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A Magyarországi Bárka Közösség
új kézműves műhelyének megnyitása

Dunaharaszti, 1993. december 11.

A Bárka  Közösség  új  műhelye  Dunaha-
rasztiban, a Mindszenti József u. 3. alatt nyílt
meg, egy erre a célra épített házban.

Draskóczy Ildikó,  a közösség vezetője el-
mondotta, hogy új örömet élnek meg közössé-
gükben a műhely megnyitásával. Köszönetet
mondott mindazoknak, akik adományaikkal és
munkájukkal az új épület megnyitását lehető-
vé tették. Köszöntötte a megjelenteket, minde-
nekelőtt Göncz Árpádnét, a köztársasági elnök
feleségét, Márkus Mihály református püspököt
és  Luttenberger Gusztávot, Dunaharaszti nagyközség polgármesterét. Köszön-
tötte továbbá a Nemzetközi Bárka Szövetség minden jelenlévő tagját, elsősor-
ban  Odile Ceyrac-ot, a Nemzetközi Bárka Szövetség Dél-Európai Zónájának
vezetőjét és Robert Larouche-t, a Nemzetközi Bárka Szövetség egyik vezetőjét.

Röviden összefoglalta a magyarországi Bárka történetét: 1991. szeptembe-
rében nyílt meg közösségük otthona a dunaharaszti Arany János utca 45. alatt.
Céljuk olyan állami gondozott fogyatékos fiatalok egy életre szóló befogadása
volt, akik soha nem éltek családban. Közösségüknek két színtere van, az otthon
és a műhely. Az otthonban olyan az élet, mint egy családban, ahol sok testvér
él együtt. A család tagjai megosztják egymással gondjaikat és örömeiket, együtt
imádkoznak, felelősek egymásért és a közösség életéért.  A műhely kezdettől
fogva létezett, de eleinte csak egy kis szobában működött. Az új műhelyben tíz
falubeli fiatal dolgozik, és jó látni az örömüket, hogy itt nemcsak munkát, hanem
közösséget is találtak.

Köszöntötte az ünneplőket  Odile Ceyrac, aki kezdettől fogva figyelemmel
kísérte a magyarországi Bárka születését és fejlődését. Robert Larouche elmon-
dotta, hogy a Bárka alapítója, Jean Vanier 1964-ben találkozott először felnőtt
értelmi fogyatékosokkal és  „megérintette őt igényük valaki iránt, akitől nem
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gondoskodást  vagy  irányítást  várnak,  egyszerűen  csak  együtt  kívánnak  élni
vele”. Ez az élmény vezetett az első Bárka közösség megalapításához. Párizstól
északra több felnőtt értelmi fogyatékos személy élt együtt  Jean Vanier-val. A
közösséget sokan meglátogatták, akik azután a saját hazájukban hasonló közös-
ségeket alapítottak. Így a Bárka eszméje lassanként elterjedt az egész világon.
Összesen 23 országban 103 közösség van jelenleg a világon, nagyon különböző
kulturális és vallási hagyományokkal rendelkező területeken. A meghívás azon-
ban ugyanaz: együtt élni közös otthonban olyan személyekkel, akiknek szüksé-
gük van erre. A Bárka azonban nem kíván mozgalom lenni, intézmény még
kevésbé.  Különböző  kultúrájú,  intellektusú  emberek  barátságára  épül,  és  a
remény, az egység és a béke jele szeretne lenni ebben a megosztott világban.

Az  ünnepség  a  nagyközség  kultúrházában  folytatódott,  ahol  Draskóczy
Ildikó ismételten köszöntötte a megjelenteket. A fentieken kívül  dr. Surján
László népjóléti minisztert, Balás Béla katolikus püspököt, Faragó Tibor refor-
mátus lelkészt és Lajtos Józsefet, a falu plébánosát.

Robert Larouche ismételt felszólalásában átadta a világban működő Bárka
Közösségek üdvözletét.  Korábbi felszólalásának gondolatmenetét folytatva
felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy e  közösségeket  elsősorban a  közös lelkiség
jellemzi. Ezért ünnep ez a nap az egész Bárka-család számára. A Bárka titka az,
hogy ezek az emberek,  akiket  legtöbbször kivetnek a  társadalomból,  amikor
kapcsolatba lépünk velük csodálatos értékeket mutatnak fel, amelyekkel meg-
ajándékoznak bennünket. (A francia vendégek szavait Kedl Márta és Zaykás
Ágoston fordították.)

