
T Á R C Z A 

B e l m i s s i ó i l e v e l e k . 
(A rabsegélyző-egyletek.) 

Legutóbbi levelemet „a fogháztársaságok" czim alatt írtam, 
de most, ugyanazt a tárgyat fejtegetve tovább, „rabsegélyző-
egyletek* czimet adok annak, és pedig azért, mert itt már hazai 
viszonyainkra is tekintettel fogok lenni, és hazánkban e tár-
saságokat mindig csak az utóbbi néven nevezik. 

Mint a keresztyén kultura, mint a keresztyénség lelkére 
támaszkodó vallás és emberszeretet hatalmas vívmánya áll az 
én lelki szemeim előtt ez egyletek létezése és munkája. Fry 
Erzsébet, a nagy angol quáker asszony, éppén a fogházakban 
gyötrődő lelkekért yaló szent buzgalmában ejté ki emez örök-
szép szavakat: „Charity to the soul is the soul of charity" 
= „a lélek szeretetében áll a szüretet lelke*. 

Egy magasrangú német főúr, von Schoenaich-Carolath 
Emil herczeg, „A szabadonbocsátott foglyokat gondozó német 
segélyegylet" nagyválasztmányának tagja, vEgy laikm gondo-
láim a foglyok gondozásáról* czim alatt egy lelkes, meleg 
hangon írt füzetet adott ki, melyből néhány gondolatot ezen-
nel átveszünk. 

„Oldalt a városoktól, melyekben az ezerhangú életküzde-
lem moraja hangzik, emelkednek a masszív, téglavörös szinü 
czellafogházak hosszúra nyúlt falai. Ott élnek tompultságban, 
gyűlölködésben, Istennel való haragban, csirázni kezdő őrület-
Den, de bűnbánatban és töredelemben igen ritkán, a foglyok 
százai. Ne kérdezzük, hogy abból a szenvedésből, melyet a 
sötét, a rideg épülettömbök rejtegetnek, mennyi része van a 
saját véteknek, hanem állapodjunk meg abban, hogy közös 
adósságról van itt szó, mert mi emberek szavatosok vagyunk 
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egymásért. Bizonyos dolog az, hogy minden fogház kapuja 
fölött ennek a felírásnak kellene állania: „A bún az emberek 
romlása", vagy ennek: „Istennek malmai lassan, de biztosan 
őrölnek", — de, fájdalom, a sötét kapu fölött, bár emberi 
szemnek láthatatlanul, valamely egészen más felírás van, mely 
a bennlakók legtöbbjére nézve lezúzólag, könyörtelenül hat: 
„Kik ide beléptek, mondjatok le minden reményről".. . . 
A magános zárkában, a hosszú, álmatlan éjszakákon a lágyabb, 
jobb természeteknél bűnbánat és kétségbeesés, a feleség és 
a gyermek utáni vágyakozás sokszoros hatalommal lép föl. 
És ez emészti az életet, és ez gyöngíti azt a kezet, melynek 
gyapjút kell tépnie, és ez a kosárfonásnál összeszorítja a mellet. 
A nem-kielégítőleg végzett munka a szűkös, grammokig kimért 
eledel megvonásával jár. Úgy látszik, mintha e legyöngült 
embereket éhező kúrával akarnák erőhöz jut tatni . . . A bete-
geket, kiknek baját nem ismerték föl kellő időben, nehéz 
fegyelmi büntetések alá vetik. Sok foglyon aztán megkönyörül 
a gyors lefolyású aszkór. Másokat meg annyira eltompít a 
folyton egyforma foglalkozás, hogy az idő fogalma egészen 
kirepül gondolatuk világából . . . A könnyebb bűnösöket egybe-
zárják nagy gonosztevőkkel, kik dicsekednek a maguk javít-
hatatlanságával, s kiknek örömére szolgál az, ha a még 
romlatlan lelkeket a maguk moráljának mélyeire vonhat-
ják alá." 

