
 
 

A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata 

Alapítva: 2010                       IX. évfolyam 2. szám                      2018/2. 

 
 
 
 

A TARTALOMBÓL 
 
 

Hóbor Zsolt 
Dr. Dobos János emléknap a Kriminálexpón 

 
Dr. Petrétei Dávid 

Daktiloszkópiai nyomatok rögzítése élő személyekről és holttestekről  
 

Dr. Pongrácz Alex 
Megszelídülni emberi dolog?  

Recenzió Steven Pinker: Az erőszak alkonya című könyvéről 
 

Rendi Katalin 
Egyházi börtönök és szerzetesrendi büntetések  

– a magyar bencések szemüvegén keresztül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
2 

 
Dr. Vántus Rabán ügyész előadást tart 

 

 
A 2018. évi Dr. Dobos János Nap díjazottai (b-j): Dr. Csendes László ny. r. ezredes, Fazekas György pü. 
alezredes (bronz emlékérem),  Horváth József Attila r. alezredes (Dr. Dobos János-díj), Leskó András r. 

alezredes (bronz emlékérem), és Bohnert Tibor ny. r. alezredes (ezüst emlékérem) 
 

 
Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes, c. egyetemi docens előadás közben 

Fotó: Lebovits György 



 
 

 
 

3 

 
 

 
 

A MAGYAR BŰNÜLDÖZŐK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK 
TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 

 
Megjelenik: félévente 

Elektronikus megjelenés: http://www.bunuldozok.hu/magyar-bunuldozo.aspx 
 
 
Kiadja:         Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 
 
Felelős kiadó:       Jakab György elnök 
 
Szerkeszti:       a Szerkesztőbizottság 
 
Elnök-főszerkesztő:    Dr. Pongrácz Alex PhD.  
 
Főszerkesztő-helyettes:   Hóbor Zsolt 
 
Szerkesztőbizottság tagjai: Prof. Dr. Blaskó Béla PhD. ny. r. vezérőrnagy 

Dr. Bócz Endre CSc.  
Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes 
Dr. Lakatos János ny. r. ezredes 

 
 
Szerkesztőség:      1048 Budapest, Külső Szilágyi út 120. 

Telefon: +36 (30) 378-1119 
Telefax: +36 (1) 380-9694 
E-mail: press.bunuldozo@gmail.com  

 
Nyomdai munkák:     Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Győr 
 
Lapnyilvántartási szám:   163/0474/2/2010 

HU ISSN 2061-8727 (nyomtatott) 
HU ISSN 2062-1078 (online)  

 
 

KÖZLÉSI FELTÉTELEK 
 
A lap olyan írásokat közöl, melyek a bűnüldözési szakterület problémáival, a szakte-
rületet befolyásoló jogalkotási kérdésekkel foglalkoznak, és a társadalmi devianciá-
kat, a bűnüldözés problémakörét kriminalisztikai, kriminológiai, kriminálszociológiai, 
büntetőjogi és rendészeti szempontból elemzik, értékelik. ♦ A szerzők szakmai véle-
ményét a lap hűen közli, azok tartalmáért teljes mértékben a szerző felel, ezért a kö-
zölt tanulmányokban megjelenő vélemények és következtetések nem feltétlenül azo-
nosak a lapalapító véleményével. ♦ A szerkesztőség – az érdemi mondanivaló érin-
tetlenül hagyása mellett –, fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására és 
tipografizálására. ♦ A szerkesztőségnek nem áll módjában a kéziratokat megőrizni, 
és visszaküldeni. ♦ A szerkesztőség másodközlést alapvetően nem vállal. 

 

http://www.bunuldozok.hu/
mailto:press.bunuldozo@gmail.com


 
 

 
4 

Mottó: „Nincs olyan rebellis gondolat,amelyet 
ne lenne érdemes megismerni!”1 
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Főszerkesztői gondolatok 
 

Dr. Pongrácz Alex2 

 
Asbóth János a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglaló beszédében, 

1895. október 14-én úgy fogalmazott, hogy bátorítást lelt „annak latolásában, hogy az 

olyan tudomány, mely csupa körültekintő timiditásból visszariad az élettől, elszakad 

korától, mert kérdéseihez hozzányúlni fél, kevés szolgálatot tehet, mert éppen a leg-

nagyobb szolgálatot tagadja meg, melyet az emberiségnek megtenni a gondolkodás 

és kutatás hivatva van.”3 

 

Az előrehaladó tudomány képviselői annak a tudatnak az állandó szorításában 

kénytelenek tevékenykedni, hogy reagálniuk kell a körülöttük tapasztalható tárgyi va-

lóságra, az élet kihívásaira, és – Georg Jellinek szavait aktualizálva – újra és újra 

kísérletet kell tenniük arra, hogy koruknak problémáit a saját koruk számára fogalma-

ilag megragadják, és ábrázolják.4 A tudomány reprezentánsai számára ugyanakkor 

az is kihívásként jelenik meg, hogy megőrizzék a múlt hosszú századai során felhal-

mozódott, és a jövő számára áthagyományozandó, értékes gondolatokat.  

 

E lapszám is kettősség jegyében tárja a T. Olvasó elé tematikai kínálatát. 

 

Petrétei Dávid a daktiloszkópiai nyomatok rögzítését vizsgálja az élő személyek és 

a holttestek vonatkozásában. Rendi Katalin az egyházi börtönök és a szerzetesrendi 

büntetések problémáját fürkészi a magyar bencések szemszögéből nézve. Pongrácz 

                                                      
2 Egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Európai Ál-
lam-és Jogtörténeti Intézet; a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testület tagja. 
3 Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi. Székfoglaló értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Buda-
pest, 1896, 4. o.  
4 Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Dritte Auflage. Verlag von Julius Springer, Berlin, 1922, XVI. o. 
Az eredeti idézet fordításáért lásd Cs. Kiss Lajos: Államelméleti helyzetkép. In Államtudományi Műhelyta-
nulmányok, 2017. évi 6. szám, 2. o.  
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Alex recenziója Steven Pinker: Az erőszak alkonya című könyvét mutatja be, és tá-

gabb kontextusba helyezve vizsgálja azt a kérdést, hogy az emberiség tényleg meg-

szelídült-e az évszázadok folyamán.  

 

Természetszerűleg az aktuális szakmai rendezvények ismertetése is a Magyar 

Bűnüldöző tematikáját képezi: ennek jegyében Hóbor Zsolt a Kriminálexpo égisze 

alatt megrendezett Dr. Dobos János emléknap eseményéről számol be. 

 

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy Juhász Gyula soraival áldott, bé-

kés karácsonyt, és szakmai-magánéleti sikerekben gazdag boldog új évet kívánjak 

lapunk minden kedves olvasójának. 

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  

S ne csak így decemberben.5 

  

                                                      
5 Juhász Gyula: Karácsony felé (1902). 
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Beszámolók, 
tudósítások, 

 interjúk és  
vélemények  

 

 
 

Hóbor Zsolt6 

Dr. Dobos János emléknap a Kriminálexpón  

Ebben az esztendőben, november 13-án, immáron nyolcadik alkalommal, de rendha-

gyó módon került megrendezésre a Dr. Dobos János Emléknap. Az esemény rend-

hagyó volt, hiszen a rendezvényünket évek óta a Magyar Tudomány Ünnepének idő-

szakához igazítottuk, de ebben az évben a KRIMINÁLEXPO-2018 konferencia és ki-

állítás részeként került megrendezésre.  

 

A kétévente megrendezésre kerülő Kri-

minálexpónak a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (NKE) adott otthont. A meg-

nyitóra, és a plenáris ülésre a Ludovica 

Campus Széchenyi Dísztermében ke-

rült sor.  Dr. Kovács Gábor r. dandártá-

bornok, az egyetem rektorhelyettese megnyitójában felhívta a figyelmet a gazdagon 

díszített, eredeti tervek szerint helyre állított Ludovika főépületére. Rámutatott arra is, 

hogy a szakmai előadások az Oktatási Épületben kaptak helyet, melyek ugyan nem 

díszesek, viszont új építésűek, modern technikával felszerelt előadótermek, és kö-

zösségi terek alakítják.  

 

A Dr. Dobos János Emléknapnak is az egyik modern előadóterem adott helyet.  A 

megnyitó, és a megjelentek köszöntése után a hagyományos előadásokra került sor. 

                                                      
6 Hóbor Zsolt a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete főtitkára, a Magyar Bűnüldöző főszerkesztő-he-
lyettese. 
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Elsőként Dr. Vántus György Rabán c. fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Győri 

Járási és Nyomozó Ügyészség csoportvezető ügyésze tartott igen érdekes, nosztal-

gikus előadást az Ahonnan elindultunk – A rendőrség bűnügyi szolgálata és a 

krimináltechnikai lehetőségei a ’80-as évek végén címmel.  

 

Őt követte Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes, c. egyetemi docens előadása,  amely 

a „Példás ügyészi együttműködés egy emberölés nyomozásában” címet kapta. 

Tekintettel arra, hogy a Krimiálexpó rendezője az Ügyészek Országos Egyesülete, 

igyekeztünk az idén olyan előadásokat felvenni a programba, amelyek erősen kötőd-

nek az ügyészséghez. Dr. Kovács Lajos előadása is illett ebbe a sorba: két olyan 

emberölési esetet mutatott be, ahol a nyomozást az ügyészi szervekkel szoros együtt-

működésben folytatták le, eredménnyel.  

 

A két előadás után Jakab György, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete el-

nöke mondott rövid beszédet, melyben megemlékezett a Dr. Dobos János-díj, és a 

Dr. Dobos János Emlékérem alapításáról. Beszédében leszögezte: 

 

„Voltak olyanok régebben, akik azt gon-

dolták, hogy az Emlékérem a Dobos-díj 

„kisöccse”, annak alsóbb fokozata, amit 

szinte bárki megkaphat. Pedig ez ko-

ránt sincs így! A Díj és az Emlékérem 

csupán a névadó személyében, és per-

sze a szakmai specifikumában kötődik 

össze. De mások a kritériumok, más a jelölés, és az adományozás rendje. A Dr. Do-

bos János Emlékérem odaítélésének igen szigorú feltételei, és magas követelményei 

vannak. Az Emlékérem egymástól elkülönülő három fokozata lehetőséget biztosít 

arra, hogy megkülönböztessük például a magas szintű tudományos-szakmai mun-

kásságot attól, hogy valaki hosszú időn át kiemelkedően munkálkodott az egyesület 

céljainak eléréséért; vagy elért éppen egy kimagasló szakmai sikert, esetleg hosszú 

évek alatt tett tanúbizonyságot szakmai kvalitásáról. Egyesületünk a magas követel-

mények vizsgálata mellett úgy is őrzi az emlékérem értékét és méltóságát, hogy 

évente a csupán a szigorúan limitált mennyiséget adományozza, sőt, volt olyan esz-

tendő is, amikor egyes elismerések adományozására nem került sor. Ilyen az idei év 
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is például: Dr. Dobos János Arany Emlékérmet nem ad ki az egyesület ebben az esz-

tendőben.” 

 

Az előadások után került sor a díjak átadására. 

 

A Dr. Dobos János-díj 2018. évi kitüntetettje: HORVÁTH JÓZSEF ATTILA r. al-

ezredes, a Fehér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság osztály-

vezetője. A díjat Jakab György, az Egyesület elnöke, és Bárdy Tibor ny. r. ezredes, 

a Dobos-díj Társadalmi Kuratórium elnöke adták át. A díjazott rövid beszédben kö-

szönte meg az elismerést: elmondta, hogy óriási megtiszteltetésnek tartja a díjat, me-

lyet mint aktív szolgálatot teljesítő rendőr kaphatott meg.  

 

Ezt követte a Dr. Dobos János Emlékérmek átadása. Az elismeréseket az Egyesü-

let elnöke és főtitkára adták át az arra érdemeseknek.  

 

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egye-

sülete a magyar bűnüldözés és krimi-

nalisztika nemzetközileg is ismert ki-

emelkedő személyiségére, Dr. Dobos 

János nyugalmazott rendőr ezredesre 

emlékezve, a kriminalisztika, a büntető-

jog, és a rendészettudományok, vala-

mint a bűnüldözés területén elért kimagasló eredményeikért a következő elismerése-

ket adományozta:  

 

Dr. Dobos János Ezüst Emlékérmet vehetett át, az egyesületben belépése óta a 

közösségért végzett önzetlen, kritikus és elhivatott munkájáért, példamutató vezetői 

tevékenységéért, és több évtizedes magas szakmai színvonalú bűnügyi pályafutása 

elismeréseként: BOHNERT TIBOR ny. r. alezredes, Magyar Bűnüldözők Szakmai 

Egyesülete rendes tagja, a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága korábbi 

elnöke, nyugalmazott bűnügyi osztályvezető, – akit 60. születésnapja alkalmából 

fel is köszöntöttek. 
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Dr. Dobos János Bronz Emlékérmet vehetett át szakmai vezetője, elöljáró pa-

rancsnoka javaslatára: a gazdasági bűnüldözés területén huzamos időn át kiemel-

kedő színvonalon végzett eredményes és példamutató szakmai munkája és vezetői 

tevékenysége elismeréseként:  

 

FAZEKAS GYÖRGY pü. alezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-al-

földi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese; 

 

a bűnüldözés területén több, mint három évtizeden át kiemelkedően végzett példa-

mutató, elhivatott szakmai munkássága és magas színvonalú vezetői tevékenysége 

elismeréseként:  

 

LESKÓ ANDRÁS r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-

pitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztály osztályvezetője; 

a gazdaságvédelmi bűnüldözés, továbbá a bűnmegelőzés területén több évtizeden át 

kiemelkedően végzett eredményes és példamutató szakmai életútja elismeréseként: 

 

SZABÓ MIHÁLY ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos úrnak, az Országos 

Rendőr-főkapitányság Megelőzési Főosztály egykori főosztályvezetője. 

