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Hányan férnek el a bárkában?
A Mevisz Bárka huszonöt éve

Kőháti 
Dorottya

A Bárka egyidős a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetséggel, sokaknak ez az első, ami a Mevisz ne-
vének említésekor beugrik. A sérült fiatalokat táboroztató és két nyári tábor közötti időszakban is figyelmével, 
gondoskodásával kísérő közösség 1988-ban Deviáns szakcsoport néven alakult meg. Azóta, tehát huszonöt 
éve folyamatosan működik. A kezdet az első, legendás hírű, Borgátán (Vas megyében, Kemenesalján) 
rendezett tábor volt 1989 nyarán. Bárka szakcsoport az ország több pontján is működik: a budapesti köz-
pont mellett Győrben, Pécsett és Miskolcon is aktív szerepet vállal az evangélikus egyház a mozgássérültek 
felkarolásában. A segítők és a segítettek olyan közös élmények részesei lehettek az évek során, mint a 
mozgássérült passiók, a nyári táborozások, a közös adventi-karácsonyi ünnepek, tábortalálkozók, színházlá-
togatások. A Bárka egyszerre ad oltalmat és élményt, kérdez, tanít, formál, hitet erősít, segít újraértelmezni 
gondolatokat és érzéseket, és mindeközben az Istennel és az egymással való közösséggel gazdagítja azt, 
aki „beszáll és útnak indul vele”. Bátorság kell hozzá – de hiszen Jézust követni mindig elszánást, nagy len-
dületet és rá tekintve lendületes startolást jelent. Kerekesszékkel és anélkül egyaránt…

„Borgátára akarok menni!”1

– Mikor vett részt először Bárka táborban?
– Már az első Mevisz Bárka-táborban jelen voltam 1989 nyarán Borgátafürdőn. Még nem voltam 12 éves sem.

– Milyen érzésekkel indult el, volt-e köztük szorongás, vagy csak várakozás, öröm, kíváncsiság, és utólag hogyan 
igazolódtak az előzetes elvárások?

– Így huszonnégy év távlatából – nagyon furcsa, hogy már ennyire régen volt; éppen kétszer annyi idő telt el az-
óta az életemből, mint addig – már nem emlékszem a konkrét érzésekre. Nyilván nagy várakozás volt bennem, talán 
szorongás is, hiszen életemben akkor voltam először a szüleim vagy közelebbi rokonok nélkül nyaralni. Igaz, az, hogy a 
szüleim nélkül kellett lennem, nem volt újdonság számomra, hiszen 3 éves koromtól a Pető Intézetben voltam bentlakó, 
ahonnan csak kéthetente jártam haza. Ez azonban mégis más, mint egy nyaralás. Arra tehát emlékszem, hogy nagyon 
vártam, de arra még inkább, hogy mennyire nem akartam elmenni a táborból. A szüleim ugyanis egy másik, családi 
nyaralás miatt a tábor felénél, egy hét után elhoztak. Mivel nagyon jól éreztem magam a táborban, ezért nagyon nehe-
zemre esett időközben eljönni onnan. Olyannyira hiányzott aztán, hogy a családi nyaralást is megkeserítette; nemcsak 
számomra, hanem a szüleim számára is. Ugyanis egy hétig azt hajtogattam nekik: „Borgátára akarok menni!” Ami 
aztán sokáig szinte szállóige volt a családban. Édesanyám néha még ma is emlegeti. Az ember felnőtt fejjel gyakran 

 1 Interjú Ittzés Ádám résztvevővel és későbbi táborvezetővel.
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átértékeli gyerekkori viselkedését, és inkább megérti szülei akkori reakcióját, mint saját gyermeki makacsságát. Ha az 
embernek már gyerekei vannak, akkor különösen így van ez. Érdekes módon ez az emlékem kivétel ez alól. Még ma 
is inkább gyerekkori önmagammal érzek együtt. Ez is azt mutatja, mekkora élményt jelentett számomra az a tábor, a 
közösség, az ott megismert emberek. Nyilván az is hozzájárult ehhez, hogy Borgátán egyedül én voltam gyerek, ezért 
amolyan „mindenki kedvence” lettem. S noha azóta közel húsz Bárka-táborban voltam – tizenöt évig minden évben 
táboroztam, egy-egy nyáron akár többször is –, valahol mégis az első tábor volt a legemlékezetesebb.

