
Kö zö sen és csend ben
Is ten re vár ni

A kvé ke rek

A te rem ben csend ural ko dik. Két száz 
em ber vá ra ko zik né mán. A kez de ti
mor mo gás után tel jes a nyu ga lom.
Nincs za vart kö hé cse lés, nincs láb cso -
szo gás, nin cse nek tit kon oda ve tett te -
kin te tek, aho gyan ez meg szo kott, ha
sok em ber vá ra ko zik együt te sen va la -
mi re. A vá ra ko zás itt nem kel le met len
kí sé rõ je len sé ge egy na gyobb ren dez -
vény nek, ha nem az össze jö ve tel ér tel -
me és cél ja. Ezek az em be rek kö zö sen
vá ra koz nak a csend ben Is ten je len lé té -
re. Oly kor va la ki el mond né hány szót,
pél dá ul a ter mé szet meg élé sé nek je len -
tõ sé gé rõl, egy vers né hány so rát  reci -
tálja, vagy el éne kel egy sza kaszt  vala -
melyik ének bõl. Egy óra múl tán ke zet
nyúj ta nak egy más nak, és szét osz la nak.

Ilyen egy kvé ker-áhí tat, azok nak az
em be rek nek az is ten tisz te le te, akik a
„ba rá tok tár sa sá gá hoz” tar toz nak, aho -
gyan a kvé ke rek hi va ta lo san ne ve zik
ma gu kat. Mi cso da éles el len tét a sza -
vak tól ára dó, éne kek kel és or go na mu -
zsi ká val te lí tett pro tes táns is ten tisz te le -
tek kel szem ben, az zal a li tur gi á val
szem ben, ame lyen már a leg cse ké lyebb 
el té rés is ret te ne tes má sod per ce ket
okoz hat a fi gye lõ gyü le ke zet ben. És
mi cso da kü lönb ség a ka to li kus mi sé vel
szem ben, a töm jén nel és a mi nist rán -
sok kal, a pom pás li tur gi kus ru hák kal és 
ri tu á lék kal szem ben. A kvé ke rek áhí ta -
tá hoz nincs szük ség sem lel kész re vagy
pré di ká tor ra, sem li tur gi á ra vagy fel -
szen telt tér re. Egy sze rû en össze jön két -
száz, vagy ép pen tíz-ti zen öt „ba rát”,
hogy át él je ezt „misz ti kus cso port él -
ményt”.

Kvé ke rek vi lág szer te lé tez nek, még is 
csu pán ki csi kö zös sé get al kot nak. A ba -
rá tok össze sen 200 000 ta got szám lál -
nak. Né met or szág ban pél dá ul mint egy
há rom szá zan van nak, s bár rend sze re -
sen, de rit kán gyûl nek össze áhí tat ra,
mert egész Né met or szág ban el szór tan
él nek.

Mit hisz nek a kvé ke rek? Mi kö ti ösz-
sze õket? No ha a kvé ke rek a ke resz -
tény ség ha gyo mány vo na lá ban ál lók -
nak tart ják ma gu kat, és oszt ják a ke -
resz tény ér té ke ket, de min den más
 keresztény kö zös ség nél ra di ká li sab ban
szakítottak a ke resz tény egy há zak ha -
gyo má nyá val. Nin csen szent írá suk és
nin cse nek tan köny ve ik, dog má ik vagy
ha son lók. Sem mi fé le írás ba fog lalt hit -
val lás nem ad fel vi lá go sí tást kö zös hi -
tük rõl; nin cse nek kül sõ for má ba öl töz -
te tett szent sé ge ik, nin cse nek ki ala kí tott
vagy „prog ra mo zott” is ten tisz te le te ik,
nin cse nek ri tu á lé ik, szim bó lu ma ik és
is ten tisz te le ti ru há ik, nin cse nek fi ze tett
pap ja ik, ve ze tõ fi gu rá ik vagy ha son lók. 
A „Mu száj”, a „Kell” és a „Nem sza -
bad” kö rük ben is me ret len.