 

Az Egyesület elnökének Elismerő Oklevelét vehette át, és elnökségi tanácsosi 

címet kapott:  

 

az egyesületben huzamosabb ideje végzett aktív szervező munkája, és a szaklap 

terjesztésében végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként: 

 

PONGRÁCZ TIHAMÉR, a Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesülete rendes tagjá-

nak – akit egyben köszöntöttek 60. születésnapja alkalmából. 

 

Elnökségi Elismerő Oklevelet kapott önzetlen támogató tevékenységükért KÖ-

VECSES GÁBOR elnökségi tanácsos, FEHÉRVÁRI DÁNIEL és LAJOS LE-

VENTE. 

(A cikkben szereplő fotók: ©LEBO)  
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Szakmai tudományos közlemények – 
dolgozatok, 

szakcikkek és 
tanulmányok 

 
 

 
 

Dr. Petrétei Dávid7 

Daktiloszkópiai nyomatok rögzítése élő személyekről és 
holttestekről  

 
Az ujjnyomok, tenyérnyomok, meztelen talpnyomok, azaz a daktiloszkópiai nyomok 
jelentőségét az a tény adja, hogy ezek a bűncselekmények helyszínén hátra maradva 
az utóbbi bő évszázadban megbízható, gyakorlatilag tévedhetetlen személyazonosí-
tást tesznek lehetővé, és más, például DNS-vizsgálatokhoz képest gyakorlatilag fillé-
rekért és pillanatok alatt.8 
 

Régóta megkülönböztetjük egymástól a közvetlenül a kezekről (esetleg talpakról) 
rögzített nyomatokat, és a felkutatott (helyszíni) nyomokat.9 Az alábbi tanulmányban 
bemutatott valamennyi módszert, bár az egyszerűség kedvéért „ujjnyomatolásnak” 
hívom, a tenyerek, lábujjak és talpak bőrlécrendszerének rögzítésére is használni le-
het. 

 
Ujjnyomat nem csak élő személyről, hanem holttestről is rögzíthető; erre a tényre 

már korai szakkönyvek is felhívták már a figyelmet.10 Napjainkban az Interpol által 
kiadott kézikönyv a tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítására (Interpol 
DVI Guide) elsődleges és másodlagos azonosítókat határoz meg.11 Elsődleges a dak-
tiloszkópia, a DNS és a fogazat; másodlagos az összes többi orvosi és antropológiai 
adat, implantátum, ruházat, ékszerek és egyéb személyes tárgyak.12 

 

                                                      
7 Dr. Petrétei Dávid r. százados, a KR Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársa.   
8 Romanek József: A daktiloszkópia elméleti alapjai. ORFK Oktatási és Kiképzési Központ, Budapest, 
1995; Sólymosi Józsefné – Tauszik Nagyezsda: A daktiloszkópia változatlan hatékonyságáról. In Belügyi 
Szemle, 2006/5. szám, 91-99. o. 
9 Ridegh Rajmond – Olchváry-Milvius Attila: Bűnügyi nyomozástan. Hornyánszky Könyvnyomda, Budapest, 
1936., 183. o. 
10 Scheriber Dániel: Daktiloszkópia. Arany János Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1925, 
11.o.  
11 Interpol DVI Guide, 18. o. https://www.interpol.int/content/download/9158/68001/vers-
ion/27/file/18Y1344%20E%20DVI_Guide.pdf (Letöltve: 2018. 11. 01.) 
12 DVI Guide Part B, Annexure 12. https://www.interpol.int/content/download/38426/484167/vers-
ion/2/file/E%20DVI_Guide2018_Annexure12.pdf (Letöltve: 2018. 11. 01.) 

https://www.interpol.int/content/download/9158/68001/version/27/file/18Y1344%20E%20DVI_Guide.pdf
https://www.interpol.int/content/download/9158/68001/version/27/file/18Y1344%20E%20DVI_Guide.pdf
https://www.interpol.int/content/download/38426/484167/version/2/file/E%20DVI_Guide2018_Annexure12.pdf
https://www.interpol.int/content/download/38426/484167/version/2/file/E%20DVI_Guide2018_Annexure12.pdf
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A tömegszerencsétlenségeket követő áldozatazonosítási eljárások, tehát a DVI (el-
járások) során az ujjnyomatok rögzítése éppen ezért rendkívül fontos. A megfelelő 
minőség elsődleges, hiszen adott esetben néhány nappal a nyomatolás után az már 
nem lesz megismételhető. Ugyancsak lényeges szempont a gyorsaság: egy tömeg-
szerencsétlenség után adott esetben több tucat holtest ujjnyomatolását kell elvégezni, 
a lehető legrövidebb idő alatt, hiszen az áldozatok hozzátartozói (illetve a közvéle-
mény, a média és a politika) elvárják a tudományos alaposságú személyazonosítást 
(joggal), mégpdig azonnal (bár ez lehetetlen) 

 
A DVI eljárás során tehát használnunk kell a leggyorsabb, legegyszerűbb, legkeve-

sebb előkészítést igénylő technikákat, de a különleges módszereket is, ha a helyzet 
megkívánja. 

 
Akár a bűncselekmények helyszínén rögzített ujjnyomok azonosítása, akár az is-

meretlen személyek azonosítása csak úgy képzelhető el, hogy a személyektől ellen-
őrzött körülmények között összehasonlító mintát, azaz ujjnyomatot veszünk. Egyes 
esetekben törvény13 írja elő az ujjnyomat rögzítését és adatbázisba rendezését. Más 
esetekben a személytől az adott ügyre tekintettel, esetileg kell a nyomatot beszerezni, 
például szakértői összehasonlító mintaként bűnügyekben, és így tovább. Nyilvánva-
lóan az ismeretlen személyek, öntudatlan betegek, holttestek esetében is ez a hely-
zet.  

 
Az ujjnyomat vételének klasszikus módszere festékkel történik, papírlapra. Azaz e 

célra szolgáló, nem irritatív fekete festék vékony rétegét hordják fel a bőrre, majd a 
befestékezett ujjat körömszéltől körömszélig végig átforgatják a papírlapon. Ívelt felü-
letre helyezve a teljes tenyér nyomata is levehető. Maga Galton is ezt a módszert írta 
le.14  

 
A festéket általában egy horganyzott fémlemezen gumihengerrel filmszerűen vé-

kony réteggé egyengetik. Ezt követően az ujjakat és a tenyeret vagy a lemezzel, vagy 
a hengerrel festékezik meg. Előbbi a „hivatalos” (normába foglalt15), utóbbi a gyakor-
latban elterjedt módszer. Az ujjakat ezt követően körömszéltől körömszélig átforgatják 
úgy, hogy minden ujj festékes nyomata a rendszeresített ujjnyomatlap megfelelő ro-
vatába kerüljön. A rendszeresített ujjnyomatlap ugyancsak normába van foglalva,16 
így biztosítják, hogy az Interpol ajánlásainak megfeleljen. (Az Interpol huszonkettedik 
európai regionális konferenciája 1993-ban megtervezte az Európában egységes 
megjelenésű ujjnyomatlapot.17 Világszerte egységes ujjnyomatlap nem került megter-
vezésre, és a számítógépes adattovábbítás miatt a probléma ma már nem releváns.) 
Ujjnyomat-festék létezik szalagra felhordva vagy önfestékező párnaként is. Ezek hor-
dozható illetve eldobható eszközök, a „rabosító helyiségek” komfort körülményeitől 
távol is jó minőségű ujjnyomatolást tesznek lehetővé, és használatuk után nincs szük-
ség az eszközök takarítására sem. 
 

Friss tetemek esetén a festékezés megfelelő eljárás, azonban minden ujj nyomata 
külön kisméretű (kb. 2-3 x 4-5 cm) papírlapra kerül. Ezeket a kis papírlapokat erre 
rendszeresített fém kanálba (úgynevezett felvevőkanál, hullakanál stb.), ennek híján 
akár gyufás skatulyára kell helyezni, és a holttest befestett ujjait rányomni. Ügyelni 

                                                      
13 2009. évi XLVII. törvény; 2009. évi LXXX. törvény; 2007. évi II. törvény. 
14 Galton, Francis: Finger prints. MacMillan and Co., London, 1892, 32. o.  
15 12/2016. BMr., 4. melléklet 2. c.) pont. 
16 12/2016. BMr. 2. melléklet 
17 Interpol Resolution AGN/64/RES/09, 1995. 
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kell arra, hogy lehetőség szerint itt is körömszéltől körömszélig kerüljön a lapra a teljes 
nyomat. A kis papírlapokat ezt követően célszerű felragasztani egy ujjnyomatlapra, 
az egyszerűbb kezelhetőség miatt.18 

 
Holttestek esetén a festékes módszer legegyszerűbb, leggördülékenyebb eszköze 

az eldobható festékszalag és az ujjnyomat-méretű, perforált öntapadós lapocskák. 
Ezek segítségével rendkívül gyorsan befesthető az elhalt keze, az öntapadó lapocs-
kára pedig felvehető a nyomat, amit utána az ujjnyomatlapra rá lehet ragasztani. A 
tenyérnyomat vétele közönséges A4-s méretű papírra történhet.  

 
A francia csendőrség kifejezetten a DVI műveletekre speciális ujjnyomatlapokat 

használ, ahol a lap nagy részét a tíz ujj hosszított, kb. 2x8 cm nagyságú rovatai teszik 
ki. Hiszen DVI műveletek során nem ismerjük a nyomatolt személy adatait (ezért csak 
egyetlen kódszámot használunk), nincs bűncselekmény megnevezés stb. Így ezekbe 
a nagy méretű rovatokba akár 3-4 öntapadó lapocska is felragasztható, tehát egy ujj 
több nyomata is könnyen kezelhető. Egy ujjról több nyomatot akkor kell illetve cél-
szerű levenni, ha az ujj rossz állapotú, és megfelelő minőségben csak kis részletei 
nyomatolhatók.  

 
A festékezés alternatívája lehet az ujjbegy porozása, valamelyik helyszíni ujjnyom-

kutatásra használt porral és ecsettel.19 A porozás után az ujjnyomat celluxra, fólira 
vehető fel az ujjbegyről, mintha csak egy helyszíni nyomot rögzítenénk. Ez a módszer 
lényegesen rosszabb minőségű ujjakról is használható nyomatot képes rögzíteni, te-
hát boldogul ott, ahol a festékes módszer már nem.  

 
Általában a holttestek ujjbegyeit, tenyerét meg kell tisztítani. Ehhez akár alkoholos 

vatta is használható; friss holttesteknél elegendő lehet a vizes lemosás és szárazra 
törlés. Utóbbi a festékes eljárásnál is fontos, de a porozásnál egyenesen elengedhe-
tetlen. 

 
A porozás akár élő személyen is alkalmazható, ha a körülmények megkívánják. 

Akinek munkájából (kőműves, festő, vegyész stb.) vagy életkorából fakadóan gyen-
gébbek a fodorszálai, befestékezett ujjal sem tud használható nyomatot produkálni: 
az elmosódott lesz, vagy halvány, vagy túlfestékezett. Ezekben az esetekben érde-
mes a porozással próbát tenni. 

 
Ha a nyomatolásra váró személy az ujjbegyeit ledörzsöli az azonosítás megnehe-

zítése érdekében, az úgy látható, hogy ujjbegyei a festékes eljárásnál rendkívül el-
mosódott nyomatot produkálnak, míg ujjainak második-harmadik percei illetve teljes 
tenyere tökéletes minőségben képződik le. Abban az éles ügyben, amiben evvel ta-
lálkoztunk, a szkenner sem tudott használható ujjnyomatot rögzíteni a gyanúsítottról. 
Ezért a személy ujjait tíz percre langyos vízbe áztattuk, majd szárazra töröltük; utána 
keményen megszorítottuk az ujjait, hogy az ujjbegyek megfeszüljenek. Tíz másod-
perc szorítás után az ujjbegy száraz bőrére szőrecsettel a legáltalánosabb fekete 
(„korom”) port hordtunk fel, majd a nyomatot celluxra rögzítettük. A festékezés és a 
szkennelés kudarca után a porozásos eljárás sikerrel járt. (A gyanúsított ujjnyomatát 
abban az ügyben kizárták, nem tőle származott a kérdéses helyszíni nyom.) 

                                                      
18 Romanek József – Solymosi Józsefné – Tauszik Nagyezsda: Daktiloszkópia 1904-2004. BM Duna Palota 
és Kiadó, Budapest. 2004, 144. o.  
19 Principe, Andrew H. – Verbeke, Donald J.: Fingerprinting of the Deceased by the Dusting-Tape Method. 
In Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, Vol. 63., No. 3. (1972), 439-443. o.  
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Az ujjak és a tenyér porozása továbbá általában gyorsabb is, mint a festékes mód-
szer. Ennek óriási jelentősége lehet, ha adott idő alatt nagyon sok holttestet kell nyo-
matolni. 

 
Mindezek alapján érthető, hogy ezt a porozásos módszert használják általában a 

legtöbb DVI egységben. 
 
A kései hullajelenségek20 egy része lehetetlenné teszi, más része megnehezíti a 

holttest ujjnyomatolását. Nyilvánvaló, hogy a bőr maradéktalan feloszlása lehetet-
lenné teszi a bőrfodorszálak vizsgálatát; ugyanakkor a kései hullajelenségek egy ré-
sze a bőrt valamelyest tartósíthatja a test többi részéhez képest. 

