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A BÖRTÖNVISZONYOK VÁLTOZÁSAI 

A KERESZTÉNY RÓMAI BIRODALOMBAN 

 

SÁRY PÁL 

 
A constantinusi fordulatot követően a kereszténység jelentős hatást gyakorolt a római bün-

tetőjog fejlődésére. A büntetőjog keresztény szellemű reformja a börtönök világára is kiter-

jedt. A tanulmány azt kívánja felvázolni, hogy a IV–VI. század keresztény császárai milyen 

irányú változások elérésére törekedtek a börtönviszonyok terén. A szerző először az állami 

börtönökkel (carceres publici), majd a magánbörtönökkel (carceres privati) s végül a 

iustinianusi korban börtönökként is használt kolostorokkal (monasteria) foglalkozik. 

Kulcsszavak: börtön, Római Birodalom, kereszténység 

 
After the Constantinian turn Christianity significantly influenced the development of the 

Roman criminal law. The Christian reforms of the criminal law included the changes of the 

prison conditions. The paper wants to outline the efforts of the Christian emperors of the 

4th–6th centuries, which were focused on the improvement of the prison conditions. The 

author at first deals with the state prisons (carceres publici), then with the private prisons 

(carceres privati), and finally with the monasteries (monasteria), which were often used as 

prisons in the age of Justinian. 
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I. Állami börtönök 
 

A többek között Mommsen által képviselt és széles körben elfogadott álláspont 

szerint a római jog börtönbüntetést nem ismert.1 Ulpianus egyértelműen kimondta, 
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1 Vö. MOMMSEN, Theodor: Römisches Strafrecht, Verlag Duncker & Humblot, Leipzig, 

1899, 960 skk.; FERRINI, Contardo: Diritto penale romano. Teorie generali, Hoepli, Mi-

lano, 1899, 155 skk.; GREENIDGE, A. H. J.: The legal procedure of Cicero’s time, The 

Clarendon Press, Oxford, 1901, 513 sk.; Fergus MILLAR: Condemnation to Hard Labour in 

the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine, Papers of the British School 

at Rome 52 (1984), 130; ZLINSZKY János: Római büntetőjog, Tankönyvkiadó, Budapest, 

1991, 83; UŐ.: „Herculesre, milyen hidegek a fürdőitek!” (Néhány szó Róma börtöneiről), 

Jogtörténeti Szemle 1992/1, 30; UŐ.: Állam és jog az ősi Rómában, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1996, 133; MOLNÁR Imre: A császárkori Róma büntetési rendszere, Tanulmá-

nyok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára = Acta Universitatis 
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hogy „a börtön az emberek őrizetben tartására való, s nem arra, hogy büntesse 

őket”.2 Callistratus szerint több császár, köztük Hadrianus is megtiltotta, hogy bárkit 

is örökös láncokra (vagyis életfogytig tartó börtönbüntetésre) ítéljenek.3 Caracalla is 

elképzelhetetlen dolognak tartotta azt, hogy egy szabad embert büntetésül életfogy-

tig láncok között őrizzenek: a császár úgy vélte, hogy ez a helyzet csak a rabszol-

gaállapottal egyeztethető össze. 4  E forráshelyek alapján magam is osztom a 

mommseni álláspontot, és elutasítom Eisenhut azon nézetét, amely szerint az ókori 

Róma jogrendszere ismerte a börtönbüntetést.5 Eisenhut álláspontja védelmében 

elsősorban Caesar azon javaslatára hivatkozik, mely a Catilina-féle összeesküvés 

résztvevőivel szemben alkalmazandó büntetésre vonatkozott: mint tudjuk, Caesar 

Kr. e. 63-ban arra tett javaslatot a senatus előtt, hogy az összeesküvőket ne végezzék 

ki, hanem kobozzák el vagyonukat és tartsák őket fogva a legerősebb municipiumok 

börtöneiben.6 E javaslatot azonban a senatus elutasította: részben talán éppen azért, 

mert a börtönbüntetés idegen volt a római gondolkodásmódtól. 

