
TANULMÁNYÚT, tapasztalatcsere

Beszámoló a L'Arche
(Bárka)-közösségek
nemzetközi találkozójáról
(Kanada)

Az első magyar,  értelmi fogyatékosokkal együttélő  Bárka-közösségről  —
mely Dunaharasztiban, 1991. szeptemberében nyílt meg —, a Gyógypedagógiai
Szemle  1991.  januári  számában  adtunk  hírt.  Az  akkori  beszámolóban  már
érintettük, hogy a francia mintát nemcsak mi vettük át, hanem a világ mind az
öt földrészén nyíltak hasonló szellemiséget magukénak valló L'Arche-ottho-
nok. A közösségek az azonos eredet és spiritualitás ellenére sok különbözőséget
hordoznak – így eltérnek anyagi feltételeik, kultúrájuk, sőt nem egy esetben
vallásuk is. Ahhoz, hogy a közösségek a sokszínűség ellenére meg tudják őrizni
az egységet,  hatévenként találkozót rendeznek, melyet  felváltva szerveznek
Európában, illetve Amerikában.

A legutolsó kongresszust 1993. 05. 12-26. között tartották Kanadában, a
Quebec tartománybeli Cap Rougeban „A remény jelei” címmel, melyen
valamivel több mint 500 delegált tag jelent meg.

Maga  a  találkozó  ugyanolyan  jól  szervezett  és  gördülékeny  volt,  mint
amilyen jól organizáltak maguk a  Bárka-otthonok. A közel 30 év óta működő
L'Arche — úgy tűnik — egyre jobban fejlődik és gazdagodik, így érdeklődésre
tarthat számot nemcsak a nemzetközi tanácskozás témái, hanem a Bárka szer-
vezetének rendszere is. Szellemiségét, lelkiségét az előző cikkben ismertettük,
így inkább csak emlékezésképpen felidézzük, hogy az első Bárka-otthont Jean
Vanier hozta létre 1964-ben, Trosly-Breuilben, egy kis francia faluban. A karrier
előtt álló, tehetséges, torontói egyetemen oktató filozófust megérintette az
intézetben  élő  értelmi  fogyatékos  emberek  helyzete,  és  kis  házat  vásárolva
otthonába fogadott két sérült fiatalt. Életközösségükből nőtt ki a ma már közel
százat  számláló  közösségek szervezete.  Vanier alapvető tanítása  az,  hogy az
értelmileg sérült ember is igazi érték, Isten rajtuk keresztül érinti meg szívünket.
Együttélve az értelmi  fogyatékos emberekkel  nemcsak saját  sebzettségünket,
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gyengeségeinket  ismerhetjük  meg  jobban,  hanem  felhívják  figyelmünket  az
emberi élet igazi értékeire. Széttört,  háborúkkal teli  világunkban a sérültek,
éppen gyengeségük miatt, egységre tudnak meghívni bennünket így személyi-
ségünk változására.

Gondolatai mélyen a keresztény hitben gyökereznek, a sérült  emberekkel
vállalt  szövetség  Istenhez  fűződő  kapcsolatunk új  dimenzióit  tárja  fel.  Isten
személyes szeretetéhez hasonlóan, a közösségek, minden értelmi fogyatékos
tagjukat teljes személyiségében, minden szükségletével és minden ajándékával
együtt tartják számon.

A Bárka-közösségek szervezete

A területileg  egymáshoz  közel  élő  értelmi  fogyatékosok  és  nem értelmi
fogyatékosok egy közösséget alkotnak. Van olyan közösség, mely mindössze
egyetlen házban élő lakókból áll, de van olyan is, amelynek tagjai száznál is
többet számlálnak. Az egy házban lakók száma körülbelül megfelel egy nagy-
családnak. Általában a sérültek és a velük együttlakó segítők száma azonos. A
ház vezetőjének a feladata az ott lakók mindennapi ellátása, a közösség vezetője
viszont  a  tagok lelki  növekedéséért  a  felelős.  A több házból  álló  közösség
tagjainak sok érintkezési lehetősége van, pl. miséken, műhelyben, együtt-ün-
neplés során.

A közösséget a társadalom hivatalos szervei felé a  Bárka-tanács képviseli,
az ő feladatuk a pénzügyi, jogi és minden hivatalos ügyek intézése. A tanács
tagjai olyan elkötelezett emberek, akik jól ismerik a L'Arche célkitűzéseit, az
értelmi fogyatékos embereket, és így akarják szolgálni a sérültek ügyét. Állandó
kapcsolatot tartanak a közösséggel. A világon a közösségek száma közel 100,
és állandóan nyílnak újak. A földrajzilag egymáshoz közelesők régióba, azok

zóna közösség

 Észak-Amerika 9 27

 Dél-Kelet Ázsia - Óceánia 1 9 *

 Észak-Európa 4 19

 Dél-Európa 5 27 **

 Afrika 1 3

 Dél-Amerika 2 7

 * (Japán, India, Ausztrália)
 ** (legtöbb francia)

pedig  zónákba  tömörül-
nek.

