
KER1É~:~IA Taizé és Kelet-Európa
Krisztusban való egységünk szeretetével köszöntjük
a 80 éves Roger testvért

Bálint Zsolt 1962-ben szü
letett Budapesten. Ker
tész Annamária 1962-ben
született Budapesten.
Mindketten 1983-ban vé·
geztek a Liszt Ferenc Ze
neművészeti Főiskolán.

Taizé és a kelet-európai országok közötti kapcsolat történetét még
nem írták meg. Erre mi nem vállalkozhatunk, de elég merészek
vagyunk ahhoz, hogya témáról írjunk, mivel egyrészt Taizé tör
ténete Kelet-Európa országaiban egy kicsit a mi történetünk is, egy
fiatal magyar házaspáré.

A kelet-európai országok és a taizéi testvérek közötti kapcsolat
időben jóval messzebbre nyúlik, mint a mi személyes találkozásunk
Taizével. Az a taizéi testvér, aki a berlini fal leomlása után egy évvel
halt meg, 1962-től kezdve rendszeresen ellátogatott az NDK-ba.
Kezdetben csak a közösség testvérei utaztak, de hamarosan fiatalok
is csatlakoztak hozzájuk, és így megnövekedhetett a látogatások
száma.

Keleti blokk: "Harc és szemléliidés"

Kelet-Németországban már a hetvenes évek végén, az evangélikus
és a katolikus püspökök közbenjárásának köszönhetően, a fontos
találkozók szervezése vált lehetövé. Ezek a találkozók Drezdában,
Magdeburgban, Erfurtban, Schwerinben, végül Kelet-Berlinben
éveken keresztül titokban szerveződtek. Ennek ellenére mindegyi
ken több ezer fiatal vett részt. A hatalom kénytelen volt vízumot
adni Roger testvérnek.

A berlini fal leomlásának estéjén, mielött 1989 évének legna
gyobb tüntetése megkezdődött volna, sokan a templomokban
imádkoztak, taizéi énekek dallamai hullámoztak a templomhajók
ban. Az összegyűlt emberek azért imádkoztak, hogy a tüntetés
békés mederben folyjék, és ne üsse fel fejét a gyűlölet. Kelet
Németországban mélységes hála él a keresztények olyan típusú
lelkisége iránt, amit Roger testvér könyvének címével lehet a leg
jobban jellemezni: Harc és szemlélődés. A nyolcvanas évek elején
Magyarországon hasonló jellegű találkozó előkészületei folytak.
Mivel ebben az időben lehetetlen volt bármiféle vallásos, az állam
által nem engedélyezett szöveget kinyomtatni, az előkészületek

személyes kapcsolatokra korlátozódtak. Két éven át a látogatások
szünet nélkül követték egymást. Az ország akkori hivatalos veze
töi kijelentették, hogy ilyen méretú találkozóra soha nem adnak
engedélyt, és különböző megszorításokat helyeztek kilátásba. A
taizéi közösség nem tartotta meg a találkozót, hogy ne okozzon
nehézségeket magyarországi barátainak. Ennek ellenére Roger
testvér néhány szerzetestestvér kíséretében turistaként ellátogatott
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Roger testvér Prágában

A lengyelországi
kapcsolatok

Taizé és az ortodoxia

Magyarországra 1983-ban. A látogatás híre szájról szájra terjedt.
Roger testvérnek nem volt engedélye, hogy nyilvánosan beszéljen
a templomokban. Az egész országból összereglett fiatalokat és ke
vésbé fiatalokat személyesen, kezüket megfogva húsvét örömével
köszöntötte: Krisztus föltámadt!

Hasonló események történtek Prágában is. A csehszlovák kor
mány megtiltotta Roger testvérnek, hogy a templomokban rendezett
közös imádságok alatt nyilvánosan beszéljen. A Charta '77 egyik
alapítója, Radim Paolus, Roger testvér szavait idézte az egyik titkos
találkozón, egy prágai magánlakáson: "Ha én, akárcsak ti, nem be
szélhetek, akkor veletek együtt hallgatok." Ez a hallgatásban való
osztozás sok keresztényre igen nagy hatással volt. Másodszor 1988- .
ban, az egyik templomban tartott közös imádság alkalmával a tö
megben ott volt a börtönből épp akkor szabadult Václav Havel. Ma
ga sem gondolta volna, hogy két év múlva köztársasági elnökként
nyolcvanezer fiatalt lát vendégül a Taizé által szervezett prágai taláJ
kozón!

