
Börtönlelkészekkel
Krisztus követői arra kapnak meghívást, hogy különös figyelemmel törődje-
nek a bajbajutottakkal, a társadalom peremére szorultakkal, így a betegekkel,
a szegényekkel, a menekültekkel, lehetőleg mindazokkal, akik valamilyen mó-
don segítségre szorulnak életük egy válsághelyzetében vagy akár egész életük
folyamán. Így alakult ki és intézményesült a lelkipásztori szolgálat egy sajá-
tos ága, az elítéltek, a fogvatartottak körében végzett börtönpasztoráció. Az aláb-
biakban azt a beszélgetést közöljük, amelyben néhány gyakorló lelkipásztort
kérdeztünk szolgálatukról: Butsy Lajos (katolikus, Sopronkőhida), Erdélyi Csa-
ba (evangélikus, Budapest), Mészáros István (katolikus, Kalocsa), Takács Pé-
ter (katolikus, Márianosztra), Vári Krisztina (evangélikus, Budapest).

ECS A lelkiismereti- és vallásszabadság szellemében a fogvatartot-
tak befogadásukkor tájékoztatást kapnak a vallásgyakorlásról, a cso-
portokban való részvétel feltételeiről és módjáról. Ezt követően írás-
ban jelezhetik az igényeiket, amelyek így eljutnak a lelkészhez.
BL Egy részük előzetes letartóztatásban van itt. Kettős érzés tölti el
őket: egyrészt a bizonytalanság, másrészt a bizakodás, hogy enyhe
ítéletet kapnak. Ők külön körleten vannak elhelyezve. Vannak, akik
más intézetből kerülnek ide, ők már töltik a büntetésüket. Nekik is-
merős a környezet. Hetente ötször vagyok a börtönben, akarva-aka-
ratlanul is látnak. Társaiktól és a nevelőktől is informálódnak, hogy
milyen lehetőségek vannak a vallás gyakorlására.
VK Az újonnan jötteket hatalmas lehetőségnek tartom, mindenki más
háttérrel érkezik, színesítik a közösséget. Főleg a nők kíváncsiak az
újonnan érkezőkre. Az elítéltekkel hosszabb idői intervallumban fog-
lalkozhatunk, a letartóztatottaknál nagy a fluktuáció. Működnek az
elkülönítési szabályok, a fiatalkorúakat elválasztják a felnőttektől,
a betegeket az egészségesektől. A vallásgyakorlás különleges pozí-
ció: itt nincs elkülönítés, így aztán sokféle ember kerül egy közös-
ségbe. Az elítélteknél állandó, dinamikusan fejlődő közösségeink van-
nak. Többnyire ők maguk invitálják a zárkatársaikat, ez a legjobb
misszió: egyik hozza a másikat.

TP Hozzánk legalább az elsőfokú ítélet után kerülnek a fogvatartottak,
de a többségük már jogerős ítélettel, esetleg máshol eltöltött évek után
érkezik. A múlttal való szembenézés az ő esetükben már megtörtént,
így ezzel viszonylag kevés dolgom van. Személy szerint sosem kér-
dezem őket a bűncselekményükről, inkább a Jézus Krisztusban adott
keresztény ideált próbálom felmutatni előttük, ebből indirekt mó-
don fakad bizonyos esetekben a bűn belátása és megbánása.
MIAz egyéni beszélgetések során én sem faggatom őket elkövetett bűn-
cselekményeikről. Ha beszélnek róla, azt nagyra értékelem és a biza-
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Több éve végzik ezt a
szolgálatot, ilyenkor
gyakran az elítéltek
számítanak „újonnan
jöttnek”. Hogyan ér-
keznek meg? Hogyan
kerülnek velük kap-
csolatba?
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előzetes letartóztatás-
ban lévők hogyan néz-
nek szembe a múltjuk-
kal, az általuk elkövetett
bűncselekményekkel?
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lom komoly jelének tartom. Vannak bűncselekmény típusok, amelyekről
egymás között sem beszélnek, mert félnek az esetleges atrocitásoktól.
VK Nem foglalkozom vele — legalábbis eleinte —, hogy őszintén be-
szél-e. Ha becsap, akkor is magát csapja be. Van, amikor ezt hagyom.
Nem konfrontálok, akármekkora hazugságot mond is. Hátha használ
neki, hogy azt hiszi: valaki elhiszi azt, amit mond. Hagyom becsapni
magam, de csak egy határig. Idővel aztán szembesítem önmagával, még
ha rosszul esik is. Egyszerűbb a nyilvánvalóan rosszakkal foglalkoz-
ni, mint akik titkolják a rosszaságukat. Hiszen mindnyájan vétkeztünk,
ilyen vagy olyan formában. Ebben egyek vagyunk.
ECS Annyi „bűntelen” emberrel, mint a börtönben, sehol nem talál-
kozik az ember. Sokuk gondolkodását segíteni kell abban, hogy helyesen
lássák az életüket, a helyzetüket, a múltjukat — csak így van esélyük
arra, hogy a jövőjüket is helyesen ismerjék fel. Vannak, akik nem is ér-
tik, hogy miért jelent a társadalom szempontjából problémát, amit tet-
tek. Olyanok is vannak, akik tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy
amit elkövettek, azért büntetés jár, de ezzel együtt tudnak élni: számukra
ez nem probléma. Azonban mindenkinek látni kell azt is, hogy a Bűn-
tető Törvénykönyv „bűncselekmény” fogalma nem azonos a Szentírás
„bűn” fogalmával. A börtönön kívüli világban sokan megütköznek raj-
ta, ha kimondom: nemcsak a börtönben vannak bűnösök, hanem pél-
dául a templomok is bűnös emberekkel vannak tele. Innen közelítve
tudunk segíteni a fogvatartottaknak, hogy reálisan lássák magukat. De
innen közelítve talán mindenki másként tud tekinteni azokra az em-
berekre, akik egy adott helyzetben nem tudtak helyes döntést hozni.