Dr. Surján László elmondta, hogy nem a Bárka tartozik köszönettel, hanem
a kívülállók,  a  társadalom. A fogyatékosokkal  szembe kerülő  ember  először
megméri saját magát azon a mércén, amely a keresztény ember számára egyedül
létezik:  „legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes” (Mt
5,48). Ezt a mércét nem tudjuk teljesíteni, ezért valójában jelentéktelen különb-
ség van ember és ember között.  A tökéletességnek mindnyájan egyformán
híjával  vagyunk,  és  ez a  hiány sokkal nagyobb,  mint  az  a  kicsi,  amiben
egymástól különbözünk. A Bárkától elsősorban azt kell megtanulnunk, hogy
mindnyájunknak szüksége van egy bárkára. Ma Magyarországon úgy gondol-
hatjuk, lehet, hogy a bárkánk már megvan, de a bárkában, mint ott a tavon, úgy
érezzük, hogy Jézus mintha most is aludna. Kicsinyhitűek vagyunk, rángatjuk
a ruháját, hogy felkeltsük, holott megtanulhattuk volna, hogy valójában soha
nem alszik.  Nagyobb bizalommal  kellene lennünk,  mert  csak rajtunk múlik,
hogy az egész országnak megadjuk azt a hangulatot, amely a bárkára jellemző,
hogy az emberek számíthatnak egymásra. Ne mérjük össze magunkat a másik

145



emberrel, sem kicsi, sem nagy dolgokban, és így meg tudjuk teremteni a másik
emberrel való szeretetet úgy, ahogy arra szükség van.

Göncz Árpádné, a közelgő karácsonyi ünnepekkel is összekapcsolva, sokak
érzésének  adott  hangot,  amikor  megállapította,  hogy  a  Bárkába  belépve  az
embert  a  szeretet  hullámai  veszik  körül.  Ha szeretetből  segítjük  a  nálunk
gyengébbeket, mindent megteszünk, hogy kibontakozzon bennünk az a képes-
ség és az az erő, amely azután visszahat ránk és szeretetet kapunk vissza. Ebben
a munkában az ember próbára teszi saját magát is,  hogy képes-e a körülötte
élőknek ilyen szeretetet nyújtani. Azért a csodálatos munkáért, amit a Bárkában
végeznek,  az  egész  társadalom nevében kell  köszönetet  mondani.  Reméljük,
hogy egyre több ilyen közösség lesz az országban, mely a felebaráti szeretetből
az egész társadalomnak példát mutat.

Draskóczy Ildikó megköszönte a polgármester úr személyes hozzáállását a
Bárka ügyéhez és azt a sok segítséget, amelyet tőle kaptak.  Luttenberger
Gusztáv, a nagyközség polgármestere köszöntötte a Bárka lakóit és a jelenlévő-
ket.  A Bárka beilleszkedését  a  község  életébe  legjobban az mutatja,  hogy a
jelenlévők között nagy számban voltak a község polgárai is.

A közösség régebbi életét néhány diaképpel illusztrálva,  Draskóczy Ildikó
elmondta: kezdettől fogva tudatosan választották azt az utat, hogy a bárka lakói
több keresztény felekezetből jöjjenek. A közösség minden tagja saját egyházá-
ból táplálkozik, és együtt tanulja járni az egymás iránti szeretet útját. Ahogy
Krisztus mondta: „ahogyan én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” .
(Jn 13,34).

A Közösség tagjaiban közös vágyként született meg a mai hálaadó istentisz-
telet gondolata: hálát adni együtt azokért a különleges adományokért, amelyeket
közösen kaptunk. Idézte Jean Vanier szavait: „ha nem is ehetünk mindannyian
ugyanannál az eucharisztikus asztalnál, ehetünk együtt a szegények asztalánál.
»Amikor lakomát rendezel,« mondja Jézus, »a szegényeket, a bénákat, a sántá-
kat és a vakokat hívd meg, ne a barátaidat rokonaidat vagy a gazdag szomszé-
daidat«. (Lk 14, 13-15). Ha nem ihatunk együtt ugyanabból az eucharisztikus
kehelyből,  hát  ihatunk  a  keresztények  közötti  megoszlás,  és  a  szegények,  a
gyengék megvetettsége által okozott szenvedések kelyhéből”.