– Hogyan alakult segítők és segítettek, illetve a segítettek egymással való 
kapcsolata? Hogyan lendültek át az időnként nehezebb helyzeteken, ha voltak 
ilyenek?

– A Bárka-táborokban pont ez a csodálatos, nekem legalábbis ez a legmeg-
határozóbb, hogy szinte teljesen el tud tűnni a különbség a segítők és a mozgás-
sérültek között. A szeretet, a segítői szándék és az, hogy ezt el tudjuk fogadni 
– ez sem mindig könnyű ám! –, valahogy feloldja a gátakat. A legtöbbet talán 
a humor számít, és ezzel mi sérültek tudunk segíteni, ha ép társunk esetleges 
ügyetlenségét nemcsak megértéssel, de humorral is fogadjuk. Én elég gyakran 
szoktam viccelődni a saját sérültségemmel, amit az épek először gyakran meg-
ütközéssel fogadnak. Pedig sokat jelent számomra, amikor már egy segítő is mer 
velem viccelődni, vagy például beleül a kerekesszékembe. Lehet, hogy valakit ez 
zavar, én inkább megtiszteltetésnek érzem. Ez már az igazi bizalmi kapcsolat, a 
barátság jele, s szerencsére több ilyen barátság is létrejött a Bárka-táborokban.

– Melyik a legszebb és a legkevésbé szép emléke?
– Szép emlékem rengeteg van. 15–16 éves lehettem, amikor Esztergomban 

voltunk kirándulni a táborból. Természetesen megnéztük a Bazilikát is, sőt 
engem három segítő (hadd álljon itt a nevük is: Fleisz Peti, Gőbel Péter és Ur-
bán Pisti) még a kupolába is felcipelt, ahova 400 lépcső (!) vezet. A csigalépcsőn 
persze nem fér el a kerekesszék, így egymást váltva, hol ölben, hol nyakban vit-
tek. Ez részükről hatalmas teljesítmény volt, nekem pedig életre szóló élményt 
jelentett. Rossz élményem szerencsére nagyon kevés van. Néhány évig voltam 
táborvezető. Ezekből a táborokból emlékszem feszültségekre, nehézségekre, 

melyek a táborvezetés természetes velejárói, és ezek a terhek mindig a táborvezetők vállát nyomják. Ezek a nehézsé-
gek azonban nem hagytak különösebben mély nyomot bennem – hála a táborvezetőtársaimnak és a táborozóknak.

– Véleménye szerint milyen a „jó” segítő?
– Elsősorban természetes, ugyanúgy viselkedik egy mozgássérült emberrel, mint bárki mással. Úgy és akkor 

segít, ahogyan és amikor szükség van rá. Fontos, hogy ha olyan embernek segít, akinek még nem segített korábban, 
akkor kérdezze meg, hogy miben és hogyan segítsen. Nem vagyunk egyformák, mindenkinek máshogy kell segíteni. 
Persze van sok hasonlóság. A lényeg, hogy a sérült ember maga dönthessen arról, milyen segítséget kér. Éppen ezért 
nem szabad megsértődni azon sem, ha valaki visszautasítja a segítséget.

– És milyen a jó „segített”? Hogyan lehet jól (el)fogadni a segítséget?
– Azt hiszem, a türelem a legfontosabb. Ez egy táborban, ahol sokan vagyunk, két szempontból is fontos. 

Egyrészt nem biztos, hogy mindig akad szabad segítő, aki azonnal tud nekünk segíteni. Ilyenkor várnunk kell. A 
másik fajta türelem, ami talán még lényegesebb, hogy elfogadjuk, hogyha a segítő valamit nem pont úgy csinál, 
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ahogy megszoktuk. Arra is fi gyelnünk kell, hogy megfelelő módon kérjük és köszönjük meg a segítséget. Ez per-
sze triviálisnak tűnik. Saját tapasztalatomból azonban tudom, hogy amikor az ember naponta többször szorul 
kisebb-nagyobb segítségre, akkor ennek elfogadása is rutinszerűvé válhat. Sajnos velem elő szokott fordulni, hogy 
természetesnek veszem mások közreműködését, és ezt-azt elfelejtek megköszönni.