 
Az ujjbegyek vízvesztéskor elkezdenek összetöpörödni, az ujjbegyet fedő bőr tehát 

ráncosodni kezd. Ha maga a bőr még viszonylag erős, meg lehet kísérelni az ujjbe-
gyek feltöltését. Tűvel és fecskendővel glicerint juttatva a bőr alá az ismét feszessé 
válhat, és így akár a festékezés, akár a porozás kivitelezhető lesz.21 Feltöltésre a 
glicerin mellett meleg víz, olvadt paraffin, olaj is alkalmas lehet, de (ezek közül) leg-
jobbnak a zselatin és glicerin 1:7 (v/v) arányú keveréke illetve a 7,5 pH-jú etilén-dia-
min-tetraecetsav bizonyult.22  

 
Az oszlás előrehaladtával a felhám leválik az irharétegről. Ilyenkor meg lehet kísé-

relni a felhámot egyben elválasztani a testtől. A lefejtést elősegíti, ha a kezet egy órára 
10-15%-os formaldehidbe áztatják. A lefejtett bőrréteget az ujjnyomatolást végző fo-
kozott óvatossággal fel tudja venni a saját ujjára, mint egy gyűszűt vagy kesztyűt. Ezt 
követően a nyomatolás úgy történik, mintha azt saját magán hajtaná végre, akár fes-
tékkel, akár porral.23 

 
A bőr felépítéséből következően bőrfodorszálak nem csak a felhám réteg külső ol-

dalán, hanem belső oldalán is megtalálhatók. Sőt, gyengébb minőségben az irharé-
tegen is. Ezeken a felületeken is meg lehet kísérelni a nyomatolást. Amikor a lenyú-
zott, lefejtett bőr túl gyenge a porozáshoz, festékezéshez, akkor fényképezni is lehet. 
Ehhez a bőrt üveglapok közé célszerű szorítani, és áteső fényben fotózni. Ha a bőr 
nem elég átlátszó, néhány percre xilolba kell áztatni.24 

 
A holttest felázása (macerálódása) esetén a felhám képes teljesen eltűnni. Ilyenkor 

az irharéteget forrázni kell, majd festékkel vagy porral a nyomatolást el lehet végezni.  
A forrázás száz fokos, lobogó vízbe mártással történik, öt másodpercre. Eredmény-
telenség esetén a forrázást meg lehet ismételni, de legfeljebb összesen háromszor. 
 

                                                      
20 Angyal Miklós: Igazságügyi orvostan a büntetőjogi gyakorlatban. PTE-ÁJK, Pécs, 2001, 9. o. 
Angyal Miklós – Kricskovics Antal: Élő és halott személy vizsgálata. In Gárdonyi Gergely (szerk.): Mód-
szertani útmutató bűnügyi technikusoknak. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 111. o. 
21 Kertész Imre (szerk): A bűnügyi technikus kézikönyve. BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, 
Budapest, 1964, 219. o. 
22 http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/forensic_science/fingerprints_and_ot-
her_impressions_including_biometry_/09._fingerprinting_the_deceased/et/4746_et_09et.pdf (Letöltve: 
2018. 11. 01.) 
23 Cutro, Brent T.: Recording Living and Postmortem Friction Ridge Exemplars. In McRoberts, Alan (ed.): 
The Fingerprint Sourcebook. National Institute of Justice, Washington, D. C., USA, 2002, 4-11. o.  
24 Cutro: i. m. (2012), 4-12. o. 

http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/forensic_science/fingerprints_and_other_impressions_including_biometry_/09._fingerprinting_the_deceased/et/4746_et_09et.pdf
http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/forensic_science/fingerprints_and_other_impressions_including_biometry_/09._fingerprinting_the_deceased/et/4746_et_09et.pdf
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A forrázást követően hajszárítóval megszárítható a kéz, vagy izopropil alkoholos 
öblítést követően fokozott óvatossággal letörölgethető. Utána akár a festékes, akár a 
porozásos ujjnyomatolás alkalmazható.25 

 
Ezt a módszert az FBI nagy sikerrel alkalmazta a 2004-es délkelet-ázsiai cunamit 

követő DVI műveletben. 
 
A holttest kiszáradása, mumifikálódása esetén az ujjbegyek összetöpörödnek, 

nagy mértékben ráncosodnak. A kiszáradás előrehaladtával a fent ismertetett gliceri-
nes feltöltés már nem vezet eredményre. Ekkor általában valami rugalmas vagy kép-
lékeny anyaggal kell a bőrfodorszálakat megörökíteni.  

 
Ennek egyik módszere az ujj negatívjának „felépítése” gumitejből (latexből). A két 

komponenst felváltott mártogatással kell felvinni az ujjra, tehát egy réteg gumitej, egy 
réteg kötőanyag, majd újabb réteg gumitej és így tovább. Megkötést követően a „hü-
velyt” le kell fejteni az ujjról, kifordítani, és festékes vagy porozásos módszerrel lehet 
ujjnyomatolni.26 A módszer hátránya, hogy a megszilárduló gumitej pont leképezi az 
ujjak ráncait is, tehát igazán ráncos ujjon nem működik megfelelően 

 
Egy másik módszer során az ujjat vékonyan befestékezik, méghozzá gondosan, a 

ráncok belsejében is. Ezt követően gumikesztyűből kivágott kb. 2x2 cm darabot rá-
tesznek egy tömb gittre vagy gyurmára, majd belenyomják az ujjat. A gumikesztyű 
darabja az ujjal együtt, az ujjat körülfogva eltűnik a gyurma vagy gitt belsejében. Ki-
húzás után a gumikesztyű darabját szétteregetve azon megtaláljuk az ujjnyomatot.27  

 
Ismert lehetőség továbbá a szilikonos megmintázás, amikor is a képlékeny szilikon 

megszilárdulva megőrzi a fodorszálak rajzolatát. Egy kutatócsoportnak Reprorubber 
márkájú modellező szilikonnal sikerült használható minőségű ujjnyomatot venni egy 
kettőezer ötszáz éves egyiptomi múmiáról.28 

 
A teljesen kiszikkadt ujjak újrahidratálása elvégezhető nátrium-hidroxid (nátronlúg, 

NaOH) 3%-os vizes oldatában, ahol 48 órát kell áztatni a bőrt.29 Többet nem szabad, 
mert a kéz felemésztődhet. A kezelés során a felhám eltűnik, lemaródik, a fodorszálak 
rögzítése az irháról végezhető el. Ha a lemart felület túl csúszós vagy szappanos 
jellegű, ecetbe kell mártani; erre a célra akár a 10%-os étkezési ecet is megfelelő.  

 
1952. november 22-én Alaszkában lezuhant az amerikai légierő egyik C-124-es 

gépe; a fedélzeten tartózkodó 52 katona mind meghalt. A robbanás felolvasztotta a 
hegyen a jégtakarót, ami utóbb ismét megfagyott; az időjárás következtében a roncs 
és az elhunytak gyakorlatilag a jég alá kerültek. Csak 2012 júniusának végén kerültek 
elő a roncsok. 

                                                      
25 Uhle, Aaron J. – Leas, Richard L.: The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem 
Impressions from Deteriorating Friction Ridge Skin. In Forensic Science Communications, 2007/3. 
https://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2007/index.htm/techni-
cal/2007_07_technical01.htm (Letöltve: 2018. 5. 30.) 
26 Egy ilyen termék honlapja: http://www.bvda.com/EN/prdctinf/en_latex.html (Letöltve: 2018. 5. 30.) 
27 Leo, William: Fingerprint Identification. LawTech Publishing Group, San Clemente, CA USA., 2004, 19. 
fejezet. 
28 Knaap, Wade – Turner, Jennifer – Gallant, Amber – Knaap, Lindsay: Fingerprinting a 2,500-Year-Old 
Egyptian Mummy. In Journal of Forensic Identification, 2011/1., 4-15. o.  
29 Daluz, Hillary Moses: Fundamentals of Fingerprint Analysis. CRC Press, Boca Raton, FL USA, 2015, 75. 
o.  

https://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2007/index.htm/technical/2007_07_technical01.htm
https://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2007/index.htm/technical/2007_07_technical01.htm
http://www.bvda.com/EN/prdctinf/en_latex.html
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Az utasok mind katonák, fiatal férfiak voltak, gyermekvállalás előtt. Azaz nem ma-
radtak leszármazottaik. Szüleik rég meghaltak, esetleges testvéreik is valószínűleg, 
tehát személyazonosításra a DNS-t nem tudták felhasználni, ante mortem minták hi-
ányában. A fogazatukról ugyancsak nem állt rendelkezésre ante mortem anyag. A 
katonai nyilvántartásban viszont mindegyikük katona ujjnyomata megvolt (ebben az 
időben a jobb kéz öt ujját tartották nyilván). A kezeket a fent ismertetett NaOH eljá-
rással (nátronlúgos maratással) kezelték, majd ujjnyomatolták, így minden kéz „gaz-
dája” azonosításra került. A DNS segítségével pedig a testek darabjait „illesztették 
össze”, tehát a kézhez a többi testrészt. Így a két módszer kombinációjával elvégez-
ték az azonosítást. 

 
Az ujjnyomatolás modern eszköze a szkenner, ami a rányomott ujj bőrfodorszálait 

festék vagy egyéb kontrasztanyag nélkül közvetlenül beolvassa.30 Holttestek esetén 
nem minden szkenner alkalmas az ujjnyomatolásra, leginkább az LES-sel (light em-
iting sensor) ellátott modellek. Ezek ugyanis gyakorlatilag képrögzítő eszközök, szem-
ben például a kapacitív ujjnyom-szkennerekkel, amik a bőfodorszál és a barázda el-
térő elektromos tulajdonságait mérik; ez utóbbiak holt szöveten kevésbé vagy sehogy 
sem működnek 

 
A szkennerek felhasználása a holttestek ujjnyomatolására a viszonylagos közel-

múltban kezdődött, de több helyen, pl. az FBI Diaster Squad egységnél már a gya-
korlatban is alkalmazzák. Az FBI kétféle gyártmányt is használ, az Ares31 és a Vam-
pire32 termékeit. 

 
A szkenner előnyei közt említhető a gyorsaság és tisztaság, a hagyományos mód-

szerekkel összehasonlítva; továbbá az is, hogy a rögzített ujjnyomat eleve digitális 
formátumú, tehát azonnal továbbítható az AFIS-ba is. 

 
Az FBI tapasztalatai szerint az AFIS rendszerek ma már akár az ujjbegyről készített 

fényképet is képesek lehetnek feldolgozni. Ráadásul az azonosításhoz nem feltétle-
nül szükséges a holttest minden ujjának körömszéltől körömszélig felvett nyomata; 
egyetlen ujj egészen kis felülete alapján is kétséget kizáró személyazonosítást lehet 
végezni 

 
Kísérletet végeztünk számítógéphez csatlakoztatott USB mikroszkóp-kamerával, 

hogy az avval készült fényképek mennyiben alkalmasak ujjnyomatolásra. Megállapí-
tottuk, hogy az elméletben működő módser a gyakorlatban kudarcot vall, mert csak-
nem lehetetlen úgy pozícionálni a mikroszkóp-fényképezőt, hogy éles képet produ-
káljon.   

 
2018 első felében kísérleteket végeztünk holttestek ujjnyomatainak szkennelésére. 

Ehhez a magyar ARH Zrt. AFS 510 típusú szkennerét használtuk. A szkennert lap-
toppal együtt kellett telepíteni a boncterembe, hálózati áramforráshoz csatlakoztattuk. 
Egy ember a szkennert tartotta és az ujjat; egy másik pedig a laptopon kapcsolva 
rögzítette a nyomatot.  

 
Az alábbi holttestek ujjait szkenneltük: 

                                                      
30 Hawthrone, Mark R.: Fingerprints – Analysis and Understanding. CRC Press, Boca Raton, FL USA 2009., 
75-85. o.  
31 https://www.incadencecorp.com/ares/ (Letöltve: 2018. 05. 31.) 
32 https://www.boozallen.com/e/insight/publication/the-vampire-tactical-forensic-device.html (Letöltve: 
2018. 05. 31.) 

https://www.incadencecorp.com/ares/
https://www.boozallen.com/e/insight/publication/the-vampire-tactical-forensic-device.html
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39 éves, nő, 3 napja halott 
46 éves, férfi, 6 napja halott 
45 éves, férfi, 3 napja halott 
Ismeretlen, férfi, 10 napja halott 
 

Némelyik ujjat, ha elsőre nem sikerült megfelelő minőségben rögzíteni, közönséges 
testápolóval kentünk meg, majd azt itatóspapírral letörölve megismételtük a szken-
nelést.  

 
A holttestek tehát viszonylag frissek voltak, az ujjnyomatolás szinte valamennyi 

esetben jól sikerült. Egyedül a tíz napos (hűtve tárolt) holttest ujjbegyeiről nem sikerült 
használható nyomatot venni, a tenyeréről viszont igen. Ennek oka lehet az, hogy az 
oszlás először az ujjbegyeket kezdi ki, de lehet az oka az is, hogy a test ujjai még 
életében szenvedtek olyan sérülést, elváltozást, ami a fodorszálakat gyengévé tette.  
Összességében a módszert működőképesnek ítéltük: tisztább a hagyományos eljá-
rásoknál, nem lassabb a leggyorsabb festékes módszernél sem, és ami a legfonto-
sabb: esetleges kudarca esetén más módszer még használható lehet. 
 

Az AFS 510 gördülékeny DVI-felhasználásához a szoftver változtatására lenne 
szükség, hogy szabadon lehessen bármelyik ujjat, vagy akár a tenyeret, a talpat és 
bármilyen sorrendben beolvasni. 

 
A felhám sérülése, rossz állapota gyakran lehetetlenné teszi az ujjnyomatolást. So-

kan panaszkodnak a biometrikus okmányok készítésekor, hogy az ő ujjaikat nem le-
het szkennelni, mert (úgymond) nincs ujjnyomatuk. 