A hálaadó istentisztelet kezdetén a Bárka lakói a Lk 14, 12-24 evangéliumi
verseket megjelenítő, nagysikerű színművet mutattak be.

A jelenlévő püspökök homíliájuk alapjául ezt a szentírási helyet választot-
ták.  Balás Béla felhívta a figyelmet Isten túláradó szeretetére, amely szétrob-
bantja az emberi  kategóriákat.  Ez ellenkező mindazzal,  amit  jelentősnek tar-
tunk: ez nem a piacra, a versenyre, a sikerre tájolt világ. „Hívd meg a szegénye-
ket, sántákat vakokat...” Vajon jó-e ez nekik? Mi emberek ösztönösen a pénz és
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a haszon oldaláról  közelítünk meg mindent.  A szeretet  azonban életet  tud
menteni, építő, gyógyító és országmentő hatalom, amely soha nem semleges.
Kinek jó meghívni azokat, akik nem tudják viszonozni? Az Isten üzenete az,
hogy nekünk jó,  mert  a  másokkal  való  törődés  minket  tesz  alkalmassá  az
üdvözülésre. Arról semmi kétség nincsen, hogy ők üdvözülnek: soha nem volt
és  nem is  lesz  bűnük.  A bárka  gondolata  olyan  jelentős,  hogy tömegeket
megmozgató  erővé  kell  válnia  a  világegyházban.  Azért  élünk,  hogy azt  a
tengersok  szegényt,  akik  körülöttünk  vannak,  állandóan  meghívjuk  és  meg-
osszuk velük ami többletünk van, mert az nem a miénk.

Márkus Mihály püspök szavai szerint mi gyűjteni, kapni akarunk, szemben
az evangélium tanításával, amely azt mondja: fogadd be házadba az éhezőt és
oszd meg vele kenyeredet. Soha nem kapunk annyit, amennyit elégnek tarta-
nánk. Arra gondolunk, hogy ha majd olyan sok lesz, akkor adni fogunk minden-
kinek.  Most  azonban  még  nem lehet  adni  a  szegénynek,  az  idegennek,  a
menekültnek, mert nincsen. Soha nem lesz annyi, amennyiről álmodunk, a
nálunk gazdagabb nemzeteknek sincs. Ha valaki az Isten legszentebb ajándékát,
az életet anyagiakban akarja mérni, az elveszett. Sokan voltak a meghívottak,
akik hallották Isten üzenetét a szolgákon keresztül, de csak néhányan voltak,
akik meghallották. Belőlük lettek a választottak. Adja Isten, hogy mi is azok
közé tartozzunk, akik meghallják szavát.

Az istentisztelet befejezéséül közös könyörgések és énekek hangzottak el,
majd az egyik Dunaharasztiban lakó szülő köszönetet mondott azért,  hogy a
Bárka létezik. Az ünnepség a jelenlévők kötetlen beszélgetésével ért véget.

E sorok írója hálás azért,  hogy a Család Nemzetközi Évének elején részt
vehetett a magyarországi Bárka Család ünnepén. Feltűnt neki, hogy csaknem
minden hozzászóló rövidebb-hosszabb történeteket mondott el, volt, aki többet
is.  E történetek  Robert  Larouche fenti  gondolataival  csengtek egybe.  Ahogy
fogalmazta: „szeretnénk megtalálni azt a gyöngyszemet, amely el van rejtve
ezekben az emberekben, és nekünk fontos az, hogy megtaláljuk”.

A történetek arról a beszélő által már sokszor megélt, de mindig az újdonság
erejével ható élményről szóltak, hogy ezekben az emberekben mennyi jóság és
szeretet van, és milyen sokat lehet tőlük tanulni. A történetek természetesen nem
bizonygatni kívánták ezt az élményt, amelynek voltaképpen bárki részese lehet,
aki szeretettel fordul e személyek felé. A kívülállóknak, a társadalomnak azon-
ban nagy szüksége van arra, hogy ezekről az élményekről hiteles személyek
újra meg újra beszámoljanak.

Dr. Buday József
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