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Mécses
a börtönök árnyékában*

A bűn-büntetés-visszailleszkedés-utógondozás kérdései ma is idő
szerűek. Az elmúlt másfél évszázad magyar társadalmai különféle 
megoldásokat alkalmaztak. Nevelőként egy idő után természetesen 
én is eljutottam a következő problémához: mekkora a nevelő fele
lőssége az elítélt szabadulása után, és mit tehet, mit kell tennie a szo
kásos pedagógiai és problémakezelő munkája mellett? A válasz az 
lenne, hogy készítse fel a szabadulásra, és olyan környezetbe terel
je, ahol utógondozzák, valamint pártfogolják. Meggyőződésem, 
hogy munkájának ez a része a nagyobb feladat.

Szociális munka

A gyakorlattá vált pedagógiai eszközök 
és módszerek, valamint a fogvatartottak 
mindennapi együttéléséből, otthoni kap
csolatrendszereinek változásából adódó 
problémamegoldások és krízishelyzetek 
kezelésén túl újabb kihívásként megjelenik 
a szabadult régi-új környezete, utógondo
zása. Ez olyan új megközelítést kíván, ami 
a pedagógiai gyakorlatot kiegészíti a szoci- 
ális munka gyakorlatával. Meddő vitának 
tartom, ha megkérdőjelezik a nevelés szük
ségességét. Nem az a kérdés, hogy a neve
lő végezzen-e pedagógiai munkát, hanem 
az, hogy emellett még milyen területen van 
gyakorlati feladata a társadalmi cél elérése 
érdekében. Ez vezeti át a „börtönpedagó
gust” a szociális munka gyakorlatába. 
1991 -tői kezdődően közeledtem a szociális 
munka gyakorlatához, amelyet később az 
elmélet megismerése követett.

Szociális munkásként is elsősorban ne
velőnek érzem magam, és felesleges do

lognak tartom a börtönben alkalmazott pe
dagógiai módszerek szükségességének 
megkérdőjelezését. Nevelőként a fogvatar- 
tott személyiségére, annak befolyásolására 
irányítom a figyelmem. Szociális munkás
ként a személyiség és az egyéni környezet 
közötti viszonyt tekintem problémának. A 
két elmélet nem zárja ki egymást. A magyar 
büntetés-végrehajtás reszocializációs
programjában szükséges eszköz a nevelés, 
és hatásosabbá is tehetjük, ha más feltéte
lekkel és eszközökkel is kiegészítjük.

Már a múlté
1996. január 28-án a Magyar Pártfogók 

Országos Szervezetének szakmai kong
resszusán, amelyet a pártfogó felügyelet 
20. évfordulójának ünnepére rendeztek, 
nyilvánvalóvá vált, hogy ami 1976és 1990 
között viszonylag jó  körülmények és fel
tételek között működhetett, már a múlté. A

* A szerző a Börtönügyi Szemle pályázatán első díjat nyert.
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hivatásos pártfogók kapcsolatai részben 
használhatatlanokká váltak. Megszűntek a 
gyárak, a téeszek, a régi üzemek és mun
kásszállók. A jórészt szakma nélküli szaba
duló elítéltekkel alig lehet valamit kezdeni. 
Önálló pénzkerettel a pártfogók nem ren
delkeznek, kapcsolataik és lehetőségeik 
beszűkültek. A szervezet struktúrája és 
jogállása reformok nélkül válságos. Mun
kájukat nagy nehézségek közepette, csak 
személyes rátermettségük, és áldozatválla
lásuk arányában tudják végezni. Maga a 
szerep is ellentmondásos. A pártfogó fel
ügyelő utógondoz és felügyel. Kérdés, 
hogy az utógondozó segítségnyújtás és a 
felügyelői ellenőrző tevékenység egészsé
ges aránya hogyan teremthető meg. A ta
nácskozáson kiderült, hogy legtöbbször se
hogy. Jelenleg a pártfogó felügyelők meg
próbálnak utógondozni, és a rendőrséget 
pedig felkérik az ellenőrző és felügyelő fel
adatokra (személyes kapcsolatok révén). A

tanácskozáson többek között Kerezsi Klá
ra (tudományos főmunkatárs), Konkoly 
Csaba (IM-államtitkár) mellett én is szót 
kaptam. Kerezsi Klára rámutatott a pártfo
gó szolgálat problémáira. Nincs forrás és 
tervezés. Nincs menedzseri szemlélet. Ke
rezsi Klára a pártfogó szolgálat működését 
a büntetőpolitika és a szociálpolitika mezs
gyéjén képzeli el. Olyan közvetítő szerep
ben látja, amely „összekapcsolja a büntető
politikát és a szociálpolitikát, és mindig 
olyan arányban variálja a támogató és a fel
ügyeleti funkciókat a tevékenységben, 
amelyek éppen az adott esetben szüksége
sek”.

Előadásomban a börtönből nézve pró
báltam a pártfogó felügyelet múltját és je
lenét megmutatni! Kezdő nevelő korom
ban nem tudtam mit kezdeni azzal, amikor 
az elítélt szabadulása előtt bejött hozzám, 
és hosszas felvezetés után kérte, hogy he
lyeztessük pártfogó felügyelet alá. Emö- 
gött akkor az állt, hogy aki pártfogó fel
ügyelettel szabadult, azt nem helyezték 
rendőri felügyelet alá.

