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Misszió
Karitatív tevékenység a Budapesti 

Fegyház és Börtönben
1948. december 10-én az ENSZ közgyűlése elfogadta az Emberi Jogok Nyilatkozatát. 

XXI11. János pápa „Pacem in terris” körlevelében a katolikus egyház részéről néhány eh
hez kapcsolódó gondolatot fűzött, amely érinti a szabad vallásgyakorlást is. „ Tanuljunk 
meg olvasni az idők jeleiből, fogadjuk be azokat, és hagyjuk őket működni imáinkban és 
tevékenységünkben.” A zsinaton részt vevő püspökök nehezen fogadták el az új helyze
tet, többségük a régi, jogi-intézményes egyházképet részesítette előnyben. (Nekünk, a 
büntetés-végrehajtásban dolgozóknak kicsit hasonló a feladatunk: a paternalista börtön
szemlélet helyett egyre inkább meg kell barátkoznunk a szolgáló börtön fogalmával.)

„Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok. Beteg voltam, és 
ápoltatok” -m ondta  Jézus tanítványainak (Máté 25,35-36.), majd így folytatta: „Börtön
ben voltam, és meglátogattatok.” Hazai földön csak az újkorban megtelepedett, ám a kö
zépkorban alapított trinitárius rend nem csupán meglátogatta, hanem ha tehette, ki is vál
totta a rabokat. Mint kiváltó rend, a hármas szerzetesi fogadalom mellett tagjaitól arra kért 
ígéretet, hogy ha másként nem megy a rabkiváltás, önmagukat adják váltságul, cserébe a 
fogoly felebarát kiszabadításáért. A rendet 1198-ban alapította Mathai Szent János pári
zsi kanonok és Volois Szent Félix remete, a pogányok fogságába esett keresztes vitézek 
kiszabadítására. Ez az ág telepedett meg Bécsben (1688), majd öt év múlva tagjai már ha
zánkban is megjelentek. A rendi szabályzat értelmében jövedelmük egyharmadát rabki
váltásra kellett fordítaniuk.

A hazai házak közel négyezer rabot szabadítottak ki. A felvilágosodás képviselői év
tizedek óta rossz szemmel nézték, hogy a rabkiváltó szerzetesek kivitték a pénzt az ország
ból. A felvilágosult uralkodót, II. Józsefet, könnyű volt meggyőzni a trinitárius szerzete
sek tevékenységének káros voltáról, s a rend feloszlatásának szükségességéről. Amikor 
az országot felszabadító harcok után a cserénél számításba jövő török hadifoglyok elfogy
tak, a rabkiváltás a váltságdíj küzdelmes összekoldulásával kezdődött, majd a pénzt kel
lett biztonságban eljuttatni rendeltetési helyére, amely feladat nem volt veszélytelen. 
1720-ban a l l .  redemptió (kiváltás, megváltás) egyik része 96 magyar gyerekkel jött ha
za. A katolikusok büszkén láthatták: a nemzetközi összetételű rend a magyar nemzetet ön
zetlenül szolgálta, vallási különbségtétel nélkül, hiszen gyakran protestáns rabokat sza
badított ki.

A XIX. századtól a II. világháborúig működtek vallási szervezetek és felekezetek a 
magyar börtönökben. A lélektől lélekig való kapcsolat kizárólagos formája ez volt. 1990 
óta „szabad pályát” kaptak a karitatív és vallási szervezetek. A Budapesti Fegyház és Bőr-
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tönben azóta folyamatosan öt nagy vallási alapokon nyugvó karitatív szervezet működik. 
A kilencvenes évek elején mindez az újdonság erejével hatott intézetünkben. Mint min
den új dolog, mára ez is letisztult. Megtanultuk e g A á s  munkáját segíteni, összehangol
ni, tiszteletben tartani. ■

A Budapesti Fegyház és Börtönben átlagosan 70-80-an vesznek részt a missziós fog
lalkozásokon. A nagyobb egyházi ünnepeken természetesen többen vannak. Svédország
ból és Németországból is felkeresték már intézetünket vallási alapokon nyugvó karitatív 
szervezetek, amelyek igehirdetéssel egybekötött kulturális rendezvényt hoztak. A fogva- 
tartottak kedvelik az ilyen jellegű rendezvényeket. A felekezetek és az intézet vezetősége 
között folyamatos a kapcsolat. A koordinációs tevékenységet a bv. osztályvezető látja el 
az alegységek missziós összekötőivel együtt.

Lelkiismeretesen, mindenre odafigyelve fordulnak a missziós munkatársak az elítél
tekhez. A fogvatartottak pszichés klímáján, fegyelmi helyzetén, önbecsülésén jól érzékel
hetők a pozitív élmények. Modellértékűnek számít az az eset, amikor a fogvatartottat a ka
ritatív szervezet munkatársa a büntetés-félbeszakítás ideje alatt segítette, időben vissza
kísérte az intézetbe. Arra is volt példa, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremű
ködésével szálláshoz és munkalehetőséghez jutott a feltételesen szabadságra bocsátott 
fogvatartott. Véleményem szerint a kiragadott példákból is jól érzékelhető, hogy a misszi
ók nagyban segítik a fogvatartottak beilleszkedését, reszocializációjukat. Lehetőségeik
hez képest nagyobb szerepet vállalnak a fogvatartottak utógondozásában is.

Tudjuk, hogy az elítéltek nevelése az ő akaratuk nélkül nem működik. Ehhez az aka
rathoz mindig szükség van valamiféle érdekeltségre. Beszélhetünk anyagi, illetve érzel
mi érdekeltségről. Ez utóbbiban van nagy szerepe a hozzánk érkező társaságoknak, fele
kezeteknek. Az európai börtönnormák felelősségelve alapján a fogvatartott választhat a 
felkínált lehetőségek közül, betartva a játékszabályokat. A lehetőségek száma pedig egy
re növekvő tendenciát mutat (enyhébb végrehajtási szabályok, rövid tartamú eltávozás, 
misszió stb.): A fogvatartott a saját életét tervezheti az intézet falain belül, tudja, mik az 
esélyei. A rács mindkét oldalán javul az érintettek közérzete, ha az aktív szabálykövetők 
vannak többségben. Látni kell tehát a lehetőségeket, és élni kell velük. Ki kell nyitni a ka
pukat a karitatív és vallási szervezetek előtt. Hiszen a célunk megegyezik: szeretnénk az 
elítélteket visszavezetni a társadalomba minél kevesebb lelki sérülés nélkül. A cél ez, csak 
az eszközök különböznek. Nem rosszabbak, nem jobbak, egyszerűen mások.

Baran Katalin


