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Született 1913-ban. Fran
cia filozófus, irodalom
tudós. Évek óta rend
szeresen visszatér Taizé
be. A tavalyi Nagyhét so
rán folytatott beszélgetés
ben a visszatérés okairól
beszél.

A liturgia nyelve

A visszautasítástól a
tanúságtételig

Taizé vonzása
Mit keresek Taizében? Talán azt mondhatnám, legbensőbb hitem
megtapasztalását, pontosabban azt, hogy mi köze a vallásnak a jó
sághoz. Bizonyos fokig a keresztény hagyomány megfeledkezett
erről. Beszűkült a gondolkodásmódunk, kizárólag a bűnre és a go
noszra összpontosítunk. Nem szeretném alábecsülni ezt a problé
mát, mely évtizedekig erősen foglalkoztatott, de meg kell hogy erő

sítsem, bármilyen radikális legyen is a gonosz, nem olyan mélysé
ges, mint a jóság. És ha a vallásnak, vallásoknak értelme van, akkor
az pontosan az, hogy felszabadítsa az emberben a jóságot, és meg
keresse még ott is, ahol teljesen el van temetve, Itt Taizében meg
tapasztalom a kiáradó jóságot a testvérek közösségi életében, nyu
godt és tapintatos vendégfogadásukban és az imádságban. Fiatalok
ezreit látom, akik nem fogalmakban beszélnek jóról és rosszról, Is
tenről, kegyelemről, Jézus Krisztusról, hanem akikben alapvető vá
gyakozás él a jóság iránt.

Elárasztanak bennünket a szavak, a viták, a virtuális világ tá
madásai, melyek ma egyfajta homályos, fényt elnyelő zónát te
remtenek. De a jóság mélyebb a legnagyobb gonoszságnál is. Fel
kell szabadítanunk ennek a bizonyosságát, és nyelvet kell adnunk
neki. Itt Taizében nem a filozófia és nem is a teológia nyelvét be
szélik, hanem a liturgia nyelvét. És számomra a liturgia nem
pusztán cselekvés, hanem gondolkodásmód is. A liturgia rejtett,
diszkrét teológiáját a következő gondolattal foglalhaljuk össze:
"Az imádság törvénye a hit törvénye".

Úgy mondanám, hogy a bűn kérdését kiszorította a közép
pontból egy másik, talán még fontosabb kérdés - az értelem és
az értelmetlenség, az abszurdum kérdése. (...) Olyan civilizáció
örökösei vagyunk, amely hatásosan megölte Istent; vagyis az ab
szurditást és az értelmetlenséget az értelem fölé helyezte. Mindez
mélységes tiltakozást vált ki. A tiltakozás szót használom, ami
igen közel áll a tanúságtételhez. Azt mondanám, hogy most a ta
núságtétel következik a tiltakozásból, annak tanúsítása, hogy nem
a semmié, az abszurdé, a halálé az utolsó szó. Ide kapcsolódik a
jóság kérdése, mert a jóság nem csupán a gonoszra való válasz,
hanem egyben az értelmetlenségre adott válasz is. A tiltakozás
(latinul protestálás) szóban benne rejlik a latin testis, tanú szó. Az
ember protestál, mielőtt tanúskodni, testamentumot adni képes.
Taizében megtapasztalható a visszautasítástól a tanúságtétel felé
vezető út, és ez az út az imádság törvénye, a hit törvénye mentén
vezet. A tiltakozás negatív mozdulat, a nemre nemmel válaszolsz.
Igent kell mondanod az igenre. A tiltakozás oldaláról egyszerre
átbillenünk a tanú oldalára. És azt hiszem, ez az imádságban va-
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Ki mutat jót nekünk?