Ez volt az az időszak, amikor teljes 
őszinteséggel hangoztattuk, hogy a pártfo
gók a szabadulok pártját fogják. Tudtak se
gíteni munkahellyel, sokszor munkásszál
lással is. Allampusztán még ma is őrizzük 
az 1M együttműködési megállapodását a 
gazdálkodó szervekkel. Négy oldalon so
rolta fel a lehetőségeket, volt miből válo
gatni, amikor segíteni akartunk a szabadu
lás előkészítésében. Ez a megállapodás ma 
már érvénytelen. A munkanélküliség réme 
a börtönből szabadultakra többszörösen le
selkedik... Számításba kell vennünk még 
az utógondozás legfontosabb szereplőjét 
is, magát a gondozottat, a pártfogókat is. 
Olyan utógondozó szervezet kell, amely
ben neki is jól felfogott érdeke résztvenni.
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Tudom, hogy a társadalomba való sike
res visszavezetés lehetetlen az elítélt szán
déka nélkül, és hogy ez sokakból hiányzik. 
De nem adhatjuk fel, hiszen mindannyian 
tudjuk, hogy a sikeres utógondozás már ön
magában is hatékony bűnmegelőzést je
lent. (Herczeg József)

Dr. Konkoly Csaba előadásából meg
tudtuk, a minisztérium bizottsági munkát 
kezdeményezett, és jogszabálymódosítás 
várható. „Úgy gondolom, ha jót akarunk 
magunknak, és jó t akarunk a társadalom
nak, a pártfogók szerepét erősíteni, javítani 
kell. Be kell látni, hogy a bűnmegelőzésnek 
egyre kevésbé hatékony módja a puszta 
szabadságelvonás... Sokkal hatékonyabb 
és olcsóbb módszer, ha a börtönbe került- 
nek biztosítunk valami kiutat... Szeretném, 
ha pozitívabb jövőképet láthatnánk mag
unk előtt.” (dr. Konkoly Csaba)

Mécses
De mi van ma? Az utójgondozás várfa

lai ledőltek. A civil szervezetek és a karita
tív szervezetek próbálják a réseket betöm
ni humánumból vagy vallásos meggyőző
désből, esetleg szociális érzékenységből. 
Ezért dolgozatom tárgyának a Mécses Sze
retetszolgálatot választottam, amely néze
tem szerint alkalmas legalább egy „kisebb 
rés” betömésére. Más szervezetnek is tagja 
vagyok, de mivel elsőként ebben kezdtem 
munkám, érzelmi kötődésem hozzájuk a 
legerősebb.

A deviancia egyik jól használható meg
közelítése számomra a Merton-féle elmé
let. Merton az egyén öt lehetséges alkal
mazkodási módját jellemzi, mégpedig az 
általa elérhető kulturális célok, és az azok
hoz vezető intézményesített eszközök el
fogadása vagy elutasítása alapján.

A deviáns alkalmozkodási formák kö
zül a bűnözést -  és annak egyik következ
ményét, az utógondozást -  szeretném vizs
gálni. A bűnözés Emilé Durkheim szerint 
normális társadalmi jelenség. Vélemé
nyem az, hogy csak a megérthetősége és lo
gikája alapján nevezhető normálisnak. Bi
zonyos társadalmi szituációban az embe
rek számára ismertté válnak a kulturális cé
lok, és a többség szinte kevés kivétellel el is 
fogadhatja azokat, de ezzel szemben kevés 
lehetőségük van arra, hogy hozzájussanak 
az eléréshez szükséges intézményesített 
eszközökhöz.

Ezért aztán elutasítják az intézményesí
tett eszközöket, és a bűnözés eszközével 
mégis elérik a társadalom által is elfogadott 
egyéni céljukat. A Merton-féle megközelí
tésnél számomra konkrétabb Gönczöl Ka
talin megfogalmazása a bűnözésről és a de
vianciáról. Gönczöl Katalin (1994 Devian
ciák, bűnözés és a megelőzési stratégia. 
OKTK által támogatott kutatás anyaga, 
Társadalmi Szemle 1994/5. szám 40-54. 
old.) írja, hogy „a bűnözés szociológiai ér
telemben heterogén társadalmi jelenség, 
magában foglalja a legdurvább erőszakos, 
a vagyon elleni, aközlekedési, apolitikai és 
a gazdasági bűncselekményeket is. Közös 
vonásuk, hogy megvalósításukat az adott 
társadalom az adott viszonyok között bün
tetőjogi tilalom alá helyezi, és az elköve
tőkkel szemben büntetőjogi szankciókat 
alkalm az.... A deviancia olyan, az uralko
dó normáktól, az elvárt és a még tolerált 
magatartási formáktól eltérő, ön- és közve
szélyes viselkedések halmaza, amelyek ép
pen e minőségük miatt, az adott társadalmi 
viszonyok között intézményes reakciókat 
váltanak ki.”

Az utóbbi kijelentésből kiindulva elju
tok dolgozatom főszereplőjéhez, a bűnöző-
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hoz. Adott társadalmi viszonyok között in
tézményes reakciókat váltanak ki a min
denkori büntető törvénykönyvben leírt cse
lekmények. Ilyen reakció lehet a hazánk
ban elterjedt büntetés, a szabadságvesztés.

Börtönviszonyok
A szabadságvesztés-büntetés eszköz a 

bíróság kezében. Hogy kinél és mikor és 
milyen mértékben él vele, az a mindenkori 
hatályos paragrafus értelmezésének függ
vénye. A bíró is nagyon keskeny ösvényen 
haladhat. Az igazságosság azt kívánná, 
hogy minden ember egyenlően, elkövetett 
tettének arányában bűnhődjön. A társadal
mi igazságosság pedig azt kívánná meg, 
hogy vegyük figyelembe az ítélkezés során 
a tettes személyét, személyiségét és szoci
ális helyzetét, körülményeit.

Veszprém megyében szabták ki 1995- 
ben az összes közérdekű munkának (mint 
büntetésnek) majdnem a felét. Olyan me
gye is van, ahol egy év alatt egyet sem szab
tak ki. E tény elgondolkodtató, és talán a jö 
vőt illetően alternatív minta lehetne 
(Veszprém) az összes megye bírósága szá
mára a börtönbüntetés alkalmazása mel
lett. Tény, hogy az emberek bűnt követnek 
el, börtönben vannak, majd szabadulnak, 
és újra próbálnak a „szabadságukkal” vala
mit kezdeni. A börtön, és általában a bör
tönviszonyok nem nagyon érdeklik sem a 
tudományt, sem a társadalmat. Szerencsére 
kivétel azért van. Ilyen pl. Kövér Ágnes, az 
Országos Kriminológiai és Kriminaliszti
kai Intézet munkatársa kandidátusi disszer
tációja. Kövér Ágnes vizsgálata minden bi
zonnyal objektív. Mégis vitatkoznom kell 
néhány állításával. Kövér Ágnes tesztek 
alapján jutott információkhoz, és az elítél
tek által kitöltött lapokról az a vélemé

nyem, hogy azok a valóság mellett a saját 
félelmeiket is tartalmazzák.