 
Létező, rendkívül ritka genetikai rendellenesség az adermatoglífia, a bőrfodorszá-

lak hiánya.33 Hasonló elváltozást okozhatnak egyes gyógyszerek, például a Kapeci-
tabin (szájon át szedhető kemoterápiás szer)34. Ennél lényegesen gyakoribb, hogy 
életkor vagy foglalkozási ártalmak miatt a fodorszálak elvékonyodnak, és a megszo-
kott módszerekkel (pl. szkenneléssel) nem lehet rögzíteni az ujjnyomatot. Bizonyos 
mérgezések hatására is megváltozhat a bőrfodorszálak lefutása: az széttöredezhet, 
az eredeti ujjnyom helyett gyakorlatilag új ujjnyom jön létre (az ilyen megváltozott ujj-
nyomat viszont könnyen felismerhető, a természetes ujjnyomatoktól nagy biztonság-
gal el lehet őket különíteni.)35  

 
Az adermatoglífia tehát kifejezetten ritka. Biometrikus okmányok készítésekor lé-

nyegesen többen panaszkodnak az ujjnyomatolás nehézségére. Az ugyanis lényege-
sen gyakoribb, hogy az életkor, az életmód, a bőr fokozott igénybe vétele, a bőr bizo-
nyos vegyszereknek való kitettsége a fodorszálakat lekoptatja, elvékonyítja, és ez a 
hagyományos ujjnyomatolást igen megnehezíti. Ezeket a problémákat az optikaitól 
eltérő működési elvű szkennerek segítségével is ki lehet küszöbölni 

 

                                                      
33 Burger, Bettina – Fuchs, Dana – Sprecher, Eli – Itin, Peter: The immigration delay disease: Aderma-
toglyphia – inherited absence of epidermal ridges. In Journal of the American Academy of Dermatology, 
2011/5., 974-980. o.  
34 Cohen, Philip R.: Capecitabine-Associated Loss of Fingerprints: Report of Capecitabine-Induced Ader-
matoglyphia in Two Women with Breast Cancer and Review of Acquired Dermatoglyphic Absence in On-
cology Patients Treated with Capecitabine. Cureus, 2017. doi:  10.7759/cureus.969 
35 Gibbs, Patrick: Metamorphosis of Friction Ridge Skin. In Journal of Forensic Identification, 2012/3., 191-
193. o.  

https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.969
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Az ultrahangos képalkotás elvén működő ujjnyomat-szkenner képes beolvasni a 
bőrfodorszálak rajzát akár az irhából is, függetlenül attól, hogy a felhám vagy az irha 
felszíne milyen mértékben károsodott.36 Az eljárás elve nagy vonalakban megegyezik 
az orvosi diagnosztikában használt ultrahangos képalkotó eszközök működési elvé-
vel. 

 
Ujjnyomat-szkenner alkotható továbbá OCT (optikai koherens tomográfia) elvén is, 

méghozzá a műszer FF-OCT (full-field optical coherent tomography) változatára 
építve. Az OCT elsősorban a szemészetben használt diagnosztikai műszer, koherens 
fénynyalábok interferenciáján alapuló képalkotó eszköz, ami belát a felszín alá nem 
invazív módon.37 Az FF-OCT elvén működő ujjnyomat-szkenner tehát belát a bőr mé-
lyebb rétegeibe, így a felhám károsodása ellenére is képes lehet rögzíteni a fodorszá-
lak rajzát.38 A műszer egyelőre prototípusként létezik csak. 
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36 Scmitt, Rainer M. – Scott, Walter G. – Irving, Richard D. – Arnold, Joe – Bardon, Charles – Halper, Daniel 
– Parker, Lawrence: Ultrasonic imaging of fingerprints using acoustical impediography. Proceedings of the 
IEEE Ultrasonics Symposium 2004. 1:680 – 688 DOI: 10.1109/ULTSYM.2004.1417814 
37 Burcheri-Curatolo, Adriano: Advances of full-field optical coherence tomography (FFOCT) for clinical 
applications and developmental biology. Optics [physics.optics]. Université Pierre et Marie Curie. Párizs. 
2012, 1. o. 
38 Auksorius, Egidijus – Boccara, A. Claude: Fast subsurface fingerprint imaging with full-field optical cohe-
rence tomography system equipped with a silicon camera. In Journal of Biomedical Optics, Vol. 22., No. 9 
(2017). DOI: 10.1117/1.JBO.22.9.096002 



 
 

 
 

19 

 
 

Dr. Pongrácz Alex39 

Megszelídülni emberi dolog? Recenzió Steven Pinker: Az 
erőszak alkonya című könyvéről 

 
Gustave Le Bon, az ismert francia szociálpszichológus állapította meg, hogy az er-
kölcstan az évszázadok folyamán elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy „hu-
manizálja” az emberi fajt; ám nemcsak az emberiség egészének felfogására nyomta 
rá bélyegét, hanem az egyes népek „pacifikálására” is döntő súllyal hatott. „Ez az 
átalakulás elég lassú, mert az érzelmek lassabban fejlődnek az értelemnél, de azért 
tagadhatatlan. A rabszolgaság, a cirkuszokban történő mészárlások, s a római vér-
szomjasság minden megnyilvánulása eltűnt lassankint. Olyan uralkodók, mint VIII. 
Henrik, VI. Sándor vagy Borgia Cézár lehetetlenek volnának manapság. A mi korunk-
ban ritkán látjuk, hogy a hódítók elevenen megégetik a foglyokat vagy kitolatják a 
szemüket, bizonyos régi népek szokása szerint, s mikor ehhez hasonló dolgok történ-
tek az utolsó balkáni háborúkban, egész Európából kitört a felháborodás. Még a for-
radalmak és háborúk pillanatában is, mikor a társadalmi béklyók eltűnnek, enyhébb 
alakban jelentkezik az ősi vadság, és egyetlen hódító se merné többé kardélre há-
nyatni egy legyőzött város összes lakosait.”40  

 
Norbert Elias is hasonló trendeket állapított meg A civilizáció folyamatáról szóló 

művének lapjain. A pszichés belső kényszerapparátus sajátos stabilitásának kifejlő-
dését vizsgálódásai szerint egy másik szerencsés körülmény is övezte: létrejöttek a 
fizikai erőszak monopolintézményei, és a társadalom formáló gépezete, „amely az 
egyént kiskorától fogva állandó és pontosan szabályozott önuralomhoz szoktatja; 
csak ezzel összefüggésben alakul ki az egyénben a stabil, jórészt automatikusan mű-
ködő önkontroll mechanizmusa. Ha létrejön az erőszakmonopólium, békéssé vált te-
rek alakulnak ki, társadalmi mezők, amelyek rendszerint mentesek az erőszakos cse-
lekedetektől. (…) Az egyén itt messzemenően védve van attól, hogy hirtelen rajtaüs-
senek, hogy a fizikai erőszak sokkszerűen törjön be életébe; ugyanakkor ő maga 
kénytelen visszafojtani szenvedélyei kitörését, a vértolulást, amely egy másik ember 
elleni fizikai támadásra készteti. A kényszer többi, a békéssé tett területeken immár 
uralkodó formája az egyén viselkedését és affektusmegnyilvánulásait ugyanilyen 
irányba modellálja.”41 

 
Le Bon és Elias „folyamatábrái” plasztikus módon világítanak rá arra a tényre, hogy 

az emberiség történetének nagyobbik részét nem éppen a harmonikus és idilli jelzők-
kel illethetjük. Thomas Hobbes nem túl hízelgő emberképét, mely szerint egy állami 
és jogi korlátok nélküli állapotban az emberiségen az örökös félelem uralkodik, az 
erőszakos halál veszélye fenyeget, és az emberi élet magányosnak, szegényesnek, 

                                                      
39 A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának egyetemi adjunk-
tusa. 
40 Le Bon, Gustave: Az igazságok élete. Ford.: Benedek Marcell. Dick Manó kiadása, Budapest, é. n., 84. 
o.  
41 Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Ford.: Beré-
nyi Gábor. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1987, 684-685. o.  
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csúnyának, állatiasnak és rövidnek bizonyul,42 vélelmezhetően sokan osztották és 
osztják manapság is.  S annak illusztrálásaként, hogy milyen hosszú múltra tekint 
vissza az emberek közötti ellenségeskedés, álljon itt egy példa. Noha az utókor leg-
inkább Carl Schmittet szokta a „barát-ellenség” szerinti szelekció „atyjaként” nevesí-
teni,43 nem szabad szem elől téveszteni, hogy már a híres görög filozófus, Platón is 
ismerte ezt a distinkciós lehetőséget. Az Állam című munka előkelő helyen, az első 
könyv negyedik dialógusában tárgyalja, hogy igazságosságnak tekinthető-e, ha a ba-
ráttal jót cselekszünk, az ellenséggel pedig rosszat? Szókratész a párbeszéd folya-
mában oda konkludál, hogy barátnak az igazi jóember, míg ellenségnek a gonosz 
tekinthető, Polemarkhosz pedig egyetértőleg biccent.44  

 
Az erőszak és a harc fogalmai meglehetősen sokáig álltak a társadalmi fejlődés 

fókuszpontjában. Karl Marx és Friedrich Engels 1848-ban nem kevesebbet állítottak 
a Kommunista kiáltványban, mint hogy minden addigi társadalom története nem más, 
mint osztályharcok története, ahol szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, nemes 
és jobbágy, céhmester és legény (azaz elnyomó és elnyomott) szakadatlan harca 
határozta meg a fejlődés menetét.45 Engels még 1888-ban is úgy látta, hogy az erő-
szak forradalmi szerepet játszik a történelemben, és egy olyan szerszámként fogható 
fel, „amelynek segítségével a társadalmi mozgalom utat tör magának, és megmere-
vedett, elhalt politikai formákat” tör szét.46 Ez a toposz a későbbiekben meglehetősen 
„időtállónak” bizonyult. Petőfi Sándor 1847-ben kelt sorai szerint az emberiség törté-
nete vérfolyamként írható le;47 Bihari Péter magabiztosan állította 1884-ben, hogy az 
emberiség története harcok története;48 s ez a kinyilatkoztatás még egyes ponyvare-
gény-szerzők számára is muníció gyanánt szolgált: A szerelmes asszonyok I. köteté-
nek hasábjain a szerző például felteszi a kérdést, miszerint „az emberiség története 
nem éppen annak a története-e, ahogy az egyik a másikat leigázza?”49 

 
Arisztotelész ama gondolata tehát, hogy az államot a barátság érzése tartja ösz-

sze,50 sokáig nem tudott magának utat törni az emberiség gondolkodásában. Nem is 
lehetett ez másként, hiszen az ellenség mint olyan identitásképző funkcióval bírt, és 
olyan „aszimmetrikus ellenfogalmak” uralták a történeti és politikai erőteret, mint „hel-

                                                      
42 Hobbes, Thomas: Leviatán vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. Ford.: Vámosi 
Pál. Magyar Helikon, Budapest, 1970, 109. o.  
43 „A specifikus politikai megkülönböztetés, melyre a politikai cselekvések és motívumok visszavezethetők, 
a barát és ellenség megkülönböztetése.” Schmitt, Carl: A politikai fogalma. Ford.: Cs. Kiss Lajos. Osiris 
Kiadó – Pallas Stúdió – Attraktor Kft., Budapest, 2002, 19. o.  
44 Platón: Az állam. Ford.: Jánosy István. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2001, 11., 15. o.  
45 Marx, Karl – Engels, Friedrich: Kommunista kiáltvány. Ford.: Nemes Dezső. Szakszervezeti Tanács 
„Munka” Könyv-és Lapkiadó, Budapest, 1948, 31-32. o. 
46 Engels, Friedrich: Az erőszak szerepe a történelemben. Második kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1979, 42. o. Az állam és erőszak kérdéskörének összefüggéseire nézve bővebben lásd Pongrácz Alex: A 
politika folytatása más eszközökkel? Avagy gondolatok az állam és erőszak kérdésköréről. In Államtudo-
mányi Műhelytanulmányok, 2017/17. szám; Farkas Ádám – Pongrácz Alex: Az állam fegyveres védelmé-
nek állam-és jogelméleti alapjai. In Balogh András József et al.: A honvédelem jogának elméleti, történeti 
és kortárs kérdései. Dialóg Campus Kiadó – Nordex Kft., Budapest, 2018, 9-30. o.  
47 Petőfi Sándor: Az ítélet. In Petőfi Sándor újabb költeményei. 1847-1849. I. kötet. Második, javított kiadás. 
Emich Gusztáv sajátja, Pest, 1861, 180-181. o.  
48 Bihari Péter: Általános és hazai művelődéstörténet. I. kötet. Pfeifer Ferdinánd Bizománya, Budapest, 
1884, 191. o.  
49 Lawrence, D. H.: A szerelmes asszonyok. I. kötet. Ford. Róna Ilona. Fapadoskönyv.hu Kft. kiadása. A 
világhálón elérhető; a szerző a Google Books találati listáját böngészve bukkant a könyvre. 
50 A Nikomakhoszi etika VIII. könyvének elemzésére nézve lásd Tódor Imre: A barátság érzése tartja össze 
az államot? In Erdélyi Múzeum, 74. kötet, 1. füzet (2012), 17-28. o.  
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lének és barbárok”, „keresztények és pogányok”, „felsőbbrendű és alsóbbrendű em-
ber”.51 Temérdek időnek kellett tehát eltelnie, míg Abraham Lincoln mondása, misze-
rint „a bennünk lévő angyalok” együttműködésre és békére sarkallnak,52 kiállhatta az 
idő vasfogának próbáját. 

 
Steven Pinker a magyar nyelven idén megjelent monumentális munkájában (Az 

erőszak alkonya. Hogyan szelídült meg az emberiség?) amellett érvel, hogy az em-
beriség egy hosszabb fejlődés eredményeként megszelídült, és az erőszak – minden 
ellenkező híreszteléssel szemben – igenis csökkenő tendenciát mutat, és „valószínű-
leg most éljük az emberiség történetének legbékésebb napjait”. Pinker tézise szerint 
az élet minden területén megfigyelhető az erőszak visszahúzódása.53  

 
Az emberi faj erőszaktól való visszavonulásának útját szerinte hat trend kövezte ki. 