Megoszlásuk a következő:

(Magyarország a Dél-európai
zónához tartozik.)

A régióknak, illetve
zónáknak számtalan kö-
zös  megmozdulása  van,
a hasonló státusú segítők
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(pl.  cölibátusban élők,  hosszú távon elkötelezettek,  közösséghez  csatlakozó
családok) rendszeresen találkoznak, személyes, jó kapcsolat van közöttük.

A nemzetközi találkozó témái

A föderációnak kb. 500 résztvevője volt, többségükben hosszú távra elkö-
telezett emberek, olyanok, akik a Bárka-otthonokban együtt élnek a sérültekkel.
Magyarországról hármunkat hívtak meg, Draskóczy Ildikót, a magyar közösség
vezetőjét,  Kovács  Máriát,  a  műhely irányítóját,  és  engem a  Bárka-tanács
részéről. A találkozón jórészt olyan emberek jelentek meg, akik már személye-
sen  vagy hallomásból  ismerik  és  számontartják  egymást.  Így az  előadások
közötti szünetekben folytatódhatott az igen élénk eszmecsere a közös nehézsé-
gekről, gondokról, örömökről.

A plenáris előadások főbb témái a következők voltak:

— Megszületett a nemzetközi szövetség szervezetének pontos leírása, a
felelősök tevékenységének körülhatárolásával.

— Igen sok szó esett a hosszútávon elkötelezett asszisztensekről. Nehézsé-
get jelent, hogy nem elég a száma azoknak a segítőknek, akik több éven
át szándékoznak a közösséget szolgálni,  ugyanakkor az elkötelezettek
felelősségét, a jövő megtervezésébe való beleszólási jogát növelni kí -
vánják.

— Többször volt téma a L'Arche identitása, hivatása, küldetése; hogyan
lehet a saját kultúrát megőrizve a közös gondolatot, hivatást élni.

— Mit jelent, hogyan dolgozható fel a közösség számára, ha egy értelmileg
sérült tagja meghal.

— A legtöbb érzelmet a „szövetség” kérdése mozgatta meg, erről egy rövid
füzetet  is  kiadtak.  Azok a  Bárka-tagok, akik elkötelezetten kívánják
szolgálni a sérült embereket a közösség előtt, nyilvánosan és ünnepélye-
sen (liturgikus keretek közt) kijelentik ezt, és így megpecsételik a „szö-
vetséget a gyengékkel”. Ezen jelen van egyházának képviselője, vala-
mint zónájának prominens tagja is. A szövetség vállalását lelkigyakorlat
keretében készítették elő.
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— Természetesen szó volt  anyagiakról  is.  Megszokott,  hogy a  gazdag
országok közösségei vagy a  Nemzetközi Bárka Szövetség rendszeresen
segítik a szegényeket (pl. Indiában, Hondurasban, Afrikában, Lengyel-
országban  lévőket).  Úgy tűnik,  az  általános  válság  miatt  a  szervezet
életében első alkalommal halmozódott fel adósság.

A sérült ember a közösség magja

Érdekes  volt  megfigyelni,  hogy  milyen  elnevezéssel  illették  az  értelmi
fogyatékos embereket. Elfogadott a  „people with mental-handicap”, Kanadá-
ban inkább a  cornmember-t használják, Amerikában a  „házban lakók”,  míg
Franciaországban a „barát” kifejezés a leggyakoribb. Gyakori, hogy a bibliai
„szegény”-t alkalmazzák, mely nem az anyagi helyzetükre, hanem a kivetett-
ségükre utal.  Soha nem mondják csak azt, hogy értelmi fogyatékos, ezt csak
jelzőként használják,  tehát  értelmi  fogyatékos  emberről beszélnek.  Ezzel  a
finom megkülönböztetéssel  is  hirdetik,  hogy a  sérült  személy  is  elsősorban
ember.

A Nemzetközi  L'Arche  Szövetség  jól  ismer  és  számontart  minden egyes
közösséget, azok szükségleteit, örömeit, minden házat, és állandóan segítséget
nyújt a lelki egység őrzéséhez. Amennyiben bármilyen nehézsége van egy
közösségnek, mindent próbálnak megtenni ahhoz, hogy túljutva a mélyponton,
újra növekedni tudjanak.

Lehet,  hogy régi,  tapasztalt  segítőt  küldenek  az  együttélés  támogatására,
vagy új lelkigyakorlatot szerveznek, végszükség esetén akár anyagi támogatást
is nyújtanak. Igen sok erőfeszítést tesznek azért, hogy a már megnyílt házat ne
kelljen bezárni. Erre a közel 30 év alatt alig akadt példa.

Ezen a nagy, nemzetközi találkozón kézzelfoghatóan lehetett megtapasztal-
ni  Jean Vanier-nak azt a gondolatát, hogy az értelmi fogyatékos ember éppen
gyengesége révén tud bennünket megérinteni és egységre hívni. Az öt világrész-
ről érkezők, egymás nyelvét nem beszélők is jól értették egymást, és a hidat épp
a sérült emberek építették.

Dr. Sarkady Kamilla
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