A római jog tehát börtönbüntetést nem ismert. Érdemes ehhez hozzátennünk, 

hogy szabadságvesztés büntetés létezett Rómában: a császárkorban gyakran alkal-

mazott bányamunka-büntetés például lényegében egy súlyos kényszermunkával 

összekapcsolt szabadságvesztés-büntetés volt, ami a mozgásszabadságtól való 

megfosztással és szigorú őrizettel járt. S ne feledkezzünk meg arról sem, hogy lé-

tezett száműzés, amivel börtönbüntetés nélkül is biztosítani lehetett a társadalom 

védelmét; a veszélyes bűnelkövetők eltávolítását a közösségből. 

Annak ellenére, hogy a római jog börtönbüntetést nem ismert, börtönök termé-

szetesen nagy számban működtek a Római Birodalom területén. A lakosság szá-

mának növekedése és a bűncselekmények elszaporodása már a királykor derekán 

szükségessé tette egy állami börtön létesítését.7 Vitruvius építészeti szakkönyve 

szerint a principátus hajnalán minden municipium egyik központi épületét képezte a 

börtön, melynek a kincstár és a városi tanács épületével együtt szervesen kellett a 

fórumhoz kapcsolódnia.8 

A római világban a városi-állami börtönöknek öt fő funkciója volt: (1) börtönben 

tartották fogva a súlyos közbűncselekmények vádlottjait a letartóztatástól az ítélet-

                                                                                                                            
Szegediensis, Acta Juridica et Politica 58 (2000), 375 sk.; NÓTÁRI Tamás: Római köz- és 

magánjog, Lectum Kiadó, Szeged, 2011, 351. 
2 D. 48,19,8,9: „carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.” 
3 D. 48,19,35: „cavetur ne quis perpetuis vinculis damnetur.” 
4  C. 9,47,6: „incredibile est, quod adlegas liberum hominem, ut vinculis perpetuis 

contineretur, esse damnatum; hoc enim vix in sola servili condicione procedere potest.” 
5 Lásd W. EISENHUT: Die römische Gefängnisstrafe, Aufstieg und Niedergang der römischen 

Welt I/2 (1972), 268–282. Eisenhut nézetét Bajánházy is elutasítja; lásd BAJÁNHÁZY Ist-

ván: A szabadságvesztés büntetése Rómában, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, 

Sectio Juridica et Politica 21/1 (2003), 21–41. 
6 Vö. Sall. Cat. 55. 
7 Róma legősibb állami börtönét a hagyomány szerint a negyedik király, Ancus Martius 

építtette a város közepén, a fórummal szemben (Liv. 1,33). 
8 Vitr. De arch. 5,2,1. 
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hozatalig. Szent Pál például két évet töltött vizsgálati fogságban Caesareában, az 

ottani helytartóság börtönében.9 

(2) Börtönben tartották fogva az elítélteket a marasztaló ítélet végrehajtásáig. Itt 

általában a halálraítéltek őrizetére kell gondolnunk. Tiberius uralkodása idején 

született egy senatusi határozat, mely előírta, hogy a halálos ítéleteket ne hajtsák 

végre tíz napon belül: ezzel lehetőséget kívántak biztosítani arra, hogy a halálra-

ítélteket ezen időtartam alatt a senatus vagy a császár esetleg végrehajtási kegye-

lemben részesítse.10 A kivégzésükre várakozókon kívül más elítélteket is őriztek a 

börtönökben. Érdemes megemlíteni, hogy Ulpianus szerint a helytartóknak nem volt 

joguk senkit szigetre való deportatióval sújtani: az ilyen tartalmú ítéletet csak akkor 

lehetett végrehajtani, ha azt a császár jóváhagyta, s a jóváhagyásig a deportatióra 

ítélt személyt börtönben kellett őrizni.11 

(3) A börtönök egyben kivégzőhelyek is voltak. Mint tudjuk, Gaius Gracchus 

számos követőjét,12 Iugurthát, Numidia – Róma ellen Kr. e. 111–105 között háborút 

viselő – királyát,13 a Catilina-féle összeesküvés öt élve elfogott résztvevőjét (köztük 