TP A közvetlen környezet, a család minden esetben része annak a tör-
ténésnek, amit én bűneseménynek szoktam nevezni. Bár az igaz ság-
szolgáltatás csak a tettel (bűncselekmény) foglalkozik, én úgy vélem,
ez inkább csak a tünete valaminek. A statisztikák azt mutatják, hogy
az elítéltek többsége a szegény régiókban élő, hátrányos helyzetű, gyak-
ran generációk óta terhelt családokból érkeznek, de a kép ennél sok-
kal színesebb. A visszaesők pedig arra figyelmeztetnek, hogy igenis van-
nak — csúnya ezt kimondani — javíthatatlanok, akiknek életmódjává
vált a bűnözés.
BL Nagyon sok a rendezetlen családból érkező: elvált szülők, alko-
holizálók, lopásból élők, drogosok. Sokan intézetben nőttek fel, nem
tapasztalták meg a szülői szeretetet, onnan kikerülve váltak bűnö-
zőkké. Van, akinek nincs hova visszamennie, van, aki a bűnös kör-
nyezet miatt nem akar hazamenni. Van, aki jól érzi magát a börtönben:
biztos szállása, étele van, gondolkodnak helyette.
MI Többen közülük visszaesők vagy különösen visszaesők. Néha azt
gondolom, hogy van, aki nem is akar igazán szabadulni; a „börtönben
van otthon”.
ECS Vannak olyan hátterű fogvatartottak, ahol a bűnelkövetés csa-
ládi tradícióként, akár mikro-társadalmi normaként jelenik meg. És
vannak olyan fogvatartottak is, akik átlagos vagy magasabbra po-
zícionálható környezetből érkeznek, ahol soha senki nem volt érin-
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tett — legfeljebb áldozatként — valamilyen bűncselekmény elkö-
vetésében. 

TP Sokszor megfogalmazzák, hogy a börtönben nem a rezsim a ne-
héz, hanem a többi rab. A szabályokat csak be kell tartani, és alap-
vetően nem betarthatatlanok, még ha néha érthetetlenek és papír-
szagúak is. Az ember nem mutatkozhat gyengének ezen a helyen,
el kell fogadnia az informális törvényeket is. Aki egyiket vagy má-
sikat nem képes követni, annak mindig problémája lesz. A jó elítélt
az, aki nincs szem előtt. Ezt egyesek szabálykövetéssel, konformiz-
mussal igyekeznek elérni a büntetés-végrehajtás jogszabályi kör-
nyezete által kínált kedvezmények érdekében, mások belemerülnek
az informális rendszerbe, és abban próbálnak eltűnni.
MI Az újak egymástól gyorsan begyűjtik az információkat, amelyek
birtokában eligazodnak a házban: kitől mit várhatnak, hogyan kap-
hatnak könnyebben jutalmat, mire vigyázzanak. Ennek megfelelő-
en rövid idő alatt társaságuk is lesz, zárkán belül és azon kívül. Jól
körülírható rétegek alakulnak ki, kik az iskolázottabbak, kik az ala-
csonyabb körülmények közül valók, kisstílű bűnözők és így tovább.
VK Az a legnagyobb segítség, amit szolgálatunkkal nyújthatunk, hogy
felkínálunk számukra, pontosabban felépítünk velük egy másik fajta
közösséget. Közösségben tanulunk meg hinni, a Lélek által épített kö-
zösségben fejlődik az ember. Sok jó történik ilyenkor. Úgy akarunk élni,
ahogy Jézus meghívta a tanítványait: követjük, tanulunk és szeretünk.
Ha bekerülnek ebbe a vonzásba, kevésbé érzik magukat elveszettnek.