Min den est re ha mi san ér tel mez nénk a 
kvé ker sé get, ha az egy há zi ha gyo má -
nyok ról va ló tel jes le mon dást el uta sí -
tás ként ér tel mez nénk. „In kább ar ról
van szó, hogy nincs szük sé günk rá juk”,
áll egy 1953-as, még ma is ér vé nyes
szö veg ben. A kvé ke rek fel fo gá sa sze -
rint ugyan is min den egyes em ber hor -
doz ma gá ban va la mit az Is te ni bõl, azt a
bel sõ fényt, amely re új ból és új ból rá
kell buk kan ni. Az em ber tu laj don kép -
pe ni élet fel ada ta, hogy azt az utat kö -
ves se, ame lyet ez a fény vi lá gít be.

A kvé ke rek el kép ze lé se sze rint min -
den egyes em ber nek egye di leg meg ha -
tá ro zott, sze mé lyes úton kell el jut nia
Is ten hez. De az övé ké tõl el té rõ uta kat is 
le het sé gesnek is mer nek el – akár a ke -
resz tény hit kul tú rán kí vül is. Ezért nem
pro pa gál ják az egyet len he lyes ként sa -
ját út ju kat, és nem is küz de nek más
utak el len. „Nem az út a lé nye ges, ha -
nem a cél” – így az tán az áhí tat ra össze -
jött gyü le ke zet kö zös, csen des vá ra ko -
zá sa Is ten re olyan em be rek ta lál ko zá sa, 
akik mind-mind a ma guk sa ját, Is ten -
hez ve ze tõ út ját ke re sik. Eb ben az a kü -
lön le ges, hogy ezt együtt te szik.

Az a hit be li össze tar to zás, ame lyet a
ke resz tény egy há zak ban és más val lá si
kö zös sé gek ben is több nyi re va la mi lyen
ri tu á lé tesz is mert té, itt a kö zös Is ten -
re-fi gye lés misz ti kus él mé nyé ben ta lál -
ha tó meg. Az eköz ben oly kor be ál ló, és
eset leg a test re me gé sé ben is meg nyil vá -
nu ló iz ga lom ad ta a kvé ke rek ne vét; „to
quake” ugyan is azt je len ti, re meg ni, s a
17. szá za di an go lok a „re me gõk” név vel 
gú nyol ták azo kat az em be re ket, akik kö -
vet ték a kö zös ség „ala pí tó ját”, Ge or ge
Foxot. A to váb bi ak ban ön tu da to san és
büsz kén vi sel ték ezt a ne vet, még ha hi -
va ta los ne vük, „A ba rá tok val lá si tár sa -
sá ga” job ban fe je zi is ki tu laj don kép pe ni 
cél ju kat: kö zö sen akar ják ke res ni Is tent,
még is mind egyi kük a ma ga út ján.

Ez a to tá lis sza bad ság azon ban, amely 
meg van bár mi fé le ti la lom és min den fé le 
mes ter sé ges tá masz ték nél kül, ko moly
önál ló sá got és el kö te le zett sé get kí ván az 
egyé nek tõl. Sem mi fé le, fi ze tett  szak -
embereket al kal ma zó egy há zi struk tú ra
nem ve szi le vál luk ról azo kat a fel ada to -
kat, ame lye ket fon tos nak tar ta nak. Ha
va la ki ten ni akar va la mit, sa ját ma gá nak
kell meg ten nie.