Lentulus volt praetort) a hóhérok a börtönben fojtották meg.14 

(4) A magistratusok az engedetlen polgárokat rendészeti jellegű, coercitiós 

jogkörükben eljárva, peren kívül – esetleg testi fenyítés után – bezárhatták egy rövid 

időre a városi börtönbe. Szent Pál például így töltött egy éjszakát társával, Szilással 

együtt Philippi börtönében.15 

(5) A császári perrendhez kapcsolódó személyi végrehajtás során sokszor bör-

tönbe kerültek a fizetőképtelen adósok. A császárkorban tehát már nemcsak bűn-

cselekmények miatt, hanem például kölcsöntartozás miatt is tartottak fogva állami 

börtönökben polgárokat.16 

Az állami börtönök e funkciói a keresztény korban alapvetően nem változtak.17 A 

funkciók helyett inkább a börtönkörülményekben történtek változások.18 A keresz-

tény császárok e téren három fő célt tűztek ki maguk elé: (1) arra törekedtek, hogy a 

börtönkörülmények humánusabbá váljanak, (2) felléptek a női szemérem, a fogva 

                                                 
9 ApCsel 24,23–27. 
10 Tac. Ann. 3,51. Suetonius közlése szerint a halálbüntetéseket e senatusi határozat értel-

mében az ítélet kihirdetését követő tizedik napon kellett végrehajtani (Suet. Tib. 75). 
11 Ulp. D. 48,22,6. 
12 App. Bell. civ. 1,26,119. 
13 Plut. Mar. 12. 
14 Sall. Cat. 55. 
15 ApCsel 16,23–39. 
16 Vö. Nov. 134,9. 
17 Börtönben való kivégzésekről azonban a késő császárkori forrásokban nem olvashatunk. A 

kivégzés e módja már a principátus második felében kikopott a gyakorlatból. Vö. 

MOMMSEN: i. m. 930. 
18 Vö. RASPELS, B.: Der Einfluß des Christentums auf die Gesetze zum Gefängniswesen und 

zum Strafvollzug von Konstantin d. Gr. bis Justinian, Zeitschrift für Kirchengeschichte 102 

(1991), 289–306. 
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tartott nők nemi tisztasága védelmében, s (3) korlátozták a vizsgálati fogság idő-

tartamát. 

Mindezzel kapcsolatban az alábbi négy rendeletet érdemes kiemelnünk: (1) I. 

Constantinus 320-ban elrendelte, hogy a büntetőeljárásokat lehetőleg gyorsan foly-

tassák le, a vizsgálati fogság időtartama a lehető legrövidebb legyen, akár magán-

személyek képviselik a vádat, akár állami hivatalnokok. A császár kiemelte, hogy a 

fogva tartásnak nem lehet kínzás jellege: a vádlottakat ne láncolják meg feszesen, 

tartsák őket lazább bilincsben, s ne fosszák meg őket a napfénytől, ne tartsák őket 

sötét helyen. A constitutio szigorúan megtiltotta, hogy a börtönőrök a vádlóktól 

kapott pénz fejében kegyetlenkedjenek a fogva tartott vádlottakkal.19 

(2) II. Constantius 340-ben azt az utasítást adta Acindynus praefectus 

praetoriónak, hogy a börtönökben a férfiakat és a nőket külön cellákban őrizzék, 

akkor is, ha hasonló bűncselekményt követtek el, s emiatt hasonló büntetés vár 

rájuk.20 

(3) Honorius 409-ben elrendelte, hogy a helytartók minden vasárnap ellenőrizzék 

a fogva tartottak helyzetét: nem bánnak-e velük embertelenül a börtönőrök, kap-

nak-e elegendő élelmet. Vasárnaponként emellett azt is biztosítani kellett, hogy a 

fogvatartottak lefürödhessenek (szigorú őrizet mellett el kellett őket vezetni a für-

dőbe), s hogy a keresztény hívek és papok élelmet oszthassanak szét közöttük Az 

előírt intézkedéseket elmulasztó helytartóknak és az alájuk rendelt hivatalnokoknak 

súlyos pénzbüntetést kellett fizetniük.21 

A rendelet és az ahhoz fűzött interpretáció szövegéből jól kitűnik, hogy a lelki-

pásztorok és a keresztény hívek látogatták a börtönben fogva tartottakat. Érdemes 

megemlíteni, hogy a 250 körül, tehát még a keresztényüldözések idején keletkezett, 

egyházfegyelmi szabályokat tartalmazó Didaszkália előírta a híveknek, hogy időn-

ként látogassák meg gyülekezetük azon tagjait, akik a hitük miatt büntetőeljárás alatt 