(1) A megbékélés folyamata. A vadászó, gyűjtögető és növénytermesztő társadalmak 
anarchiáját egy lassú trend eredményeként felváltották az első, városokkal és kor-
mányzatokkal rendelkező mezőgazdasági civilizációk, melynek eredményeként nagy 
ütemben csökkent a portyázás és ellenségeskedés mértéke. (2) A civilizáció folya-
mata. A késői középkor és a XX. század között az európai országokban mintegy tize-
dére-ötvenedére csökkent az emberölések száma. Ennek hátterében az állt, hogy az 
elszigetelt feudális területek centralizált hatalommal és kereskedelmi infrastruktúrával 
felvértezett, kiterjedt királyságokká alakultak át. (3) A humanitárius forradalom. A 
XVII-XVIII. századtól kezdődően, döntően a felvilágosodás folyamában megjelentek 
az első szervezett mozgalmak, amelyek a despotizmus, a rabszolgaság, a párbaj, az 
igazságszolgáltatásban érvényesülő kínzás, a babonával összefüggő öldöklés, a sza-
dista büntetések, és az állatokkal szembeni kegyetlenkedés felszámolását követelték. 
(4) A hosszú béke állapota. A második világháborút követően a történelemben koráb-
ban ismeretlen és példátlan változás állt be: a nagyhatalmak és általában a fejlett 
országok nem háborúztak egymással. (5) Új béke. 1989 óta világszerte csökkent a 
szervezett konfliktusok (polgárháborúk, népirtás, az autokrata kormányok elnyomása, 
terrortámadások) száma. (6) A jogok forradalma. A második világégés utáni korszak-
ban egyre nagyobb visszatetszést kezdett kelteni a kisebb léptékű agresszió is, külö-
nös tekintettel az etnikai kisebbségekkel, a nőkkel, a gyermekekkel, a homoszexuáli-
sokkal és az állatokkal szembeni erőszakra. E jogi forradalom jelképes nyitánya az 
1948-ban elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozata volt, és azóta külön feje-
zeteket szokás szentelni a polgárjogoknak, a nőjogoknak, a gyermekjogoknak, a me-
legek jogainak, sőt az állatok jogainak is. Pinker is megemlíti ugyanakkor, hogy a 
political correctness ellentmondást nem tűrő attitűdje, és a „megbecsülés végtelenné 
fokozásának mozgalma” időnként átesik a ló másik oldalára, és ez bizony abszurdi-
tásokhoz vezet.54  

 
Pinker szerint négy történelmi erő játszott központi szerepet az erőszak visszaszo-

rulásának folyamatában: a Leviatán (a legitim fizikai erőszak monopóliumával rendel-
kező állam), a kereskedelem, a kozmopolitizmus erői, és a józan ész mozgólépcsője. 
E négy „főszereplő” alakításának köszönhetően „A múlt már kevésbé látszik ártatlan-
nak, a jelen kevésbé sötétnek. Egyre jobban értékeljük az egymás mellett élés apró 

                                                      
51 Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Ford.: Szabó Már-
ton. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1997.  
52 Pinker, Steven: Az erőszak alkonya. Hogyan szelídült meg az emberiség? Ford.: Gyárfás Vera. Typotex 
Kiadó, Budapest, 2018, 15. o.  
53 Pinker: i. m. (2018), 13. o.  
54 Pinker: i. m. (2018), 16-17., 503. o.  
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ajándékait, amelyek elődeink idején még utópiának számítottak. (…) Nem arról van 
szó, hogy gondtalanabbak lettünk: azért élvezhetjük ma a békét, mert az előttünk járó 
nemzedékek elborzadtak a korukat jellemző erőszak láttán, ezért szívós munkával 
igyekeztek csökkenteni azt, és nekünk is az a feladatunk, hogy a maradék erőszakot 
is megszüntessük. Az erőszak visszaszorulásának elismerésével erősíthetjük meg 
legjobban, hogy megéri-e az ilyesfajta erőfeszítés. Régóta moralizálunk már azon, 
hogy az ember embertelenül bánik az emberrel. (…) Nemcsak azzal kell megszállot-
tan foglalkoznunk, hogy mit csináltunk rosszul, hanem azzal is, hogy mit csináltunk 
jól. Mert valamit igenis jól csináltunk, és nagyon hasznos lenne tisztában lenni azzal, 
hogy pontosan mi volt az.”55  

 
Vörösmarty Mihály az Előszó strófái között úgy fogalmazott, hogy az Isten, „Ki meg-

teremtvén a világot, embert / E félig istent, félig állatot, / Elborzadott a zordon mű 
felett/ És bánatában ősz lett és öreg.”56 Azt persze nem tudhatjuk, hogy Pinker művé-
nek olvasatán megérkezik-e a hajfodrász, a tavasz, de mi, emberek talán megtanuljuk 
egy cseppet optimistábban szemlélni világunkat. 
 

 
  

                                                      
55 Pinker: i. m. (2018), 18-19. o.  
56 Vörösmarty Mihály: Előszó. In Gyulai Pál (szerk.): Vörösmarty összes munkái. Első kötet. Méhner Vilmos 
kiadás, Budapest, 1884, 359. o.  
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Rendi Katalin Mária57 

Egyházi börtönök és szerzetesrendi büntetések – a magyar 
bencések szemüvegén keresztül 

 
 

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Tanulmányom az egyházi börtönöket és a szerzetesrendi büntetéseket járja körül, 

különös tekintettel a magyar bencés szerzetesekre, valamint az ő börtöneikre. Az egy-

házi büntetőjog a kánonjognak a mai napig sokat vitatott része.  A világi büntetőjog-

ban a büntetés az ember jogállását, becsületét és így méltóságát is érinti, életét pedig 

jelentős mértékben megváltoztathatja. Az egyházi büntetőjog azonban némileg eltér 

ettől, mivel itt elsősorban nem az ember méltóságáról, hanem kizárólag a megkeresz-

telt embernek, mint kereszténynek a méltóságáról, az egyházban való jogállásáról és 

az egyház közösségében való életéről van szó.58  A két jogrendszer közötti eltérés 

már itt, e jogággal kapcsolatban is megmutatkozik. Az egyházi személyeknek külön 

egyházi bírósága van. Az Egyházban az első bírói szék a Pápáé, rajta kívül a bíróság 

a bírák száma szerint lehet egyes és társas; illetékességi terület szerint egyházme-

gyei és regionális; személyi illetékesség szerint egyházmegyei és szerzetesi; a jogkör 

eredete szerint rendes és delegált.59 

 

A tanulmány címének megfelelően a témaköröket a bencés szerzetesrend szem-

szögéből igyekeztem megvizsgálni, így a bíróságokkal kapcsolatban is kiemelném a 

szerzetesekre vonatkozó specialitást, vagyis, hogy nekik azon kívül, hogy egyházi 

bíróságuk van, felettük nem az egyházmegyei bíróság dönt, ha a szerzetesrenden 

belüli vita alakul ki, hanem maga a főapát jár el elsőfokú bíróként az ügyben.60 

 

A börtönök tekintetében a vizsgálatom során kitérek az általános egyházi börtö-

nökre, valamint ezekre példaként, a kutatásaim során talált bencés börtönöket hozom 

                                                      
57 A szerző a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának jogász szakos 
hallgatója.  
58 Erdő Péter: A jogok védelme az egyházban. Szent István Társulat, Budapest, 1990, 12. o. 
59 http://lexikon.katolikus.hu/B/bíróság.html (Letöltve: 2018. 03. 12.) 
60 Az egyházi törvénykönyv. Ford.: Erdő Péter. Budapest, 1984. 1427.kánon 

http://lexikon.katolikus.hu/B/bíróság.html


 
 

 
24 

fel. Mint azt a későbbikben részletesebben is kifejtem, a kolostori börtönök titkosak 

voltak, a hírüket nem volt szabad kijuttatni a kolostoron kívülre. Az Egyház, s főleg a 

szerzetesrendek nem nagyon szerették s szeretik beavatni a kívülálló embereket az 

életükbe, s az ilyen kényes ügyeikbe, a börtöntéma és a fegyelmezési témakörök 

úgymond tabunak számítanak a mai napig az Egyház számára. Éppen ezért nem 

meglepő, hogy szinte alig maradtak fent írásos források például a szerzetesrendi bör-

tönökről.  

 

A szerzetesrendi büntetések tekintetében már más a helyzet, hiszen maga a Re-

gula61 is rendelkezik a fegyelmezési lehetőségekről, valamint felsorolja, hogy esetle-

gesen milyen vétkeknél, milyen büntetéseket kell s lehet alkalmazni a testvéreken. 

Továbbá, a Regula nem teljes körű, s ezt önmagára nézve el is ismeri, mivel hivatko-

zik további szabályzatokra is, amelyek újabb követelményeket állítanak a rend tagjai 

elé, mint például Szent Baszileiosz atya regulájára, valamint egyéb szerzetesi rend-

tartásokra is.62 A kutatásom során azonban elsősorban a Regula előírásait s felsoro-

lásait vettem alapul, s ezek mellé sorakoztattam fel a Szent Benedek rend vonatkozó 

rendtörténeti könyveiben talált feljegyzéseket a belső fegyelemről s büntetésekről.  

2. FOGALMI ALAPVETÉS 

2.1. Az egyház 

Az Egyháznak a mai napig nincsen hivatalos definíciója, fogalmi elemei csak szét-

szórtan találhatóak meg a Szentírásban.63 A szinoptikusok, vagyis Máté, Márk és Luk-

ács evangélista nem adnak pontos meghatározást az egyházról, az elnevezés is csak 

két helyen fordul elő náluk64, egyszer Máté evangélista könyvében, a 16. fejezetben, 

mikor Jézus Simon Pétert kősziklának nevezi, amelyre majd egyházát építi ( „S én azt 

mondom neked: te Péter vagy, s én erre a sziklára építem egyházamat és a pokol 

kapui nem vesznek erőt rajta.” ) valamint ugyanezen könyvben a 18.fejezetben, mikor 

a testvéri figyelmeztetésről prédikál Jézus ( „Ha azokra sem hallgat, mondd meg az 

egyháznak. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy 

vámos. „)65 Az egyházra latinul az ecclesia kifejezést használják, amely e formájában 

már jóval több helyen megjelent a szentírási szövegben, elsősorban az Apostolok 

                                                      
61 Általános jelentése: szerzetesrendi szabályzat. Itt: A Szent Benedek Rend szabályzata 
62 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf  (Letöltve:2018.03.12) 
63 Bánk József: Kánoni jog I. Szent István Társulat, Budapest, 1962, 15. o. 
64 Bánk: i. m. (1962), 15. o. 
65 Újszövetségi Szentírás. Bencés kiadó és Terjesztő Kft., Pannonhalma, 1999, 53-57.o 

https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf
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Cselekedeteiben és Szent Pálnál – náluk a Krisztus által megváltott emberek összes-

ségét jelenti, de más helyeken a hívőközösség megnevezésére vagy az istentiszte-

letre összejött hívek együttesére használták. Szent Pál egyébként a corpus (test) el-

nevezést is alkalmazza az Egyházra, utalva ezzel arra, hogy a keresztények között is 

olyan harmóniának kell lennie, mint az emberi testben a sejtek között, valamint azt is 

jelenti a corpus szó itt, hogy a tagok Krisztustól kapják az életet s benne és belőle 

élnek.  

 

A magyar Egyház elnevezés két szóból tevődik össze, az egyik az üd, id (egységes, 

ép, szent…), a másik pedig a khat, khota (ház, lakóhely…) szó. A magyar nyelvben 

az egyház elsődlegesen templomot, szent házat (üdkhat, idkhota) jelent, de a jogi 

nyelvben, mint társaság is megjelenik.66 A Szentírás lejegyzőin kívül a II. Vatikáni Zsi-

natig sokan foglalkoztak a fogalom meghatározásával, ezek közül kiemelt személy 

Bellarmin, aki úgy gondolta, hogy az Egyház azoknak a híveknek a közössége, gyü-

lekezete, akiket a közös hit vallása, a közös szentségek használata köt egybe a tör-

vényes lelkipásztorok, nevezetesen a római pápa fősége alatt. A fogalom azonban 

nem volt teljes, mert csupán jogi szempontból, s külső szemszögből vizsgálta az Egy-

házat. Ezzel ellentétes volt az ún. biblikus teológia elmélkedőinek a fogalommagya-

rázó módszere, ugyanis ők nem próbálták szavakban leírni az Egyház definícióját, 

hanem a Szentírást követve, inkább a képekhez, körülíráshoz folyamodtak, vagyis 

belső szemszögből próbálták meglátni az Egyház lényegét. Bánk József szerint az 

Egyház teljes meghatározását a két elmélet között kell keresni.67 Mindezek alapján 

látszik, hogy sokan, sokféle módszerrel próbálták megfogalmazni az egyik legna-

gyobb isteni mű lényegét, próbálták megfoghatóvá tenni a megfoghatatlant, de ösz-

szességében nem sikerült egy hivatalos, mindenki által elfogadott definíciót létre-

hozni. A II. Vatikáni Zsinat is többféle módon próbálkozik a magyarázattal, de itt sem 

született olyan fogalom, ami mindent magába foglal, mégis, napjainkban ez a meg-

határozás a legelfogadottabb: „az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az 

egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Szentségi jellege van, azaz 

jele annak, hogy a Krisztusban végbement megváltás kegyelmei jelen vannak az 

egész emberiség számára, s egyúttal közli is ezeket a kegyelmeket. Az Egyház egy-

szerre történelmi és természetfölötti intézmény, misztérium, melynek lényegét csak a 

                                                      
66 Bánk: i. m. (1962), 15-16. o.  
67 Bánk: i. m. (1962), 16-17. o.  
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hitben fogjuk föl.”68 Ebből következik, hogy az Egyház egy nem emberek által létre-

hozott jelenség, aminek igen szoros kapcsolata van Istennel és Krisztussal, s min-

denki, aki a tagja, a hit megélése által részese lehet ennek a kapcsolatnak. 

