
Csernyák Péterrel
és Pulay Gyulával
Jean Vanier-ről
Mezei Károly (MK): Mai beszélgetésünk főszereplője élő személy, Jean
Vanier (1928) kanadai katolikus teológus és filozófus, a nemzetközi hírűvé
vált Bárka-közösségek alapítója. Vanier olyan létformáról álmodott, amely-
ben a testileg, szellemileg sérült emberek egymás társaságában — hivatá-
sos vagy önkéntes segítők támogatásával — otthonra találhatnak, meg-
őrizhetik méltóságukat, kibontakoztathatják addig szunnyadó, ismeretlen
értékeiket, miközben közelebb kerülhetnek Istenhez is.

A Bárka-közösség ideája akkor öltött testet, amikor Jean Vanier és Thomas
Philippe atya 1964-ben egy franciaországi faluban, Trosly-Breuil-ben ma-
gához vett két értelmi fogyatékos férfit, Raphael Simit és Philippe Seux-t,
hogy megosszák velük az életüket az Evangélium és a Jézus által meghirde-
tett Boldogságok szellemében. A két férfi célja nem egyszerűen a segítség-
nyújtás volt, hanem az, hogy egymás elfogadásával kölcsönösen — mind a
sérültek, mind pedig önmaguk — növekedjenek a hitben. Kezdeményezé-
sükből számos új közösség nőtt ki: jelenleg öt földrész negyven országában
140 közösség működik. Minden Bárka-közösség szervezetileg független és
anyagilag önálló. Munkájukat ernyőszervezetként a Nemzetközi Bárka Szö-
vetség fogja össze és segíti, amely évente szervez továbbképzéseket, valamint
lelkigyakorlatokat a közösségeknek.

Mai műsorunkban tehát beszéljünk az alapító, Jean Vanier tanításáról
és életpéldájáról. A stúdióban Csernyák Péter (CsP), aki nyolc évig volt egy
magyar Bárka-közösség vezetője, jelenleg pedig a Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyermekpszichiátriai osztálya foglal-
koztatójának a vezetője. Másik beszélgetőtársam dr. Pulay Gyula (PGy) ve-
zetéstudományi szakember, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszék -
vezető egyetemi docense.

Csernyák Péter személyesen ismeri Vanier atyát. Ön szerint nem szo-
katlan, hogy két egészséges férfiember befogad a hajlékába két értelmi fo-
gyatékost? Nem egy napra, vagy kettőre, hanem tartósan, életre szólóan.

CsP: Márpedig ez történt. Hétköznapjaik első felében dolgoztak,
főztek és takarítottak, hivatalos ügyeiket intézték, második felében
pedig készülődtek egy-egy imádságra, együttlétre, programra. Jean
ezzel kapcsolatban azt mondta nekem: Jézussal kötött első szövet-
ségének a folytatása volt ez a gyakorlatban. Később barátokra, se-
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gítőkre leltek, és újabb sérültek is megkeresték őket, így növeked-
tek létszámban, hitben és bölcsességben.

PGy: Vezetéstudományi szempontból rendhagyó feladat fogyaté-
kos embereket irányítani. Ráadásul Vanier nemcsak vezette őket,
hanem együtt is élt velük. Emellett a testileg vagy szellemileg sérült
emberek gyakran lelkileg is sérülnek. Tulajdonképpen mi, „normá -
lis” vezetők is körül vagyunk véve testileg és szellemileg ép, de lel-
kükben sebzett emberekkel. Bizonyos, hogy a legtöbb munkatár-
sunk, kollégánk hordoz magában hivatali és/vagy magánéleti
sérelmeket. Tehát nagyon hasznos, ha egy vezető ezzel is számol,
amikor folyamatosan egyre több és jobb teljesítményt követel a be-
osztottaitól, amíg azok aztán egyszer váratlanul összeroppanhat-
nak a lelki terhektől, utána pedig már semmilyen teljesítményre
nem lesznek képesek.

MK: Műsorunk címében szerepel a „jó pásztor” kifejezés. Vanier Ne félj!
című könyvében1 arról is szót ejt, hogy ki és hogyan lehet jó pásztor.