Vamzersors?
A Respublika 1995/8. számának 

40-41. oldalán jelent meg összefoglaló 
Kövér Ágnes disszertációjából: „A legag- 
gasztóbb, hogy az elítélteknek a nevelőkkel 
is alig van kapcsolatuk. Csoportos foglal
kozásról sokan nem is tudnak, egyénileg 
pedig nem keresik a nevelőtisztet, mert -  
amint többen állítják -  ő  is teljesen érdek
telennek mutatkozik a rabok személyes 
problémái iránt. Igaz, mindez csak az »egy- 
szerű« elítéltre vonatkozik, mert állítólag 
vannak kivételezett börtönlakók is. Ok a ne
velők által működtetett belső információs 
hálózat tagjai, akik ezért különféle kedvez
ményekben részesülnek. A vamzerhálózat 
miatt az elítéltek nem mernek a nevelőhöz 
fordulni, mert társaik szemében azonnal 
gyanússá válnak. Egyébként a 120 kérde
zett elítéltből 117-en említették ezt az állí
tólagos információgyűjtő rendszert.”

A saját aspektusomból a következő
képpen értékelem a fenti témát. Egy neve
lési csoportban még mindig 60-70 elítélt 
van. Ez nagy létszám, de nem következik 
belőle, hogy ne foglalkozzunk az elítéltek 
problémáival. Lehetnek különbségek ne
velők között az elítélthez való odafordulás- 
ban, empátiában, aminek okát a gyakran 
előforduló kiégésben látom. Véleményem, 
hogy szó sincs „érdektelenségről”. A neve
lőkkel szembeni elvárás az, hogy bárki bár
mikor jöhessen személyes problémáját elő
adni. Ebből aztán az következik, hogy egy 
erősen neurotikus vagy pszichopata, aki 
még ezen túl agresszív is, naponta 5-6 eset
ben is bekopog, és mondja a maga szemé
lyes problémáját. Nem tehetem meg, hogy
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már a napi második eset után nem hallga
tom meg, mert a krízist azonnal kezelni 
kell, és nem célszerű az előző tervhez és 
időbeosztáshoz mereven ragaszkodni. 
Ezért aztán van, akire napi 1 -2 óra foglal
koztatási idő is jut, másra esetleg csak heti 
fél óra. Érdekesek a kivételezett elítéltekről 
írtak. Ez még a régmúlt börtönének, annak 
sajátos működési struktúrájának félelmek 
formájában átsugárzó kövülete. A dolog lé
nyege, hogy régen így volt, ma meg félnek 
tőle a fogvatartottak. Előfordul, ha valaki 
háromszor bejön egy nap a nevelőhöz és a 
háta mögött összesúgnak, hogy ez biztosan 
vamzer. Pedig csak problémája van, vagy 
esetleg neurotikus. De már viseli a stigmát, 
és társai úgy is bánnak vele, mintha valóban 
besúgó lenne. A félelem életre kel! Vam- 
zerhálózat nélkül is rendelkezünk annyi in
formációval, ami a nevelői munka végzé
séhez szükséges.

Az elítéltek bírósági irataiból megis
merem a bűncselekményt, a szereplőkkel 
együtt. Esetenként az agresszió legsúlyo
sabb és ésszel fel nem fogható történései 
zajlanak lelki szemeim előtt.

Belép irodámba az agresszió elkövető
je, én ülőhellyel kínálom, és a tőlem telhe
tő humánummal fordulok felé. Aztán fél 
évben egyszer, vagy egy évben egyszer ér
dekes dolog történik. Elképzelem, hogy be
lép irodámba a sértett is. Rám csodálkozik, 
és számon kéri rajtam a valóságot. A való
ság az, hogy ő nem azt várja el tőlem, hogy 
az elkövetőt humánus bánásmódban része
sítsem, hanem azt szeretné, ha bűnhődne. 
Őt állati módon bántalmazta az elkövető, és 
ezt senki nem tette jóvá. Nem kértek tőle 
bocsánatot, nem rehabilitálták, senki sem 
kártalanította. Őt emberi méltóságában 
megalázták, és nincs hová fordulnia, senki 
nem áll mellette. Erre mit lát a nevelő iro

dájában? Az agresszort „jutalmazzák”, em
bernek tekintik és foglalkoznak vele. A sér
tettel még azt sem. Ez számomra visszaté
rő dilemma, mégis erőt gyűjtök, mert tu
dom, hogy nem a bűnöst, hanem a bűnt kell 
megvetnem és mélységesen elítélnem.

Börtönmisszió
Az elítéltek lelki és szociális gondozá

sa már 1990-ben megkezdődött a Máltai 
Szeretetszolgálat jóvoltából.

Ezt követően, 1991. szeptember 4-én, 
szegeden megalakult a Magyar Börtön- 
pasztorációs Társaság, amelynek célja a 
lelkigondozók, lelkipásztorok érdekképvi
selete, a keresztény kultúra és humanista 
értékrend és erkölcs tanítása, terjesztése a 
büntetés-végrehajtásban. Emberi jogokat 
tiszteletben tartó és személyközpontú bün
tetés-végrehajtási szemlélet kialakítása, 
kölcsönös segítésen alapuló kapcsolatépí
tés a büntetés-végrehajtással. A börtön- 
pasztoráció ügyének képviselete és szolgá
lata, a szabadult elítéltek életkezdésének 
segítése.

A tevékenységi körök és módszerek két 
színhelyre csoportosulnak.

A börtönökben börtönmissziós munka, 
keresztény -  humanista-értékrend alapján 
nevelőmunka végzése, ima, a fogvatartot
tak kapcsolattartásának erősítése és család
jaik segítése, karitatív tevékenység, lelki
gondozás, együttműködés a büntetés-vég
rehajtással a problémák megoldásában a 
humánus büntetés-végrehajtás megvalósí
tása érdekében, a bv. dolgozók képzése a 
pasztorációs munkához, segítségnyújtás a 
nemzetiségi és külföldi fogvatartottak 
problémáinak megoldásában.