2.2. A bűn, a bűncselekmény és a büntetés 

A büntetés fogalmának megközelítése nem lehetséges a bűn és a bűncselekmény 

fogalmának rögzítése nélkül. A kereszténység születésének pillanatától kezdve ismeri 

a bűnnek ama fogalmát, miszerint a bűn személyes emberi cselekedetet jelent. Olyan 

cselekedetet, mely elsősorban az Isten és az ember viszonyát zavarja meg, mert 

szembeszegül Isten akaratával, parancsával. Már Mózes I. könyve az ősbűn elbeszé-

lésekor leírja, hogy az első emberpár Isten kifejezett tilalma ellenére evett a tiltott fá-

nak gyümölcséből, tehát a bűn egy emberi cselekedet, amivel Isten személyes pa-

rancsát szegi meg. S hogy midőn a bűnhöz szervesen kapcsolódik a büntetés, az 

első emberpár bűnének is volt következménye, büntetésük a Paradicsomból való ki-

űzetés lett. Felelősségük jelentős volt: a büntetés az egész emberiség sorsát megne-

hezítette, megpecsételte. Éppen ezért, mivel Ádám és Éva bűnének súlya az egész 

emberiséget terheli, így a Szentírásban ezt áteredő bűnként, avagy latinul peccatum 

originale-ként hívják.69  

 

A Katolikus Egyház Katekizmusa azonban az áteredő bűn vonatkozásában „átvitt 

értelemben vett” bűnről beszél, mivel ennek esetében állapotról és nem személyes 

cselekedetünkről van szó.70Az első keresztény nemzedékek világát az jellemezte, 

hogy a Birodalom hivatalos jogrendjén belül a kisebb közösségek szintjén a szakrális 

szokásrendek érvényesültek, vagyis az állami jog mellett az egyházi jog is érvényre 

tudott jutni, sőt, mondhatjuk azt, hogy ez volt a domináns. A római jogban Krisztus 

korára már jelentős racionalizálódás ment végbe, ami a szorosan állami-társadalmi-

jogi és az erkölcsi dimenzió közti különbség megjelenéséhez vezetett. A keresztény 

Egyház és a római jog közti kapcsolat igen szoros, a kései ókor folyamán a keresztény 

gondolkodásban az emberi cselekvés jogi és erkölcsi síkja közötti különbséget a ró-

mai jogi racionalizált gondolkodás tette világossá. Megjegyzendő, hogy a római bün-

tetőjog nem foglalkozik különösen sokat az erkölcsi értelemben vett bűn fogalmával, 

inkább a bűncselekménynek az istentisztelet és a szent dolgok rendjét vagy az élet 

                                                      
68 lexikon.katolikus.hu/E/Egyház.html (Letöltve:2018.03.13) 
69 Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény. Szent István Társulat, Budapest, 2013, 19. o. 
70 Erdő: i. m. (2013), 20.o.; lásd még: A katolikus egyház katekizmusa. Budapest,2002. nr.404 
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más területét érintő tárgya szerint alkotja meg a büntetendő cselekményekre használt 

szakkifejezéseit. A római jog az együttélés vallási alapú szokásrendjét, valamint az 

erkölcsi törvényt megsértő emberi cselekedetet nem mindig büntette. Mindezek hatá-

sára a kereszténység igyekezett minél pontosabb fogalmakat használni a bűnre, va-

lamint a bűncselekmény megnevezésére. Így alakult ki, hogy a középkorban a bűn az 

erkölcs területén elhelyezkedő kategória lett, a bűncselekmény pedig a jog, neveze-

tesen a büntetőjog világához tartozóvá vált, ezzel szemben azt meg kell hagyni, hogy 

eme két fogalom nem szakítható el egymástól teljesen.  

 

Az ókeresztény írók közül Szent Ágoston foglalkozott a legintenzívebben a bűnnel. 

Szerinte „a bűn, olyan cselekedet, szó vagy vágy, mely ellenkezik az örök törvénnyel”, 

tehát szerinte a bűn lényege maga a törvényszegés. A korai középkorban Sevillai 

Szent Izidor az Etymologiae című művében foglalkozott ezen témával, a mű V. köny-

vében kitért a bűncselekmény (crimen) és a bűn (peccatum) fogalmára. A műben „a 

törvényben említett bűncselekményekről” beszél, a crimen szóról azt állítja, hogy az 

a careo kifejezésből származik, a peccatum kifejezést pedig a crimen szinonimájaként 

alkalmazza. A peccatumot Izidor megpróbálja meghatározni: „A rossz kifejezésnek 

két értelme van: az egyik, amit az ember tesz, a másik, amit elszenved. Amit tesz, az 

a bűn(peccatum), amit elszenved, az a büntetés(poena).” Izidornál a bűn és a bűn-

cselekmény még nem különbözik aszerint, hogy melyik normarendszert sértette 

meg.71 A középkorban a kánoni büntetőjog is foglalkozni kezdett a bűn és bűncselek-

mény magyarázatával, a kánoni büntetőjog kezdeténél a bűn fogalom szolgált alapul, 

amely a jogot vallásilag és teológiailag megelőzi.72  

 

A XII. században az egyházi jogtudomány már kifejezetten törekedett a bűncselek-

mény jogi fogalmának elhatárolására a bűn teológiai fogalmától. Erre törekedett a kor 

teológusai közül Abaelardus is, aki szerint az emberi büntetés csak az akarat csele-

kedetekben és eredményekben történő magvalósulásához fűzhető. Szerinte a halá-

los bűnök közé tartozó cselekmények nemcsak a halálos bűn általános jellemzőivel 

bírnak, hanem jogbecstelenné(infamis) és bűnözővé(criminosus) is teszik az embert. 

Az ilyesfajta bűnök tehát külső cselekmények, amelyek botrányt is okoznak az Egy-

házban.73 Később, Aquinói Szent Tamás a bűnt úgy írja le, hogy az egy értelmes lény 

                                                      
71 Erdő: i. m. (2013), 21-25. o.  
72 Erdő: i. m. (2013), 28. o. 
73 Erdő: i. m. (2013), 31. o.  
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pozitív szembefordulása egy magasabb renddel, ám a keresztség által az ember 

megszabadulhat az előtte elkövetett minden bűnétől, a bűnbánat pedig arra ad lehe-

tőséget, hogy a keresztség utáni bűnöktől is megtisztuljon.74  

 

A kései középkorban Angelo Carletti ferences szerzetesnél a közvádas bűncselek-

mény problémája is megjelent. Ilyen bűncselekménynek tekinti azt, amely a hivatalos 

bíróságra, a hatósági ítélkezésre tartozik. Carletti hangsúlyozza, hogy a kánonjog 

szerint minden bűncselekmény ilyen(publicum), mivel büntetése a hivatalos bíró-

ságra, hatósági ítélkezésre tartozik. Nézeteit a néhai IX. Gergely pápa dekretális gyűj-

teményére hivatkozva igyekszik alátámasztani, amelyben megjelenik a mai napig a 

büntetőjogot átható elv, hogy az egyszer a bíróságon meghallgatott bűncselekmé-

nyek nem maradhatnak letárgyalhatatlanul, mivel a bűncselekményeket, akárhonnan 

is érkezzék a vád, meg kell büntetni, vagyis, hogy minden bűncselekményt meg kell 

büntetni.75 Hostiensis már tovább lép, ő megkülönböztet egyházi büntetést valamint 

világi büntetést: „Minden bűnért kétféle büntetés jár, lelki és evilági.”  Az újkorra az 

Egyház is megmarad ennél a szemléletnél, valamint hozzáteszi, hogy az emberi ha-

tóság csak a külső megnyilvánulásokból s bizonyítékokból ítélkezik, míg a lélek álla-

potát egyedül Isten láthatja, így igenis helye van a két féle büntetésnek.76   

 

A XVII-XVIII. században Domenico Ursaya már igyekezett a bűncselekmény mar-

káns jogi fogalmával dolgozni, ezen fogalomra a delictum és crimen szavakat hasz-

nálta, de megnevezi a bűn(peccatum) kifejezést is mint rokonértelmű szót. Ursaya 

hangsúlyozza, hogy a bűncselekmények abban különböznek a bűntől, hogy a bűn 

csak isteni megtorlásra vár, a bűncselekmény viszont vádemelésre és elítélésre 

méltó, és az emberi bíróságon is megtorolják, tehát szerinte a bűncselekmény a jog, 

a bűn pedig inkább az erkölcs világába tartozik. A szerző a bűncselekmény természe-

téhez tartozó velejáróit is vizsgálta, itt első helyen említi a büntetést, valamint célját is 

elemzi. Kitér az elrettentésre, valamint a tettes megjavítását is megemlíti azon cél 

mellett, ami a rosszak eltávolításával a többiek nagyobb biztonságban élését bizto-

sítja”. További velejáróként titulálja a kiszabott büntetésre való kötelezettséget, a bün-

                                                      
74 Erdő: i. m. (2013), 34. o.  
75 Erdő: i. m. (2013), 50-51. o. 
76 Erdő: i. m. (2013), 53-54. o. 
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tetés arányosságát a bűncselekménnyel, s azon elvet, hogy a büntetés csak a bűn-

cselekmény elkövetőjét sújtsa. Mindezek a mai napig tovább élnek a modern bünte-

tőjogban.77  

 

A bűncselekményre, valamint általánosabban a büntetendő cselekményre az 1917-

es Codex Iuris Canonici (a továbbiakban: CIC) a delictum szót használja. A törvény-

könyv 1. s 2. paragrafusa így rendelkezik róla: „1.§. Egyházi büntetendő cselekmé-

nyen (crimen, delictum) a bűntől(peccatum) eltérően olyan külső cselekedetet vagy 

mulasztást értünk, amely beszámítható módon sért meg olyan isteni vagy egyházi 

törvényt, melynek áthágása esetére az egyházi jog büntetést helyez kilátásba.”  Az 

egyházi bűncselekmény sajátossága, hogy a kánoni törvény az elkövetőt egyházi 

szankcióval fenyegeti meg: „2.§ Azokat a büntetendő cselekményeket, amelyekre az 

egyházi rendelkezések cenzúrákat, jogbecstelenséget, lefokozást, letételt, megfosz-

tást helyeznek kilátásba, bűncselekményeknek(crimina), azokat pedig, amelyekre 

enyhébb büntetéseket, így dorgálást, áthelyezést, vezeklést, pénzbüntetést vagy fel-

függesztést helyeznek kilátásba, nevezetesen a mulasztással elkövetett törvénysér-

téseket, kihágásoknak (delicta) nevezzük.”78  

 

Az 1917-es CIC-hez képest a jelenleg is hatályos 1983-as CIC nem tartalmaz konk-

rét definíciót a bűncselekményről, csak közvetett formában találunk róla utalásokat. 

Azonban, a fentebb említett 1917-es CIC szerinti fogalom még mindig helytálló le-

het.79 Ha a hatályos törvényszöveg alapján kellene definíciót alkotni, annak egyik 

eleme a törvény vagy parancs áthágása, melyet az 1321. kánon 1.§-a ír le: Senkit 

sem büntethetnek meg, hacsak a törvény vagy a parancs általa elkövetett külső meg-

sértése szándékosság vagy gondatlanság miatt súlyosan nem beszámítható. To-

vábbá, a hatályos törvénykönyv szerint a büntető törvényhez vagy parancshoz csak 

kánoni szankció járulhat, vagyis pozitív egyházi törvényben vagy parancsban kell, 

hogy szerepeljen.80 A törvény külön fejezetben sorolja fel, hogy milyen szankciók lé-

teznek, valamint egyes büntetendő cselekményeknél külön felsorolja, hogy milyen 

szankciót rendel alkalmazni.  

 

                                                      
77 Erdő: i. m. (2013), 68-70. o. 
78 Erdő: i. m. (2013), 80-81. o. 
79 Erdő Péter: A jogok védelme az egyházban, Szent István Társulat, Budapest, 1990, 23. o. 
80 Erdő: i. m. (2013), 83-85.o. Lásd még: Az egyházi törvénykönyv, ford.: Erdő Péter, Budapest, 1984. 
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E témakörnél kell még egy köztes fogalmat kiemelnem, ugyanis a keresztény szer-

zőknél a bűn, bűncselekmény és büntetés között megjelent egy közbülső fogalom is, 

mégpedig a büntetésre méltóság (reatus). Ezen kifejezés többféle jelentéssel bír, Pet-

rus Lombardius szerint büntetésre méltóság, Martin de Azpilcueta nézete szerint ez 

a bűnből származó kötelezettség a büntetés elviselésére. Utóbbi a reatusnak három 

fajtáját különíti el, „mivel a bűn, minthogy három rendet sért meg, háromfajta bünte-

tésre kötelez.” „Amennyiben ugyanis az ésszerűség sajátos rendjét sérti, a lelkiisme-

retfurdalás büntetésére kötelez…Amennyiben pedig Isten rendjét sérti, örök bünte-

tésre vagy az Istentől kiszabandó ideig tartó büntetésre kötelez. Amennyiben ellenben 

emberi törvényt sért, az ember által alkotott törvényben rendelt büntetésre kötelez.”  

A reatus kifejezés még az 1917-es Codex Iuris Canoniciben is megjelent, ott a bűn-

cselekmény vagy legalább kihágás értelmében jelent meg, azonban az 1983-as 

Codex Iuris Canonici már nem tartalmazza ezen kifejezést.81 

3. AZ EGYHÁZI BÖRTÖN 

3.1. Kialakulása, gyökerei 

A középkori építészetet jelentős mértékben meghatározta az egyházi építészet ala-

kulása, amihez képest a világ igen elmaradottnak számított. Miként a katedrálisok a 

vár-és kastélyépítészetnek, úgy a kolostori ergastulumok és carcerek a világi építé-

szet számára szolgáltak példaként.  Kezdetben csak az engedetlen szerzeteseket és 

apácákat büntették börtönbüntetéssel, a súlyos bűnök elkövetőit, valamint a javítha-

tatlanokat a föld alatti carcerbe helyezték, a többiek részére pedig zárkafogságot vagy 

a munkavégzéssel járó ergastulumot használták, azonban idővel már a világi hatalom 

is utalt be világi elítélteket a kolostori börtönökbe. 82  

 

A tömlöc kezdetben a keresztények szemében a hitért való szenvedés eleme volt, 

mivel a római császárkorban többnyire velük szemben alkalmazták a carcert. Börtön-

ben lenni azt jelentette számukra, mint kiállni a hitért. Máté evangélistánál és Aquinói 

Szent Tamásnál azonban a keresztény charitas elemeként lelki és testi segítségnyúj-

tásról szól, amely utóbbinak szerves részét képezi a foglyokról való gondolkodás. 