állnak, s börtönben vannak.22 A Didaszkália itt a Máté-evangélium soraira hivatko-

zik: Jézus tanítása szerint az irgalmasok fognak üdvözülni, akiknek majd Ő maga, az 

igazságos bíró, az utolsó ítéletkor el tudja mondani, hogy „éheztem és ennem adta-

tok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, mezítelen voltam 

és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkereste-

tek.”23 

Érdekes, hogy a hívek a keresztényüldözések megszüntetése után is folytatták a 

börtönben lévők látogatását, sőt, az egyház a mai napig az irgalmasság legfontosabb 

testi cselekedetei közé sorolja a börtönben lévők látogatását. E látogatások nyilván 

enyhítették a fogva tartottak szenvedéseit. 

                                                 
19 CTh 9,3,1 = C. 9,4,1. Más források tanúsága szerint a börtönőröket az ellenkező célból 

(tehát az enyhébb bánásmód fejében) is meg lehetett vesztegetni (vö. Didaszkália 19). 
20 CTh 9,3,3 = C. 9,4,3. 
21 CTh 9,3,7 = C. 1,4,22. 
22 Didaszkália 19. 
23 Mt 25,35–36 (Erdő Péter ford.). 
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(4) Iustinianus 529-ben elődeinél jóval részletesebben szabályozta az előzetes 

fogva tartás feltételeit. Először is megtiltotta, hogy bárkit is börtönbe zárjanak a 

főváros magas rangú (illustris, spectabilis vagy clarissimus címmel rendelkező) 

tisztségviselői, a tartományi helytartók vagy a városvédők (defensores civitatis) 

parancsa nélkül. A császár előírta, hogy a püspökök minden szerdán vagy pénteken 

ellenőrizzék, kiket, milyen okból zártak börtönbe: a helyi főpásztoroknak a rendelet 

értelmében meg kellett tudniuk, hogy a fogvatartottak szabadok-e vagy rabszolgák, 

adósok vagy bűncselekmények terheltjei. 

A rendelet a következőképpen korlátozta a fogva tartás időtartamát. A rabszolgák 

ügyében húsz napon belül dönteni kellett: az ártatlanokat vissza kellett adni gazdá-

iknak, a bűnösöket meg kellett büntetni. 

Szabadok esetében a következő szabályokat kellett betartani. Pénztartozás estén a 

kezeseket állító adóst ki kellett engedni a börtönből. Azt az adóst, aki nem tudott 

kezeseket állítani, legfeljebb harminc napig lehetett fogva tartani. Ha harminc 

napnál hosszabb idő volt szükséges az ügy elbírálásához, az adósnak esküvel meg 

kellett fogadnia, hogy megjelenik a tárgyaláson, majd ezek után el kellett őt engedni. 

Ha az adós megszegte esküjét, a teljes vagyonát el kellett kobozni. 

Kisebb súlyú bűntett esetén a kezeseket állító vádlottat ki kellett engedni a bör-

tönből; azt, aki nem tudott kezeseket állítani, legfeljebb hat hónapig lehetett fogva 

tartani. 

Főbenjáró bűntett esetén, ha a vádlók állami tisztségviselők (publicae personae) 

voltak, a vádlottat mindenképpen fogva kellett tartani (az illető kezesek állításával 

nem kerülhette el az elzárást), de a fogva tartás időtartama nem haladhatta meg a hat 

hónapot. Ha főbenjáró bűntett esetén a vádat magánszemélyek képviselték, a vádlott 

kezeseket állíthatott, s ilyenkor fogva tartásnak nem volt helye; azt a vádlottat, aki 

nem tudott kezeseket állítani, legfeljebb egy évig lehetett fogva tartani. A püspökök 

kötelesek voltak mindezt ellenőrizni és szabálysértés esetén a magistratusokat fi-

gyelmeztetni, illetve a magistratusok hanyagságát a császárnak jelenteni.24 

 

II. Magánbörtönök 
 

A késő császárkori források gyakran adnak hírt magánbörtönökről. Úgy tűnik, hogy 

a nagyhatalmú hitelezők, a helyi kiskirályok (potentiores) óriási birtokaikon bör-

tönöket építettek, ahová a fizetőképtelen adósaikat önhatalmúlag bezárták. 25  A 

keresztény császárok az adósok védelmében az ilyen eljárást súlyos bűncselek-

ménnyé nyilvánították. 