A boldogság három
formája

Örömteli szolgálat

lósul meg. Ma reggel mélyen megérintett az éneklés, azok a meg
szólító imádságok: "Ó, Krisztus", Másként mondva, most nem a
szokásos módon, leíró vagy előíró formában imádkoztunk, hanem
buzdítva, ujjongva. És azt hiszem, valóban a jóság a legalapvetőbb

himnusz.
Nagyon szeretem a boldogság szót. Hosszú ideig úgy gondol

tam, vagy túl egyszerű, vagy túl nehéz a boldogságról beszélni.
Aztán túljutottam kétségeimen, pontosabban elmélyültem bennük
a boldogságra való tekintettel. Átgondoltam a külőnbőző értelme
zéseit, beleértve a nyolc boldogságot. A nyolc boldogság így kez
dődik: "Boldogok a...". Számomra a boldogság "rekogníció" (ráis
merés, felismerés), a szó háromféle értelmében. Sajátomként isme
rem fel, felismerem másokban, és hálás vagyok a megismert bol
dogságért, a boldogság apró megtapasztalásaiért, amihez hozzá
tartozik az emlékezet is, hogy meggyógyítson bennünket a fele
dés nagy boldogtalanságából. És itt egy személyben vagyok görö
gökben gyökerező filozófus, valamint a Biblia és az Evangélium
olvasója, melyben végigkövethetjük a boldogság fogalmát. Úgy
tűnik, két szintről beszélgethetünk. a görög filozófia legértékesebb
része - például Platón és Arisztotelész írásaiban - a boldog
ságról (görögül eudaimon) való elmélkedés; én azonban jól isme
rem a Bibliát is. A negyedik zsoltár elejére gondolok: "Ki mutat
jót nekünk?" Erre a költői kérdésre a nyolc boldogságban talá
lunk feleletet. A boldogmondások olyan lét boldogságának hori
zontját rajzolják elénk, melyben megvalósul a jóság. Mert a bol
dogság nem pusztán az, amit remélünk, az, amivel nem rendelke
zünk, hanem az is, amit abból már megtapasztaltunk.

Nemrégiben az életben megtapasztalható boldogság formáiról
gondolkodtam. Ha a térerntett világra tekintünk, a minket körül
vevő gyönyörű tájra, a boldogságunk: csodálat. A második forma,
amikor másokra figyelünk: a másik szépségének felismerése az
Énekek Énekében leírt menyegzői kép szerint: az ujjongás. Aztán
a boldogság harmadik, jövő felé tekintő formája a várakozás, vá
gyakozás: még várok valamit az élettől. Remélem lesz erőm

szembenézni az előre nem látott boldogtalansággal, de még
boldogságot is várok. A várakozás szót használom, de mást is
használhatnék, ami a korintosziaknak írt első levélből szárma
zik, abból a versből, amelyik bevezeti az ismert 13. fejezetet, a
mindent megértő és megbocsátó szeretetről. Ez a vers így
hangzik: " ...törekedjetek a nagyobb adományokra!" Törekedni:
ez a vágyakozás boldogsága, ami kiegészíti a csodálat és az uj
jongás boldogságát. (...)

Ami itt meglepő számomra - a mindennapi apró szolgálatok
ban; a liturgia, a találkozók, az étkezések, a beszélgetések során -,
az az egymás fölötti uralkodás teljes hiánya. Néha az az érzésem,
hogya közösség tagjainak minden tevékenységét jellemző türel
mes és csendes lelkiismeretességében mindenki engedelmeskedik
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anélkül, hogy bárki is parancsolna. Ebből fakad az örömteli szol
gálat érzése, a szeretetteljes engedelmesség, ami teljes ellentéte az
alávetettségnek és a tévelygésnek. Az alávetettség és a céltalanság
kőzti keskeny ösvényt jól példázza a közösség élete. És nekünk,
résztvevőknek (nem azoknak, akik ide látogatnak, hanem akik
valóban részt vesznek a közösség életében), mindez hasznunkra
válik. Hasznunkra van ez a szeretetteljes engedelmesség, amit az
adott példa nyomán mi is gyakorlunk. A közösség nem megfé
lemlítő példát mutat, hanem egyfajta baráti buzdítást nyújt. Sze
retem a buzdítás szót, mert itt nem a parancsok világában élünk,
még kevésbé kényszerek között, de nem is bizalmatlanságban és
bizonytalanságban, mint a hivatali életben és a városi életmódban
oly gyakran, munkánk során ugyanúgy, mint szabadidőnkben. Ez
a másokkal megosztott békesség jelenti számomra az élet boldog
ságát a Taizéi Közösségben.

Bálint Anna fordítása

648