A börtönön kívül koordinálni a börtön- 
pasztoráció teljes tevékenységi körét, kö
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zös lelkigyakorlatok szervezése, a börtön- 
pasztorációt végzők (kriminológiai, pszi
chológiai, pszichotherápiai, büntetés-vég
rehajtási) képzése, módszertani lap létre
hozása és működtetése, szakirodalom biz
tosítása, külföldi (börtönpasztorációs) kap
csolatok építése, javaslatok formálása az 
egyházi és világi főhatóságoknak a magyar 
ajkú fogvatartottak részére a börtönmisszi
ós lap, a Mécses rendszeres eljuttatása, pá
lyázatok kiírása, a szabadulok segítése, és 
prevencióképpen a társadalom perifériáján 
élők támogatása. Intézményhálózat létre
hozása, működtetése; átmeneti szállás na
gyobb városokban; átmeneti otthonok, me
gyénként 1-2 épülettel; értelmi és testi fo
gyatékos szabadulok részére védett ottho
nok, továbbá magánházak vásárlásával a 
letelepedni és gazdálkodni kívánók számá
ra életkezdési lehetőség teremtése.

A társaság szorgalmazza az alternatív 
büntető-bíráskodás hazai elterjesztését. El- 
sőbűntényes fiatalkorú vagy fiatal felnőttek 
részére gazdálkodó egységek létrehozása, 
ahol személyiségformáló közösségekben 
tölthetnék ítéletüket a börtön személyiség
torzító hatásainak elkerülésével.

Az elitéit
Hamvas Béla a „Magány szociológiá

ja"  című írásából idézve mutatom be az el
ítél t embert: „Az elveszett kapcsolat követ
keztében az ember kivétel nélkül mindig 
szenved. Ez a különbség a zárkózottság, el
zártság és elzárkózás között. Innen érthető 
meg teljesen a börtönbüntetés, mint a társa
dalom védekezése, de a börtönbüntetésben 
rejlő pszichológiai büntetés is. A börtön az 
elzártság állapota, ahol a társadalom az em
berrel megszakítja kapcsolatát, magányra 
ítéli őt. Minden rab magányos ember, s ha

a börtön társadalmáról, a fogház szocioló
giájáról beszélni lehetne, ez csak olyan ér
telemben történhetnék, hogy ez a magá
nyos emberek társadalma, oly közösség, 
amely tisztán látszólagos, mert valóságos 
kapcsolatok, életszerű, termékeny emberi 
viszonyok a börtöntársadalomban nincse
nek. Ez a fogságban a társadalmon kívüli 
állapot.

A gonosztevő világhelyét a reászabott 
magány határozza meg, s a gonosztevő 
életproblémája mindig a magányos embe
ré, a társadalmon kívül álló ember problé
mája. Vissza akar térni, megjavul, újra be
lép a társadalomba, magán hordva bűnét, 
meg kell elégednie azzal a hellyel, amit a 
közösség adni hajlandó. Vagy kívül marad 
és elvész. Vagy hasonló sorsúakkal egye
sül és ellentársadalmat alapít, amelyben 
társas kapcsolatait újra élheti, talán még 
erősebben is, mint a nagy közösségben. Ez 
a betyárbecsület értelme. A nagy közössé
gen kívül élők egymásrautaltságában a ma
gány sohasem szűnik meg, ezért van szük
ség az egymáshoz való kapcsolatok feltét
lenebb és szigorúbb megtartására.

A kisebbség feltétlen és szigorú szoli
daritása a társadalmon kívül élők kényszer- 
helyzete; a magányosak egymásrautaltsá
ga. Náluk az egymáshoz tartozás kérdése 
fontosabb, nekik ezt feltéttelenebbül kell 
tartani, mert nincs részük a nagy közösség
ben, helyzetük megoldatlan, nem teljes, va
gyis mindig ott van a fenyegető magánve
szély.”

Hamvas Béla írja, hogy a „börtönbün
tetés, mint a társadalom védekezése, de a 
börtönbüntetésben rejlő pszichológiai bün
tetés is”. Egykor a büntetőjogot a „bűnös” 
védelmére találták ki, hogy megvédjék őt a 
károsultak és szimpatizánsaik (a társada
lom) felháborodásától, az „önbíráskodás
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tói”. A sértettek sokasága mintegy „átru
házta” az államra a saját védelmét, a kárta
lanítását, de a bíráskodás, a bosszú felada
tát is. A börtönbüntetés mint társadalmi vé
dekezés igazából nem tölti be rendeltetését. 
A sértettől a büntetőjog (állami feladatvál
lalás) elvette a megtorlás és kártalanítás fel
adatát és lehetőségét.

Az esetek nagy részében megtorolják 
ugyan a bűncselekmény elkövetését, de a 
kártalanítás, a lelki segítés már elmarad. 
Bibó István szóhasználatával élve a „társa
dalmi felháborodást” a büntetőjog az ese
tek egy részénél nem elégíti ki.

A társadalom védekezése tökéletlen, 
mert a bűnöző társadalmi produktum, és hi
ába zárnak be például tízezer embert, ha a 
társadalom működése ezt a réteget újrater
meli. Másrészt az esetek többségében a ki
szabadult bűnöző ott folytatja, ahol letar
tóztatása előtt abbahagyta. Vagyis a véde
lem tökéletlen!

Nézzük a dolog másik oldalát, a bűnö
ző helyzetét. Ami megvalósul, az az elkö
vető védelme. A börtönfal kizárja a 
bosszút, a társadalmi felháborodás kielégí
tésének régi formáját. A börtönbüntetés
ben jelen van a büntetés, de mint pszicho
lógiai büntetés. Hamvas szavaival a „társa
dalmon kívülre helyezett magányos rab” 
pszichológiai struktúrája károsodhat. Ter
mészetesen büntetni kell a bűnelkövetőt, 
de nem úgy, hogy lelki és szociális viszo
nyait károsítjuk. A börtönbüntetés csak ön
magában alkalmazva ezt teheti. Az elma
gányosodás fogalma nagyon jól kifejezi a 
valószínűsíthető történéseket. Szociális 
kapcsolatrendszere (család, barátok, mun
kakapcsolatok -  ha voltak) tönkremehet és 
leépülhet. Hamvassal egyetértve, a rabok 
társadalma olyan közösség, amelyben tisz
tán látszólagos és termékeny emberi viszo

nyok nincsenek. A benti „barátságok” min
dig szétesnek. Talán kivétel az újabb bűn- 
cselekményre szerveződő kapcsolatok tar
tóssága, de az is csak egy-egy kriminális 
szakasz idejére marad fenn. Egyetértek 
Hamvassal abban is, hogy a rabságból sza
badult a hasonló sorsúakkal egyesül, és el
lentársadalmat alapít, amelyben társas kap
csolatait újraélheti. A „betyárbecsület” 
ideje csak a kényszerhelyzet idejére szól. 
Ez igazából „nem becsület”, mert tapaszta
latom szerint mihelyt megszűnik a szituá
ció kényszerítő ereje, oda a betyárbecsület. 
Ezért aztán gátlástalanul meglopják, „fel
dobják” egymást. A magányos embernek a 
„saját magánya” ad „jogot” arra, hogy már 
betyárbecsülete se legyen.