Három rendeletről tudunk, mely e körben született. (1) Nagy Theodosius 388-ban 

az adós magánbörtönbe zárását felségsértésnek (crimen maiestatis) minősítette.26 

                                                 
24 C. 9,4,6. 
25 Vö. ROBINSON, Olivia : Private Prisons, Revue internationale des droits de l’antiquité 15 

(1968), 393 sk.; KRAUSE, Jens-Uwe: Gefängnisse im Römischen Reich, Franz Steiner 

Verlag, Stuttgart, 1996, 60 sk. 
26 CTh 9,11,1. 
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Erre nyilvánvalóan azért került sor, mert az önhatalmúlag börtönt létesítő és alkal-

mazó hitelezők a császár jogkörét bitorolták. 

(2) Egy évszázaddal később (486-ban) Zeno császár szintén kimondta, hogy az, 

aki a birodalom bármely területén magánbörtönt létesít, felségsértést követ el, s 

hozzátette ehhez, hogy az ilyen személy egyértelműen halállal büntetendő. A császár 

arra utasította Egyiptom praefectusát és a birodalom valamennyi helytartóját, hogy 

mindent tegyenek meg az ilyen jellegű bűncselekmények visszaszorítása érdekében. 

A rendelet szerint a felségsértő cselekmény megtorlását elmulasztó helytartókra 

szintén a crimen maiestatis büntetése várt.27 

(3) Végül Iustinianus 529-ben a halálbüntetést talio-büntetésre módosította, el-

rendelve, hogy annak, aki magánbörtönt létesít, rangjától, méltóságától függetlenül 

annyi napot kell állami börtönben töltenie, ahány napra másokat bezárt a magán-

börtönébe. Az elkövető e büntetésen túl elvesztette a keresetét azzal szemben, akit 

börtönbe zárt. A császár a magistratusok mellett a püspököket is felhívta arra, hogy 

ellenőrizzék a magánbörtönök létesítésére vonatkozó tilalom betartását.28 

 

III. Kolostorok 
 

A IV–VI. század során rohamosan terjedt a szerzetesség, nagy számban épültek 

kolostorok az egész birodalom területén. A VI. század elejétől a kolostorok bör-

tönként is funkcionáltak.29 Először a kánonjogban jelent meg a kolostorba zárás 

büntetése.30 Három zsinati határozatot érdemes kiemelnünk e körben. (1) 506-ban 

Galliában az Agde-i zsinat úgy rendelkezett, hogy azt a püspököt, papot, illetve 

diakónust, aki főbenjáró bűncselekményt követ el, így például okiratot hamisít vagy 

hamisan tanúskodik, meg kell fosztani hivatalától és kolostorba kell zárni.31 (2) 

Ehhez hasonló határozatot hozott 517-ben egy másik zsinat, a burgundiai Epaóban.32 

(3) 538-ban a III. Orleans-i zsinat elrendelte, hogy a házasságtörő klerikusokat 

zárják életfogytig kolostorba.33 

A iustinianusi egyházpolitika központi gondolata az összhang volt: az állam és az 

egyház közötti szimfónia (lat. consonantia) megteremtése. 34  A császár számos 

                                                 
27 C. 9,5,1. 
28 C. 9,5,2. 
29 Érdemes itt megjegyezni, hogy a kolostorba zárás szankciója elvétve már korábban is 

előfordult az egyházi gyakorlatban. A Liber pontificalis szerint I. Ince pápa (401/402–417) 

a Rómában talált eretnek katafrigeket kolostorba záratta (LP 42,1). 
30 Vö. NOETHLICHS, Karl Leo: Das Kloster als „Strafanstalt“ im kirchlichen und weltlichen 

Recht der Spätantike, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische 

Abteilung 80 (1994), 26 skk. 
31 Conc. Agathense 50. kán. 
32 Conc. Epaonense 22. kán. 
33 Conc. Aurelianense 7. kán. 
34 Erre az összhangra mint elérendő célra hivatkozással tiltotta ki Iustinianus a városokból a 

zsinatok által elítélt eretnekeket (Nov. 42). Vö. DVORNIK, Francis: Early Christian and 
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kánonjogi szabályt civiljogi erőre emelt: a zsinati kánonok rendelkezéseit sokszor 

megismételte egyházügyi novelláiban.35 A császár többek között a kolostorba zárás 

büntetését is átvette a kánonjogból. 