Csehszlovákiában sok kisebb találkozót szerveztek a hegyek
ben, amelyekre Taizé fiatal látogatókat küldött, A látogatók, hogy
eltereljék a rendőrség figyelmét, sokszor síléccel utaztak.

A lengyelországi kapcsolatok a hatvanas években kezdtek ki
épülni. Jerzy Turowicz, a Tygodnik Powszechny folyóirat megala
pítója, filozófusok és püspökök váltak a közösség barátaivá.
Wojtyla bíboros maga is kétszer járt Taizében. Roger testvért pe
dig saját maga látta vendégül krakkói otthonában. A bizalom kö
telékei még összekapcsolták a következő nemzedéket. A 1981-es
rendkívüli állapot ellenére is sok ezer lengyel fiatal tartott fenn
szoros kapcsolatot Taizével. Az oroszországi kapcsolatok is régi
keletűek. A taizéi közösség már a kezdetektől fogva nyitott volt
az orosz ortodox lelkiségre. Az ikonok (a Kiengesztelődés Temp
lomában levő Szűzanya ikont Nikodim, volt leningrádi pátriárka
szentelte fel), a misztérium jelenléte a liturgiában, a gyakori hivat
kozás Dosztojevszkijre, orosz liturgikus énekek a közös imákon
- mindezek lehetővé teszik, hogy a fiatal ortodox keresztények
otthon érezzék magukat Taizében. A szovjet uralom alatt nagy
óvatosságra volt szükség. Azokban az időkben egyszerűbb volt
finn állampolgároknak Oroszországba látogatniuk. Igy került kap
csolatba Taizével sok fiatal. Roger testvér 1978-ban látogatott
Moszkvába, hogy bátorítsa az ottani fiatalokat. Tíz évvel később

az orosz ortodox pátriárka hívta meg Roger testvért Moszkvába,
az orosz kereszténység milleniumi ünnepségeire. Amikor az orosz
egyházi vezetők arról beszéltek, milyen nagy szükség van orosz
nyelvű Bibliára, Taizé egymillió orosz nyelvű Újszövetséget nyom
tatott. 1989 márciusában a határon kilenc teherautó ment át az
egymillió példánnyal, amelyeket Moszkvában, Kijevben, Minszk
ben és Leningrádban osztottak szét.
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Elkötelezettség és szolidaritás

A közösséget csak házasságkötésünk után volt módunkban meglá
togatni. Soha nem felejtjük el azt az első közös imádságot, amelyen
részt vettünk a Kiengesztelődés Templomában. Úgy éreztük magun
kat/ mint az akváriumi hal, amely hirtelen fölfedezi az óceánt.

Miután hazatértünk, szerettük volna, ha rendszeres imaéletünk
tovább folytatódik. Kezdetben csak odahaza imádkoztunk, majd be
kapcsolódtunk egy imacsoportba is, amelynek tagjai a hetvenes évek
elejétől kezdve minden péntek este összejöttek egy templomban. Ez
az imacsoport a testvérek kelet-európai látogatásainak köszönhetően

szoros kapcsolatot tartott fönn Taizével.
Ez a kiscsoport, amely még ma is élő közösség, 1987-ben újabb

kihívással szembesült. Azon a nyáron újra elmehettünk Taizébe. Sok
szó esett a következő európai találkozóról, amely majd Rómában
kerül megrendezésre. Az egyik testvér megemlítette, hogy néhány
magyar is részt vehetne. Nagyon megdöbbentünk, amikor egy hét
elteltével több mint ezren jelentkeztek. Hogyan készítsük föl ezeket
a teljesen ismeretlen fiatalokat? Felhasználják-e a kiutazási lehetősé

get egyesek arra, hogy Nyugaton maradjanak? Elsősorban ez a két
kérdés foglalkoztatott minket. Azok számára, akik jelentkeztek, fel
készü1ésként javasoltuk, hogy az ősz folyamán vegyenek részt a
péntek esti imádságokon, amelyeket zarándoklatként szerveztünk
meg: a keresztikon hétről hétre templomról templomra vándorolt.

A másik kérdés válasz nélkül maradt. Egy utazási iroda saját
tapasztalatai alapján informált minket a várhatóan kinnmaradók
számáról. Mindez két évvel a berlini fal leomlása előtt történt, de
a több mint ezer résztvevő mindegyike hazatért.