BL Alapfeladatom a különböző felekezetek szolgálatának koordinálá-
sa. Aki lelki segítséget kér, megkérdezem, melyik felekezethez tartozik.
Jelzem a lelkészének. Aki katolikus, azzal elbeszélgetek. Amennyiben
ismeri az egyház elvárásait, volt elsőáldozó, bérmálkozó, misekártyát
adok neki. Ha nem, hitoktatásra hívom, ahol megismerheti a szentmise
részeit, a szentségeket, parancsokat. Kereszteletlen is jelentkezhet.
MI Egyéni és közösségi vallási foglalkozásokat tartok, ezek helyszíne
a kápolna. A közösségi foglalkozások (hittan, énekkar stb.) hét végén
vannak, mert a fogvatartottak többsége ekkor tud részt venni rajta. Min-
den vallási rendezvényt én koordinálok. Egy hónapra elosztottuk a rend-
szeresen hozzánk érkező vallási közösségek képviselőit, így minden-
kinek havonta egy alkalommal másfél órában van lehetősége a
fogvatartottakkal találkozni, szombat délelőtt.
TP A börtönlelkész egyik nagy ajándéka a szabad mozgás. Nem va-
gyunk beszorítva a kápolna falai közé, hanem keresztül-kasul be-
járhatjuk az intézetet. Ennek során találkozhatunk a munkájukat vég-
ző, szabadidejüket töltő, ügyintézésre váró elítéltekkel. Beülhetünk
a zárkákba beszélgetni, imádkozni. A folyosón megszólíthatnak olya-
nok is, akik maguktól sosem jönnének el hozzánk. Az én irodám azon
a folyosórészen van, ahol a meghallgatói iroda is. Itt zajlanak a hi-
vatalos események. Ilyenkor gyakran nyitva hagyom az ajtómat, hogy
be tudjon jönni az, aki szeretne egy biztató, vigasztaló szót vagy ál-
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dást. Ha valahová megyek és az elítéltek ott sorakoznak, sosem tá-
vozom úgy, hogy ne váltsak velük pár szót — azokkal is, akiket egyéb-
ként nem ismerek (a humor nagyon jó eszköz ilyenkor).
ECS Ahogyan minden lelkészi szolgálatban, itt is nagyon sok múlik
a szolgálatot végző kreativitásán. A csoportos, közösségi találkozásokon
túl nagy a hangsúly a négyszemközti beszélgetéseken. A rendszeres
istentiszteletek, szentmisék mellett jó, ha vannak olyan programok,
amelyek a fogvatartottak aktivitására építenek. Különösen fontosnak
tartom, hogy egy (börtön)lelkész minden adottságát használja, alkal -
mazza a szolgálatában — nyilván mindent a megfelelő helyzetben és
mértékben.
VK Rendszeresen kilépek a tradicionális lelkész szerepből. Tartok más-
féle foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket, csinálunk kulturá-
lis programokat is. Például önsegítő csoportot vezetek. Ide csak bizalmi
alapon lehet bekerülni, hiszen a legőszintébb titkaikat, személyes dol-
gaikat is elmondják. A tagok hoznak elő problémákat, mindenki hoz-
zászólhat, megnyílhat. Tanulják a beszélgetés kultúráját, önmaguk meg-
ismerését, hiszen nem könnyű közösségben személyes dolgokról
beszélni. Igazi lelkipásztori beszélgetések valósulnak meg ezeken a cso-
portfoglalkozásokon. A többi csoportos beszélgetés nyitott, interaktív:
a bibliaórák, liturgikus csoportok, a nekik szóló igehirdetés, igema-
gyarázat, ahol nagyon figyelek a személyes életkérdéseikre, hogy meg-
érezzék: „Igen, ez rólunk szólt”. — Talán meglepő, hogy még egy „nem-
vallásos” foglalkozást is vezetek: hetente kétszer tornázunk, egyszer
a börtönkápolnában, nagyobb körben pedig a börtön sétaudvarán. Fon-
tos a fizikai aktivitás, velük együtt tornázom én is. Tudják jól: sporto-
lás közben is a lelkészük vagyok. A torna vége mindig elcsendesülés.
Lelkészkollégám pedig énekkart vezet, hetente próbálnak. Igyekszünk
így is növelni a közösségi élet összetartó erejét, aztán sok mindent be-
emelünk a vallásgyakorlásba is, hogy segítsünk embernek maradni.