Egy-két évtized elég arra, hogy öreg ra
bok, és öreg fegyőrök „visszasírják” a régi 
időket, amikor még volt a börtönben „be
tyárbecsület”.

Gonosztevő
szent

Pintér Tibor a Szegletkő című könyvé
ben így ír a bűnről és a szabad akaratról. 
„Minden gonosztevőnek megvan a jövője, 
és minden szentnek a múltja.” Sok minden 
van az idézett mondatban. Ahhoz, hogy a 
gonosztevőnek jövője lehessen, esélyt kell 
adni számára pasztorációval és szociális 
munkával. Ha kap esélyt, akkor elindulhat 
a jövő útján, ami az egyetlen út a sok-sok 
zsákutca mellett. Elindulhat azon az úton, 
amit a „szent” már megjárt, ezért neki múlt
ja  van. A szent és a gonosztevő másként él 
szabadságával, pedig mindkettő szabadnak 
teremtetett. A szabad akarat segítségével a 
gonosztevőkből is lehetnek szentek. 
„...Akarom. Megtehetem, ki tiltja meg? 
Nem tiltja meg senki, valóban megteheted.
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A legmegvetendőbb dolgokat is.
Még Isten sem gördít akadályt elé. Ön

magad ura vagy. Lehetsz bolti tolvaj, le
hetsz csaló, hazug, még a tömegek mészár
lása is engedélyezett. Körülmények? Szen
vedélyek? Szó sincs róla, ezek vannak. „... 
Mégsem akarom. Nem tehetem meg. Ki 
szól bennem? Ki tiltja meg? Most a szíved
re figyelj. Ő szólt. A Lélek szólt, aki benned 
iakozik. Az otthonából tekint rád. Nem 
gördít eléd akadályt. Szabadnak teremtett.” 
(Pintér Tibor: Szegletkő 29. old.)

Társadalmi körülmények és szenvedé
lyek márpedig vannak. Itt kell segítenie a 
szociális munkát végzőknek, hogy a go
nosztevőelindulhasson a jövője útján. Ha a 
társadalom működése lehetővé tenné a fa
lak egészséges átlépését, úgy kevésbé len
nének zsákutcák, stigmák, szégyenbélye
gek, visszaeső elítéltek, komor börtönfa
lak, rácsos zárkák.

Viszont lenne jó szociálpolitika, ami a 
magyar társadalomnak a legjobb bűnmeg
előzési, és a bűnözés minden következmé
nyének legjobb rehabilitációs stratégiája és 
taktikája lehetne!

„Az önök szolgálatának, a bebörtönzöt- 
tek melletti szolgálatának alapja nem más, 
mint a szeretet. Valóban olyan feladatról 
van szó, amely teljes odaadást kíván, és 
amelyet a természetfeletti szeretet tart 
fenn. Ez a szeretet, amikor bebörtönzött fe
lebarátunkhoz közeledik, magas cél felé 
irányul: »Fogoly voltam, és meglátogatta
tok. «” (Részlet Angelo Acerbi pápai nunci- 
us érsek homíliájából. Elhangzott: 1996. 
március 16-án, Kunszentmiklóson, a Szent 
Miklós templomban.)

A Mécses Szeretetszolgálat működésé
nek első színtere a börtön, és tevékenysége
ként a börtönpasztoráció. Egyik eszköze a 
Mécses lap, amelyet 10 000 példányszám

ban nyomtatnak, és minden magyar bör
tönzárkába eljut. A lap eljut a környező or
szágok börtöneinek magyar ajkú elítéltjei
hez is. Például Erdélybe 2000 Mécses újsá
got küld a társaság.

Biztonsági szelep
A szeretetszolgálat munkájának máso

dik nagy színtere a Mécses levelező szolgá
lata. A szolgálat főállású vezetője Majzik- 
né Fazekas Margit teológus összefogja az 
önkéntes munkatársakat, és koordinálja e 
munkát. Az önkéntes levelezők létszáma 
eléri a háromszázat. Külső kapcsolattal 
nem rendelkező rabok kapnak ezúton lelki 
támasztás reményt. A munkának mentálhi
giénés jelentősége van, ezáltal befolyásol
ja  a börtön biztonsági rendszerét is. A fe
szült lélek „biztonsági szelepre” találhat 
egy önkéntes levelező rendszeres kapcso
latában. Egy-egy sikeres „feszültségmen
tesítés” rendkívüli eseményeket előzhet 
meg börtöneinkben.

Feltehetően a magányosság az oka, de a 
kívülről jött levél rendkívül felértékelődik 
a börtönben lévők számára. A levelezés út
jának lényege a kezdeti személytelenség. 
Sok időnek kell ahhoz eltelnie, hogy az ön
kéntes levelező olyan ismeretekre tegyen 
szert a fogvatartottról, ami megengedi a 
személyének és lakóhelyének felfedését. 
Vannak sajnos negatív tapasztalatok. Csak 
hitből és jóindulatból merítkezve naiv do
log kiadni a segítőnek önmagát. Szabadult 
rabok nemegyszer felkeresték már segítői
ket, de nem hálakifejezés céljából, hanem 
hogy újabb bűncselekmények sértettjeivé 
tehessék őket. Az elítéltek többsége sajátos 
lelkiállapottal és életfilozófiával rendelke
zik, a velük való levelezés komoly kihívás, 
amelyre a helyes válaszokat tanulni lehet és



TAPASZTALATCSERE

kell is. Az önkéntes segítés „szakmájának” 
tanulását szolgálja pl. a Jobb Lator című 
módszertani lap, vagy az 1996. január 23- 
án megalakult Mécses Levelezőszolgálat 
klubja, összejöveteleit kéthavonta ren
dezik, dr. Kirer Vilmos plébános jóvoltából 
a Szent Péter és Pál templom közösségi há
zában.