Ez zel kap cso la tos a kvé ke rek tör té ne -
té ben az „ügy” fo gal ma, amely nek az a
meg gyõ zõ dés az alap ja, hogy lé te zik va -
la mi lyen meg ha tá ro zott fel adat, ame lyet 
tel je sí te ni kell. En nek az „ügy nek” az ér -
de ké ben meg vi tat ják az öt le tet a ba rá -
tok kal, és tá mo ga tá su kat ke re sik. Pél dá -
ul ilyen „ügy” volt a kvé ke rek szá má ra
Né met or szág ban az el sõ és a má so dik
vi lág há bo rú után az em be rek meg se gí té -

se. Sok né met em lék szik még rá, hogy a
há bo rú utá ni idõ szak ban a kvé ke rek ál -
tal adott étel nem ke vés em ber szá má ra a 
na pi egyet len iga zi ét ke zést biz to sí tot ta.
Ezt az ét kez te tést a brit és ame ri kai kvé -
ke rek szer vez ték meg a ki en gesz te lõ dés
gesz tu sa ként. Meg gyõ zõ dé sük sze rint
er re azért volt szük ség, hogy a ret te ne tes
há bo rús ese mé nyek után ne le gye nek
töb bé há bo rús el len fe lek és el len sé gek,
ha nem is mét em be rek ként érint kez hes -
se nek egy más sal.

Ilyen „ügy” ma a  ka to nai adó meg ta -
ga dá sa. Mi vel a kvé ke rek  ha gyo má nyo -
san meg gyõ zõ dé ses pa ci fis ták, egyes
 ba rátok meg ta gad ják adó juk egy ré szé -
nek be fi ze té sét, annyi szá za lé kot,
amennyi a fegy ver ke zés re men ne. Azt
akar ják, hogy pén zü ket bé kés cé lok ra
hasz nál ják fel, és a „bé ke adót” rek lá -
moz zák. Emel lett a kvé ke rek el kö te le -
zet ten részt vesz nek a bé ke mun ká ban
és a po li ti ka i lag el len sé ges cso por tok
köz ti köz ve tí tés ben a vi lág nem egy or -
szá gá ban. Se gít sé get nyúj ta nak Ke -
let-Eu ró pá ban, Ázsi á ban, Af ri ká ban és
La tin-Ame ri ká ban, vagy pél dá ul tö rõd -
nek az Eu ró pá ban vé del met ke re sõ me -
ne kül tek kel. Kü lö nö sen szí vü kön vi se -
lik, hogy ki épül je nek a tár sa da lom erõ -
szak men tes struk tú rái, erõ szak men tes
konf lik tus ke ze lé si meg ol dá so kat dol -
goz nak ki, pél dá ul bi zo nyos me di tá ci ós 
el já rá so kat.

Min den eset re a ré gi ho lly woo di fil -
mek ál tal ter jesz tett kép a fe ke té be  öl -
tözött er kölcs pré di ká to rok ról, akik tõl
ide gen az élet öröm és az él ve zet, nem
vág egy be azok nak az em be rek nek a
ké pé vel, akik ma vi lág szer te a ba rá tok
kö zös sé gé hez tar toz nak. Hogy en nek
el le né re né ha még is a ti tok za tos ság lég -
kö re len gi kö rül õket, nagy részt bi zo -
nyá ra an nak is kö vet kez mé nye, hogy
igen ke ve set tu dunk ró luk. Eh hez per -
sze õk ma guk is hoz zá já rul nak az zal,
hogy el uta sí ta nak min den misszioná -
lást, és alig mu tat koz nak meg a nyil vá -
nos ság elõtt.

Mind azo nál tal ez a kis kö zös ség nyi -
tott az új ba rá tok szá má ra. Sõt, ha va la -
ki kvé ker lesz, emel lett na gyon is tag ja
le het még va la me lyik tör té nel mi egy -
ház nak is. De ho gyan le het meg ta lál ni
õket? Nem könnyû, de Kerstin Man -
gels, a né met ba rá tok két ha von ta meg -
je le nõ fo lyó ira tá nak fe le lõs szer kesz tõ -
je sze rint „aki ke res min ket, el is ta lál
hoz zánk”. Te le fon köny vek ben meg le -
het ta lál ni kü lön fé le kvé ker-in téz mé -
nyek szá mát, s az interneten bár ki bõ sé -
ges in for má ci ót kap hat ró luk: www.
quaker.org.
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