„Meg kell néznünk, milyen pásztor Jézus, hogy megtudjuk, hogyan
kell pásztorrá lennünk. A világunkban uralkodó zűrzavar egyik oka
éppen az, hogy túl kevés a pásztor, aki elkötelezettséget vállal a nyá-
jért, az emberekért. Pásztornak lenni annyit jelent, mint kötelezettsé-
get vállalni az emberekért, bármi történjék. Szeretni a nyájat nem azt
jelenti, hogy kedveskedünk nekik, hanem azt, hogy készek vagyunk
feláldozni érte a hírnevünket és önmagunkat. Azt jelenti, hogy elkö-
telezzük magunkat, és nem hozunk fel ürügyül semmilyen törvényt,
vagy egyéb kifogást, hogy megszabadulhassunk kötelezettségünktől.
Vannak olyan pásztorok, akik csak akkor boldogok, ha nyájukban rend
uralkodik. Ha a nyáj nem csap túl nagy zajt és egyenesen halad. A ju-
hoknak ez nem jó. A jó pásztor szabadságra vezeti a nyáját, hogy an-
nak minden tagja felfedezhesse saját egyéniségét, alkotóképességét, el-
hivatottságát.”

PGy: Talán furcsának tűnhet manapság, hogy valaki juhoknak te-
kinti az embereket és terelgetni akarja őket. De ne felejtsük el, Jézus
szülőföldjén a pásztor a nyáj, vagyis a juhok, illetve átvitt értelem-
ben az emberek előtt járt, tehát vezette és nem terelte őket. Bibliai
értelemben tehát a jó pásztor, a bárányait jól ismerő, az ő javukat
akaró, értük áldozatot vállaló vezető.

MK: Ezzel szemben kissé hűvösen fogalmaz Vanier, amikor ezt írja: „Sze-
retni a nyájat nem azt jelenti, hogy kedveskedünk neki.”

CsP: Az előrelátó szeretetről van itt szó. Arról, amelyik tudja, hogy a
másik mivé lenne képes válni. Észreveszi az adottságait, és azokat
igyekszik továbbfejleszteni. Ugyanakkor látja a másik hiányosságait
is, amelyeket korrigálni próbál, miközben az ezekből adódó prob-

1Jean Vanier: Ne félj!
(Ford. Winkler Zsuzsa és
Izvekov Ágnes.) Marana

Tha 2000 Alapítvány,
Budapest, 1994.
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lémás hely zeteknek természetesen nem örül. De erőt vesz magán és
csinálja, hogy a reá bízottak Isten akarata szerint fejlődni tudjanak.

MK: Azt mondja Vanier, akkor vagyunk jó pásztorok, ha a közösségért ké-
szek vagyunk feláldozni a hírnevünket és önmagunkat…

PGy: Itt is, és Vanier más írásaiban is erőteljes hangsúlyt kap annak
a fontossága, hogy a közösség vezetője tevékenységével ne a saját,
közéleti hírnevét fényezze, hanem minden erejét a közösség javára
fordítsa. Ez persze gyakran azt is jelenti, hogy maga a vezető nem
lesz „híres ember”, nem lesz ott a „Top 100” menedzser között. Az
ilyen személy tudatosan vállalja, hogy „híres ember” helyett kö-
zössége hasznos embere lesz.

CsP: A szövegben Vanier hangsúlyosan említi az elköteleződést is.
Ugyanis a Bárka-közösség vezetőjeként amellett kötelezem el ma-
gamat, hogy a legkiszolgáltatottabbakért fogok élni, tehát — maga-
 mat háttérbe szorítva — életemet arra teszem föl, hogy a „juha im”
Isten tervei szerint tudják az életüket kibontakoztatni.

MK: Az előbbi idézet vége így szól: „A jó pásztor szabadságra vezeti a nyá-
jat, hogy annak minden tagja felfedezhesse saját egyéniségét, alkotóképességét,
elhivatottságát.” Egy nyáj, amelyet az egyéni szabadság felé vezet a pász-
tor! Arra kérem önöket, segítsenek nekem föloldani ezt az ellentmondást!

CsP: A beteg egyén talál egy közösséget — ha tetszik nyájat — ma-
gának, amely segít neki kiteljesedni, megtalálni önmagát, ahol őt
elfogadják, szeretik, értékelik. Ettől aztán az ő személyisége — ha
tetszik egyénisége — is gazdagabb lesz. A legtöbb egyén azért dön-
tött szabadon arról, hogy végleg a közösségben marad, mert rájött,
hogy ő maga mint egyedi lény is képes a közösséget boldoggá tenni
azzal, ha keresi, és rendre megtalálja önmagát.