A iustinianusi novellák szerint kolostorba kellett zárni (1) azokat a püspöki 

székükből letett személyeket, akik önkényesen elhagyták azt a helységet, melyet 

lakóhelyül kijelöltek számukra, főként, ha korábbi székhelyükre tértek vissza jog-

ellenesen,36 (2) a szerencsejátékot űző (kockázó) vagy cirkuszi látványosságokra 

járó klerikusokat,37 (3) a vagyonjogi perben hamisan tanúskodó papokat és diakó-

nusokat, 38  (4) azokat a diakonisszákat, akik püspökük figyelmeztetése ellenére 

idegen férfival éltek egy fedél alatt,39 (5) a házastársuktól törvényes ok nélkül elváló 

személyeket,40 (6) a házasságtörő nőket41 s végül (7) azokat az egyházi vagyonke-

                                                                                                                            
Byzantine Political Philosophy. Origin and Background, Dumbarton Oaks Studies Nine, 

Washington, D.C., 1966, II, 817. 
35 Egyik rendeletében Iustinianus kimondta, hogy a szent kánonoknak ugyanolyan erővel 

kell bírniuk, mint a császári rendeleteknek: „sacros canones enim non minorem vim quam 

leges habere volunt” (C. 1,3,44). Vö. BIONDI, Biondo: Religione e diritto canonico nelle 

legislazione di Giustiniano, Acta congressus iuridici internationalis, Pontificium 

Institutum Utriusque Iuris, Romae, 1935, I, 109; UŐ.: Giustiniano primo. Principe e 

legislatore cattolico, Sociétà editrice „Vita e Pensiero”, Milano, 1936, 92 skk.; UŐ.: Il 

diritto romano cristiano, Giuffrè, Milano, 1952, I, 231 skk.; SÁRY Pál: Iustinianus császár 

egyházpolitikai rendelkezései, Szent István Társulat, Budapest, 2012, 80. 
36 Nov. 123,11. Itt érdemes megjegyezni, hogy már Honorius is szigorúan megkövetelte, 

hogy a székükből letett püspökök engedelmeskedjenek az őket elmarasztaló zsinat hatá-

rozatának: ne zavarják meg a közbiztonságot és a köznyugalmat, s ne próbáljanak meg 

visszatérni püspöki székükbe. E tilalmak megszegőire kiutasítás várt: az ilyen személyek 

nem tartózkodhattak a korábbi székvárosuk száz mérföldes körzetében (CTh 16,2,35). Vö. 

SÁRY: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé vá-

lása a Codex Theodosianus tükrében, Szent István Társulat, Budapest, 2009, 96. 
37 A bűnös klerikusokat ilyenkor három évre felfüggesztették hivatalukból, s erre az időre 

kolostorba zárták. A büntetés időtartamát az illetékes püspök – az elítélt bűnbánó maga-

tartására figyelemmel – csökkenthette (Nov. 123,10). 
38 A büntetés ilyenkor is három évre szólt (Nov. 123,20). 
39 A bűnös és engedetlen diakonisszát ilyenkor megfosztották tisztségétől és életfogytig 

kolostorba zárták. Az elítélt nő vagyonát felosztották gyermekei és a kolostor között (a 

kolostor egy gyermeknek járó részt kapott, melyet a nő eltartására fordítottak). Gyermek 

hiányában a nő vagyonát a helyi egyház és a kolostor között kellett megosztani fele-fele 

arányban (Nov. 123,30). 
40 A férjétől causa legitima hiányában elváló nőt életfogytig kolostorba zárták. Ha a nőnek 

voltak gyermekei, vagyona kétharmada azokra, egyharmada pedig a kolostorra szállt. Ha a 

nőnek nem voltak gyermekei, de még éltek a szülei, vagyona egyharmada a szüleié, két-

harmada a kolostoré lett. Ha a nőnek nem voltak élő gyermekei és a szülei sem éltek már, 

teljes vagyonára a kolostor tarthatott igényt (Nov. 117,13). A 127. novella értelmében a 

feleségüktől causa legitima hiányában elváló férfiakat is ugyanígy kellett büntetni (Nov. 