Feltétlenül írnom kell a Magyar Börtön- 
pasztorációs Társaság névváltoztatásáról is. 
Az 1993. szeptember 1-jei közgyűlésen sokan 
megkérdőjelezték a névváltoztatás szükséges
ségét, de azt a vita után megszavaztuk. Ugya
nis az MBT menetközben vállalta az utógon
dozást, ami pedig „civil közegben” történik.

A Mécses Szeretetszolgálat név alkalmas 
a lényeg letakarására. Legalábbis mi 1993-ban 
így gondoltuk a fent említett közgyűlésen! így 
lett társaságunk neve Mécses Szeretetszolgá
lat (Magyar Börtönpasztorációs Társaság). 
Ezzel a társaság tevékenysége elfogadhatóbbá 
vált az átlagemberek szemében.

Társaságunk más segítő tevékenységeket 
is végez. Ilyen az oktatás és képzés támogatá
sa, szervezése. Példaként említem, hogy nem
rég hat szegedi elítélt végzett könyvtárasszisz
tenseket képző tanfolyamot. Ez már a börtön
ben is egy magasabb „elítélti státust” adhat,

ezzel a munkavállalásra, a sikeres beilleszke
désre. Másik eset pl. annak a szegedi rabnak a 
segítése, aki részben a szeretetszolgálat pénzén 
és támogatásával sikeresen elvégezte a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolát.

Lelkiség!
Mozgalom

Az 1994. szeptember 1 -jei közgyűlésen 
dr. Majzik Mátyás a Lelkiségi Mozgalom 
kezdeményezője és elindítója elmondta, 
hogy „azt a társaság pénztelensége hozta

létre”.
A mozgalom lényege Jézus példamuta

tásán alapul. Jézus meglátja még a bűnöző
ben is az embert. A mozgalom a fenti tény
ből kiindulva Jézust „látja” minden bűnö
zőben. Hitük által ezt tényként kezelik, és 
ez alapozza meg „racionálisan talán érthe
tetlen” és önzetlen odafordulásukat a bűnö
ző felé. Ez nem a profi segítő szociális érzé
kenysége és segíteni akarása, hanem a hit 
erejének megnyilvánulása és egyik gya
korlati formája.

Dr. Ternyák Csaba püspök (a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar titkára) 1994. júni
us 21 -én kelt levelében írja dr. Majzik Má
tyásnak: „A püspöki konferencia a Mozga
lom nemes célkitűzéseivel egyetért, azokat 
jóváhagyja és támogatja.” „Ezúton tájé
koztatom, hogy a Mozgalomnak az egyes 
egyházmegyékben való bevezetéséről és 
terjesztéséről, valamint a Mozgalommal 
kapcsolatos istentiszteleti cselekmények 
tartalmáról és ezek rendjéről a területileg il
letékes Főpásztorok döntenek.”

Társaságunkelnöke,dr. Majzik Mátyás 
1995. november 10-én kelt levelében írja 
II. János Pál pápának: „Szeretetszolgála
tunk a megvetettek: a bűncselekményt el
követők, az elítéltek, a börtönből szabadul
tak, hajléktalanok és prostituáltak lelki üd
ve és a társadalom érdekében munkálko
dik. E vállalt feladataikat a lelkipásztorok a 
börtönön belüli és kívüli tevékenységével, 
az önkénteseinek áldozatos és szerteágazó 
karitatív szolgálatával, valamint imáinkkal 
végezzük.”

A Vatikán 1995. december 9-én kelt le
velében válaszolt a fent említett levélre: „A 
Szentatya szívből kívánja, hogy a Mécses 
Lelkiségi Mozgalom célkitűzése továbbra 
is kibontakozzék az emberi jogok minden
kori védelme s egyúttal a keresztény er-
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köles és a keresztény értékek hiteles bemu
tatása által.”... „János Pál pápa imájával és 
a szentmisében való megemlékezésével kí
séri a Mécses Lelkiség tagjai áldozatos 
munkáját, kérve a Jó Isten atyai oltalmát és 
segítségét Önöknek, a szerető gondosko
dásukra bízott testvéreknek és mindazok
nak, akik az élet és a hit útján Önökhöz kö
zel állnak.”... aláírás: RE. G. B. érsek, 
Substitutus.

Nemzetközi
kapcsolat

Szinte a kezdetektől nagyon jó  kapcso
latunk van az osztrák Börtönpasztoráció- 
val, vezetője, Cári Bujfal többször is járt 
társaságunknál. Ugyancsak jó  a kapcsolat 
az osztrák Emmaus Közösségekkel. A szak
mai segítség megnyilvánul pl. az Szt.-Pöl- 
ten-i közösségnél tölthető tanulmányi utak 
lehetőségében. Magyar papok, nevelőtisz
tek, önkéntes segítők tanulhatják az Em
maus közösségek szociális munkáját. (Fő 
célja a közösségeknek az otthonteremtés, a 
munkahelyteremtés és mindez 15-20 fős 
csoportokban, közösségekben.)

A német börtönmisszióval is kiváló a 
kapcsolatunk. Börtönmissziós szakköny
veket ajándékozott pl. a német evangélikus 
börtönmisszió a társaságunknak. Az emlí
tett osztrák és német kapcsolatok rendsze
res pénzellátást is biztosítanak a Mécses 
Szeretetszolgálatnak. Az osztrák kapcsolat 
rendszeresen évi 50 000 ATS-t jelent szol
gálatunknak, amelyet a Mécses Tanyára 
fordítunk. Rendszeres és jó  a kapcsolat a 
romániai, különösen az erdélyi börtön- 
pasztorációs szakemberekkel.

De van kapcsolatunk a holland börtön
misszióval, a nemzetközi Börtöntársaság
gal, USA-beli és más külföldi pasztorációs

szervezetekkel. Végül, de nem utolsósor- 
banjó a kapcsolat a Vatikánnal is. A Szent
atya követe Angelo Acerbi nuncius érsek 
védnökséget vállalt a társaság felett.

