
Zlinszky János

Herculesre, milyen hidegek a fürdőitek!”

(Néhány szó Róma börtöneiről)

A Fórum Roinanumon a Capitolium felé sétálva áthaladunk 
Septimus Servcrus diadalíve és a Curia ősi épülete között. 
Szemközt velünk a Capitolium hátoldalán felvezető út má
sik oldalán kis 16. századi templom áll. San Giuseppe dei 
Falegnami, amelyet a San Pictro in carcere (Szent Péter a 
börtönben) templom helyén emeltek. A templom tövében 
rejtőzik két emelet mélyen a Mamertinus börtön, gyakorla
tilag egy lyuk a földben, néhány lépcsőfokon lehet abba 
lejutni.

Ebbe a börtönbe vetette a legenda szerint Agrippa prae- 
fcctus urbis Szent Péter apostolt. Az apostol itt térítette 
meg őreit, Processust és Martinianust s velük együtt 50 
rabtársát: hogy megkeresztelhesse őket, forrást fakasztott a 
börtön oldalából. Majd csodálatosan kimenekült és hívei 
ösztönzésére útban volt kifelé Rómából, mikor a „Quo va- 
dis, domine” kápolna mellett szembetalálkozott Krisztussal 
s a kérdést intézte hozzá: Uram, hová mégy? s kapta rá a 
választ: Vado iterum crucifigi — Megyek, hogy újra meg
feszítsenek! Az apostol erre megfordult s most már hívei
nek rábeszélése sem tudta a kereszthalállól visszatartani.2

Eddig a legenda, amit Sienkicvicz oly csodálatos regény
be foglalt. Ennek a fogságnak emléke volt a régi San Pietro 
in carcere, ma az eseményt a San Pictro in vincoli neve 
örökíti meg, a császárforumok túlsó oldalán. Római utazó 
már csak Michelangelo Mózese miatt is bizonyára útba ejti, 
míg a Mamertinus börtönre alig valaki lesz figyelmes.

Nincs is rajta, benne sok látnivaló. Azon csodálkozha
tunk cl, hogy fért el abban Péter apostol mellett az 50 rab, 
mert bizony kicsiny a belső tér. A sötét kamrából még egy 
nyílás vezet lefelé, a hírhedt Tullianumba, a pincebörtönbe. 
PlutarchosJ leírja, hogy mikor a Róma erejével és vezérei
vel oly soká dacoló afrikai fejedelmet, Jugurthát Marius 
diadalmenetében a Capitoliumi úton végigvezették, felék- 
szerezve és teljes királyi díszében, utána a kivégzésre szánt 
intrikust a Tullianumba hurcolták. Őrei tudtak a neki szánt 
sorsról, s igyekeztek kincseit előre megkaparintani: letép
ték azokat róla, oly vadul, hogy fülkarikáival a fülcimpáit 
is kiszakították, aztán megfosztották aranyos ruháitól és 
meztelenül a Tullianumba dobták. A megaláztatásoktól, 
megerőltetéstől és fájdalomtól félőrült, minden intrikája 
mellett is szánalomra érdemes fejedelem akkor kiáltotta 
volna a mélyben: Herkules, milyen hideg a fürdőtök! 
Ugyanebben a sötét lyukban végezte életét egy századdal 
később Vercingetorix, a gall király, Caesar ellenfele, aki 
csaknem kiragadta a nagy római vezér kezéből diadalai 
gyümölcsét, Galliát s Caesart Gergoviánál legyőzte, majd 
Alesiában Caesar fogságába került.4 
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S ugyanebből a mamertinusi börtönből lépett ki egy em
lékezetes napon a haza atyja, Cicero, hogy a künn várako
zóknak a Catilina összeesküvés fogvatartott vezérei sorsát 
bejelentse: Vixerunt! (éltek.)5

De bármily nagy történelmi pillanatok, jelentős szemé
lyek sorsa is kapcsolódik a Tullianum sötét üregéhez, a 
világváros és világhatalom Róma börtönének — szűk és 
elégtelen. S ez nem csak szimbolikusan van így. A börtön 
mint büntetési nem Rómában alárendelt szerepet játszott, 
ha ugyan a mai értelemben véve egyáltalán volt szerepe.6

Szent Ágoston De civitate dei c. munkájában Cicerót 
idézve mondja: A (XII táblás) törvények Tullius szerint a 
büntetés nyolc nemét ismerték, a kárt, bilincset, vesszőzést, 
taliot, becstelenséget, számkivetést, halált, rabszolgaságot.7 
Ebből a mondatból szoktak arra következtetni, hogy a régi 
római jog a szabadságvesztés-büntetést is ismerte: vincula.