BL Az egyéni beszélgetést mindig a gyermekkorral kezdem. Sok min-
den érthetővé válik a múlt ismerete által. Először bizalmatlanok, má-
sodszor már nyíltabbak. Az igazság a harmadik beszélgetéskor szokott
kiderülni. Sohasem kérdezem meg, mit követett el. Még azt sem, hány
évet kapott. Akkor mondja el, ha jónak látja. Ennél fontosabb, hogy
hány osztályt végzett, mi szeretne lenni, van-e kapcsolattartása, mikor
szabadul. Előre tekintünk. A beszélgetés külön szobában történik idő-
határ nélkül. Van, amikor két óráig is eltart. Vannak, akikkel hetente be-
szélgetek (súlyos ítéletet kapott, családi gondok, gyász feldolgozása, ön-
gyilkossági gondolata van). A fogvatartottak tíz százalékával kerülök
kapcsolatba. Hosszú folyamat a gondolkodásuk átalakítása. Évente egy-
két komoly megtérő van, akinek az élete megváltozik. A gyengülő, il-
letve megszakadó családi kapcsolatok után rájönnek, hogy egyedüli biz-
tos pont az életükben Jézus. Én hozzá vezetem el őket. Bátorítom a
személyes imára, Biblia-olvasásra, a misén való részvételre.
MI Az egyéni beszélgetések hét közben zajlanak. A zárkából a ká-
polnába vagy a lelkészi irodába megyünk, ahol négyszemközt tu-
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dunk beszélgetni. Vannak, akik rendszeresen igénylik a személyes
találkozást, vannak, akik csak akkor, ha szükségük van valamire, vagy
problémájuk van.
TPAkik kérik, hogy hallgassam meg őket, a leggyakrabban családi prob-
lémáikkal keresnek meg, vagy csak a panaszukat, fájdalmukat szeretnék
megosztani valakivel — a börtönben nagyon-nagyon ritka a barátság.
Egyéni beszélgetés keretében történik a szentségi felkészítés is.
VK Eltart egy darabig, mire szót értünk egymással, mire a kommuni-
kációs szakadékok megszűnnek. Meg kellett tanulnom az ő nyelvükön
beszélni, az ő gondolatvilágukba belehelyezkedni. Ez az igazi
inkulturáció. Fontos az is, hogy nem maradhatok velük közömbös, egész
lényemmel nyitottnak kell lennem számukra, befogadni őket gondja-
ikkal, fájdalmaikkal együtt. Ez persze sok energiát vesz igénybe, viszont
sokszorosan megtérül abban, ahogy látom az erősödésüket a Lélekben.
ECS A fogvatartott a börtönben nem bízik senkiben: a felügyeletben
azért, mert mindketten a másik oldalon lévőnek gondolják egymást,
a fogvatartott társakban pedig azért, mert egy ilyen bizalmi kapcso-
lattal való visszaélés nemcsak magára a „bízó” fogvatartottra, de a leg-
több esetben a szabad életben rá váró szeretteire is negatív hatással,
veszéllyel lehet. A bizalom megélésére kiválóan alkalmas lehet a lel-
késszel való beszélgetés, akinek — felekezeti hovatartozásától füg-
getlenül — titoktartási kötelezettsége van. Ha nemcsak a szavak szint-
jén hallja ezt a fogvatartott, hanem a lelkész ennél mélyebb (vagy éppen
magasabb) szintekre tudja terelni a beszélgetést, olyan őszinte szem-
benézés jöhet létre a fogvatartottban a saját életére vonatkozóan, ami
segíti őt elindítani a változás útján.

BL 72 főt befogadó kápolnánk van, ahol jelen van Jézus az Oltári-
szent ségben. Minden vasárnap van szentmise, péntekenként hit- és
erkölcsoktatás, szerdánként Biblia-olvasás. Immár harmadik éve tar-
tunk nyáron három napos Cursillót, ahol átfogó képet kapnak hi-
tünkről és keresztény feladatunkról. Családi istentiszteletek nincsenek
nálunk. Egyedül a Cursillo záró miséje után van családi beszélő.
TP Szinte minden vasárnap van szentmise az intézetben, mert vala-
melyik pálos rendi pap bejön hozzánk. Bár kevés a szentáldozáshoz
járuló, de mindenkinek nagyon hiányozna az Eucharisztia, ha nem len-
ne. A kápolnánk kicsi, de otthonos, olyan, mint egy oázis a sivatag kö-
zepén. Tele van freskókkal, hogy aki belép, átérezhesse: most egy má-
sik világba lép be, kiléphet a megszokott és utált önmagából. A liturgikus
ünnepléseken szívesen vesznek részt (ez a leglátogatottabb a vallási
foglalkozások közül). Ezen kívül heti egy előadás-jellegű hittanóra van
és két imaóra. Ilyenkor egy-másfél órát vagyunk együtt. Csendes ma-
gánimádsággal kezdjük, a végén rózsa füzért, litániát imádkozunk vagy
elvégezzük a keresztutat. Van az intézetben egy keresztény könnyű-
zenei együttes is, elsődleges profiljuk nem a vasárnapi liturgikus szol-
gálat, inkább koncertanyagokat állítunk össze, amelyekkel időnként
lehetőséget kapunk, hogy kimenjünk a kegytemplomba vagy elláto-
gassunk Ipolytölgyesre a Szent Erzsébet Otthon fogyatékos lakóihoz.