A gazdálkodás már saját költségvetés
ből történik: példaképp álljon itt az 
1995/96. évi bevételi oldal:

Katolikus Egyház 
Püspöki Kara 
Református Egyház 
Büntetés-végrehajtás 
Evangélikus Egyház 
Magánszemélyek 
Egyéb (tagdíj, lapvásárlás)

Osztrák börtönpasztoráció

2 000 000 Ft 
600 000 Ft 
100 000 Ft 
300 000 Ft 
500 000 Ft 
200 000 Ft 

3 600 000 Ft 
50 000 ATS

Az ország több helységében működnek 
utógondozó házak, közösségek. Társasá
gunk első eredményes kísérlete volt a Mó- 
rahalmi Mécses Tanya.

Lovasberényben 4 férőhelyes lakásban 
élnek a Szent Veronika közösség leányai, 
asszonyai. Anyagi nehézségek miatt egy 
évre be kellett zárni a női szállást, de már
újra működik. A közösség tagjai a Kalocsai 
Fegyházból szabadult nők.

Lovasberényben irodája is van a szol
gálatnak, amely karitatív tevékenységet és 
jogsegélyszolgálatot nyújt a rászorulók
nak.

Algyőn krízisszállás működött, amely 
nagyszerűen szolgálta az elesetteket, és al
kalmas volt az állandó otthonba helyezés 
előtti megismerésre. Sajnos pénztelenség 
miatt be kellett zárni.

A kunszentmiklósi plébános úr egy ott
hon alapítását vállalta. 1994 decemberében 
Dankó érsek úr felszentelte a közös üze
meltetésű Szent Miklós átmeneti szállást és 
otthont. Ez 30 férőhelyes intézmény.
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A Vas megyei Kám községben 6 szaba
dult férfi él a kámi egyházközösség segítsé
gével. Szegeden a Heller u. 6. alatt segély
hely működik.

Továbbra is fogadja a szabadultakat a 
Protestáns Üdvhadsereg. Már 1994-ben 7 
szabadultat gondoztak.

A nemzeti parkok örömmel adnának 
munkát és lakást még a jelenleginél is több 
szabadult férfinak. Sajnos (paradox, de igaz), 
nincs annyi megbízható szabadult, mint 
amennyit a nemzeti parkok fogadnának.

Az együttműködés során utógondozó 
feladatot vállalt már az Élet Kenyere kö
zösség is, 1-2 szabadulttal.

Nagy jelentőségű a Magyar Caritassal 
való jó kapcsolat. A Caritas sokat tehet, és 
tesz is a szabadultak beilleszkedésének se
gítésében.

Az MBT megalakulását követően kí
sérleteket tett az ország több helységében a 
megtelepedésre. Ám a helybeliek minde
nütt tiltakoztak (néha egészen botrányos 
módon) a volt elítéltek odahozatala ellen. 
Ezért aztán -  tanulva az előzményekből -  
Mórahalmon már nem kértek sem enge
délyt, sem hozzájárulást. Ennek jogi alap
ja, hogy az MBT önálló jogi személy, ott 
vásárol ingatlant, ahol akar. 1993 őszén 
megvásároltak egy mórahalmi tanyát, a 
hozzátartozó öt hold földterülettel együtt. 
Az 1993-as év vége, és az 1994-es év eleje 
a botrányok, nehézségek időszaka volt. A 
tanyát eladó gazda először vállalta, hogy 
rendben tartja a tanyát, amíg az utógondo
zó munka megindul. Később meggondolta 
magát, és a helyére hirtelen kerített „tanya
gazdáról” hamar kiderült, hogy a tanya ér
tékeit alkoholra költi. Menesztését követő
en egy házaspár került a gazda beosztásba, 
de italozás miatt végül őket is el kellett kül
deni.

Az MBT elnöke és a polgármester 
tárgyalásai nem vezettek eredményre. 
„Bűnözőket nem engedünk a városba!” -  
ez volt az álláspont.

Közben folyt az igazi utógondozó mun
ka előkészítése, s keresték azokat az embe
reket, akik valóban dolgozni akarnak a Mé
cses-tanyán.

Az alkalmas tanyagazda személyét Ör
dög Istvánban találták meg, aki a szomszéd 
tanyát igazgatja családjával együtt.

Ördög István elégedett a jelenleg gon
dozott két szabadult ember munkájával. 
„Eleinte vissza is kellett fognom a tempó
jukat, odabenn nagyobb iramhoz szoktak.” 
Az öt hold földön búzát, kukoricát, lucernát 
termesztenek, s van egy zöldségeskertjük 
is. A tanya körüli teendők ellátására egy 
ember is elég, így az egyik gondozott -  Bé
l a -  átjárhat a közeli szövetkezetbe, ahol a 
baromfitelepen dolgozik (fizetésért).

Sándor -  a másik gondozott -  az állato
kat látja el: tizenöt bika bérhizlalása mellett 
tartanak még disznókat, birkákat, aprójó
szágot és egy lovat is. Ha a két gondozott 
ráér, a szomszéd tanyákra is áthívják őket 
segíteni. „Megismerték őket, és bíznak 
bennük” (Ördög úr állítása alapján). A reg- 
gelinek-vacsorának valót maguk készítik 
el, vásárolni bejárnak a városba- kellemet
lenségbe még nem keveredtek senkivel. Az 
ebédet előfizetik és naponta eljárnak érte. 
Sándor az alábbiakat mondta el:

„Augusztusban lesz két éve, hogy ide 
jöttem. Azelőtt tanyán éltem, Borsodban. 
Eleinte furcsa volt hajnalban kelni, hogy el
lássam az állatokat, és a megszokottnál is 
korábban feküdtem le este. De hamar bele
tanultam, sok segítséget kaptam Ördög úr
tól, meg a feleségétől. Úgy érzem, a szom
szédok is elfogadtak. Amikor idejöttem, 
tudtam, hogy először bizonyítani kell, tisz
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tességesen dolgozni. Nincsen családom, 
rokonom se... Jól érzem itt magam, és ha le
het, maradni szeretnék. Nem hiányzik a vá
ro sjo b b  itt, a csöndes tanyán.”

A jelenlegi polgármester tudomása sze
rint az utóbbi két évben nem történt olyan 
bűncselekmény, amelyhez a tanyának bi
zonyíthatóan köze lett volna. A büntetésü
ket letöltött emberek rehabilitációjával el
viekben mindenki egyetért, de a város köz
véleményét is képviselnie kell, s tudja, 
hogy az ellenállás még erős.