– A táborokban nagy hangsúlyt fektetnek a hit, a lelkiség, a spiritualitás megélésére. Hogyan fogalmazná meg az isten-
közelség „kisugárzását” a táborban átélt élmények alapján és az ott megismert társakkal kialakult közösség összefüggésében?

– Az elején említettem már, hogy a Bárka-táborban mennyire el tudnak tűnni a határok sérültek és segítők 
között. Ebben is Isten jelenlétének jelét látom. A mindennapi áhítatok, beszélgetések természetes részei a tábor-
nak, melyből mindannyian töltekezünk. Ugyanakkor a szó legnemesebb és legszelídebb értelmében van vagy lehet 
missziói szerepe is. Sokan vagyunk, akik itt találkoztunk igazán először Krisztussal. Jóllehet nincs arról szó, hogy 
a misszió a tábor közvetlen célja lenne. Nincs szükség feltétlenül arra, hogy ki-ki a hitéről beszéljen, hiszen Isten 
jelenlétét szavak nélkül is megtapasztaljuk. Mondhatom, hogy az én legkorábbi és legfontosabb hittapaszalataim 
is ezekhez a táborokhoz kapcsolódnak.

– Megdöbbentő és szomorú, hogy sokaknak a „család” és a „külvilág” csupán a Bárka-táborok napjain élhető át, 
hiszen intézetben, otthonban telnek az éveik. Hogyan fi gyeljünk jobban egymásra, hogyan legyünk ott a jézusi lelkü-
lettel azok mellett, akik magányosak?

– Furcsa, kettős helyzetben érzem magam e tekintetben, mert magam is mozgássérült vagyok ugyan, de a legtöbb 
sorstársamhoz képest mégis sokkal jobb, azt mondhatom: irigylésre méltó helyzetben élek. Dolgozom, gyermekeim 
vannak, saját lakásomban lakhatok. A Bárka-táborokban megismert sok, intézetben élő társam életét, gondjait látva, 
gyakran felmerül bennem a kérdés, miért éppen nekem jutott osztályrészemül egy ilyen – mozgássérültségemmel 
együtt is – szerencsés sors, s másoknak miért nem. Az a tapasztalat, hogy mások mennyivel nehezebb helyzetben élnek, 
hálaadásra tanít, így ajándékként tudom fogadni mindazt, amit mások esetleg életük természetes részének tekintenek.

„Más dimenzióba áll az élet”2

– Hogyan került kapcsolatba a Bárkával?
– Én is, mint a legtöbb segítő, egy nyári táborozáson keresztül – ha jól emlékszem, 2002-ben – kerültem a Meviszhez. 
Ezután elég gyorsan, 2004 elején bekerültem az elnökségbe is, és én lettem a Bárka témafelelőse. (Talán érdemes 
emlékeztetni rá: ekkor éppen fi atalítás, generációváltás volt. 2003-ban, Andorka Esztus halála után vagyunk.) Hogy 
mit jelent nekem a Mevisz és a Bárka? Részben azonos, részben szétválik a kettő a gondolataimban. A Meviszről 
először is a csapatmunka jut eszembe. Szervezünk, tervezünk, „agyalunk”, telefonálunk, passióra készülünk, 
problémamegoldásokon törjük a fejünket. Az elnökségi munka számomra eleinte kiváló „gyakorlóterep” volt. 
A menüben szerepelt pályázatírás, pénzszerzés, segítők toborzása, szóval csupa felnőtt dolog intézése. Sok energiát 
igénylő munka. Szinte spontán alakult ki úgy, hogy ki-ki abba vetette bele magát, amihez a leginkább értett, amire 
késztetést érzett. Egymás keze alá dolgozó csapatmunkaélmény. 