Ám éppen ez a forráshely is tanúsítja, hogy a mi fogal
maink szerinti szabadságvesztés, a börtönbüntetés ebben a 
formájában ismeretlen a régi római törvényekben. A sze
mélyes szabadság ideiglenes elvesztésére ők mindig a bi
lincs, a kötelék, a kézrátétel megjelöléseket használják.8 
Intézményesen a rómaiak nem gondoskodtak arról, hogy a 
magánfél sérelmét — akár börtönnel is — megtorolják. A 
sértettet hatalmazták meg arra, hogy a sértőt megkötözze és 
hatalmában tartsa. Kezdetben ennek nyilván semmi korlát
ja nem volt: manus iniicere — kezet vetni a sértőre — volt 
a felhatalmazottnak joga s azután úgy tarthatta uralma alatt, 
ahogy ez módjában állott. így történt a fizetésképtelen 
adóssal, a szökni akaró alperessel, s ez volt a sorsa, örökös 
szolgaságban, a rajtakapott tolvajnak is.

A XII táblás törvény előtt címek a foglyulejtésnek nyil
ván nem volt korlátja: kiterjedt az a kötelmi kötelezettségét 
megszegő adósra is, akinek kötelékét (obligatió) csak a 
teljesítés utáni szabadonbocsátás (solutio és liberatio) ol
dotta meg, míg a nem teljesítő adóst megkötözve tarthatta 
hitelezője (eum vinctum habebit).9 A XII tábla az adósfog
va tartásnak a pontos rendjét szabályozta, mint a patríciusok 
és a plebs ellentétei aliergikus kérdését. Eszerint a 30 napi 
teljesítési póthatáridő eredménytelen eltelte után el lehetett 
fogni és megkötözni vagy bilincsbe verni az adóst, de to
vábbi 60 napig készen kellett állni a teljesítés elfogadására, 
s közben a fogvatartottat élelmezni — a későbbi interpreta- 
tio szerint ellátásáról gondoskodni a fogvatartó volt köteles.10

A végkifejlés azonban ekkor sem a börtönbüntetés, ez a 
rabság csak az adós személyének biztosítására szolgál. Vé
gül is a felek vagy megegyeztek, vagy az adós ledolgozta 
tartozását mint szolga, vagy eladták rabszolgának külföldre. 

Rómában végleges rabszolgasorba a XII táblás törvény



szerint csak a tcttenért szabadszülctésű tolvaj jutott bünte
tésből, s őt is a meglopottnak adták át, hogy őrizze (serva- 
re, innét servus?)11

Közüldözés alá cső bűncselekményekért Rómában a XII 
táblás törvény korában általában halált állapítanak meg: így 
gyilkosság, méregkeverés, hazaárulás miatt1" Bizonyos 
esetekben ez sacralis halálbüntetés volt, így a tűzvészoko
zásnál, ráolvasásnál,13 míg a clicnsét becsapó patronus, a 
vetés éjjeli lelegelletője, a határkő és a szántóökör meg
sértője egyszerűen sacer, kitagadott a vallási-polgári közös
ségből,14 ami persze nagyjából egyet jelentett a halállal. 
Más esetekben ezt a halálbüntetést lynchszcrúen, tömegben 
hajtják végre, így a tolvaj rabszolgán, a hamis bírón vagy 
tanún.15

Akár e halálbüntetés végrehajtásához, akár a talio, a 
vesszőzés végrehajtásához, átmenetileg, a bűnös kiszolgál
tatására alkalmazták ilyenkor is a bilincset, megkötözést, 
vinctus verberatus — mondja a törvény.

A pénzbüntetések esetében a végrehajtásnak lehetett esz
köze, amint fentebb említettük, a személyes szabadság el
vonása — az azonban így mindig céllal történt, nem önálló 
büntetési nemként nyert alkalmazást. A halálraítéltek utolsó 
óráik során történő őrzésére elegendő volt a sötét lyuk a 
Capitolium tövében.17