MK: Vanier A közösség című könyvében2 egy egész fejezetet szentel a vezetés
kérdésének. Idézzünk egy részt „A vezető és adományai” című fejezetből:

„Vérmérsékletnek megfelelően sokféleképpen lehet ellátni a ve-
zető szerepet. A vezetőtípus alkotó, előrelátó, mindig haladó. Van,
aki félénk és alázatos. A többiekkel együtt lép. Az ilyen ember nagy-
szerűen koordinál. A lényeg az, hogy a felelős elsősorban szolga le-
gyen és ne nagyfőnök. Aki azért vállalja el a felelős tisztséget, mert ő
maga akar előbbre jutni, uralkodni akar a többiek fölött, mindig saját
magát tolja előtérbe, és elismerés után törtet, abból rossz felelős lesz,
mert nem azt keresi elsősorban, hogy szolga legyen. Bizonyos kö-
zösségek azért választanak meg valakit vezetőnek, mert jó ügyintéző
vagy befolyásos ember. Soha nem természetes adottságok alapján
kell választani vezetőt, hanem aszerint, hogy eljutott-e odáig, hogy
saját egyéni érdekeinél fontosabbnak tartja a közösség érdekeit.”

2Jean Vanier:
A közösség. (Ford.

Kaposiné Eckhardt Ilona.)
Vigilia, Budapest, 1995.
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PGy: Vanier azt mondja, a jó Bárka-vezető alkotó, előrelátó és haladó
szellemű ember. De nem mond mást a vezetéstudomány sem, leg-
feljebb tudományosabban fogalmaz: stratégiai gondolkodóképesség,
elemzőképesség, kezdeményezőkészség. E képességekre minden jó
vezetőnek szüksége van, bármely közösség vezetéséhez. Ugyanak-
kor Vanier hangsúlyozza, hogy a vezetők rendelkezzenek érzelmi in-
telligenciával, aminek a jelentőségét a vezetéstudomány most kezdi
felismerni. Az érzelmi intelligencia nem jelent mást, mint hogy az
ember képes önmaga és az őt körülvevők érzelmeit kezelni, karban-
tartani. Például képes uralkodni saját magán, képes megszólítani az
embereket, képes megérezni az érzelmi szükségleteiket is.

MK: Most már csak az a kérdés, hogyan válhat valaki ilyenné?

CsP: A Bárka-közösség vezetőjének esetében úgy, hogy törekszik élő
kapcsolatra Istennel. Legyen egy hely, ahol el tud csendesedni, ahol át-
élten tud imádkozni, éppen úgy, ahogy egy-egy nagyobb esemény előtt
Jézus is elvonult és imádkozott. Azt gondolom továbbá, hogy a pász-
tor, a közösség vezetője számára fontos, hogy „jóban legyen” önma-
gával, ismerje alaposan a személyi és tárgyi környezetét, és tudja, hogy
ő maga mit keres ott… Csak így lesz képes a közösségen belül szol-
gálni, csak így tud a reá bízott személyekre külön-külön is figyelni.

MK: Vajon a Jean Vanier által szorgalmazott „szolgáló lelkület” elvár-
ható-e egy üzemet, vagy egy állami intézményt irányító vezetőtől?

PGy: Nem várható el, de jó, ha megvan. Maga Jézus is megkülön-
bözteti a pásztort a bérestől. A béres fizetség ellenében dolgozik, a
pásztor pedig belső elkötelezettségből. De — mondja Jézus — igazán
eredményesen csak az elkötelezett ember, azaz a pásztor képes ve-
zetni. Minden közösségben, egy vállalatnál, egy minisztériumban,
egy kutatóintézetben az a jó, ha a vezetőben van egy belső láng is az
iránt a munka iránt, amit végez, mert többet tud kihozni a közösség-
ből, mint aki csak jól fizetett feladatnak fogja fel vezetői munkáját.

MK: Gondolom, Csernyák Péter a Bárka-közösség élén szolgáló lelkületű
vezető volt…

CsP: Fontos volt számomra, hogy a körülöttem lévők érezzék, hogy hi-
szek bennük, hogy biztosan tudom, képesek növekedni és szép dolgokat
cselekedni. Mert tudom, nincs elveszett ember, a legsúlyosabban sérült
ember is képes valamennyit fejlődni és megélni a szeretetet. Mert sze-
retni nem jelent mást, mint hogy a szívem a másik szívének ritmu-
sára dobban, és mindent közösen élünk meg. Így hát az ő fájdalmuk,
szenvedésük az enyém is, akárcsak az elégedettségük vagy örömük.
Gyakran tapasztalom, hogy a segítő úgy gondolja, munkája egyirányú:
csak ő segít a sérült emberen. Aztán egy idő múlva rájön, hogy a sérült
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emberekkel való foglakozás őt magát is megváltoztatja, jobbá teszi, te-
hát voltaképpen a beteg emberek is segítenek az egészségeseken.