Mórahalmon nem örülnek a börtönvi- 
selt emberek odatelepítésének. Az is felhá
borította a lakosságot, hogy a megkérdezé
sük nélkül hozták létre a rehabilitációs he
lyet.

A Mécses-Tanya azért fontos, mert az 
MBT első sikeres kezdeményezése, és ezen 
túlmenően olyan intézmény, ami a maga 4-5 
éves rehabilitációjával közvetlenül megelőzi 
a szabadult teljesen önálló életvitelének kez
detét (15-18 éves szabadságvesztés-büntetés 
letöltése után véleményem szerint is szüksé
ges a 4-5 év).

A kunszentmiklósi azért fontos, mert a 
Szent Miklós-ház beépül a Mécses Szeretet
szolgálat rendszerébe. Szoros kapcsolatban 
van a ház vezetője -  Csorba József plébános, 
érseki tanácsos -  az állampusztai börtön solti 
körletével -  itt pasztorációs munkát végez -  
és a Bács-Kiskun Megyei hivatásos pártfo
gókkal, valamint az önkéntes levelezőkkel.

Rendkívül fontos, hogy az intézmény 
több pilléren áll. Ez biztosítja a működőké
pességét, és a társadalom, a közvélemény, a 
hivatalos szervek általi elfogadását (elviselé
sét, eltűrését).

Az átmeneti szállás befogadja az önként 
betérő szabadultakat (sok „eltitkolja” szaba
dult voltát), valamint a hivatásos pártfogók, 
nevelőtisztek, önkéntes levelezők által „ki

közvetített” szabadultakat.
Ez lenne az első lépcső. Második lépcső 

lenne egy nagyobb földterület, amelyen 5-6 
ház (tanya) áll. A földterület és a tanyák közel 
vannak Kunszentmiklóshoz. E tanya lesz 
majd a második lépcső, ami már ráépül a 
Szent Miklós-házra, annak folytatásaként. A 
tanya működése és élete hasonló lesz a Móra- 
halmi Mécses Tanyáéhoz.

Csorba József plébános szerint: „a párt
fogó munkát nem a már elítéltekkel, hanem a 
kisgyermekekkel kell kezdeni”. ... „A Kun
szentmiklósi Egyház visszakapta a régi kollé
gium épületét és abban sajnos sok szerencsét
len sorsú kisgyermeket tar-tunk...”

Kunszentmiklós városának közel 15-20 
százaléka cigány. Sok a gondozásra szoruló 
gyermek, akik otthont kapnak az egyház régi 
kollégiumi épületében. 110 gyermek lakik itt, 
és jára város iskoláiba. Csorba József munká
jában a pártfogó munka itt kezdődik, és nem 
a Szent Miklós-házban.

A Szent Miklós-házat Dankó kalocsai ér
sek úr avatta fel 1994 decemberében. A római 
pápa magyarországi követe, a nunci us úr véd
nökséget vállalt a ház működése felett. Csor
ba úr a házat bevonta a Mécses Szeretetszol
gálat intézményébe, és tárgyalásokat kezde
ményezett a polgármesterrel. Rendkívül fon
tos volt a pogármesterrel és általában a hiva
tallal való megegyezés. Hogy miért?

A válasz miatt idézni szeretném előzőleg 
Gyuris Tamás (Peremhelyzetű Csoportok 
Módszartani Osztálya vezetője) szavait a 
„Hajszolt” című lap 1996 márciusi számából. 
„A szociális ellátás meglévő intézményei 
már-már vegetálásra kényszerülnek, új intéz
mények létrehozására a legsúlyosabb szük
ségletek esetén sincs semmi esély. Egérutat 
egyedül a hajléktalanellátás kínál. Ha új ellá
tási formákat új intézményeket akarsz létre
hozni egyedül, akkor van rá esélyed, ha rá tu
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dód erőltetni a címkét: hajléktalanellátás. A 
központi költségvetésben a szociális ellátá
sok közül egyedül a hajléktalanellátásra for
dítható összegek növekednek évről évre, hi
szen itt egy intézményrendszert kell létrehoz
ni, egy új és differenciált ellátási rendszert 
kell kialakítani.”

A személyes gondoskodást nyújtó in
tézmények működtetéséhez normatív tá
mogatásjár.

A Szent Miklós-ház alaptevékenysé
ge: hajléktalanok átmeneti szállásának 
biztosítása éjszakai pihenésre, személyi 
tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezés
re, betegek elkülönítésére, közösségi egy- 
üttlétre.

A ház gondnoka egy házaspár, amelyik 
szintén ott lakik. A ház 30 hajléktalan befo
gadására alkalmas, éjjel-nappal befogadja 
a jőve vényeket. Télen, nagy szükség esetén 
maximum 50 ember éjszakai szállását ké
pesek megoldani. A ház építészetileg jó  ál
lapotban van.

A berendezése nemcsak megfelel a ha
tósági előírásoknak, de véleményem sze

rint az átlagos átmeneti szállók szintjét meg 
is haladja.

Az átmeneti szállás lakói helybeliekés vi
dékiek. Börtönből szabadulok is jönnek. Leg
többször a hivatásos megyei pártfogó vagy az 
önkéntes levelezők közvetítenek. A házban a 
szokásos „fürdetés”, tiszta ruhával ellátás 
szolgálata mellett „munkaközvetítés” is tör
ténik. Van, aki ezt feketemunkának hívja -  a 
munkaügyi minisztérium újabb törekvései 
alapján - ,  de mi, nevelőtisztek alkalmi mun
kának nevezzük. A hajléktalanszállón lakók 
kevés kivétellel csak segédmunkára fogha
tók. Józan logikával nem elvárható, hogy 
ezek az emberek „rendes” állást kaphatnak. 
Alternatívájuk sajnos az alkalmi munka. A 
hajléktalanok „szabadságának” csak az al
kalmi munka felel meg.

A börtönből szabadultak utógondozását, 
a velük való szociális munkát csak olyan szé
les társadalmi alapokon lehet a siker minimá
lis reményében végezni, mint azt a Kunszent- 
miklóson tapasztaltak sejtetni engedik.
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