– Mitől van kedve ilyen dolgok önkéntes vállalásához egy fi atalnak, aki annyiféle más módon tölthetni el a szabadidejét?
– Az egésznek a miértjét azok a tíznapos táborok adják, amelyekben a sérültekkel és a segítőkkel együtt kiszakadunk 

a hétköznapokból. Egy komplex „érzelemkupac”, nehéz is megfogalmazni. Rengeteg élmény, találkozás, felejthetetlen 

 2 Interjú Bence Orsolyával, a Mevisz korábbi elnökével, Bárka-felelőssel, segítővel.
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pillanatok összessége. A felkészülés egy-egy táborra ugyanakkor valóban energiaigénylő feladat, hiszen bár az évek 
során kialakult egy gyakorlatunk a tábor szervezésére, mégis sok a kiszámíthatatlan emberi tényező, amit nem lehet 
fi gyelmen kívül hagyni; ahhoz, hogy egy tábor jól működjön, a segítőknek és a segítendőknek jó arányban kell lenniük. 
Az utóbbi években bevezettünk egy „mentorrendszert” az új segítőknek, felkészítjük őket, és jobban odafi gyelünk 
rájuk. Ez a táborban indul, azért ott, mert nem igazán lehet előrevetíteni, sablonokat ráhúzni, hogy ki-ki mit él meg 
egy táborban. Van ugyan néhány alapszabály, de végül mindig oda jutunk, hogy „ezt neked kell majd megtapasztalni, 
az élő, valódi kapcsolatokon keresztül tudod megélni, hogy hol a helyed”.

– Mitől különleges ez a tábor? Miért köti magához 
évekre, évtizedekre a benne résztvevőket?

– Itt nincsenek általános sémák, amelyek ráhúz-
hatók a helyzetekre. Mindenki egy külön világ a tá-
borban. Az egyik alaptanulságom vagy alapélményem 
is ezzel kapcsolatos. Szép lassan közel kerül az ember 
egy mozgássérült embertársához. Én, a segítő, azért 
megyek, hogy segítsek értelmi és/vagy fi zikailag sérült 
embereknek, és arra döbbenek rá, hogy milyen értéke-
ket, milyen Isten-arcot hordoz mindegyikük. A követ-
kező felismerés pedig az, hogy nemcsak a sérült, hanem 
minden embertársam. Ez a felismerés fordított vissza 
engem arra, hogy meglássam az embertársaimban az 
istenarcúságot, hogy a legkisebben is meglássam Jézust. 
Átfordul az egész: segíteni megyünk, és teljesen új dol-
gokról kapunk tanítást általuk. A hétköznapinál kézzel 
foghatóbb, természetesebbé váló emberi megnyilvánu-

lások sora ez a tábor. Az év 365 napján bizonyos, hogy ez a rendszer, ami ott feláll, nem lenne működőképes, de akkor, 
arra a tíz napra más dimenzióba áll az élet. Egy lelki töltőállomás ez a tábor – a sérültek számára is, hiszen elég nehéz 
intézményi körülmények közül jönnek, de nekünk, segítőknek is nagyon intenzív, egymásra utalt közösségi élmény.

– A lelki töltekezés a hit megélését is elősegíti a táborokban. Megosztaná egy tábori hitélményét az olvasókkal?
– A legfrissebb, idei élményem talán a Meviszt is kifejezi: néha racionálisan végiggondolva, lehetetlen külde-

téseket próbálunk végigcsinálni. Sok millió kilométert futnak a kisbuszaink, vezetnek a sofőrjeink, annyi baj tör-
ténhetne – végül mégis úgy érezzük, hogy Isten kezében tartotta az egészet. Ezen a nyáron én vezettem a kisbuszt, 
száguldottunk Csákvár felé. Jó pár kilométer mögöttünk, mellettem egy sérült lányka ült. A valós kora idősebb, 
mint a lelki életkora. Kidugta a kezét az ablakon, a langyos szél megfújta a kezét, és ezt mondta nekem: „Te Orsi, én 
érzem, hogy a Jóisten fogja a kezemet.” Ő így fogalmazta meg, amit én is éreztem reggel óta. És arra gondoltam: de 
jó, hogy itt vagy, és ki tudod mondani a gyermeki őszinteségeddel. Köszönöm, hogy van erre szemed. Így jön létre 
a kölcsönösség: én csinálom fi zikai értelemben, és ők a kellő pillanatban hozzáteszik a lelki töltetet.