Ilynemű részletes fejtegetések után a német herczeg 
még ezeket mondja: „A büntetésnek nem kell a bosszúállás 
jellegét hordoznia nvagán. Javításra, gyógyításra kell annak 
törnie; a szabadsággal együtt nem szabad annak az egész-
séget is elvennie, s a társadalom részére ne egy lelkileg és 
testileg összetört individuumot, hanem egy, visszaesések, az 
életküzdelem hullámverése ellen megerősített embert adjon 
az vissza . . . A keresztyénség nevében megállást és vissza-
fordulást kell itt parancsolni. Ezer nyelvnek kell fölharsannia, 
mely mind reformért kiáltson. Emberietlen dolog úgy hajtani 
végre a büntetést, hogy az, a helyett hogy nevelne és erősí-
tene, még inkább kárt okoz". 

Majd azt mondja el a füzet írója, hogy a szabadon 
bocsátott foglyokkal, kik közül többen, a mennyire ezt emberi 
szem láthatja, teljesen megjavulva hagyták el a fogházat, 
mily ridegen bánik a német társadalom jórésze, s nem fogad-
ván fel óhajtott és keresett munkára, könyörtelenül vissza-
taszítja a bún útjára. 

Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok, a minőket ez a 
német herczeg leír, indították már a humanitás egyes barátait, 
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úgy a művelt külföldön, mint hazánkban is a rabsegélyzö-egy-
letek felállítására. 

Nagy keresztyén munka ez, a melynek értékét csak azok 
kicsinyelhetik, kik fogházat belülről még sohasem láttak, a 
kiknek az abban folyó életről távoli fogalmuk sincsen. Minden 
ott járatos ember tudja, hogy a fogházi élet mennyire meg-
szűri az illetőket: a szelídet, a jámbort sokszor elvadítja, a 
béketűrő lelket zúgolódóvá, az eröset gyöngévé teszi. Az embert 
a maga eredeti lényegéből teljesen kiforgatja. Ez egyletek 
tehát mindenekelőtt a lélekgondozás fönséges nagy munkáját 
tartoznak végezni. 

Hogy mit tekintenek ma a rabsegélyző egyletek czélja 
gyanánt, arra jó feleletét találunk az általunk keletkezésében 
és eddigi fejlődésében részletesen ismertetett *Rajna-weszt-
fáliai börtöntársulat* alapszabályainak következőleg hangzó 
2. és 3. §-aiban: 

„2. §. Czélja az államtörvényekkel egybehangzólag elő-
mozdítani a rajnai tartományban és Wesztfáliában levő fog-
házakban letartóztatottak erkölcsi javulását, és pedig úgy 
fogságuk ideje alatt, mint szabadon bocsáttatásuk után, az 
által, hogy mellőzni akar minden rájuk ható káros és szapo-
rítani törekszik minden javukra szolgáló jótékony behátást. 

3. §. E végből kötelességének tartja, hogy 
1. szükség esetén, az egyházi hatóságok megkérdezésé-

vel s az állami magasabb hatóságok által való megerősítés 
után a fogházakban mindkét keresztyén (protestáns és a római 
katholikus) felekezetből való foglyok részére saját házi lel-
készek beállításáról gondoskodjék és azokat díjazza; 

2. a foglyok osztályozását előmozdítsa, s az által, vala-
mint azzal, hogy 

3. az illető felekezetekhez tartozó fogházi lelkészek 
közvetítésével a Szentírást és más hasznos ós vallásos köny-
veket a foglyok kezébe adjon s ezeket jótékonyan képezze 
és lelkileg foglalkoztassa; 

4. a fogság ideje alatt testi foglalkoztatást adván, a 
hol az szükséges, segítőkezet nyújtson; 

5. a szabadon bocsátottaknak előre tisztességes kereset-
forrásokat nyisson, és őket megfelelő viszonyok közé helyezze, 
hogy ez által, valamint egyes, keresztyén érzelmű egyének 
felügyelete által őket az új bűnökbeeséstől megóvja; 

6. a bűnök és vétkek elleni küzdelem és megóvás egye-
temes érvényű feladatában közreműködjék." 

