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PÉTER BEÁTA

N agy izgalommal lépett be első 
alkalommal a csíkszeredai 
büntetés-végrehajtási inté-

zet ajtaján a Szent Kereszt Plébánia 
frissen kinevezett káplánja, Koncsag 
László 1996-ban. A Zöld Péter utca 2-es 
szám alatt található börtön ugyanis a 
plébánia területén van, és a papok heti 
programjába az is beletartozott, hogy 
szombat délelőttönként fel kellett ke-
resniük ezt az intézményt. „Egész éj-
jel nem aludtam amiatt, hogy mi lesz 
ott. Én is csíki vagyok, ott végeztem 
a középiskolát, de sosem tudatosult 
bennem, hogy börtön is van, és hogy 
a rácsos ablakok mögött emberek él-
nek. Érdekes érzésekkel mentem, in-
kább félelmetesekkel. Maga a bejutás 
is külön ceremónia: zárt ajtókon kell 
bejutni, az embert folyton igazoltat-
ják, az ajtók kinyitása és becsukása 
sem egyszerű, jó nagy zajjal jár. De 
végig az a gondolat volt bennem, hogy 
a bent lévők is emberek. Úgy jöttem 
ki az első alkalommal, hogy nem ér-
tettem, korábban honnan volt ez az 
ellenérzés bennem. Majd következett 
a második és harmadik alkalom, és 
az intézet is megmutatta igazi arcát. 
Meghallgattak, megköszönték, hogy 
mentem, mondták, hogy még várnak, 
de előjött a bent lévőkből a keserűség 
is. Nem feltétlenül az intézet iránt, 
hanem akár Isten iránt, hogy miért 
alakult így az életútjuk. S ezekre vála-
szolni kellett. De kérdés volt, hogy va-
jon mennyire konfl iktuskezelő a vála-
szom az illető személy esetében. Mert 
vannak ott indulatok és elégedetlen-
ségek is, és keserű, nehéz kérdések, 
amelyeket ha fel mernek tenni, akkor 
nagyon jó, de mi van, ha még fel sem 
teszik, és benne őrlődnek?” – idézte 
fel a kezdeteket Koncsag László. 

A remény ága

Négy év telt el úgy, hogy minden szom-
baton bejárt a fogvatartottak közé, 
és 2000-ben jött az hír, hogy börtön-

Istennél ingyen van az irg
Emberek a rácsos ablakok mögött – börtönpasztoráció lelkész szemmel
• Az ünnepek felfokozzák a 
lelki tisztaság iránti vágyat, 
az ember szabad akarattal 
rendelkezik, a szabadság 
Isten ajándéka, a bűn pedig 
lelki rabság. De jelen van-e 
Isten, és hogyan működik 
a bűnbánat ott, ahol zárva 
van az ajtó és vasrácsok 
vannak az ablakon? Erről 
beszélgettünk Koncsag 
László szentegyházasfalvi 
plébánossal, aki tizenkét 
évig volt börtönlelkész.

lelkészt keresnek az intézetbe. Koncsag 
László kérte a segédpüspököt, hogy vé-
gezhesse ezt a szolgálatot. Ugyanebben 
az évben ökumenikus jelleggel kápolnát 
is létesítettek az intézetben, és egy felcsí-
ki mester oltárt is faragott, oltárképként 
pedig Noé galambját mintázta meg, aho-
gyan csőrében viszi az ágat, sugallva, 
hogy remény van és kell legyen. 

Koncsag László tizenkét éven át volt 
börtönlelkész, heti negyvenkét órát kel-
lett benn töltenie. Mint mondta, hogy a 
sok negatív energiával megküzdjön, az 
imádságot hívta segítségül. „A kollégá-
kat is kérdeztem, mit tesznek, hogy a ne-
gatív energiákat ledolgozzák magukból, 
mert önkéntelenül is mindenkit elér. Ki 
ilyet válaszolt, ki olyat. Nekem sem sike-
rült teljesen kioldani magamból, nyolc 
év után súlyos epegyulladást kaptam, 
és a doktorok azt mondták, hogy ki kell 
venni az epémet. Egyik alkalommal 
megállt az orvos az ágyam mellett, és 
kérdezte, hogy mivel foglalkozom, mi 
bosszant annyira, mert általában ez nem 
a férfi ak betegsége. Az ember dolgozni 
jár, vigasztalni próbálja a bent lévőket, 
és a kérdés az, hogy mit sikerül és mit 
nem, mi az, amivel együtt élünk, és mi 
az, amivel nem tudunk. Általában ahol 

vékony a cérna, ott szakad el. Folyama-
tosan fi gyelni kell, hogy mennyi a terhe-
lés és a túlterhelés.”

Ha jelen van Isten

Kérdésünkre, hogy ezen évek alatt átér-
tékelődött-e benne a szabadság és a rab-
ság fogalma azt mondta, mindenképp jó 
lecke volt a „bent” töltött idő. A fogva-
tartottaknak is gyakran elmondta, hogy 
legtöbben úgy értelmezik, a szabadság 
az, amikor mindent szabad, semmi nem 

köt, pedig nem így van. A jót szabad még 
akkor is, ha olykor a rosszat tesszük: 
önmagunk előtt is el kell számolnunk, 
hogy miként töltöttük el az időt. Ebben 
benne van a jó és rossz közötti döntés, 
és azok a helyzetek, amelyek segítenek 
felértékelni azt is, hogy a rabság csak 
Isten segítségével elviselhető. „Szent 
Ágostonnak az Isten városáról című 
gyönyörű művében szerepel, hogy ak-
kor lenne igazából börtön a börtön, ha 
olyan helyre tudnák elvinni az embert, 
ahol nincs jelen az Isten. De mivel a bör-

A rabság csak Isten 
segítségével viselhe-
tő el 
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