– Felfi gyel-e a világ erre a nem megszokott megjelenésre?
– Főleg az elején éreztem azt, hogy amikor elmegyünk egy kirándulásra, az demonstráció is egyben. Beszállunk 

a gyulai csónakázótó csónakjaiba. Felmegyünk a sárospataki várba. A jelenlét demonstráció jellege sosem volt cél, de 
hogy fi gyelmet kelt, az biztos. Most már Pesten egyre több kerekesszékes embert látni, akik tömegközlekednek, bevá-
sárlóközpontban vásárolnak, szóval kevésbé érzem ez a demonstratív jelleget. Fontosnak tartom a jelenlétet, mert az 
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természetessé tesz. Van egy 30 év feletti mozgássérült srác Pesten, önállóan él, a boltban, piacon kiszolgálják, segítenek 
neki. Teljesen egyedül tapossa ki magának ezeket az utakat, és beszámol nekünk róla. Igen, ez is küldetése a Bárkának.

– Mi lehet a továbblépés iránya?
– Mostanában azon gondolkodunk, hogy a középiskolákban kötelező közösségi szolgálatba a Mevisznek is jó 

lenne bekapcsolódni. Kell, hogy fi atal emberek által frissüljön a közösség mind a segítői, mind a sérült oldalon. Az 
előbbi jobban cserélődik, utóbbiak sokan a kezdetektől résztvevők. Nem lenne szerencsés, ha elöregedne a Bárka-
közösség ilyen értelemben – erre is esélyt adhat ez a szolgálat. 

Az elfogadás új dimenziója3

A ’89-es szárszói ifj úsági konferencián hallottam Kovács Imre és felesége, Tóth Márta előadását a borgátai tábo-
rukról, amelyről nemcsak meséltek, hanem képeket is vetítettek a résztvevőkről. Nagyon megérintett az ő személyes 
megérintettségük. És az embereknek a története, akikről a tábor „szólt”. Mindegyikük hozta a maga múltját, sajátos 
helyzetét. Egészen újfajta emberi kapcsolatok ígéretét hordozta szá-
momra ez az előadás. A következő évtől kapcsolódtam be a Bárka 
munkájába. Akkor Mihályfán táboroztunk. Sokkszerű volt az első 
nap. Valószínűleg nem voltam felkészülve arra, ami várt. De nagyon 
hamar átfordult ez az első ijedtségem egy addig nem tapasztalt, 
nehezen megfogalmazható érzésbe. A sérültekkel való találkozás-
ban egy olyan fajta elfogadást éltem meg, amilyennel azelőtt nem 
találkoztam. Akkorra már kinőttem a kamaszkorból, de  még küz-
döttem önmagam elfogadásával. Ott, a táborban azt éreztem, hogy 
jó vagyok, ahogy vagyok. Ezt az elfogadást kicsi gyerekektől kapja 
csak meg az ember, akiknek nem számít, hogy van-e rajtad pattanás, 
és hogy hány kiló vagy. 

Megláncolt egy életre

Az ember azzal a lelkülettel érkezik meg egy ilyen táborba, hogy „jövök segíteni, én vagyok a jó”. Hát, ez bizony nem 
így van. Az emberekkel való kapcsolat engem gazdagít. Megláncolt egy életre ez az első tábori élmény, és nem hagy-
tam ki azóta egyetlen évet sem. Közben férjhez mentem, megszülettek a gyermekeim, de családosként is természetes 
volt, hogy megyünk. Erős és szoros kapcsolat alakult ki néhány segítővel és a sérültekkel – bár már nem szeretem 
használni ezt a szót, hiszen a lényeg éppen az, hogy nem válik el élesen, ki melyik oldalon van, az együttlét a fontos.