MK: Vanier A közösség című könyvében a vezetéssel járó veszélyekre is fi-
gyelmeztet. Arra, hogy „mindannyiunkban ott lakik a zsarnok, aki hatalom-
ra tör és tekintélyt akar szerezni magának, uralkodni akar, felsőbbrendű kíván
lenni”. Később az Emberré lenni címűben3 ismét visszatér erre a kérdésre:

„A hatalomnak iránya van. Mindig lefelé gyakorolják, a gyengék felé.
Egyik színtere például a család, ahol a szülők gyakorolnak hatalmat
a gyermekek felett. Hajlamosak vagyunk azonban egyenlőséget ten-
ni a hatalom és a jó közé. A legtöbb szülő is úgy érzi, hogy ő tudja, mi
a legjobb a gyermekének, és akik hatalmi helyzetben vannak, minde-
gyikük azt hiszi, ő tudja egyedül, mi a jó és képtelen a leghalványabb
kritikát is elfogadni. A hatalom az embereket megerősíti azonosságuk
és értékességük tudatában. Ha valaki hatalmi helyzetben kételkedik
vagy ingadozik döntéseiben, nem sok bizalmat ébreszt maga iránt.
A hatalmasok sok tekintetben azt gondolják, hogy ők a Mindenható meg-
testesülései, ezért tevékenységüket nem lehet megkérdőjelezni. Nekik
csak engedelmeskedni lehet. Viszont mindnyájan megtörtek, maguk-
ba zárkózóak, én központúak, sikerorientáltak, hatalomra és elismerésre
áhítozók. Kevés az olyan ember, akiben megvan a szükséges érettség
és bölcsesség ahhoz, hogy a hatalmat szolgáló hatalma szellemében
szerető és felszabadító módon gyakorolja, és ezzel segítsen másoknak,
hogy bízzanak magukban és növekedjenek szabadságukban.”

CsP: Ahol sok ember van együtt, különösen, ha egy fedél alatt élnek,
elkerülhetetlenek az egymás közötti súrlódások, még ha hívő embe-
rekről van szó, akkor is. A súrlódások minimalizálása érdekében fon-
tos tisztáznia magában a vezetőnek, hogy ki vagyok én, merre tartok,
mi a küldetésem. Ha vezetőként Isten útját járom, akkor a konfliktu-
sok sem azt jelzik, hogy az adott közösség nem működik. Inkább
pontosan az ellenkezőjét: azt, hogy él, sőt — a konfliktusok köz-
megegyezés szerinti feloldása által — egyre fejlődik és tökéletesedik.
Valóban, problémák jelentkezésekor a pásztornak néha „művésszé”
kell válnia ahhoz, hogy a konfliktusok kavarta szelet is képes legyen
oly módon befogni a közösség vitorlájába, hogy az előrevigye a hajót.

PGy: A civil vezetőt is megkísértheti a hatalom, amely egyfajta ká-
bítószerré is válhat, amelytől akár függőségbe is kerülhet a vezető.
Például attól, hogy képes olyan dolgokat megcselekedni, amiket
más nem. Persze nem elsősorban azért, mert olyan tehetséges,
hanem mert a hivatali rangja erre lehetőséget ad. Aztán, ha e lehe-
tőségek nyomán jönnek a sikerek, azokat hajlamos rögvest a sze-
mélyes érdemeinek tulajdonítani, miközben csak az életének azon
területein arat (látszólagos) sikereket, ahol hatalommal rendelkezik.
Sikeres a munkahelyén, de a családi életében, vagy a baráti kapcso-
lataiban nem. Ilyenkor torzulhat a személyiség is, mert az ember ter-

3Jean Vanier:
Emberré lenni.

(Ford. Szigethy Gabriella.)
Vigilia, Budapest, 2002.
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mészetesen arra törekszik, hogy minél több időt töltsön a számára si-
keres közegben, ahol aztán a hatalmával visszaélve, a többi embert
manipulálva, újabb és újabb látszatsikereket tud felmutatni.

CsP: Nagyon fontos az alázat is, hogy a vezető ne tekintse magát fél -
istennek. Mi a Bárkában úgy teszünk ez ellen, hogy Nagycsütörtökön
elolvassuk a vonatkozó szentírási részt, aztán megmossuk a sérült
gyerekek lábát. Éppen úgy, ahogyan Vanier is megmosta az enyémet.