A fentebbi alapszabályok pontjai közt nem látjuk külö-
nösebben kitüntetve azt, hogy a „Rajna-wesztfáliai börtön-
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társulat* a letartóztatásban levő foglyok családait is segé-
lyezné, de ha átnézzük kezünkben levő, 79-ik évi, 210 lapra 
terjedő hatalmas jelentését, látjuk, hogy e társulat erre a mun-
kára is nagyon nagy súlyt helyez. 

Határozottan kifejezi az egylet ily czélját is a „szász-
országi és anhalti börtöntársulata alapszabálya, mikor azt 
mondja, hogy e társulatnak czélja „minden, működésének 
területén már meglevő, vagy még ezután létesítendő, a fog-
lyok és szabadon bocsátottak és ezek családjainak gondozására 
irányuló tevékenységet, minden vallásfelekezeti különbségre 
való tekintet nélkül, kiegészíteni és előmozdítani, és a bűntől 
s vétektől való megóvásra tekintő minden törekvést támogatni". 

Vessünk egy pillantást túl az Atlanti-óczeánon a „New-
yorki fogháztársulatu utolsó, 61-ik évi jelentésébe is, melynek 
1846 május 9-én Newyork állam szenátusa által megerősített 
alapszabályainak I. artikulusa így hangzik: 

„A társulat czéljai ezek legyenek: 
1. a foglyok állapotának javítása, akár vizsgálati, akár 

végleg elitéltek legyenek azok, vagy akár mint tanúk tartas-
sanak őrizet alatt; 

2. a fogházi fegyelem és foglyok gondozásának javítása, 
úgy egyes városokban, mint kerületekben és államokban is; 

3. megjavult foglyok szabadon bocsáttatása után ezek 
támogatása és buzdítása az által, hogy segélyt nyújt nekik a 
tisztességes megélhetés eszközeinek megszerezhetésére, és 
támogatja őket javulási törekvéseikben". 

Lássuk már, hogy a foglyok gondozásának, tehát anyagi 
és lelki segélyezésének munkáját milyen eszközök igénybe-
vételével végezik az egyletek? 

Eszközei ennek: 
1. a rendszeresen tartott istentiszteletek. Az állami fel-

sőség ma már úgy hazánkban, mint a müveit külföld minden 
részében gondoskodik arról, hogy a fegyházakban és nagyobb 
börtönökben, külön csak e czélra, folytonos szolgálati köte-
leztetéssel beállított rendes lelkészek, a törvényszéki fog-
házakban pedig például a gyülekezeti lelkészek, vagy lel-
készjellegü helybeli egyének vagy minden vasárnap, vagy 
időközönként, de mindenesetre tartsanak a letartóztatottak, 
az immár elítélt foglyok számára istentiszteleteket. Minden 
ilyen lelkésznek, ha ugyan érti a maga dolgát, tapasztalnia 
kell, hogy mily nehéz epekedéssel várják az ő szerencsétlen 
hallgatói a váltság, a szabadság evangéliuma hirdettetésének 
óráját, hogy mily buzgó odaadással énekelnek, imádkoznak, 
s lesik a hirdetett ige szavait! Itt láthatja meg a lélekbúvár 
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legjobban, mily igaz az a tétel, hogy szerencsétlenségének 
bánatos óráiban a bűnös ember lelke könnyen megtörik, és 
kész Istenének trónja elé járulni, kiről, míg a világ forgata-
gában élt, oly igen nagyon megfeledkezett. 

