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Ismertetés

Közösen és csendben
Istenre várni
A kvékerek
A te rem ben csend ural ko dik. Két száz
ember várakozik némán. A kezdeti
mormogás után teljes a nyugalom.
Nincs za vart kö hé cse lés, nincs láb csoszogás, nin csenek titkon odavetett te kintetek, aho gyan ez megszokott, ha
sok ember várakozik együttesen va lami re. A vá ra ko zás itt nem kel le met len
kísérõjelensége egy nagyobb ren dezvény nek, ha nem az össze jö ve tel ér telme és cél ja. Ezek az em be rek kö zö sen
vá ra koz nak a csend ben Is ten je len lé tére. Oly kor va la ki el mond né hány szót,
pél dá ul a ter mé szet meg élé sé nek je lentõségérõl, egy vers néhány sorát recitálja, vagy el éne kel egy sza kaszt valamelyik énekbõl. Egy óra múl tán ke zet
nyúj ta nak egy más nak, és szét osz la nak.
Ilyen egy kvéker-áhítat, azoknak az
embereknek az istentisztelete, akik a
„ba rá tok tár sa sá gá hoz” tar toz nak, ahogyan a kvékerek hivatalosan nevezik
magukat. Mi csoda éles ellentét a sza vak tól ára dó, éne kek kel és or go na muzsi ká val te lí tett pro tes táns is ten tisz te letekkel szemben, azzal a liturgiával
szem ben, ame lyen már a leg cse ké lyebb
eltérés is rettenetes má sodperceket
okozhat a figyelõ gyülekezetben. És
mi cso da kü lönb ség a ka to li kus mi sé vel
szemben, a tömjénnel és a mi nist ránsok kal, a pom pás li tur gi kus ru hák kal és
ri tu á lék kal szem ben. A kvé ke rek áhí tatá hoz nincs szük ség sem lel kész re vagy
prédikátorra, sem liturgiára vagy fel szen telt tér re. Egy sze rû en össze jön kétszáz, vagy éppen tíz-tizenöt „barát”,
hogy átélje ezt „misztikus cso port élményt”.
Kvé ke rek vi lág szer te lé tez nek, még is
csu pán ki csi kö zös sé get al kot nak. A bará tok össze sen 200 000 ta got szám lálnak. Né met or szág ban pél dá ul mint egy
háromszázan vannak, s bár rend sze resen, de ritkán gyûlnek össze áhítatra,
mert egész Németországban elszórtan
élnek.
Mit hisz nek a kvé ke rek? Mi kö ti öszsze õket? Noha a kvékerek a ke reszténység hagyományvonalában ál lóknak tartják magukat, és osztják a ke resztény értékeket, de minden más
keresztény kö zös ség nél ra di ká li sab ban
szakítottak a keresztény egyházak ha gyományával. Nincsen szentírásuk és
nin cse nek tan köny ve ik, dog má ik vagy
ha son lók. Sem mi fé le írás ba fog lalt hitvallás nem ad fel vi lá go sí tást kö zös hitük rõl; nin cse nek kül sõ for má ba öl tözte tett szent sé ge ik, nin cse nek ki ala kí tott
vagy „programozott” istentiszteleteik,
nincsenek rituáléik, szimbólumaik 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 „Muszáj”, 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
kvékerséget, ha az egyházi ha gyo mányokról való teljes lemondást el uta sításként értelmeznénk. „Inkább arról
van szó, hogy nincs szük sé günk rá juk”,
áll egy 1953-as, még ma is érvényes
szövegben. A kvékerek felfogása sze rint ugyan is min den egyes em ber hordoz ma gá ban va la mit az Is te ni bõl, azt a
belsõ fényt, amelyre újból és újból rá
kell buk kan ni. Az em ber tu laj don képpeni élet fel ada ta, hogy azt az utat köves se, ame lyet ez a fény vi lá gít be.
A kvé ke rek el kép ze lé se sze rint minden egyes em ber nek egye di leg meg határozott, személyes úton kell eljutnia
Is ten hez. De az övé ké tõl el té rõ uta kat is
le het sé gesnek is mer nek el – akár a keresz tény hit kul tú rán kí vül is. Ezért nem
pro pa gál ják az egyet len he lyes ként saját útjukat, és nem is küzdenek más
utak el len. „Nem az út a lé nye ges, ha nem a cél” – így az tán az áhí tat ra összejött gyü le ke zet kö zös, csen des vá ra kozá sa Is ten re olyan em be rek ta lál ko zá sa,
akik mind-mind a maguk saját, Is tenhez ve ze tõ út ját ke re sik. Eb ben az a külön le ges, hogy ezt együtt te szik.