Ezekben a táborokban fontos tapasztalatot lehet szerezni arról, hogy kinek-kinek hol vannak a saját határai. 
Nem kell rögtön olyasmit csinálni, amire az illető még nem képes, nem nyitott, vagy nem elég bátor hozzá. Szép 
fokozatosan lehet beletanulni. A segítők persze egymást is segítik. Az első évben, úgy emlékszem, nem fürdettem 
– etetni, teríteni, kocsit tolni segítettem. Azután beletanultam. Bizonyára sokat segített nekem, hogy időközben 
anya lettem, a gondoskodás, a másik testével való foglalkozás így könnyebbé vált. 

 3 A fejezet a Kertész Eszter táborvezetővel és segítővel készített interjú alapján íródott.
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Segítő és segített nem válik szét

Amikor nagy pocakkal vagy kisbabával mentem táborozni, inkább nekem volt szükségem segítségre. Nem tudtam 
teljes értékű segítő lenni, de áhítatot tartani, megetetni valakit így is tudtam. Évről évre változott a helyzetem, a 
családunk helyzete, de mindig vittük magunkkal a gyerekeket. Azáltal, hogy családként veszünk részt most már több 
mint húsz éve, egy kicsit a családjuk is lettünk a velünk táborozóknak. Egyiküknek, Katának a férjemmel mi lettünk 
a keresztszülei. De voltam tanú is „tábori” esküvőn. Az életünk, a kapcsolatrendszerünk fontos részei lettek ők. 

A segítők is segítik egymást

Cserháti Péter, valamint Kovács Imre és felesége, Márta meghatározó emberek lettek az életemben. Már a harmadik 
évben táborvezető lettem, ami egy új feladatkört jelentett. Hatással volt rám Juhász László, Bőhm András, Farkas 
Emil, akik gondozottként voltak jelen. Jó volt, és nagy segítséget jelentett, hogy kezdetben, a ’90-es évek elején több 
teológus is részt vett a táborainkban. Abban az időben „harcoltuk ki” a teológián, hogy elfogadják a lelkészképzéshez 
kötelezően teljesítendő diakóniai gyakorlatnak a Bárka-tábort. Az igével való foglalkozás áthatotta a táborokat.

Az istenkép változása a táborok nyomán

Jó, ha az istenképünk életünk folyamán folyamatosan változik, és nem merevedik meg egy állapotban. A moz gás sé-
rült tá bo rokban való részvétel rengeteg kérdést vetett fel bennem, amellyel addig nem találkoztam. A sors kérdései, 
a hozott csomagunk, mi miért és hogyan van elosztva. Kit hogyan tud megszólítani Isten – ezeken gondolkodva 
sokat árnyalódott a hitem is. Fontos kimondani, hogy soha nem volt „direkt” missziós küldetése a táboroknak, 
miközben persze ez a jelleg magától érvényesül. Nem akartunk erővel senkit sem megtéríteni, a szeretet közvetítése 
volt a motivációnk. Adni és kapni… erőteljes kölcsönhatások vannak jelen. Az, hogy kapcsolatban maradunk, hogy 
nem hagyjuk el őket, ad egy állandóságot – hogy mindig tudják: mi vagyunk. Nagyrészt olyan emberekről van szó, 
akik intézetben élnek, és szinte mi vagyunk a családjuk, az egyedüli kapcsolópont az intézeten kívüli világhoz. 
Abban bízom, hogy ez a hosszú éveken át tartó kapcsolat és szeretetáram, amely működik, ad számukra egyfajta 
istenélményt, a szeretettség élményét. Anélkül, hogy az ember érezné: szeretve vagyok úgy, amint vagyok, hiába hall 
Isten szeretetéről. Az áhítatokon természetesen megfogalmazzuk, hogy miben hiszünk, de ez elég szelíd módon 
történik. Beszélgetni, odafi gyelni egymásra – ez egyben misszió is, de nem ez a fő cél. 