2. A magán lelkigondozás. Fölséges tér nyílik meg itt 
a lelkipásztor előtt; hiszen az a bűnös olyan szavakat, a 
magábatérités, a bűnbánatra, töredelemre hivás, és sorsába 
való benyugtatás szavait talán sohasem hallhatta, a büntető 
intézetben senkitől nem hallja, a -minők lelkipásztora ajkairól 
szállanak ő hozzá. Ha mostani szomorú sorsának képében 
eszébe juttatjuk elvesztett szabadságát, esetleg azokat, kiket 
elhagyott: feleségét, gyermekeit, kikre bűnével és büntetésével 
szégyent hozott: a sajgó fájdalom, az emésztő bánat, s ezzel 
bűnei megbánásának érzelmét költjük fel szivében, javulásra 
inditjuk őt, s lelke segélyezésének Isten-áldotta munkáját 
végezzük. 

3. A fegyházi iskola. Fontos munkát végeznek a fegy-
házi iskolák, ha tudjuk, hogy mily nagy számát teszik ki az 
elitélteknek a teljes analfabéták, a kiken tehát ugyancsak 
beteljesedett a bibliai mondás: „elvész a nép, mely tudomány 
nélkül való". Rendszeres menetű iskoláztatásról természetesen 
szó sem lehet ott, hol folyton új és új elemekkel szaporodik 
a tanítványok serege, s hol időközben is, ha megnyílik az 
illető előtt a fogház ajtaja, az iskola ajtaja meg örökre bezárul: 
és mégis ez iskolák, igen sok esetben hatalmas sikerrel mun-
kálnak egy-egy hosszabb időre ítélt, s magát a fogházban 
megemberelt egyén szellemi és így lelki életében is, kik a 
mindjárt említendő könyvtári könyvek igénybevételével is 
sokkal többet megtanulnak fogságuk ideje alatt, mint a meny-
nyit a fogházi iskola nekiek a vallás, az írás, olvasás, számolás, 
anyanyelv, éneklés és egyes közhasznú ismeretek megtanítása 
által nyújtani képes. 

4. Könyvtár. A foglyok szellemi képzésének, s így köz-
vetve való javításának munkájában megbecsülhetetlen szol-
gálatot teljesít a könyvtár, a melyben a megfelelő számú 
Bibliákon, énekes- és imádságoskönyveken kivül a legkülön-
bözőbb építő, oktató és szórakoztató tartalmú könyvek talál-
hatók. E könyvtár rendesen a fogházi lelkész felügyelete alatt 
áll, a ki gondoskodik arról, hogy a munkaszünetek idején, 
különösen pedig ünnep- és vasárnapokon minden, az után 
vágyakozó fogolynak valamely olvasmány legyen a kezében, 
a mely míg szellemileg képezi, lelkileg nemesíti, egyszersmind 
elvonja őt szomorú, bántó, avagy akár gonosz gondolataitól, s 
áldásos útravalóval látja el kiszabadulása idejére. 
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5. Mwnka. Ma már bizonyos, nem túlhosszú idd letel-
tével munkát adnak minden fogoly kezébe; E rendelkezésnek 
erkölcsi, lelki és anyagi fontosságát tejesen fölösleges rész-
letesen fejtegetnünk. Nagyon sok foglyot a tétlen léhaság 
útainak keresése juttatott szomorú sorsára, s ha munkátlan 
egyedüliségre kárhoztatva, lelkének minden erejével vágya-
kozik valamely kézi foglalkozás után, meg kell akkor ismernie 
a munka áldásos, erkölcsi voltának nagy tudományát is, a 
mit ha a fogházból kivisz magával az életbe, az a fogház jó 
iskola volt az ő egész életére. A fogházakban végzett munkák 
a tanultabbaknál irodai, az arra alkalmasoknál kerti, részben 
mezei munkákban állanak, s megfelelően a büntető intézet 
természetéhez, berendezkedéséhez, vidéki állapotához és szük-
ségeihez alkalmazkodva, rendszerint a következők szoktak 
lenni: szabóság, czipészet, takácsság, könyvnyomdászat, könyv-
kötészet, szivargyártás, asztalosság, lakatosság, kosár-, nád- és 
szalmafonás, hálókötés, dugaszkészités, harisnyakötés, bőrönd-
készítés, takácsmunkák, női kézimunkák, tollfosztás. Végzett 
munkáik mennyisége arányában a foglyok valamelyes kereseti 
jövedelemben, munkajutalomban részesülnek. 