Az a hitbeli összetartozás, amelyet a
ke resz tény egy há zak ban és más vallási
kö zös sé gek ben is több nyi re va la mi lyen
rituálé tesz ismertté, itt a közös Is tenre-fi gye lés misz ti kus él mé nyé ben ta lálha tó meg. Az eköz ben oly kor be ál ló, és
eset leg a test re me gé sé ben is meg nyil vánu 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 követték a közösség „alapítóját”, George
Foxot. A továbbiakban öntudatosan és
büsz kén vi sel ték ezt a ne vet, még ha hiva ta los ne vük, „A ba rá tok val lá si tár sasá 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
mesterséges támaszték nélkül, komoly
önál ló sá got és el kö te le zett sé get kí ván az
egyénektõl. Semmiféle, fizetett szakembereket alkalmazó egyházi struktúra
nem ve szi le vál luk ról azo kat a fel ada tokat, amelyeket fontosnak tartanak. 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 neté ben az „ügy” fo gal ma, amely nek az a
meg gyõ zõ dés az alap ja, hogy lé te zik vala mi lyen meg ha tá ro zott fel adat, ame lyet
tel je sí te ni kell. En nek az „ügy nek” az érdekében megvitatják az ötletet a ba rátok kal, és tá mo ga tá su kat ke re sik. Pél dául ilyen „ügy” volt a kvé ke rek szá má ra
Németországban az elsõ és a második
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 által 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 kvéke rek szer vez ték meg a ki en gesz te lõ dés
gesztusaként. Meggyõzõdésük szerint
er re azért volt szük ség, hogy a ret te ne tes
háborús események után ne legyenek
töb bé há bo rús el len fe lek és el len sé gek,
ha nem is mét em be rek ként érint kez hesse nek egy más sal.
Ilyen „ügy” ma a ka to nai adó meg taga dá sa. Mi vel a kvé ke rekha gyo má nyosan meggyõzõdéses pacifisták, egyes
ba rátok meg ta gad ják adó juk egy ré szének be fi ze té sét, annyi szá za lé kot,
amennyi a fegy ver ke zés re men ne. Azt
akarják, hogy pénzüket békés célokra
használják fel, és a „békeadót” rek lámoz zák. Emel lett a kvé ke rek el kö te lezetten részt vesznek a békemunkában
és a politikailag ellenséges csoportok
köz ti köz ve tí tés ben a vi lág nem egy országában. Se gítséget nyújtanak Kelet-Eu ró pá ban, Ázsi á ban, Af ri ká ban és
La tin-Ame ri ká ban, vagy pél dá ul tö rõdnek az Eu ró pá ban vé del met ke re sõ mene kül tek kel. Kü lö nö sen szí vü kön vi selik, hogy ki épül je nek a tár sa da lom erõszakmentes struktúrái, erõszakmentes
konfliktuskezelési megoldásokat dolgoz nak ki, pél dá ul bi zo nyos me di tá ci ós
eljárásokat.
Mindenesetre a régi hollywoodi fil mek ál tal ter jesz tett kép a fe ke té be öltözött erkölcsprédikátorokról, akiktõl
idegen az életöröm és az élvezet, nem
vág egybe azoknak az embereknek a
ké pé vel, akik ma vi lág szer te a ba rá tok
közösségéhez tartoznak. Hogy ennek
el le né re né ha még is a ti tok za tos ság légköre lengi körül õket, nagyrészt bi zonyára annak is következménye, hogy
igen ke ve set tu dunk ró luk. Eh hez persze õk maguk is hozzájárulnak azzal,
hogy elutasítanak minden misszioná lást, és alig mu tat koz nak meg a nyil vános ság elõtt.
Mind azo nál tal ez a kis kö zös ség nyitott az új ba rá tok szá má ra. Sõt, ha va laki kvé ker lesz, emel lett na gyon is tag ja
lehet még valamelyik történelmi 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 megje le nõ fo lyó ira tá nak fe le lõs szer kesz tõje sze rint „aki ke res min ket, el is ta lál
hoz zánk”. Te le fon köny vek ben meg lehet találni kü lönféle kvé ker-in téz mények szá mát, s az interneten bár ki bõ séges információt kaphat róluk: www.
quaker.org.
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