak akkor van, ha mindenkinek egyetlen vágya: együtt építeni. Nem erő

szakkal jutunk el az egységre. Senkit sem szakítunk ki egyházi vagy emberi családjából. Ez nem
lenne közös alkotás. Megsértené a szeretetet, és aki sérti a szeretetet, nem építi az Isten egyházát.

..Találkozzunk azokkal, akik nem tudnak hinni!" - Körűlöttünk a nem hivők közönyös töme
gei élnek. Hitünkben nem osztoznak, csupán abban hisznek, amit látnak. Hogyan vehetnének
komolyan minket, ha testvéri szeretetünk nem mutatkozik meg látható tanúságtételben? Aki
kibékül önmagával és embertársaival, új erőre kap. Hogy valamennyien kapcsolatot találjunk
azokkal, akik nem tudnak hinni, szükség van mindennapi életünk csendes áldozatára. Miért van
az, hogya nem hivők közül sokan, a vámosokhoz és adószedőkhöz hasonlóan, "megelőznek

bennünket a mennyek országában", megnyitják előttünk a béke útját. A megbékélés emberei ők,
.sokkal nagyobb figyelmet szentelnek az emberi kapcsolatoknak, mint sok keresztény. Hihetjük,
hogy az ilyen emberek, anélkül, hogy kifejezett hitvallásuk lenne, .Krisztus hordozói, még ha
nem is tudják. Nem lehet ez sok keresztény évszázados imádságának az eredménye? Hallgatnak
az Istenre, bár nem ismerik őt; engedelmeskednek neki, mert eleven szeretetben élnek. Sokan
vannak, akik a világosság fiai anélkül, hogy tudnák. Könnyű felismerni őket: figyelmesek em
bertársaik iránt, menekülnek a sötétség cselekedeteitől, mindattól, ami zavaros, ami nem tiszta.

"Fogadjuk el az egyház intézményeit l" - Az intézmény az a környezet, amelybe általában szü
letesünkkel kerülünk. Néha komoly nehézséget jelent Krisztussal és az egyházzal való kapcsola
tunkat illetően:mintha elviselhetetlen terhet róna ránk, mintha elfojtaná bennünk az evangéliu
mi frisseséget. Szükségessé válhat küzdenünk az egyházi közösség nehézkessége ellen, hogy meg
újítsuk, ami benne gyarló. De ha azok, akik ezt kifejezésre juttatják, a tiltakozás álláspontjára
helyezkednek, sőt még csoportokat is alakítanak és kívülről emelik fel szavukat, elszigetelik a
hosszú úttól amúgy is fáradt intézményeket és akadályt gördítenek megújulásuk elé. Ha tisztel
jük az egyház misztériumát, ha elismerjük tehetetlenségünket bizonyos nehézségekkel szemben,
akkor képesek vagyunk arra is, hogy a megfelelő időben kérjünk, buzdítsunk, könyörögjünk.
A mai világnak nem csupán eszmékre van szüksége, hanem sokkal inkább példaképekre. Egyet
len eszme sem rendelkezhet hitellel, ha nem hordozza látható valóság, különben csak üres ideo
lógia marad. Bármilyen gyönge legyen is a jel, értékes lesz, amint az élet valósága áll mögötte.
Oly sok ok van pesszimizmusra a világban, napról napra nőnek azok a tömegek, amelyek meg
vannak fosztva az Isten iránti érzéktől, és Európa keresztény közösstgei sok esetben önmagukba
burkolóznak. A kilátás: húsz éven belül négymilliárd rosszul táplált ember él egymilliárd jól ellá
tottal szemben. Hatalmas hullám csap össze fölöttünk : a technikai kultúra, amely körűlfogja az
embert és elmeriti. Az emberiség mindezek ellenére várja az irgalmasság szellemét, mert a szere
tet, amely nem emészt föl, nem szeretet. Menjünk elébe, ne meneküljünk előle! Menjünk az em
berek holnapja elébe, a technika és kultúra elébe, amely telve van az emberiség előrehaladásának

lehetőségével. Menjünk elébe azoknak, akik nem tudnak hinni a szegények világának: kincs van
itt a számunkra. Menjünk, hogy új hitet keltsünk belülről, hogy kérjünk, könyörögjünk, buzdít
sunk, hogy megmutassuk az emberek világában testvéri szeretetünk kétséget nem hagyó jeIét
- mondja Roger Schutz. .

A keresztények közösségének problémájáról ekképp vélekedik: "Eléggé tudatában vagyunk-e,
hogy ha a megoszlás véglegesül, egy adott pillanatban már késő lesz megállítani a széthullás fo
lyamatát? Lerázni magunkról a gyanakvást, és így hozzájárulni a szétszakított emberek kien
gesztelődéséhez: ez küzdelemmel jár, hogy mindig készek legyünk lankadatlanul újrakezdeni,
tiszta szívvel, sohasem számitgatásból, egyezkedésből vagy emberi tervezgetés ből. A kereszté
nyek közötti közösség láthatóvá tételére csak úgy lehet törekedni, ha egymáson »belül« vagyunk.
Éppen úgy, mint ahogy az egyes ember is csak belülről változhat meg, sohasem kivülről jövő fel
szólításokkal. A keménység és a külső nyomás mindig zsarolásra, az emberi szabadság elleni tá
madásra vezetett.
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Ez az egyház nevű páratlan kőzösség elveszíti jelentőségét, ha nem egyetemes, ökumenikus,
katolikus, ha nem képes hordozni az egészemberközösség kínját és reményét. Nem a kiváltságo
soknak, vagy a hit elitjének fenntartott helyez, hanem' nyitott mindannyiunknak, a föld
szegényeinek.