6. A foglyok családainak segélyezése. Kétszeresen elha-
gyatottak, sokszor az árvánál árvábbak a foglyok szegény, 
anyagi szükségekkel küzdő családtagjai, kik a legtöbb esetben 
a kenyérkereső családfőt vesztik el és pedig néha évekre is, 
s kiket az előítéletes világ, igen gyakran teljesen hibájok 
nélkül, megvetésével, mellőzésével is sujtol. Fölséges^ bei-
missziói munkája már a rabsegélyző egyleteknek az, ha, 
a hol arra tényleg szükség van. anyagi támogatására siet 
az elhagyatottaknak, az árváknak, s jobb kezével bizonyos 
mértékben visszaadja ezeknek azt, a mit a sujtoló igazság-
szolgáltatás balkeze elvett tőlük. A rabsegélyző egyletek ezzel 
a samaritánus munkával törölnek le legtöbb könnyet, s eny-
hitik a fájó sóhajok keservét. 

7. A szabadon bocsátott foglyok segélyezése. Nem irjuk 
le részletesen alkalmazott színekkel azt a lelki állapotot, 
melyben a szabadulásukhoz közelálló, vagy az épen kisza-
badult foglyok közül a legtöbben vannak; nem ecseteljük a 
lelki vívódást, melyet annak át, meg átgondolásában küzdenek, 
miképen fogadják őket a hozzájok tartozók, régi barátaik, 
ismerőseik; a társadalom, hogyan állanak újra lábra, hol 
találnak kenyéradó keresetre? A belmisszió az újabb időben 
épen e munkára helyezi a legnagyobb súlyt; arra, hogy újra 
emberekké tegye azokat, kik emberi méltóságuk képét bűneik 
s ezek büntetése miatt meglehetősen elveszítették. 



TÁRCZA. 6 5 7 

A segélyezés e módja nagyon különböző, a mennyiben 
állhat az abban, hogy 

a) a kiszabadult fogolynak költséget adnak, hogy azonnal 
haza utazhassék övéihez; 

b) arra adnak neki pénzt, hogy munkaeszközöket sze-
rezhessen be, hogy igy nem állván tanácstalan tehetetlenségben, 
azonnal munkához foghasson, s igy az új kísértetbe jutás 
veszélyétől lehetőleg biztositva legyen. Sokszor maga az egylet 
vásárolja meg részére a munkaeszközöket; 

c) az egylet által fenntartott rabmenházban helyezik el, 
hol ellátása- mellett pénzért is, az egylet részére dolgozik 
addig, mig valamely rendszeres alkalmaztatást talál magának; 

d) Qgy, e czélra felállított irodában helyezik el az arra 
képesítetteket, melyben ügyvédi s más irodák részére másolják 
az egylet által beszerzett írnivalókat; 

e) közegei által elhelyezi az egylet a munkásokat egyes, 
erre vállalkozó, kiszabadult foglyokat alkalmazni kész iparo-
soknál, műhelyekben, gyárakban; 

f ) egymástól távol fekvő vidékeken munkálkodó egyletek 
kicserélik egymás pártfogoltjait, hogy ne térjenek ezek vissza 
régi bűneik színterére, hanem az új környezetben, ismeretlen 
emberek között emeltebb fővel forgolódhatván, inkább képesek 
legyenek maguknak tisztességes exisztencziát teremthetni; 

8. más földrészekre, leginkább Észak- vagy Dél-Ameri-
kába küldik ki az egyletek a maguk segélyezettek, miután 
ottani ügynökeik által előbb alkalmazást találtak számukra. 

• 

íme, nagyjában ezekben áll a rabsegélyző egyletek bei-
missziói munkája. Enyhíteni a lelki, a szellemi, az erkölcsi, az 
anyagi nyomort; szárítani a fájó könnyeket: ezt teszi e munka, és 
ez nem más, mint a szó legteljesebb értelmében vett .belmisszió. 