Hogy zajlanak a közös -
ségi alkalmak?
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ECS Tartalmilag az történik, amit a lelkész akar/enged megtörténni.
Például egy istentisztelet vagy szentmise (ez elmondható bármely más
közösségi programra is) pontosan úgy alakulhat, ahogyan a világ bár-
mely keresztény templomában. De azt azért látni kell, hogy ebben a
helyzetben a résztvevők között gyakran többségben vannak azok, akik
semmilyen vallásgyakorlási kultúrával nem rendelkeznek.
VK Az istentiszteletek, bibliaórák mindegyikének sajátos tartalmat
adunk. Az elején megkérdezem, hogy vannak. A válaszok után csen-
det tartunk, majd igeolvasás és magyarázat következik, ami átmegy
dialógusba. Kérdeznek tőlem és egymástól, nemegyszer kötetlen be-
szélgetés alakul ki. A kijelölt másfél óra mindig rövidnek bizonyul. Any-
nyira szeretik ezeket az alkalmakat, hogy alig akarnak kimenni. Át-
élik az evangéliumi színeváltozás csodáját: „Jó nekünk itt lennünk!”
Ez az idő a fogvatartottakkal magajándékozott, áldott időszak, hálás
tevékenység nekem is.
MI A kápolnának meg kell maradnia az imádság helyének, ahol a
fogvatartottak valóban elcsendesedhetnek. Ezt sokan a zárkában nem
tudják megtenni. Minden szombaton van katolikus hittan és vasárnap
szentmise. Évente vannak, akik keresztelkednek, lesznek elsőáldo-
zók és bérmálkozók. A Cursillo is jelen van a börtön életében: már
kétszer tartottak nálunk lelkigyakorlatot. Vannak Cursillós zárkák
is, azaz ahol csak az ebbe a lelkiségbe tartozó fogvatartottak laknak.

A Cursillo szó rövid tanfolyamot jelent: három és fél napos intenzív
bevezetés a hit életébe, hívő keresztény, de nem vallásos emberek szá-
mára is. 2014 óta már közel tíz büntetés-végrehajtási intézetben került
megtartásra Cursillo, alkalmanként 8–20 fogvatartott részvételével.
A missziós munkánkat kizárólag önkéntesként végezzük, a börtön-
lelkészekkel szoros együttműködésben. A fogvatartottak felekezeti ho-
vatartozása nagyon vegyes, sokuknak csak kisgyermekkori élményeik
vannak a vallásról. A civilekkel együtt a szolgáló lelkész felekezete sze-
rint dől el, hogy inkább református vagy katolikus jelleget kap egy-egy
Cursillo. Azokkal tudunk kapcsolatba kerülni, akikben megfogalma-
zódik valamilyen belső vágy élete megváltoztatására, vagy igény Is-
ten után. Hiszen egyesek csak egy jó kis kalandot látnak ebben az ese-
ményben. Mi a fogvatartottakhoz Isten igéjét visszük a Cursillóval. Nem
vallási ismeretet, nem vallási tudást akarunk adni, hanem egy életet
átformáló élményt. A Szentlélek kiáradását minden alkalommal meg-
tapasztaljuk. Közös élményünk: mi próbáljuk Jézust közelebb vinni a
fogvatartottakhoz, de még többet kapunk tőlük. Azért, hogy ez a bel-
ső tűz és élmény ne hamvadjon, igyekszünk visszajárni a börtönök-
be. Két-három havonta egy találkozó kapcsán beszélgetéssel, egy él-
ménnyel igyekszünk feléjük fordulni, és Jézust az életükben megőrizni.

TP A börtön szerintem mindig az adott társadalom keresztmetszete.
A „bentiek” vallásossága nem különbözik a „kintiek”-étől, a magát
hívőnek vallók aránya közepes, a vallást gyakorlók aránya már jóval
kevesebb. A „templomba járók” aránya is az országos 5–10 százalék.

A börtön Cursillóról
Mohos László, világi
koordinátor küldött rö-
vid beszámolót. Hadd
idézzük őt.

Milyen szerepet ját-
szik a hit, a vallás a fog-
vatartottak életében?
A bűnelkövetők között
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Azoknak a száma, akik ténylegesen az istenhitüket akarják életük alap-
jává és legfőbb vezérelvévé tenni, természetesen sokkal kevesebb. Akik
a civil életükben hívők voltak, azok általában igénylik a lelkigondozást,
alapvetően ők alkotják a szentmisék és a hittanórák gerincét. Ezt a hi-
tet igyekszem elmélyíteni azoknál, akik engedik. Sokan elégedettek
a saját hitükkel, bár ahhoz nem volt elég erős, hogy megakadályoz-
za őket a bűncselekmény elkövetésében. A hit kapaszkodó, stabilitást,
békességet ad, a hitgyakorlás alkalmai pedig változatosságot és az izo-
lált világból (vagy legalább a zárkából) való kilépést teszik lehetővé.
Ezért az elítéltek egy jelentős része megfordul a foglalkozások vala-
melyikén, vagy igyekszik legalább egyszer beszélni egy lelkésszel. Ők
azok, akik evangelizálhatók, és belőlük kerülnek ki azok, akik döntésre
jutnak. Olyanok ők, mint a tékozló fiúk: a disznók üres vályúja mel-
lett elgondolkoznak, elhatározzák, hogy megtérnek Atyjukhoz, de az,
hogy valóban felkelnek-e és elindulnak-e, azon múlik, hogy mihez
kezdenek a szabadulás után.
VK A börtönben kicsit mindenki vallásos lesz. Akik a vallás iránt ér-
deklődnek, sokféle lehetőséget találnak. A vallás mentén indulnak el,
és ha találkoznak a börtönlelkésszel, lehetőséget kapnak arra, hogy
hitre jussanak. Megmutatom a kereszténység szépségeit, szegényen
is lehetnek gazdagok, ha megkapják az ajándékot felülről. Meggyő-
ződésem, hogy nincs reménytelen ember. Legfeljebb olyan van, akit
nem sikerül megérinteni a szolgálatunkkal. Mi sem vagyunk min-
denhatók. Esélyt kell hagynunk Isten Lelkének, hogy ő is hathasson.
Akivel találkozom, avval feladatom van, megteszem, ami tőlem te-
lik. Ha egynek, akár a legkiszolgáltatottabbnak segítettetek, mondja
Jézus, nekem tettétek. A jézusi optika mindig az irgalomra fókuszál.
A börtönben a hitnek, a reménynek, a szeretetnek különleges jelen-
tése van. Én is ajándékba kapom minden nap, és adhatom azoknak,
akik a jézusi optika értelmében számomra a legszebbek: az Isten ir-
galmára, kegyelmére szorulók. 