Más a helyzet a rabszolgáknál. Azokat uruk szabad tet
szése szerint fenyíthette meg s e fenyítés eszköze gyakran^a 
carccr, a tömlöc volt. In carcere ut sis, fenyegeti Plautus 
vígjátékaiban nem egyszer az egyik szolga a másikat — 
hogy börtönbe juss! A carcer tehát nem büntetési, hanem 
fenyítési eszköz.19 A keltő között a lényeges különbség, 
hogy a szabad emberrel szemben alkalmazott büntetés csak 
törvényben meghatározott tényállásért törvényes mérték
ben szerepelhet, nullum erimen, nulla poena sinc lege. Ez
zel szemben a coercilió, az engedetlen szolgával szembeni 
fenyítés teljesen az úr, vagy a felügyelettel megbízott sze
mély kénye-kedvétől, belátásától, mérlegelésétől luggött. 
Plautus, Tercntius és Cato, legkorábbi római forrásaink 
szinte minden oldalon igazolják ezt a felfogást, ami aztán 
döntően meghatározta a rabszolgáknak uraikkal szembeni 
mentalitását is.

A carcer lehetett önmagában, koplaltatással vagy testi 
fenyítéssel egybekötve ilyen fenyítőeszköz.

Súlyosabb, a későbbi kibontakozott tömeges rabszolga
tartásra jellemző az crgastulum, a büntetésben lévő rabszol
gák lak— és őrzőhelyéül szolgáló építmény."1

Columclla szerint a villa, a majorépület déli fekvésű szo
bái szolgálnak a szolgák szállására, míg a pincében északi 
oldalon van az crgastulum, ebben laknak a vinciti, cornpe- 
diti, a kéz-vagy lábbilinccsel járók, akiket innét visznek ki 
az ostoros felügyelők a napi munkára.

Ebbe az ergastulumba, büntetőmunkára került az enge
detlen, a szökevény, vagy a lusta rabszolga, s innét több
nyire nem lehetett reménye a szabadulásra. Egy világ vá
lasztotta el az ugyancsak fegyelem és fenyíték alatt tartott, 
de esetleg még a felszabadulás lehetőségében is remény

kedő háziszolgák sorsától.
Ezeket az ergastulumokat Hadrianus császár betiltotta, 

mikor a tömeges rabszolgautánpótlás megszűntével a biro
dalom gazdasági egyensúlyának biztosítására indokolttá 
vált a rabszolgákkal szembeni kíméletesebb bánásmód. 
Mindazonáltal továbbra is lehettek ilyenek, noha biztos ré
gészeti feltárásra eddig egy crgastulum sem került.

Erre utal, hogy a C. Th szerint elvétve szabadok büntető- 
25sére is alkalmazták.

A coercitio, a fenyítőintézkedések belátás szerinti szabad 
alkalmazása ugyanis nem csak a rabszolgákkal szemben 
volt elképzelhető.

A római magisztrátus is élhetett fenyítő hatalommal bár
mely polgárral szemben, ha hivatali hatalmi körében ezt 
szükségesnek látta.26 Az e hatalommal való visszaélésért 
ugyan hivatali éve után felelőssé lehetett a tisztségviselőt 
tenni, de jogtalanságot ezzel nem követett el, minthogy 
római néptől ráruházott hatalma alapján élnie lehetett, sőt 
élnie kellett e coercitiós jogkörrel. Ennek sziinbóluntakép 
hordták a magistratus segítői, a lictorok a vesszőnyalábot, 
sőt időnként és helyenként a bárdot is. Ám a kisebb tisztvi
selők, a városi rendfenntartók, az aedilisek, a vigintiviri, a 
vigiles is éltek hasonló jogkörrel, főleg a városi csőcselék
kel, a proletáriátussal szemben, vagy a rendbontókkal 
szemben, s ilyen hatáskörben ugyancsak megtehették, hogy 
egy-két éjszakára carcerbe dugják a renitens vagy garázda 
elemeket. Cicero Catilina elleni beszédében a coercitios 
kötelezettségre emlékeztet és az ősök példáját idézi: Valaha 
e köztársaságban megvolt az az erény, hogy annak bátor 
férfiai kegyetlenebb kínokkal fékezték meg a veszélyes 
polgárt, mint a legádázabb ellenséget.27 A „videant consu- 
les nequid respublica detrimenti capiat” senatusi határozata 
egyenest kötelezte a magistratusokat arra, hogy a belső ve
széllyel szemben e hatalmukat korlátlanul érvényesítsék: 
ilyenkor aztán a veszélyes polgárt le lehetett fogni s akár 
biztosíték ellenében szabadon hagyni, akár házi őrizetbe 
adni, akár börtönbe, carcerbe vetni. E hármas módon bizto
síthatta a vádlottat az eljárás ideje alatt a büntetőperben a

, . 28 praetor is.
így tehát a szabad rómaival szemben a carcer vagy átme

neti fegyelmezési eszközként, vagy eljárási közbenső intéz
kedésként, vagy a büntetővégrehajtás során a halálbüntetés 
előzményeként a köztársaság alatt megjelenik, és politikai 
helyzettől függően kerül több-kevesebb alkalmazásra.