                                                      
81 Erdő: i. m. (2013), 58-61. o. 
82 Mezey Barna: Régi idők tömlöcei, Rubicon-Ház Bt., 2010, 61. o. 
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Ezen szemlélet egyébként a mai napig él, a papok a mai napig látogatják a börtönö-

ket, ott miséznek, gyóntatnak, valamint lelki beszélgetésekkel igyekeznek terelgetni a 

börtönben raboskodókat a javulás útja felé.83 

 

Az egyházi börtönök egyik legfontosabb gyökere Karl Krauß szerint a szerzetesség 

maga. A kereszténység első évszázadaiban sok hívő elvonult a világtól, s az evangé-

liumi előírásokat remeteként próbálta betartani, megvalósítani. A remeték fő célja volt, 

hogy felkészüljenek a túlvilágra, amit a testsanyargatással és bűnbánattal próbáltak 

segíteni. Azt vallották, hogy az elkülönítés s a nélkülöző élet erősíti a lélek szellemi 

értékeit, s megvéd a sátán kísértésétől. A III. századra a remetékből kis vallási cso-

portok szerveződtek, hogy együtt jobban elérhessék céljaikat. Közös lakóhelyeket 

alakítottak, kolóniákat hoztak létre, kunyhókban, barlangokban éltek, amelyeket fallal 

vettek körül. A IV. század elején Szent Antal átalakította a remetetelepeket kolostori 

jellegű közösségé, de a szerzetesség igazi megalapítója Szent Pakhomiosz volt, aki 

elsőként gyűjtötte össze tanítványait szervezetten, a szokásos gyülekezőhelyeket sö-

vénnyel vette körül, s így jöttek létre később az első kolostorok. A remetékhez hason-

lóan a szerzetesek is elfordultak a világtól. Akik valamilyen szerzetesrendbe léptek, 

speciális fogadalmat tettek, amely magában foglalta az apátnak, valamint a kolostor 

szabályainak való engedelmességet. Az egyes rendek életét nemcsak a kánonjog, 

hanem ún. szerzetesrendi regulák is szabályozták, amelyeket kifejezetten az adott 

rend számára bocsátottak ki. Erre példa, a dolgozatom témájának alapjául is szolgáló 

rend, vagyis a Szent Benedek Rend megalapítójának, Nursiai Szent Benedeknek az 

528-ban kiadott bencés regulája, amelyet az idők során később pápai és egyházta-

nácsi szabályokkal egészítettek ki.84 Magáról a reguláról a dolgozat későbbi részében 

bővebben lesz majd szó. 

 

A börtönépítészet az első kolostorokat egyházi börtönként titulálta, amelyben az 

„ókeresztény bűnbánat gondolat testesült meg a magányban, a hallgatásban, az 

imákban és a munkában”. A kolostor maga egy totális intézmény, amely teljesen zárt 

s tagjai életét szigorú szabályok szervezik meg. Krauß a kolostort önkéntes börtön-

ként is megnevezi, ám az önkéntes börtön a valódi carcer ismérveivel is bírt. A kolos-

                                                      
83 Mezey: i. m. (2010), 62. o. 
84 Mezey: i. m. (2010), 62-63. o. 
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torokban a büntetéseknek hármas célja volt, egyrészt a fegyelmezés, másrészt a sa-

nyargatás, harmadrészt pedig a bűnbánat. A kolostorokban úgy valósították meg a 

börtönfunkciót, hogy a falakba álló fülkéket alakítottak ki, s aki bűnös volt, vagy ön-

magát bűnösnek érezte, azt oda befalazták, egy kis rést hagyva csak a falon, ahol az 

ételt s az italt be tudták neki adni. Miután pedig úgy gondolták, hogy az illető elegendő 

ideig bűnhődött a „fülkében”, kifalazták.  

 

De miért volt szükség büntetésekre egy ilyen közösségben? 

 

A középkorban, a szerzetesi közösség tagjainak létszáma rohamosan csökkent, 

ennek fő oka lehetett a külvilágtól való szigorú elzárás, valamint a cölibátus intézmé-

nye is. A szerzeteshiány orvoslására az egyház vezetői körutakra mentek, s a szegé-

nyebb családoknak, akik noviciusnak adták a fiatal fiúkat, fizettek. Ez a családoknak 

két szempontból is jó volt: a fiúkért kapott vételár a családi kasszát gazdagítva kise-

gíthette őket a szűkösebb időszakokban, ráadásul azzal, hogy a gyermeket beadták 

a szerzetesi közösségbe, biztosak lehettek benne, hogy jó környezetbe került a fiú, s 

ebből a helyzetéből adódóan majd a későbbiekben képes lehet támogatni a családját 

is, hiszen a szerzetesek egyik fő kötelezettsége az alamizsnaosztás és a szegények 

segítése. 

 

A szerzetesi élet alapja azonban a meghívottság, vagyis, hogy egy szerzetes Isten-

től kap hívást, hogy csatlakozzon a közösséghez, de ezeknél az ifjaknál ez ismerten 

nem így történt, hiszen őket Isten „felvásároltatta” a földi hírnökei segítségével. Éppen 

ezért nem volt meglepő, hogy sok fiatal nem, illetve képtelen volt megállni, hogy ne 

vétkezzen a rendi szabályok ellen. A testi fenyítés, mint büntetésfajta, ekkor terjedt el 

a kolostori életben, s főként a fiatalok ellen alkalmazták. A fiatalok egy része számára 

a kolostor valóságos börtönné vált, a bent lét pedig a szó szoros értelmében bünte-

téssé. Akárcsak a kolostorba vagy templomba menekülő, magát a világi büntetés alól 

kivonó, ugyanakkor egyházi „fogságra adó” bűnelkövető esetében. A kolostor e tekin-

tetben is teljesítette „börtönfunkcióját”.85 

 

A szerzetesrendekbe tömörülő remetéken kívül továbbra is megmaradt a magá-

nyos életforma is a középkorban. A remeték remetecellákba húzódtak, s folytatták 

                                                      
85 Mezey: i. m.  (2010), 63-64. o. Lásd még Kabódi Csaba- Mezey Barna-Lőrincz József: A büntetéstan 
elméleti és történeti alapja, 1-2.kötet, Budapest, 2003.  
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magányos elmélkedéseiket. A városi remetecellák rendszerint templomok mellett 

épültek, hidakhoz tartoztak, azonban voltak olyan remeték is, akik továbbra is marad-

tak a barlangokban, lakatlan szigeteken és erdőkben.86 Ilyen ún. remetelakások még 

a mai napig is léteznek a tihanyi félszigeten. A rendtörténet Tihanyra vonatkozó egyik 

kötete részletes leírást is ad róla, hogy miként néztek ki a remetelakok a barlangok-

ban. A leírás szerint a barlangokhoz több felől is le lehet jutni, de a legjobb, ha az 

óvári szőlők közt a Balaton-felé vivő úton haladva ereszkedik le az ember, mert akkor 

ér a legérdekesebb barlanghoz. Eme kiemelt barlang valószínűleg régen fallal volt 

elzárva, amelyen olyan keskeny ablakok voltak, amilyenek még jó 100 évvel ezelőtt 

is láthatóak voltak. E barlang 3 hajlékból áll, a legkisebb volt a Szent Miklós-kápolna 

apszisa, kifelé ablakrést, oldalfalában pedig egy fülkét találunk, ezután jön a kápolna 

hajója, majd pedig a kápolnából nyíló két ajtó a sekrestyébe. A következő barlang egy 

barlangegyüttes, vagy kettős barlang, itt a külső barlang oldalfalaiban látható volt két 

fülke, a belső üreg homlokfalazatán pedig két lőrésforma ablak volt, amiből valószí-

nűsíthető, hogy ez a barlang lakóhelyül szolgált. Mindezek után még egy barlangma-

radvány található, amit szintén egy kápolna szerűségnek tituláltak, valamint találtak 

itt is lakóhelyül szolgáló üregeket. A fennmaradt adatok alapján nem csak bencés 

szerzetesek laktak eme remetelakokban, azonban a tihanyi monostor története alap-

ján valószínűleg a XV. századra már teljesen lakatlanná váltak ezek a barlangszerű 

építmények. 87 

3.2. A carcer 

Mivel az egyház elutasította a halálbüntetést, kénytelen volt más szankciókkal fenn-

tartani a fegyelmet és megelőzni a bűnöket. A szerzetesek fegyelmezetlensége, en-

gedetlensége gyakran volt terítéken a különböző zsinatokon, így a fenyítés igénye 

megteremtette a kolostoron belül a valódi börtönt, vagyis a kolostor carcerjét. 88 

 

Szent Benedek Regulája azt mondja ki, hogy ha valamelyik szerzetes engedetlen 

vagy a Regula valamely szabályát megszegi, valamint feljebb járóit megveti, s a több-

szöri intésre és dorgálásra sem javul meg, kiközösítés alá kell vetni, azaz bűnének 

súlyosságához mérten vagy el kell tiltani az asztalközösségtől, vagy az asztaltól való 

                                                      
86 Mezey: i. m. (2010), 81. o. 
87 Erdélyi László: A Pannonhalmi Szent-Benedek Rend története X., Stephaneum, Budapest, 1908, 438. 
o. 
88 Mezey: i. m. (2010), 82. o. 
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eltiltás mellett még az imateremből is ki kell zárni, valamint szerzetestársaival sem 

érintkezhet se nem beszélhet. Ha azonban mindezek mit sem érnek, s a szerzetes 

nem javul meg, fenyítő jellegű intézkedéseket alkalmazhatnak vele szemben, vala-

mint képbe kerül a bezárás lehetősége is. 89 A bezárás azért volt különleges, mert a 

súlyosabb bűnöknél nem csak a büntetés volt a cél, hanem az is, hogy olyan körül-

mények között bűnhődjön amelyek ideálisak a bűnbánathoz. Ehhez kezdetben az 

egyszerű fogságot használták, amely azt jelentette, hogy a szerzetest a saját cellá-

jába zárták be, amíg meg nem javult. A rendtörténet könyveiben számos példát is 

lehet erre találni, egy közülük azon eset, amikor egy bizonyos Ferdinánd nevezetű 

bakonybéli szerzetes, miután az apróbb büntetésekre sem hajlott, négy nap híján egy 

hónapra áristomba került a bakonybéli monostorban. Azonban, ennél a testvérnél ez 

sem hozott változást, így őt később elküldték Pannonhalmára, hogy ott szabjanak ki 

rá büntetést, de mivel ez sem vezetett eredményre, a testvért visszaküldték Bakony-

bélbe, ahonnan később megszökött. Ebben az esetben már megfigyelhetjük, hogy a 

rendtárs olyannyira kezelhetetlen volt, hogy már a főmonostor hatalmát is igénybe 

kellett venni, nem volt elég a fiókapátság büntető hatalma.90 

 

E cellafogságot követte a carcer, vagyis maga a kolostorbörtön, ami egy föld alatti 

verem volt, ablakok s ajtó nélkül, amelybe lajtorján lehetett lejutni. A bencés regulában 

a murus szó jelölte azt a helyiséget, ahol az elzárást letöltötték, azonban egyes szak-

írók szerint a murus szó csak egy általános kifejezés volt a szerzetesekre kirótt elzá-

rásokra. Ehhez kapcsolódóan a murus strictus és a murus largus, vagyis a szigorúbb 

és a szabadabb elzárás arra enged következtetni, hogy ez elkövetett bűnök jellege 

szerint kétféle elzárásbüntetést használtak. A murus largus volt a könnyebb elzárás, 

a cella az auditóriumban, amely akkora volt, ahol egy ember kényelmesen elfért. Volt 

benne asztal, szék és ágy, s csak éjszakára zárták be az ajtaját a cellának. Ezt hív-

hatjuk enyhe „szobafogságnak” is. A másik volt a keményebb büntetés, amely egy 

olyan helyiség volt, amelynek sem ajtaja, sem ablaka nem volt, s csak létrán lehetett 

lejutni a verembe. Ez az elzárás olyan könyörtelen volt, hogy Venerabilis például az 

ide zárt embert halotthoz hasonlította, mivel szerinte a carcer olyan, mint egy sírgö-

                                                      
89 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf 24.o (Letöltve:2018.03.13) 
90 Sörös Pongrác - Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története IX., Stephaneum,Buda-
pest,1903, 196.o 

https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf%2024.o
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dör, s mivel többnyire föld alatti és sötét, ezáltal a bűnöst a saját bűnére és nyomorú-

ságára emlékezteti.91 Ezt igazolja az is, hogy a pannonhalmi főapátságban szintén 

volt egy ilyen föld alatti carcer, amit a vizsgált források süllyesztő börtönként tituláltak. 

A rendtörténet ide vonatkozó kötete alapján, azon saroképület-részben, ahol az egy-

kori királyi palota északi és keleti ága találkozott, a néhai Sajghó Benedek főapát 

1723. április 5-én tette le az Árpád-kori alapfalaknál valamivel kijjebb emelt, az 1900-

as évek elején az északi és az ebédlőt is magába foglaló keleti épületszárny alapkö-

vét. Ugyanazon év július 14-én pedig a főapát azt jegyezte fel a naplójában, hogy 

ezen ad Abrahamum -nak nevezett saroképület-részben hajdan a monostor nyilvános 

börtöne volt, melyet ő illemhellyé alakíttatott át. Ez az említett illemhely egyébként a 

mai napig megvan, jelenleg a Szent Adalbert Szociális Otthonnak helyt adó folyosón 

található, ugyanolyan sarokrészben, amit a forrás említett. A fent említett kötet rögzíti 

továbbá, hogy a főmonostor Fehér Ipoly főapát alatt is minden részében sokféle cél-

szerű átalakításon ment át, s így a felújítások során az említett épületrész egyik szög-

letében egy üres zárkára, nyilván süllyesztő börtönre akadtak, mert a zárkának bolto-

zatig fölérő falain se ablak, se ajtó nem volt. Eme épületrésznek a találó ad Abraha-

mum elnevezése onnan eredhetett, hogy az, akit a süllyesztő börtönök valamelyikébe 

lebocsátottak, onnét már csak Ábrahám kebelébe jutott. A rendtörténeti kötet ezen 

börtön mellett továbbá említ még egy börtönszerű épületrészt is, mégpedig a quadra-

tura nyugati ága és a quadraturának Sajghó által megnyújtott déli szárnya által képe-

zett szögletben, a földszinten az ú.n. szélkapu mellett 1893-ban találtak egy olyan 

szobát, melybe a quadratura nyugati ága alatt levő pincéből - jó magasan - egy pin-

ceablakszerű nyílás szolgál, amin keresztül tuszkolhatták be valószínűleg a súlyos 

rabokat sötét börtönükbe. Mivel e börtön a Sajghó főapát által megnyújtott quadraturai 

déli szárny alá esik, lehetséges, hogy ez nem Árpád-kori, hanem azon rettegett bör-

tön, melyet Sajghó 1746-47-ben építtetett, azonban ezen emlegetett börtönről több 

forrást a kutatásaim során nem találtam.92 

 

A kolostori börtönök az ún. kolostori titkokhoz tartoztak, ebből kifolyólag nem meg-

lepő, hogy a fentebb említett bencés börtönökről sem maradt fent sok írásos forrás. 