Az egyház ma történetének egyik nagy kihívása előtt áll: Eléggé tudatában van-e, hogy az
egyetemes közösség és barátság kovászának szerepét játszhatja az emberiség nagy családjában?
Hogy ez a kovász áthassa az embereket, annak egyetlen előfeltétele, hogya keresztények kien
gesztelődése ne várasson magára tovább. Máskülönben hogyan utalhatnának a ki nem engeszte
lődöttek a szeretet Istenére, és hogyan eszméltethetnék embertársaikat saját életükkel Istenre?"

"A katolikus egyház mindenekelőtt az eucharisztia egyháza - folytatja Schutz. - De van egy
másik sajátos adománya is: képes volt kiválasztani embereket, hogy bűnbocsánatot vigyenek,
feloldozzá]; a földön azt, ami nyomban feloldozást kap az Országban is, leemeljék az embe
rek válláról túl nehéz terhüket, eltöröljék a múltat, akár az előző pillanatokat is. A gyónásban
megadatik, hogy a lehető legközvetlenebbül kifejezhessük, ami lelkiismeretünket nyomja.

Egyesekmanapság azt hitték, úgy vesszük el az ember bűntudatát, hogy bagatellizáljuk, vagy
éppen tagadjuk a bűnt. De meg kell állapítanunk: az ilyen magatartás egyáltalán nem ment meg
a bűntudattól, inkább átjárja vele az egész embert, olyannyira, hogy eltörülhetetlenné, sőt kitép
hetetlenné válik. A gyónás - bármilyen ügyetlen legyen is - lényegesalkalom az evangélium friss
erejének új megtapasztalására, az újjászületésre.

Ami a protestáns egyházakat illeti, az ő sajátos adományuk mindenekelőttaz, hogy az ige egy
házai. A katolikus egyház is mindig kereste a Szentírásban az isteni élet forrását. De elismerik-e
a katolikusok, hogy a protestantizmus legjobb tulajdonsága az volt, hogy fölfedezték Isten igéjé
nek megragadó befolyását a személyeséletre? Mindig arról van szó, hogy Istennek ezt az igéjét
- nem elszigetelten véve, hanem az Írás egészébe helyezve - azonnal átvigyük a gyakorlatba."

PALETA ÉVA

Források: Roger Schutz: Az egység sodrában (Max Hueber Verlag, 'München, 1967)- Roger Schutz: Az egyháznak nevezett párat/an kőzós
ség (Szolgálat, 47. sz.). Feles el Saisen (1971. április, 254. sz.) - Roger Schutz: Élonnement d'un amour (in Szolgálat 1980. Kisboldogasszony,
47. sz.).
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Nyíregyházi bemutatók
Nyíregyháza színházi hagyományai a múlt század
első harmadáig nyúlnak vissza. Vándortársulatok
játszottak napokig, olykor hetekig a városban, al
kalmi játszóhelyeken. Később nyári színkör mű

ködött, végül I 894-ben felépült a színház Alpár Ig
nác tervei szerint. Épülete így volt a városnak, de
önálló színtársulata nem, s az egy-kéthónapos sze
zon nemigen elégítette ki a színházkedvelő közön
séget.

A színi kerületi beosztás alapján Nyíregyháza'
időszakos "állomás"lett, ám sajátos arculatát nem
mutathatta meg, hiszen az itt szereplő társulatok
már kész rnűsorral jöttek, a színészek nem otthon
ra, csak átmeneti szállásra leltek a városban. Az el
múlt évtizedekben a debreceni színház tájelőadásaí

elégítették ki - úgy-ahogy - a nyíregyházi színházi
igényeket.
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A felújitott, korszerűen berendezett és felszerelt
épületben .1981 őszén indult meg az igazi színházi
élet. Nyíregyháza saját társulatot kapott, önálló
műsortervet készíthetett, figyelembe véve a helyi
lehetőségeket és a közönség érdeklődését, összeté
telét. Kilenc évtizedes várakozás után végre szín
háza van Nyíregyházának. Az a néhány hónap,
amely a szinház megnyitása óta eltelt, bizonyítja,
hogy a társulat tagjai otthonuknak érzik és vallják
a várost, s személyes ügyüknek a színházat; a vá
ros pedig gyermekeivé, polgáraivá fogadta a színé
szeket, kedvelik, szeretik őket.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: CSONGOR ÉS
TÜNDE. Mintha reneszánszát élné e nemzeti kin
csünk. Hazai és külhoni magyar szinházak rendre
rnűsorukra tüzik, felújítják, rendezői és szeenikai
ötletekkel frissítik fel e klasszikus, tehát eszmeisé
gét tekintve mindmáig aktuális költői remekmű

vet. ,
A Csongor és Tünde előadásával ünnepelte meg

nyitásának 125. évfordulóját a budapesti Nemzeti