PGy: Vanier javaslatokat is ad a vezetői hatalom kontrollálására. Azt
mondja a közösség tagjainak: ne hízelegjetek! Egy vezetőt leginkább
azzal lehet elrontani, ha folyvást ezt teszik az alárendeltjei. Aztán azt
javasolja a vezetőknek, hogy legyen mellettük „egy külső fül meg egy
külső szem”. Egy bizalmas, a vezetettek között élő munkatárs, akivel
megoszthatja a problémáit, és aki meg is mondhatja neki, ha valamit
rosszul csinál. Azt is mondja Vanier, hogy a közösségnek nemcsak egy
pásztora van, hanem a maga szerepkörében mindenki pásztor legyen.
Vagyis a saját felelősségi körében a közösség minden tagjának pász-
torként kell gondolkodnia és viselkednie, s ha ez megtörténik, akkor
egy finom hatalmi egyensúly is kialakulhat a közösségen belül.

MK: A „bentlakó” Bárka-vezetőket mi óvja meg attól, hogy begubózzanak
és elveszítsék a kapcsolatukat a külső világgal?

CsP: A vezetők tudatosan keresik a külső, világi kapcsolatokat, és
találkoznak kinti, pártoló barátaikkal. Ezek a barátok rendszeresen
bejárnak a közösségekbe, mintegy védőhálót építve és nyújtva a kö-
zösség körül. Egy-egy hétvégére, ünnepre a Bárka-barátok el-el-
visznek magukkal egy-egy sérült személyt, hogy a családjuk köré-
ben ünnepeljenek és étkeznek.

MK: Jean Vanier könyveit olvasva szerkesztő kollégám, Pulay Gyula el-
sősorban az után kutatott, hogy mi az a plusz adomány, aminek révén az
egészséges emberek képessé válnak az értelmileg sérültekkel való harmoni-
kus együttélésre, munkálkodásra. Egyebek mellett ezt találta Vanier Fér-
finak és nőnek teremtette című könyvében:4

„Minden nevelés alapja a szív és az elme megnyitása mások igényei
felé. Ez figyelmet és mások meghallgatását feltételezi. A gondolkodást
fogalmak segítségével és tudásunk átadásával nevelhetjük. De a szí-
vet és az akaratot is nevelni kell a mások iránti szeretetre és szolgálatra.
A nevelés lényege, hogy a másik embert kapcsolatokba vezetjük, nyi-
tottságra segítjük, és arra, hogy érzékeny legyen mások korlátaira és
válaszolni tudjon igényeire. Az érettség növekedés az önmagunk és má-
sok iránt érzett felelősségben. A Bárkában folyó nevelés célja, hogy min-
denkinek segítsen úgy elfogadni a másikat, ahogy van, segítsen becsülni
a másikat és meglátni benne a szépet. Segítsen válaszolni a másik em-
ber igazi felszabadulás és növekedés iránti igényére.”

4Jean Vanier: Férfinak
és nőnek teremtette.
(Ford. Hagyó József

és Péch Balázs.)
Vigilia, Budapest, 1993.
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PGy: Tetszik nekem a „szív a nevelése” kifejezés, mert valóban, nem-
csak az értelmet és az akaratot kell nevelnünk, hanem a szívet is. Ezt
tesszük például, amikor a családban a gyerekeinket arra tanítjuk, hogy
a testvérüket ajándékként fogadják, és ne versenytársat lássanak
benne. De a munkahelyen is fontos, hogy a vezetők ne csak a beosz-
tottakkal történő kommunikáció értelmi, hanem érzelmi oldalára is fi-
gyeljenek. Szerte a világon, sok munkahelyen sérült emberek együtt
dolgoznak az egészségekkel. Az ilyen munkakapcsolatok alkalmával
az egészséges emberek is megélhetik azt, hogy a sérültek ugyan plusz
energiát és törődést igényelnek, ugyanakkor a feladatok megoldása fö-
lötti örömükkel és a segítőkhöz való ragaszkodásukkal plusz öröm-
forrást is jelentenek az egészséges emberek számára. Nincsen ennél jobb
módja annak, hogy azok, akik eddig idegenkedtek a sérült emberek-
től, kapcsolatba lépjenek velük és felnyíljon a szemük mások mienk-
től eltérő igényeire. Számomra ezt jelenti a szív nevelése.