TP Elsősorban a jelenlétével. Amikor ott van — és ez független a sze-
mélyes karizmától —, megváltoznak a viszonyulások. A személyi ál-
lomány is másként áll az elítéltekhez, és az elítéltek is egymáshoz.
Másrészt a tanítással. Még ha a valóságban kevés emberhez jut is el
a tanítás, azoknak az életében, akikre hatással van, tényleges változást
tud létrehozni. Az elítéltek jelentős része, amikor megismeri a jézusi
életeszményt, felismeri annak ellentétességét a korábbi életvitelével
és azzal a valósággal, amelyben él. Jézus nem ezt a világot akarja épí-
teni, nem is csupán ennek a világnak egy felújított változatát, hanem
újat akar teremteni. Akik ezt megértik, már nem keresnek kibúvó-
kat és kifogásokat. Talán újra elkövetik azokat az erőszakos vagy más
szempontból nem keresztényi tetteket, amelyeket a túlélésükhöz szük-
ségesnek tartanak, de elismerik azok bűnösségét és a saját elégte-
lenségüket, hogy megfeleljenek a megismert keresztény ideálnak. Ez
olyan tapasztalatot ad nekik — pont a börtön „másmilyensége” mi-

milyen arányban van-
nak vallásos emberek?
A nem-hívők közül a
börtönben mennyien
találnak rá a hitre, „tér-
nek meg”, bűneiket fel-
ismerve és megbánva
válnak „gyakorlóvá”?

A börtönökben nehe-
zíti az életet az elzárt-
ság, az összezártság.
Mennyiben tud hoz-
zájárulni a lelkész em-
berségesebb légkör ki-
alakításához?
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att —, ami a civil életben ritkán adódik meg. Így a kegyelem, illet-
ve az arra való nyitottság valóban sokszorosára nő, egyenes arány-
ban a bűnök mértékével.
BL A börtönnek sajátos zárt világa van. Vannak íratlan szabályok, azo-
kat jó betartani. Fontos, hogy a fogvatartott ne legyen egyedül. Legyen
barátja, aki tud segíteni neki és viszont. Akik hozzám jönnek, arra bíz-
tatom őket, hogy ne bántsák egymást, ne lopják meg társukat, ne ítél-
kezzenek egymás fölött. Elég az a teher, amit el kell viselniük.
ECS Rolf Zerfass szerint: „Igét hirdetni azt jelenti: úgy juttatni szó-
hoz az Evangéliumot, hogy a hallgatókban valami megváltozhasson.”
Jó esetben (nem csak a börtönben) a lelkész olyan katalizátor lehet,
akinek a jelenléte segíti a feszültségek csökkenését. Ezt az Evangé-
lium üzenetének hiteles megszólaltatójaként teheti.

TP Minden lelkész a maga eszközeivel és lehetőségeivel él. Erre szol-
gálnak a családi szentmisék és sok más kezdeményezés, akárcsak al-
kalomadtán egy boríték vagy egy telefonfeltöltés. A kapcsolataikat el-
vesztett emberek számára a börtönlelkész személyes odafigyelése
életmentő lehet. Nagy segítséget jelent a Mécses Szeretetszolgálat le-
velező csoportja, akik — kicsiny létszámuk ellenére — felvállalják, hogy
kapcsolattartói lesznek azoknak, akikről mindenki lemondott.
ECS A személyes beszélgetéseken túl a jogszabály lehetőséget ad a
lelkész számára a fogvatartott családtagjaival való kapcsolattartás-
ra is. Gyakorlatomban ennek a személyes beszélgetéseken kívül esz-
köze a családi istentisztelet is, amelyen a fogvatartott együtt vesz részt
a családtagjaival.
BL Az a tapasztalatom, hogy leghamarabb az együtt élők kapcsola-
ta szakad meg, aztán a polgári házasságban élőké; legtovább az egy-
házi házasságban élők tartanak ki. Az édesanyák megbocsájtó képes -
sége a legnagyobb. Bátorítom a fogvatartottakat a kapcsolat ápolására.
Ne legyenek türelmetlenek, ha egy hét múlva nem érkezik válasz a
levélre, hiszen kinn rohanó élet van. Ne zúgolódjanak, ha hó végén
nem érkezik csomag, hiszen be kell osztani otthon minden forintot.
Fontos az élő kapcsolat a feltételes szabadulás elbírálásánál.