127,4). A 134. novella szerint azokat, akik a szűzi tisztaság választásán kívül más okból 

váltak el közös megegyezéssel, életük végéig kolostorba kellett zárni: ilyenkor mindkét fél 

vagyonára az említett szabályok vonatkoztak (Nov. 134,11). Vö. SÁRY: A válás szabá-
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zeléssel megbízott személyeket, akik törvénybe ütköző módon eretnekeknek adtak 

el egyházi ingatlanokat.42 

Külön kiemelést érdemel a 134. iustinianusi novella, mely általános jelleggel 

megtiltotta, hogy a nőket – akár köz-, akár magántartozás vagy súlyos bűntett el-

követése miatt – börtönbe zárják, vagy férfiak őrizetére bízzák. Ehelyett a vád alatt 

álló nőket kolostorokban kellett fogva tartani, vagy nők őrizetére kellett bízni.43 

Hillner a kolostorba zárás büntetését párhuzamba állítja a házi fogsággal, amit a 

principátus korában száműzés helyett alkalmaztak előkelő bűnelkövetők esetében.44 

Ezzel az állásponttal nem értek egyet: mint már említettem, Iustinianus a kolostorba 

zárás szankcióját a kánonjogból vette át, a zsinati határozatok (canones) és az állami 

törvények (leges) összhangjának kialakítására törekedve. Azt azonban helyesen látja 

Hillner, hogy a kolostorba zárással Iustinianus a bűnösök megjavítására törekedett.45 

Prokopiosz szerint Theodóra a konstantinápolyi prostituáltakat is kolostorba záratta, 

hogy így azok kénytelenek legyenek felhagyni korábbi életvitelükkel.46 A császári 

pár a kolostori környezetet kiválóan alkalmasnak látta a speciális prevenció meg-

valósítására. Hillner megállapítását érdemes kiegészítenünk azzal, hogy a császár 

Isten előtt felelősnek érezte magát alattvalói hitéért és erkölcsi magatartásáért, s a 

bűnösöket rá akarta kényszeríteni a bűnbánatra és a vezeklésre, hogy ezáltal azok 

elnyerhessék az üdvösséget.47 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a keresztény császárok (1) igyekeztek 

javítani a börtönkörülményeken, (2) az adósok védelmében szigorúan büntették a 

magánbörtönök működtetését, s (3) a iustinianusi korban megjelent a kolostorba 

zárás büntetése, amit már csak egy lépés választott el a börtönbüntetés kialakításától. 

                                                                                                                            
lyozása a késő római jogban, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et 

Politica 29/1 (2011), 84 skk.; UŐ.: Iustinianus…, 204 skk. 
41 Nov. 134,12. Vö. MEZEY Barna: Régi idők tömlöcei. Büntetések, börtönök, bakók, Rubi-

con-Ház, Budapest, 2010, 101. 
42 Nov. 131,14. 
43 Nov. 134,9. 
44 HILLNER, Julia: Monastic Imprisonment in Justinian’s Novels, Journal of Early Christian 

Studies 15 (2007), 205, 216. Az amerikai szerző elsősorban Iunius Gallio esetére hivatko-

zik: Galliót Tiberius először Lesbos szigetére kívánta száműzni, de aztán a császár meg-

gondolta magát és elrendelte, hogy a már útra kelt Galliót hozzák vissza a városba és a 

magistratusok házaiban tartsák őrizetben (Tac. Ann. 6,3; Dio 58,18,4). 
45 HILLNER: i. m. 205, 225 skk. 
46 Prok. De aed. 1,9,8; Hist. arc. 17. 
47 A császár e szavakkal zárja 109. novelláját: „Tudja meg mindenki, mennyire gondját 

viseljük a Krisztusba, a mi Urunkba és igaz Istenünkbe vetett igaz hitnek és alattvalóink 

üdvösségének!” (Nov. 109 epil.; Baán István ford.). 