CsP: Én vezető koromban, ha bármilyen ügyet intéztünk az ÁNTSZ-
nél, a közigazgatási hivatalnál, vagy egyéb hivatalos helyeken, min-
dig vittem egy-két embert a közösségből, hogy saját szemükkel lás-
sák az ott dolgozók, hogy kikről is van szó. Ugyanakkor a neveltjeim
is megpróbáltak az ügyintézőkkel kapcsolatot kialakítani és ebből
számos szívszorító emberi jelenet adódott.

MK: Sajátos pedagógiai feladatot jelöl ki a következő mondat: „A nevelés lé-
nyege, hogy a másik embert kapcsolatokba vezetjük, nyitottságra segítjük, és
arra, hogy érzékeny legyen mások korlátaira és válaszolni tudjon igényeire.”
Hogyan történik ez a fajta munka a Bárka-közösség hétköznapjaiban?

CsP: A Bárka-közösségekben a tagok képességeihez szabott hasznos
tevékenységének, vagyis a munkának rendkívül fontos szerepe van.
Régóta tudjuk, hogy a kreativitás, valaminek a kitalálása, elkészítése,
és az afölött érzett öröm lelkileg is gyógyít. Ezt hívják munkaterápiá-
nak. S ha az ebben résztvevők egy egyszerűbb munkadarab — egy
képeslap, egy szőttes — elkészítéséért még fizetést is kapnak, akkor
élik meg igazán, hogy amit csinálnak, az értelmes és értékes. Így ők is
hasznos tagjai a társadalomnak. De más módon is törődünk ápoltja-
ink lelkével. Délután, vagy az esti órákban — az „osztozkodás” nevű
program keretében — összejövünk, és ott mindenki elmondhatja akár
a búját, baját, nehézségeit, akár a munkával kapcsolatos ötleteit, új
megoldásait. Magyarán mindenki átéli azt, hogy az egyének együttes
erőfeszítésével — néha érveivel és ellenérveinek ütköztetésével, egy-
más meggyőzésével — erősödik, fejlődik a közösség.

MK: Vanier a nevelés célját így fogalmazza meg: „…mindenkinek segítsen úgy
elfogadni a másikat, ahogy van. Segítsen becsülni a másikat, és meglátni ben-
ne a szépet, segítsen válaszolni a másik ember igazi felszabadulás és növeke-
dés iránti igényére.” Hogyan érvényesül ez a törekvés a Bárka-közösségben?
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CsP: Fontos, hogy minél pontosabban fölmérjem azt, hogy egy ember
— hátrányos helyzete ellenére — mivé lehetne, és ebben célzottan se-
gítsem. Vagyis, hogy a meglévő adottságait fejlesszem, hogy azokat mi-
nél jobban a többiek hasznára és persze a saját épülésére tudja fordí-
tani. Azokat a fejlesztési területeket sem hanyagolhatom el, amikben
gyengébb, hanem keresem, hogyan léphetne azokban is előre.

PGy: A legtöbb fejlett országban már felismerték, hogy a sérült em-
bereket alapvetően kis közösségekben kell és lehet eredményesen ne-
velni. A nagy intézmények, amelyek technikailag talán jobban fel-
szereltek, nem adnak „fészek meleget” a sérültek számukra. A kis,
családias jellegű, baráti kapcsolatokat is tartalmazó közösségek azok,
ahol ők képesek kibontakozni és eljutni képességeik maximumáig is.

MK: Említettem, hogy idézetünk Jean Vanier Férfinak és nőnek teremtet-
te című művéből való. Ebben a könyvben Vanier tiszteletreméltó nyíltsággal,
ugyanakkor finom tapintattal ír a Bárka-közösségekben kialakuló férfi-nő kap-
csolatokról. Ezek miféle kihívásokat jelentenek a közösség vezetői számára?

CsP: A sérültek közösségeiben is föllángolnak a szenvedélyek, a gyen-
gédség, a hűség, a féltékenység problémái, és persze megjelenik az éle-
tet adás vágya is. A sérültek esetében is fontos e tekintetben a test, a
lélek és a szív harmóniája. A Bárka segít abban, hogy a sérült szerel-
mesek kapcsolata szabadon kivirágozzék. Bár nem költöznek össze,
mindenki éli tovább a saját életét a lakrészében, de a párok közösen élik
meg a közösségi életet, a munkát, a mindennapi tevékenységet, mi-
közben egymásért élnek. Erre tanítjuk és segítjük a sérült embereket.

MK: Vanier A közösség című könyvben a Bárka-közösségekben fölme-
rülő ezernyi probléma kezelésének egy egészen újfajta szemléletéről beszél.