VK Sokan a vallásgyakorlást is a reintegráció részének tartják. Ez igaz
ugyan, mégis jóval több annál. Aki hitre jut, annak a mennyben is
örülnek, de itt a földön is: visszaadok egy egészséges embert a tár-
sadalomnak. A reintegráció során arra törekszünk, hogy jobb ember
kerüljön ki, mint aki bekerült.
BL Érdekes párhuzam vehető észre a börtön és a külvilág között. Pa-
nelházakban járva egyre több helyen látok rácsot, biztonsági zárakat.
Mindenütt bezárt emberek élnek. Vannak, akik magukat zárják be, van-
nak, akiket mások. Persze az egész világot nem tudjuk megváltoztatni.
De igyekszünk álláshoz juttatni a kiszabadulókat. Nálunk két olyan
cég is felvesz szabadultat, akik a börtönben munkáltatnak. De álta-
lam is lehet azonnal munkához és szálláshoz jutni a szükséges sze-
mélyes okmányokkal. Sajnos nem mindenki él ezzel a lehetőséggel,

Az elzártság következ -
tében többnyire meg-
 gyengülnek a családi
kapcsolatok — ha van-
nak/voltak ilyenek.
Hogyan tud a börtön-
lelkész segíteni abban,
hogy a fogvatartottak
egészséges személyes
kapcsolatai megma-
radjanak?

Az utóbbi években tu-
datosabban törődnek
azzal, hogy a fogva-
tartottak szabadság-
vesztésük letöltése után
hogyan tudnak reinteg -
rálódni a társadalomba.
Tud-e a börtönlelkész
segíteni abban, hogy
le gyen őket befogadó
és elfogadó közeg? Az
egyházi közösség meny-
nyi re tud segíteni?
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hanem „szabadúszó” akar lenni, ami tudjuk, hogy visszavezet a bör-
tönbe. A hívekben van bizonyos előítélet, ami érthető. A keresztény
mozgalmak, közösségek előtt itt hatalmas lehetőségek nyílnak.

TP A személyzet tagjainak többségében nagyon őszinte vágy él a tel-
jesebb életre. Szeretik, ha rájuk is odafigyelünk, az ő meghallgatásukra
is szánunk időt. Ez a terület egyre inkább a börtönlelkészi szolgálat
előterébe kerül. Nagyszerű kezdeményezés a személyi állomány éves
zarándoklata, ahol lehetőséget kapunk együtt ünnepelni. A börtön-
lelkésznek komolyan kell vennie, hogy „mindenkinek mindene legyen”
— a fogvatartottaknak és a személyi állománynak egyaránt.
MI Kollégáimmal jó a kapcsolatom, a teljes személyi állomány bi-
zalmát élvezem és ők is az enyémet. Soha nem tudtam kérni olyat,
amit meg ne tettek volna, hogy megkönnyítsék a lelkipásztori szol-
gálatomat. A személyi állomány körében számtalanszor keresztel-
tem, eskettem vagy temettem, házaiknál vendég vagyok, és ők is meg-
keresnek engem problémáikkal, vagy csak mert beszélgetni akarnak.
VK A felügyelőkkel általában jó a kapcsolatom. Mi is segítünk nekik,
adhatunk tanácsot is, van köztük, aki odafigyel ránk. Jó munkakap-
csolat alakul ki, olyan környezetben dolgozunk, ahol számíthatunk egy-
másra, kire igen, kire nem. Ahol van receptivitás, elmondom a véle-
ményem nehéz esetekben. Ők is ugyanabban a nehéz környezetben
dolgoznak, nekik is igényük, hogy valaki megértse őket. Persze azt is
megmondom, ha valami nem tetszik, például ha csak gépiesen dolgozik. 

BLAz életfogytiglanra ítéltet Jézushoz kötöm. Egyedül bele kapasz kod-
hat. Ima, Szentírás, szentmise, áldozás révén. Sűrűn beszélgetek vele.
MI Ami a „nagyítéletes” fogvatartottakat illeti: sokuknak egyetlen
reményük a jó Istenbe vetett hitük. Mérhetetlen nagy a felelősségem,
mert a papi szolgálatom gyakorlásán keresztül ezt a végtelen iste-
ni irgalmat közvetítem feléjük, ami elengedhetetlen a börtön hét-
köznapjainak túlélésében. A kápolna személyzete szinte kivétel nél-
kül életellenes bűncselekményért ül: ők orgonálnak és takarítanak,
gondozzák a virágokat és készítik elő a szentmisét vagy osztják ki
a kottákat a kápolna énekkarának.
ECS Az életfogytiglani büntetésre ítéltekkel kapcsolatban minden-
kinek nehéz a motivációs eszközök megtalálása. Lelkészi szempontból
talán mégsem ez a helyzet. Pontosabban nem más, mint másokkal
— nem csak a börtönben. A büntetés-végrehajtás szembesíti a fog-
vatartottakat tetteik földi következményeivel. Az irgalmas Isten vi-
gasztalása csak azokat éri el, a kegyelem csodája csak azok számá-
ra valóság, akik tudják, hogy bűnösök.