Minthogy Sulla után már a főbenjáró büntetés mindig a 
számkivetés volt, s előtte is egyre ritkább lett a polgárral 
szembeni halálbüntetés, természetesen ritka volt a vizsgála
ti fogság is, mert a vádlott legfeljebb önként tette meg azt, 
ami súlyos esetben várt rá, hogy külföldre menekült.

Ilyen coercitiós eszközként szerepel a közfogság Ulpia- 
nusnál a kiszabott bírsággal vagylagosan felvetve az edic-

29tumkommentárban:
„Ha valaki erőszakot alkalmaz azért, hogy valakit sze

rencsejátékra vigyen, vagy bírsággal kell sújtani, vagy in 
lautumias30 vagy állami fogságra vetni/
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Valószínű, hogy a provinciákban a szabadságvesztéssel 
járó büntetések jobban el voltak terjedve. Erre utal Ulpianus- 
nak a tartományi helytartó kötelezettségeiről szóló munkájából 
vett egy hosszabb szemelvény, melyben elmondja, hogy a halál 
és testi fenyítés mellett ismernek a provinciában szabadságvesz
téssel járó büntetéseket is. Ezek azonban rendszerint kényszer
munka-büntetések, főleg a bányamunka, amit ugyancsak bi
lincsben végeztettek. E kényszermunka-büntetésekről szólva 
azonban Ulpianus megjegyzi: a provincia elöljárói szoktak arra 
is ítélni egyeseket, hogy börtönben vagy bilincsben tartsák 
őket, s ezt megtehetik, de nem helyes. A carcer ugyanis 
arra való, hogy abban valakit őrizzenek, nem arra, hogy 
azzal büntessenek.31

Callistratusnak a büntetőperekről szóló könyvéből ve
szi a Digesta azt az idézetet, hogy a szökevények bünte
tését súlyosbítani kell: az időre őrizetbe vettekét élct- 
fogytiglanra, az életfogytiglani bányakényszermunkára, 
a bányából szökőt halálra kell ítélni. Ám ez az őrizet 
nemcsak börtönre érthető, hanem bányánál enyhébb 
kényszermunkára is, olyanra, amely nem járt automati
kusan a polgáijog elvesztésével, viszont őrizet alatt kel
lett végezni.32

A késő császárkorban Róma és a provinciák között 
már nem volt lényeges jogi megkülönböztetés, így az 
őrizet római polgárral szemben is előfordulhatott. Erre 
mutat az idézett helyek felvétele a jusztiniánusi tör
vényműbe. Bizánc pincebörtöneiben a császári önkény 
nem egy áldozata tűnt el örökre, vagy került elő azokból 
megvakítva, megcsonkítva, emberi roncsként. A börtön, 
mint a javítás, átnevelés intézménye tovább sem volt jel
lemző az ókorra és a korai középkorra. Annál inkább hasz
nálták politikai ellenfelek, alkalmatlan trónkövetelők, ve
szélyesen hatalmassá vált kegyencek eltüntetésére.

Ebben a római birodalom helyén alakult barbár király
ságok gyakorlata sem sokban tért el a korabeli Bizáncé
tól. A mcgvakílolt Bclizar sorsa éppúgy megindít, mint 
nagy Tcodorik tanácsadójáé, Boctiusé, aki a börtönben 
írta meg Consolationes philosophiac c. munkáját:

Ravenna börtönében, ahová azért jutott, mert apósával, 
Syinmachussal együtt ellene szegültek Tcodorik akaratá
nak a római lakossággal szembeni intézkedései miatt.

A filozófia vigaszával azonban csak a kereszténység 
szellemével áthatott, vagy a Stoa tanait követő emelke
dett szellemek viselték el e kőTban a börtönt. Általában 
nyomor, őrület, betegség vagy megváltó halál lett a bör
tönlakók sorsa. Ha nem is alkalmazták a szigorú jog sze
rint büntetésként a szabadságvesztést, a börtön az elret
tentés hatásos eszköze volt rabszolga és szabad számára 
egyaránt.
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