„Sokan azt hiszik, hogy a közösségi élet főleg abból áll, hogy meg-
oldjuk a problémákat, amelyeket a félrecsúszott emberek vagy szabályok
okoznak. Tudatosan, vagy ösztönösen azt a napot várják, amikor sem-
mi probléma nem lesz többé. Minél mélyebbre hatol valaki a közös-
ség életében, annál világosabbá válik, hogy nem annyira a problémák
megoldásáról van szó, hanem hogy türelmesen együtt éljünk. Valójá-
ban a legtöbbször nem oldjuk meg a problémákat. Idővel, bizonyos éles-
látással és nagy odafigyeléssel észrevesszük, hogy a nehézségek ma-
guktól megoldódnak, noha a legkevésbé sem vártuk volna. De lesznek
mindig újabbak. Gyakran keressük a nagy pillanatokat a közösség éle-
tében, különlegesen szép ünnepeket, és elfelejtjük, hogy a közösségi élet
legjobb tápláléka, amely megújítja és megnyitja a szíveket a hűség, a
figyelmesség, az alázat, a megbocsátás, a gyöngédség és befogadás apró,
mindennapi megnyilatkozásai. Ez a közösségi élet szívverése. Szíven
találnak és feltárják az Istentől kapott kegyelmi ajándékokat.”

A Bárkában problémás emberek élnek együtt. Egy átlag munkahelyen
azonban éppen a „problémásaktól” igyekeznek megszabadulni…
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PGy: Téved az a munkahelyi vezető, aki azt reméli, hogy kizárólag
átlag fölött teljesítő beosztottjai lesznek majd. Nagyon fontos, hogy
foglalkozzunk azokkal is, akik az átlag alattiak, hiszen ha ők csak
egy kicsit is javulnak, növekszik az átlag. Tehát nemcsak az átlag
alattiak „kiselejtezésével”, hanem „feljavításával” is előreléphetünk,
ráadásul ezzel sikerélményt és pozitív életérzést gerjeszthetünk az
egész munkahelyi közösségben, nem pedig frusztrációt és stresszt.

MK: A mindennapok erőfeszítéseit a közös ünnepek oldják. Vanier külön
hangsúlyozza ezek fontosságát.

CsP: A Bárka alapkövei a közös étkezések és a közös ünneplések. Ilyen-
kor vagyunk leginkább együtt a sérült emberekkel, és ilyenkor érez-
hetik leginkább „testközelből”, hogy fontosak nekünk, szeretjük őket.

MK: A kisebb-nagyobb ünnepek segíthetnek elkerülni a kiégést — divatos
szakszóval a burning out-ot —, amely minden embert fenyeget, aki elkö-
teleződik valamilyen nemes, de embert próbáló ügy mellett. A kiégés ve-
szélyeivel Vanier is kiemelten foglalkozik A közösség című könyvében.

„Közösségünkben gyakran emlegetnek olyan segítőket és vezető-
ket, akik kiégtek. Nagyvonalúak voltak és féktelen tevékenységbe ve-
tették magukat. Ez végül is összetörte legmélyebb érzelmi életüket. Nem
tudtak kikapcsolódni. Figyelmeztessék a felelősök a segítőket, sőt, oly-
kor követeljék meg tőlük, hogy alávessék magukat a fizikai pihenés és
kikapcsolódás kötelezettségének. Lehetőséget kell felkínálni, hogy lel-
kileg fölfrissüljenek, és példát is kell mutatni nekik. Sokan azért égtek
ki, mert így akarták. Vonakodtak attól, hogy megpihenjenek és meg-
tanulják a harmonikus életritmust. Túlzott tevékenységükkel mene-
kültek valami elől. Túlságosan összekapcsolódtak a munkájukkal, oly-
kor valósággal azonosultak vele, nem tudták felfedezni a jelen pillanat
bölcsességét. Pásztorra van szükségük, aki arra készteti őket, hogy néz-
zenek magukba és lássák be: valami elől menekülnek. Találniuk kell
valakit, aki távlatokat nyit előttük, ráveszi őket a megállásra, hogy tisz-
tázzák indítékaikat. Hozzásegíti őket ahhoz, hogy más emberekkel
együtt élő személyek váljanak belőlük. (…) Néha az az érzésem, hogy
a túlzóan tevékeny emberek azért menekülnek a munkába, mert tud-
ják, hogy szívük mélyén nagyon sebezhetőek. Félnek az érzelmektől.
Rá kellene venni őket arra, hogy elgondolkodjanak, mire van lelkük
mélyén szükségük.”