TP A legtöbbünkről elmondható, hogy nem választottuk, hanem kap-
tuk a szolgálatot. 2008-ban az akkori pálos plébános felhívott, hogy
nem szeretnék-e börtönlelkész lenni. Akkor ért véget a megbízásom
óraadó hitoktatóként, elvállaltam és a családommal együtt Mária-
nosztrára költöztünk. Nagyon örülök annak, hogy itt igazi lelki-

A felügyelők is a bör-
tönök zárt világában
élnek. Tudnak-e a bör-
tönlelkészek nekik is
segíteni életükben és
emberségük megtar-
tásában?

Az életfogytiglanra
ítélteknek hogyan le-
het segíteni kilátástalan
jövőképük enyhítésé-
ben? Eljut-e hozzájuk
a feltámadás, az irgal-
mas Isten vigasztalása?

Miért választották ezt
a hivatást? Mennyire
teljesedik ki munká-
jukban lelkipásztori
küldetésük? Milyen
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pásztori szolgálatot végezhetek. Mindig meghat az az éhség, ami-
vel bent találkozom, és mindig érzem, mennyire kevés az, amit adni
tudok nekik. Sok ember hitének megszületésénél bábáskodtam, so-
kakat kísértem barátként és testvérként az útjukon. Ők jönnek-men-
nek, előbb vagy utóbb mind elhagyják az intézetet. A legtöbbjükről
sosem hallok többet, hiszen igyekeznek elfelejteni az itt töltött időt,
és még ha sokat jelentett is nekik a velem való kapcsolat, én az éle-
tüknek ahhoz az időszakához tartozom, amivel szakítani akarnak.
Akiknek pedig nem sikerül odakint talpra állni és visszakerülnek,
azokat úgy fogadom, hogy érezzék, semmi sincs veszve, tőlem és az
Uramtól mindig új esélyt kapnak.
VK A büntetés-végrehajtási szolgálatot nem én választottam, hanem
ajándékba kaptam, és ezzel együtt azokat a lelkeket is, akik között
szolgálhatok. A hétköznapi munkám hihetetlenül érdekes és válto-
zatos. Minden nap egy új kihívás, sose tudjuk pontosan, hogy ép-
pen a napi szolgálati feladatok végrehajtása során milyen hatások
érnek bennünket. Ebben a szolgálati ágban nem lehet elkényelme-
sedni, nem válhat rutinszerűvé a lelkészi tevékenység. Lelkészi szol-
gálatunkban mi is változunk, alakulunk, mert ez a közeg minden-
kire hatással van. A lelkész személyes keresztény hitének itt van
jelentősége.
ECS Egyetemi éveim idején egy börtönmissziós csoporttal kerestünk
fel egy büntetés-végrehajtási intézetet. Amikor kijöttünk, azt mond-
tam: én ilyen helyre soha többé nem megyek. Másfél évtizeddel ké-
sőbb a püspököm — elődöm nyugdíjba vonulása miatt — rám bízta
ezt a szolgálatot. Nem fogadtam örömmel, de már az első napokban
éreztem, hogy a helyemen vagyok. Természetesen ez a helyszín kü-
lönbözik minden mástól. Vannak speciális szempontok. Ezeket az em-
ber megismeri, megtanulja, alkalmazkodik hozzájuk. A körülmények
nyújtotta lehetőségeket megkeresve végzi a rábízott szolgálatot.
Ahogyan mindenhol, itt is vannak örömre, hálára okot adó ajándé-
kok, és vannak kihívások, próbák is, amelyeket meg kell oldani. Min-
den nap örömmel „vonulok be”, mert Isten kegyelméből minden nap
„szabadulok”.
BL Újmisés jelmondatom: Elküldött az Úr, hogy örömhírt vigyek a
szegényeknek és szabadulást hirdessek a foglyoknak! (Lk 4,18.) Ak-
kor nem gondoltam, hogy számon kéri tőlem az Úr. Öt évig voltam
Kárpátalján misszióban, utána helyezett a püspök Sopronkőhidára.
Nem én választottam a börtönpasztorációt, de szeretem a kihívásokat.
Több munkám és örömöm van a börtönben, mint híveim körében.
Elődöm annyit üzent: Szeresd őket! Ezt próbálom megélni, és meg-
érzik, ha valaki szereti őket. Sokan szenvednek közülük szeretethi-
ányban. Örömömet lelem a szentség kiszolgáltatásokban, az őszin-
te megtérések megtapasztalásában, a szabadultak talpra állásában,
a pozitív visszajelzésekben.

örömöket, kegyelmeket
élnek át szolgálatuk-
ban? És megfordítva:
Hogyan élik meg a ku-
darcokat? Hogyan tud-
ják elkerülni a kiégést?
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