Üzenet a társadalomnak

A sérültek társadalomban való elfogadásának változása szintén érdekes tapasztalat. Általánosságban nem tudok 
erről beszélni, csak konkrétumokkal. A csákvári étteremben, a „csárdában”, ahová kijárunk ebédelni, észrevehető, 
hogy évről évre természetesebben fogadják a megjelenésünket. Az idei utolsó ebédünk végén énekeltünk a pincé-
reknek, és könnyezve búcsúztak el tőlünk. Egyre fontosabbá válik számukra is, elgondolkodtató, megállító hatása 
bizonyosan van a jelenlétünknek. Sokan megdöbbennek, amikor megtudják, hogy nem mellékkeresetért csináljuk, 
sőt ugyanúgy kifi zetjük a táborozás költségeit. Van ennek a munkának ilyen hatása is, amely másokat esetleg rá-
döbbent valamire – de ez sem cél, csak a szolgálat természetes velejárója.
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Családdá lettek

A mi történetünkben az a speciális, hogy a gyerekeink tulajdonképpen ebben nőnek fel. A két nagyobb már jelen 
van segítőként a táborokban, de önként teszik, nem mi küldjük őket. Jó, hogy egyikük sem fog „megriadni” egy 
kerekesszéktől vagy egy bottal közlekedő embertől, meg tudják szólítani az utcán a segítségre szorulót, és teljesen 
természetesen kezelik az ilyen helyzeteket. Már önmagában ez nagyon fontos… Sokaknak, akármilyen furcsán 
hangzik is, a mi gyerekeink voltak az egyedüli élményei arról, hogy „milyen egy gyerek”. Aki évtizedeket leél egy 
intézetben, annak nem adatik meg a klasszikus család. Sajnos van, aki 20-30 évesen bekerül egy öregotthonba – mert 
éppen ott van hely –, és így soha nem élheti meg, mit jelent felnőttnek lenni, milyen a család, egy kisgyerek. Azt 
gondolom, gazdagítottuk egymást a táborokban ilyen módon is. A gyerekeink így egész korán elgondolkodhattak 
dolgokról, s ez bizonyosan hasznukra válik. Időközben több segítőnek lett családja, előfordult, hogy nyolc-tíz gyer-
mek is jelen volt a táborban. Ugyanakkor a legidősebb táborozó elmúlt hetven éves.

Műhelymunka

Vannak nehéz helyzetek, szükség van konfl iktuskezelésre, 
a gondokat ki kell beszélni, és sok imádsággal kell készülni 
egy-egy táborra. Rengeteg szervezést igényel, hiszen itt 
speciális helyzetben lévő emberek nyaralásáról, közlekedé-
séről van szó. A mi táborunkban most egy kísérlet zajlik. 
Hatalmas nagy munka az előkészítés és a tíz nap végig-
koordinálása. Eddig, ha egy táborvezető belefáradt, vagy 
megváltozott az élethelyzete, mellé lépett valaki más, és 
átvette. Most egy új módszert dolgoztunk ki, hogy ne egy 
emberen legyen a szervezés teljes felelőssége: megalakult 
egy kis team a régebbi táborozókból, és szétosztottuk a 
feladatokat. Ez több előzetes találkozást, nagyobb közös 
munkát, folyamatos kommunikációt igényelt, de jól mű-
ködött. Volt konyhafelelős, utazásfelelős, gazdasági felelős, 
aki a pénzt kezelte, egy fi atal lelkész az áhítatokat szervezte. 
Bence Orsolya fogta össze az egészet, de így nem volt akkora súly a vállán, mint az elmúlt években. Még nagyobb volt 
az egymásra fi gyelés. Egy aránylag összeszokott csapat kellett ehhez, akik jól ismerik egymást teherbíró képességét 
és erősségeit ebben a szolgálatban.

