
A rosszból való szabadulás útján 
ki-ki maga lépked

báltak, illetve szerepeltek, átélték az 
új embert, a nem bűnös embert, illetve 
a nem büntetett egyént. Volt, aki sír-
va köszönte meg nekem ezt az érzést. 
Azért érezte így, mert valami újdonság 
született, és ennek az újdonságnak az 
emlékéből kell élni, és nem szabad 
olyat csinálni, amiért megint visszake-
rülhet, mert többre méltó, a szabadság-
ra, még akkor is, ha ára van.”

Mindenkiben megvannak az embe-
ri érzések, és a jó nem vész ki – vallja 
Koncsag László. Volt eset, hogy kará-
csony előtt szeretetcsomagokat állított 
össze a börtönben lévőknek, és né-
melyikük hazaküldte a sajátját gyere-
keinek. Ez a szeretet diadala, ha egy 
szigorúbb élethelyzetben, mostohább 
körülmények közt élő nem saját magát 
sajnálja, hanem hazaküldi a csomagot 
azoknak, akik hozzá tartoznak – hang-
súlyozza a lelkész. „Az ember nevelhe-
tő, tartja a tudomány, amíg élünk, tu-
lajdonképpen addig tart a nevelésünk. 
A börtön mindenképpen fontos helye a 
nevelésnek, és hiába, hogy már hete-
dik éve nem dolgozom ott, néha visz-
szamegyek, találkozom ismerősökkel, 
és jó látni, hogy igazából nem romlott 
annyit az ember. Hogy tudja, meg fog 
szabadulni, de ezt túl kell élni.”

Munkálkodik a kegyelem

Az ünnepek felfokozzák a bűnbánat 
iránti vágyat, ez a börtönben még in-
kább igaz. A rosszból való állandó 
szabadulni akarást segítik a szentgyó-
nások, amikor az ember lélekben meg-
tisztul. „Az ember ilyenkor tud örülni 
a Jóisten társaságának, az a benyomá-
sunk, hogy pehelykönnyűek vagyunk, 
mert bűneink meg vannak bocsátva. 
Az ünnepek fokozzák ezt az érzést, és 
volt a rabok között olyan, aki rendsze-
resen, havonta elvégezte a szentgyó-
nását. Hogy az mennyire volt őszinte, 
a Jóisten tudja, de magát a tényt, hogy 
az ember meg akar tisztulni, van egy 
vágy a szabadulásra, értékelni kell. 
A bűntől szabadulni akar az ember, 
a börtönben még inkább, és olyan jó, 
hogy most is van odabent lehetőség 
a gyónásra. Bízni kell benne, hogy a 
bűnbánás is megvan, mert a kegyelem 
munkálkodik, és volt olyan, aki meg-
köszönte nekem, hogy megérezhette 
Isten jóságát. De ez a kegyelemnek kö-
szönhető, én csak eszköz voltam.”
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Koncsag 
László szerint 
egy börtön-
lelkész szá-
mára az egyik 
legnagyobb 
kihívás, hogy 
meggyőz ze a 
rabokat: lé-
tezik szabad 
akarat, dönt-
hetnek a jó 
mellett is.

tönben is jelen van, ezért elviselhető. 
Isten szolgája, Márton Áron azt állította, 
hogy a börtön az emberformálás maga-
siskolája. Amikor ezt elmondtam oda-
bent egy Márton Áron falujából való em-
bernek, azt mondta, a püspöknek igen, 
nekem nem. Tehát mit jelent a rabság? 
Isten fel tudja oldani a belső kényszert, 
mert a bezártság egyfajta pszichikai 
nyomást eredményez, és ezzel együtt 
élni, ezt kezelni, valamiképpen ehhez 
viszonyulni nagyon nehéz. Az egykori 
jezsuita pap, Godó Mihály azt állította, 
hogy a börtönben a rab el tud számolni 
önmagával, és tulajdonképpen átérté-
kelődik az élet. Én tapasztaltam ilyet, 
amikor gyilkosságért bent ülő ember 
azt mondta: »Ha engem meg is aláznak 
valamiért, én nem haragszom, mert ők 
nem hibásak azért, hogy én idekerül-
tem. Ezt csak a magam számlájára írha-
tom, és ezért igyekszem úgy élni, hogy 
valahogy önmagamat tudjam kordában 
tartani.« Nyilván a többség nem ilyen, 
hanem mindenkit hibáztat.” 

A szabad és a raboskodó lélek

Az egykori börtönlelkész rámutatott, a 
bűn mindenképp lelki rabságot jelent. 
A szabadság pedig Isten ajándéka, és ha 
a lélekben nincs bűn, akkor szabad. A 
belső lelki szabadság az embernek segít-
ségére van és erőt ad. A lelkész odabent 
is elmondta ezt, de gyakran kapta vá-
laszul, hogy a bejáró ezt nem tudhatja. 
„Tényleg igaz ez. Olyan emberek, akik 
hasonlókat éltek át például orosz fog-
ságban, azt mondták, hogy a börtön a 
végletekig álcázza önmagát, tehát nem 
az, aminek kívülről látszik, ezt csak az 
tudja, aki benne van. És úgy kell a bör-
tönhöz közeledni – mondotta a csíksze-
redai id. János Pál –, hogy a börtön az 
a hely, ahol a sikert grammra mérik. Az 
ember feltételezné a jót, bízik benne, és 
helyesen ajánlja a jót. És a lelkipásztor-
nak ott lehet sikere, hogy az Istennél in-
gyen van az irgalom. Isten szeretetében 
élünk, azt nem kell kiérdemelnünk, azt 
ingyen kapjuk. Csak legfennebb nem 
tudunk benne élni, mert nem kapaszko-
dunk, mert sok az ellenpélda az életben, 
és ezért hitetlenkedve állunk előtte. De 
mégis, ha sikerült emberséges szem-
pontból közelíteni a bent lévőkhöz, ak-
kor csoda történt.” 

Átélni az új embert

Koncsag László szerint egy börtönlelkész 
számára az egyik legnagyobb kihívás, 
hogy meggyőzze a rabokat: létezik szabad 
akarat, dönthetnek a jó mellett is. Szent 
II. János Pál pápát idézte, aki azt mondta, 
a rabokat azzal lehet vigasztalni, hogy a 
bent töltött idő nem az ő tulajdonuk, mint 
ahogy az életük sem, az az Isten tulajdo-
na. „És azért kell a Jóistennel valahogyan 
kiépíteni a kapcsolatot, mert amikor ki-
mennek a kapun, nem adják vissza azt az 
időt, amit bent töltöttek. Mégis, lélekben 
valahol változhatnak, és megjavulhat-
nak, ami önmaguk előtt is érték. A börtön 
egy olyan helyzet, egy olyan világ, ami a 
szociológusok szerint fordított társada-
lom. Örökösen fennáll bárkinek a rabság, 
illetve a szabadság próbája, ez a minden-
napokban ott van. De minden indulaton, 
keserűségen, haragon túl csodálni való 
az, hogy a kegyelem csak működik. Azóta 
is bejárok ünnepekkor. Ebben a tizenkét 
évben sokszor elhívtam a segédpüspök 
urat is. Karácsonykor pásztorjátékot ta-
nítottam be a raboknak, húsvétkor misz-
tériumjátékot. Volt, hogy a rendezésben 
segített a Csíki Játékszín egyik munkatár-
sa. Ruhát is kaptam tőlük, köszönet nekik 
érte és hála. És akkor történt valami: eb-
ben az új ruhában, amíg beöltözve pró-

A fizikai és lelki 
záraknak is van nyitja