A párizsi találkozó A következő évben a párizsi találkozón már kétszer annyi ma-
gyar vett részt. Úgy éreztük, eljött az ideje egy magyarországi talál
kozónak. Boldogok voltunk, amikor a pécsi püspök, a Magyar Kato
likus Püspöki Kar akkori elnöke és néhány protestáns egyházi veze
tő meghívta a taizéi közösséget, rendezzen ifjúsági találkozót a vá
rosban. Az állam a megelőző években kétszer is meghiúsította, hogy
a közösség Magyarországon találkozót szervezzen. 1989 májusában
húszezer fiatal érkezett Pécsre Európa keleti és nyugati részéből. Sok
nyugati fiatal számára csoda volt/ hogy beutazási engedélyt kapha
tott/ és részt vehetett a programokon. Több hónapot töltöttünk Pé
csett/ hogy előkészítsük a találkozót. A pécsi és a város környékén
élő családok szélesre tárták otthonaik ajtaját. A találkozó ideje alatt
mondott le az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, aki 1983-ban még
nem adott engedélyt egy ugyanilyen találkozó megtartására.

Romániai kapcsolatok Rendszeresen látogattuk a romániai keresztényeket is. A wroc-
lawi találkozó (1989) után meghívtunk néhány romániai fiatalt,
hogy utazzon Taizébe a magyarországi buszokkal, amelyek heten
te indultak Budapestről. Elhatároztuk, hogy egyhetes előkészületi

tábort szervezünk nekik idehaza. A tábor és a taizéi kinntartóz-
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kodás gyönyoruen sikerült, ennek gyümölcseként egyre több és
több kapcsolat és ismeretség szövődött, A következő európai találko
zón már kétezerötszáz romániai résztvevő volt Prágában, 1991-ben
a budapesti találkozón a számuk megkétszereződött.

A prágai európai találkozó után fiatal ortodox keresztények
Bukarestben elhatározták, hogy folytalják a közös imádságot és a
hitben való elmélyülést. Azóta minden kedden találkoznak a
Szent Szilveszter ortodox templomban.

Közösségben más nemzetekkel

Taizé legfőbb üzenete a kiengesztelődés. Taizében a nyári találko
zók során minden jelenlévő nemzet kulturális gazdagsága egyidő

ben kerül a középpontba, mint a közös együttlét megünneplésének
örömforrása. Ezáltal mindenki fölismerheti identitásának nagysze
rűségét, ami nem a másikkal való szembenállásban, hanem a vele
való közösség vállalásában ismerhető föl. Az európai találkozók
során a tizennyolc különböző nyelven elhangzó bibliai olvasmányt
hallgatva az emberben fölébred az egyetemesség iránti érzék.

A mindenki iránti nyitottság nem kevésbé fontos. Néhány idő

sebb nemzedékhez tartozó kereszténynek az a benyomása, hogy ők

olyan nyelvet beszélnek, ami a fiatalok számára érthetetlen. Egy bi
zonyos stílus, akármilyen szép is magában, lehet, hogy másokat ta
szít. A taizéi imádságok, néhány jelkép (kereszt, ikonok), egyszerű

eszközök (énekek, csönd, rövid imák) mindenki számára érthetők.

Mindenki elindulhat az lsten felé vezető zarándokúton, hogy talál
kozzék Krisztussal.

Az Igazi szabadság Mi is a szabadság valódi jelentése? Akik azon fáradoztak, hogy
ledőljeneka falak Kelet és Nyugat között, tudják, hogy a szabadság
milyen törékeny. A Szeretet, a szabadság forrása című levél, amelyet
Roger testvér a budapesti találkozóra írt a fiatalokhoz, Václav Havel
komoly szavait idézi: "Ha nem próbáljuk meg közösen újra felfedezni
és kibontakoztatni azt, amit én a legnagyobb felelősségnek nevezek,
akkor rossz fordulatot vehet hazánk sorsa... A szabadság visszatérése
egy erkölcsileg teljesen szétzüllött társadalomba a legvisszataszítóbb
emberi magatartásformákat hozta felszínre. Mintha az emberek arra
szabadultak volna fel, hogy a legrosszabb oldalukat mutogassák".

Roger testvér levelének hangvétele derűlátóbb. Taizé minden
módon megpróbál a fiataloknak segíteni, hogy megtalálják életük
értelmét és a szabadságot mások és önmaguk ajándékként való
elfogadásában, a nagylelkűségben, és abban, hogy felelősséget

vállaljanak a többi emberért.
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