Tárgyalásom lehető, teljessége szempontjából el kell még 
mondanom, hogy alig van a földi világnak olyan, a modern 
judicatura alapjára helyezkedett keresztyén állama, vagy leg-
alább itt Európában alig van olyan számbavehető állam, melyben, 
és pedig nagy számmal ne volnának rabsegélyző, egyletek, 
melyek midőn nemzetközi kongresszusokon is többször egybe-
gyűltek már, egy-egy állam területén mely, hogy vállvetett 
erővel nagyobb sikert biztosíthassanak a maguk működésének : 
központi szervezeteket állítanak fel, a melyek az egyes egy-
letek autonom működését teljesen érintetlenül hagyva, csak 
arra törekesznek, hogy a meglevőket sikeresebb munkára buz-
dítsák, s új egyleteket szervezzének. 
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Németországban egy, 1895-ben kiadott miniszteri rendelet 
kívánatosnak tartja minden, vagy legalább is több provinczia 
területére egy-egy központi szerv felállítását, s 1897 óta a 
berlini Vereint tekintik meglehetősen ilyen szervnek, de pl. 
Bádennek is van ilyen vezérlő szerve, mely több mint 60 
egyletet irányít; az előbbi levelünkben.részletesen ismertetett 
rajna-westfáliai börtöntársulatot pedig több mint 80 fiókegylet 
ismeri el vezérlő szervének. 

Francziaország 120 rabsegélyző-egyletének Párisban van 
a központja; a belga egyesületeknek Brüsselben van központi 
irodájuk; a hollandokénak Amsterdámban, a dánokénak Kopen-
hágában, a svédekének Stockholmban, az angolokénak Lon-
donban. Állítottak fel ilyen szerveket Finnországban, Svájczban, 
és az északamerikai Egyesült-Államokban is. 

A nagy Oroszországban mindössze 22 rabsegélyző-egylet 
működik, de ezek nincsenek egymással semminemű szervi 
összeköttetésben; a velünk egybefűzött Ausztriában sinósen 
központi szervezet a mbsegélyző-egyletek részére, de 1867 
óta, egy miniszteri rendelet alapján, az egyletek kötelesek 
évkönyveiket egymással kicserélni. 

Hazánkban ma 22 rabsegélyző-egylet áll fenn, a melyek 
élén a legtöbb esetben — és igen helyesen — világi egyének 
állanak, s az egyletek a maguk eredetét, néhánynak a kivé-
telével, a legtöbb szintén világi egyének buzgólkodásának 
köszönhetik. Szolgáljon az egyháznak és az egyház ez ügyéért 
lelkesülő férfiainak buzdítására az a történeti tény, hogy a 
világosság tűzcsóváját az e téren uralkodó mélységes sötét-
ségbe — a mint azt láttuk — az egyház vetette bele, és az 
egyház e munkáról épen nem vette le ma sem a maga kezét. 

A magyar rabsegélyző-egyletek ez évi szeptember havának 
6-án országos kongresszusra-gyűltek össze Pécsett, hol sok 
lelkes beszéd hangzott el, s értékesnél értékesebb felolvasások 
tartattak, s hol a külföldi államokban fennálló központi szer-
vezet berendezésének szükségét is élénken hangsúlyozták. 

Adja Isten, hogy ez meglegyen 1 Adja Isten, hogy a 
rabsegélyezés ügyét ne a kicsinyesség szemüvegén keresztül, 
tehát ne úgy tekintse a társadalom, mint a humanitás túl-
tengését, hanem mint olyan keresztyén kereseti munkát, a 
melyben ha megvan — a minthogy megvan — a humanitás 
lelkének minden melegítő sugara, de megvan benne az okos-
ságnak ama törekvése is, mely a gyöngéket erősekké akarja 
felnövelni, hogy minél kevesebb erőt kelljen önvédelmének 
munkájára fordítani. 

Debreczen. Csiky Lajos. 