CsP: A kiégés üresség, mondta nekem az egyik segítő. Amikor a Bár-
kába jöttem — folytatta —, hittem benne, ez egy jó csapat, ahol meg
tudom valósítani önmagamat és elérem a céljaimat. Közben rájöttem,
hogy itt csak a fájdalom van, ami elöl legjobb elmenekülni. Én meg
azt gondoltam, hogy az ő kiégése emberi gyengeség jele, és azért for-
dít hátat nekünk, mert senki nem akar ma a „gyengék” táborához
tartozni.
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PGy: Az ég ki, aki örökké lángol a munkahelyén. Tehát alapvetően po-
zitív mentalitásról van itt szó, mert az ilyen ember komolyan veszi a
feladatait, teljes szívvel beleáll a munkába, csak éppen elveszíti a mér-
téket. Az afrikai teherhordozókról mondják, hogy amikor egy hosszú
utat megtettek, megálltak, és nem voltak hajlandók tovább menni. Azt
mondták, a lelkük lemaradt és meg kell várniuk, amíg az is odaér…
Valóban, veszélyes dolog, ha megállás nélkül loholok, és néha még a
munka értelmét is szem elől tévesztem, mert már csak a lázas tenni aka-
rás automatizmusa hajt. Ezért is fontos az, hogy meg tudjak állni, hogy
körül tudjak nézni, jó irányba megyek-e, tényleg úgy kell-e csinálni a
dolgokat, tényleg nekem kell-e mindig mindent megoldani, egyensúly
van-e az életemben, hogy valóban a szívem gazdagságából szolgá-
lok-e, vagy csak a sérüléseimet, frusztrációimat próbálom elfedni a lá-
zas tevékenységgel. Itt Vanier megint csak olyan dologról ír, ami ér-
vényes a „civil” munkahelyeken is. Ezért érdemes megfogadni a tanácsát
is: vezetőként viselkedjünk jó pásztorként és figyelmeztessük a „ju-
hainkat”, hogy időnként álljanak le, hogy ne minden este maradjanak
benn este nyolcig, hogy foglalkozzanak a családjukkal is. Igen, a ve-
zetőnek az is feladata, hogy kicsit visszafogja a túlságosan nagy am-
bíciók által hajtott, önmagukat túlzottan égető embereket is.

MK: Önöket — személy szerint — érte-e már utol a kiégés veszélye? Te-
hetünk-e valamit azért, hogy ezt megelőzzük?

CsP: Én, amikor az ápoltak és a sérültek megválasztottak, éppen a ki-
égés elkerülése végett vállaltam el csak meghatározott időre a Bárka
vezetését. Ez idő alatt világosan átláttam, honnan indulok és hová tar-
tok. Ebben az időszakban — amellett, hogy igyekeztem gondos vezetője
lenni a közösségnek — a magam mentálhigiénére is ügyeltem. Fenn-
tartottam külső baráti kapcsolataimat. Emellett sok időt töltöttem szak-
mabeliekkel, akik alkalmasak voltak arra, hogy megértsék aktuális
problémáimat és megfontolandó tanácsokat adjanak. De leg fon tosabb
„munkatársam” a Jóisten volt. Elvonulva, csendben imádkozva tettem
a tenyerére a közösség életét és a sajátomat is, hogy mutasson utat.

PGy: A vezetők egy része azért hajszolja túl magát, mert nem bízik a
munkatársaiban és mindent maga akar csinálni. Ezt a vezetői gyen-
geséget nevezhetjük bizalomhiánynak is. Én szeretem megadni a bi-
zalmat a munkatársaimnak, és talán ez védett meg eddig a kiégéstől.
Emellett — ahogy Csernyák Péter is mondta — a külső, baráti, isme-
rősi közösségek segíthetik a kiégés megelőzésében a vezetőt. Szeren-
csés az a vezető, akit a munkatársa — jó pásztorként — figyelmeztet
arra, hogy rossz úton jár, várja meg, amíg a lelke utoléri… Vanier A kö-
zösség című könyvének és más műveinek is fontos tanulsága szá-
munkra, hogy nemcsak a közösségnek van szüksége jó vezetőre, ha -
nem a vezetőnek is jó közösségre, amely megóvja őt a vezetőkre oly
gyakran jellemző torzulásoktól, a túlhajszoltságtól, a kiégéstől, és elő-
segíti a vezető személyiségének „karbantartását” és kiteljesedését.
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