A méltóság megőrzése

Egyénre szabott, hogy kinek hogyan lehet segíteni. Erre nem lehet előre maradéktalanul felkészülni. A sérülteknek 
is meg kell tanulniuk azt, hogy meg tudják fogalmazni, hogyan lehet segíteni nekik. Valamint a határ megtalálása is 
fontos: mi az, amit a segítőnek kell megcsinálniuk, és mi az, amit ő maga is tud. A méltóság megőrzéséhez nagyon 
fontos, hogy az ember ne segítsen többet, mint amennyi szükséges.
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Kőháti Dorottya lelkész, újságíró, rádiós műsorszerkesztő. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
elvégzése után a Budavári Evangélikus Egyházközségben szolgált lelkészként. Teológiai tanulmá-
nyai után felsőfokú újságíró oklevelet szerzett. A Híd (korábbi nevén: Missziói) Magazin és regionális 
rádióműsorok szerkesztésével kezdte meg egyházi médiamunkáját. A Magyar Rádiónál 1998-ban 
szerzett műsorvezetői-bemondói oklevelet. 1999 januárja óta a Kossuth Rádió Evangélikus Félóra 
című műsorának szerkesztő-műsorvezetője. Rendszeresen publikál egyházi és világi lapokban, 
valamint missziói rádióműsorokat készít regionális rádióadók számára. A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Országos Irodájának médiareferense, az Evangélikus Hírlevél felelős szerkesztője.

Gondviselés

Néha-néha előfordul olyan sérült, akinek szakszerűbb segítség kell – min-
dig komoly mérlegelés előzi meg, hogy tudjuk-e vállalni vagy sem. De 
hangsúlyozom: nem beteg emberekről van szó. Ez állapot, nem betegség. 
Megfürdetni, felöltöztetni, megetetni, ráadni egy pelenkát valakire – 
mindezek nem olyan extra dolgok. Lehet, hogy vakmerőség volt annak 
idején belevágnunk, speciálisabb egészségügyi képzettség nélkül – az, hogy 
semelyik táborunkban nem volt soha nagyobb probléma, amit ne tudtunk 
volna megoldani, azt gondolom, ez is a gondviselés…

Maguktól született helyzetek4

– A Mevisz megalakulásakor a később Bárka, akkor még Deviáns szakcsoportnak nevezett munkacsoport vezetője 
voltam fi atal orvosként. Pályakezdőként úgy éreztem, a rendszerváltás után az egyház ifj úsági aktivitását elsősorban 
az addig gyakorlatilag egyáltalán nem engedélyezett szociális-diakóniai irányban kéne leginkább erősíteni. Kedves 
lelkész barátommal, az azóta elhunyt Kovács Imrével teológusotthonbeli szobájában terveztük ezt a munkát, ami 
eleinte Budapesten, pályaudvarokon, éjszakai látogatásokkal indult. A Bárkának első nyári tábora után több mun-
kaága is kialakult. Az állami gondozottakat éppúgy felkarolta a szervezet, mint a mozgássérült és/vagy értelmi, 
halmozottan sérült fi atalokat. A velük való együttlétbe Andorka Eszter, a tíz évvel ezelőtt elhunyt evangélikus 
lelkésznő is a kezdetektől bekapcsolódott, a nyara nagy részét erre a munkára áldozta ettől kezdve. Két táborban 
voltunk együtt Esztussal, mert az egyetem után, az orvosi pályán annyira beszűkültek a nyári lehetőségeim, hogy 
csak a mozgássérült táborokban tudtam egy-egy csoportot vinni. A táborokban olyan lelki események történtek, 
amelyeket ajándékba kaptunk. Az élet sűrűje nekem baleseti sebészként mindennapos élmény volt. Csak a természe-
tes közeledés által épülhetett a híd, hiszen az egyházi közegünkben „elsajátított, kapott” hitet, kapaszkodni tudást 
nem lehet átplántálni. Teológiailag semmiféle módszertana nem volt ennek a munkának, a Bárka tevékenységének 
semmilyen előzménye nem volt – ez volt a szép a rendszerváltásban, hogy a nulláról kellett és lehetett elindulni és 
csinálni valamit. Ezek a helyzetek szinte maguktól születtek, hiszen előzményük nem lehetett ötven év kihagyás után.

 4 Dr. Cserháti Péter orvos, baleseti sebész visszaemlékezése a kezdetekre.