A fogság tényének nem volt szabad kijutnia a kolostor falain kívül. A kolostori carce-

                                                      
91 Mezey: i. m. (2010), 84-85. o, 
92 Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története I., Stephaneum, Budapest, 1902, 484. o. 



 
 

 
36 

rekben a körülmények ugyanolyan szörnyűek voltak, mint a világi börtönökben, a ren-

dek kegyetlenül bántak a bűnösökkel. Ignaz Feßler egyik vizsgálatából derült ki, amit 

1782-ben II. József rendelt el, hogy a kapucinusoknál is működött börtön, ahol a fog-

lyokat oroszlánoknak hívták, a felvigyázókat pedig oroszlánszelídítőnek. A vizsgálat 

a tömlöcben rátalált egy olyan fogolyra, aki már 42 esztendeje szenvedett a börtön-

ben, mert egyszer engedetlen volt az elöljárójával szemben.93   

 

A börtönben szenvedő foglyoknak lelki gondozást is biztosítottak, valamint oktatták 

is őket, ami szokás egyébként a mai napig megmaradt. A lelki gondozás egy kijelölt 

testvér feladata volt. 94 Sólymos Szilveszter bencés atya Győrszentmártoni olvasó-

könyvében találhatunk is erről feljegyzéseket, hogy a Győrszentmártoni (mai nevén 

Pannonhalma) lelkipásztornak, akit az apátságból küldtek le a faluba szolgálni, pon-

tosan milyen feladatai voltak a faluban levő majorsági börtönben szenvedőkkel. Meg-

jegyzésként említem, hogy a majorsági börtön azért érdekes a bencések tekinteté-

ben, mert tudniillik, annak idején is rengeteg földbirtok tartozott az apátsághoz, a föl-

deken pedig jobbágyok dolgoztak, akiknek a földesura maga a főapát volt. Így tehát 

Győrszentmárton település is az apátsági uradalomhoz tartozott, így a falu börtöne is 

úgymond apátsági börtönnek mondható. Éppen ezért, a faluba kirendelt lelkipásztor-

nak kötelessége volt a települési börtönben szenvedőkkel is foglalkozni, amely, mint 

említettem, a majorban volt, az első és a második udvart elválasztó épületrészben. A 

fentebb említett könyv szerint, a lelkipásztori teendők között kiemelt jelentőséggel bírt 

a rabok valláserkölcsi oktatása, amelyet vasár- és ünnepnap kellett elvégezni. Erről 

Barbély Asztrik XIX. századi, pontosabban 1834-es naplója tesz tanúbizonyságot. A 

napló leírja, hogy a rabok a major épületében egy castellanus, valamiféle őr felügye-

lete mellett raboskodtak, általában a pap a majorbeli szobájában oktatta a rabokat 

hetenként, valamint havonta gyóntatta és áldoztatta őket vagy ugyanitt vagy a temp-

lomban. A naplófeljegyzés idejében a rabok száma 8-10-12 körül volt. Érdekes, de 

nem szokatlan esemény, hogy a rabok próbáltak megszökni, s így a napló említ is 

egy esetet, amikor a lopásért bebörtönzött cigányok kibontották a börtön falát éjjel és 

a résen ki is szöktek. Ez a feljegyzés is utal arra, hogy eme börtönben nem szerzete-

sek raboskodtak. 95 

                                                      
93 Mezey: i. m. (2010), 85. o. 
94 Uo.  
95 Sólymos Szilveszter OSB: Győrszentmártoni olvasókönyv, Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, 
2005, 204-207. o. 
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3.3. Az ergastulum 

Az aacheni konzílium néven ismert találkozó 817-ben az apátoknak és püspököknek 

szóló nyilatkozatában - a Szent Benedek regula alapján - a bűncselekményt elkövető 

barátokat ergastulumba utalta.96 Az ergastulumbüntetés a római jogi házi börtön min-

tájára a munkabüntetés egyházjogi intézményesülése volt. A kiközösített szerzetes-

nek dolgoznia kellett, szigorú bűnbánatot gyakorolva. Az ergastulum a kolostori 

carcerbüntetések közül az egyik legsúlyosabb volt, a szabadságkorlátozás büntető-

munkával igen súlyos fenyítésnek minősült.  Maga az ergastulum egy külön épület 

volt, általában a kolostor udvarában helyezkedett el, de egyes források szerint a ko-

lostoron kívül is megtalálható volt.97 Az ergastulum egy munkaterem, úgymond dolog-

ház, amit a szerzetesek kvázi büntetésként éltek meg.  Az ergastulum lényege a ke-

mény munka általi büntetés volt, itt tehát biztosítani kellett a munka feltételeit, és a 

hangsúly a fizikai munkára, nem pedig a sanyargatásra esett. A dologházban nem 

volt magány, nagy közös termekben munkálkodtak a testvérek. A büntetés e fajtáját 

a szakirodalom leginkább a gályarabsághoz hasonlítja. Mabillon szerint az átrium, 

melyben a bűnhődő szerzetesek dolgoztak világos volt és télen fűtötték. 98  

 

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a kolostori carcer és az ergastulum két külön 

intézmény, mint büntetés és mint fogvatartási hely. Mindegyik másik helyen helyez-

kedik el a kolostorban, valamint a carcer maga csak bezárást jelent, az ergastulum 

azonban kényszermunkát is. A ferences, valamint a trinitárius rendszabályzat különb-

séget tesz ezen két intézmény között, s úgy vélik, hogy az ergastulum a nehezebb. 

Ezen utóbbi intézményt egyébként azon személyek számára tartották fent, akik vagy 

szökni próbáltak, vagy igen súlyos bűnt követtek el. 99  

3.4. Világiakra kiszabott kolostorfogság 

Az egyház világi státuszának megerősödésével a püspökök az ítélkező hatalmukat 

kiterjesztették a világiakra. Többnyire a püspökök bíróságain valláserkölcsi cselekmé-

nyek miatt kellett ítélkezni, s a világi elítéltekre kiszabott szabadságvesztés bünteté-

seket a saját fenntartású, világiaknak rendelt börtöneikben hajtatták végre. Erre példa 

                                                      
96 Kabódi-Mezey-Lőrincz 2003, 53. o.  
97 Mezey: i. m. (2010), 92-93. o.  
98 Kabódi-Mezey-Lőrincz 2003, 54. o.  
99 Mezey: i. m. (2010), 94. o. 
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a dolgozatomban korábban említett győrszentmártoni majorsági börtön, ahova a fő-

apát földesúri mivoltából kifolyólag a jobbágyait akár be is zárathatta. Ugyanilyen 

apátsági jellegű börtöne volt még Tihanyban a bencés apátságnak is. Az apátság 

földesúri jogán és Zsigmond királytól kapott kiváltsága értelmében úriszéket tartott és 

pallosjoggal bírt, azonban Vajda Samu apát így vélekedett: „A papi ember kezébe illik  

a lúdtoll, nem a pallós.: vesszen el a ius glaudiumja! - ne kelljen a tihanyi félszigeten 

akasztófát felállítani, ráférnek a klastromnak gonosztevő jobbágyai az egerszegi vagy 

kaposvári szárítóra. „Így tehát, a bűnösöket elvitték egerszegre vagy kaposvárra 

akasztani, vagy ha halálbüntetésnél enyhébb büntetést kaptak - s ez volt a gyakoribb 

-, akkor az apátság börtönébe zárták el őket. Ennek megfelelően az apátságnak volt 

börtöne, de akasztófa a tihanyi félszigeten nem volt; noha az úriszék hozhatott halálos 

ítéletet, ezt végrehajtani nem szokták.100 

 

Az apátsági börtön Tihanyban volt. Már Reyser Amand apát (1702-1716) idejében 

sem szokott üres lenni, mert mikor 1703-ban hajdúkat fogadott magának, javadalma-

zásuk közt azt is fölemlítette, hogy a börtönből kiszabaduló foglyok 1-1 forintot fizet-

nek nekik. Ezek a hajdúk egyébként a börtönőrök is voltak. A későbbi időkben is ez 

maradt a szokás, mivel fennmaradt egy feljegyzés, miszerint 1740. augusztus 13-án 

négy bilincs árában, melyet a tihanyi hajdúk csináltattak, 2 forintot fizetett nekik az 

apátság.  Az apátsági börtön egyébként igen jól felszerelt és biztonságos börtönnek 

számított, a rabok nem csak bilincsben, hanem jól elzárható helyen voltak. Ez annak 

köszönhető, hogy amikor Thurszky tiszttartó az apátsági börtönöket megjavíttatta, új 

vasrudakkal zárta le a cellákat és az ajtókat, s azt jelentette róluk, hogy nemcsak 

ember, de még becsukott ördög sem tudna belőlük kitörni.101 

 

A IX-X.századra már a kolostorbörtönöket egyértelműen világi célokra is felhasz-

nálták, s miután a püspökök világi funkciót is bírtak, székesvárosukban gyakorolták a 

világi hatalmat is, így a püspöki carcerok lassan egybeolvadtak a világi tömlöccel, 

hiszen mint városi carcer is funkcionáltak. 102 

 

 

                                                      
100 Sörös-Erdélyi: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története XI. , Stephaneum, Budapest, 1911. 268-
269.o 
101 Sörös-Erdélyi 1911. 268-269.o 
102 Mezey 2010. 100-102.o 
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3.5. Az örökös fogság 

Mindezek mellett magyar vonatkozásban beszélnünk kell még egy fontos intézmény-

ről, büntetésről, mégpedig magáról az örökös fogságról. Ezen témakörnél két törvény-

cikket vettem alapul. Ezek közül az egyik Zsigmond király 1435. évi VIII. törvénycikke, 

melyben arról szól, hogy milyen embereket kell a káptalan és a convent bizonyságául 

küldeni. 

E törvénycikkben leírja, hogy az iktatások, tanúvallatások s egyéb eljárási cselek-

mények véghezvitelére káptalani és konventi embereket szoktak használni, azonban 

előírja, hogy ezen helyekről ne egyszerű személyeket vagy embereket rendeljenek ki, 

hanem a káptalanokból kanonokat, a konventekből pedig szerzetesi áldozárokat. Mi-

előtt azonban ezen személyek a végrehajtás végett kimennek az adott helyre, esküt 

kell, hogy tegyenek, hogy eljárásuk során igazságosak és hűségesek lesznek. S az 

örökös fogság pont ezen esküvel kapcsolatos, ugyanis, ha valamelyik végrehajtóról 

kiderül, hogy esküjét megszegte, vagyonát elveszíti s egyházi személy esetén örökös 

fogságra kell, hogy ítéltessen, mivel az egyházi személyek kivégzése, lefejezése 

ezen korban nem volt gyakori, sőt, lehetetlen volt. A király embereit azonban ezen 

esetben természetesen fővesztéssel sújtották. „4. § A kiről pedig kiderül, hogy esküje 

ellenére hamisan járt el, vagy hamis jelentést tett, az olyan, mint hamisító és hamis 

esküvő javadalminak (ha van neki) elvesztésével bűnhődjék és ezenfelül, akár van 

javadalma, akár nincs, örökös fogságba kerüljön.”103 

A másik ide vonatkozó törvénycikk II. Ulászló 1492. évi XLIII. törvénycikke, amely 

szintén arról szól, hogy milyen személyeket kell a káptalanokból és conventekből a 

végrehajtásokra kiküldeni, valamint a király és káptalan embereinek esküjéről, a csa-

lárd végrehajtásnak és a végrehajtásra kimenni vonakodó királyi embernek a bünte-

téséről; s a határosok neveinek feljegyzéséről rendelkezik. Ezen törvénycikk igazából 

ugyanazt erősíti meg, amit Zsigmond király fent említett rendelkezése is megtett, a 

bírói határozatok végrehajtására nem egyszerű egyházi személyeket kíván kirendel-

tetni, hanem kanonokokat vagy szerzetes áldozárokat. Ezen cikk is rögzíti, hogy a 

személyeknek esküt kell tenniük, és ha kiderül, hogy esküjüket megszegték, világi 

                                                      
103 1435. évi (II.) VIII. törvénycikk. Milyen embereket kell a káptalan és a convent bizonyságául küldeni? 
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személy esetén fővesztés, egyházi személy esetén örökös fogság lesz a büntetésük. 

104 

4. BENCÉS SZERZETESRENDI BÜNTETÉSEK 

4.1. Szent Benedek rend 

Szent Benedek 480 körül született Nursiában. Híres kolostorát, a montecassinói ko-

lostort 529-ben alapította meg. Szent Benedek nemcsak maga volt erős, határozott 

egyéniség, nem csak egy mintaszerű kolostor alapítója volt, hanem egyetlen írásával, 

a Regulával az egész nyugati szerzetességnek patriarchája lett. A Regula írásának 

ideje nem pontosan ismert, de azt biztosan tudni lehet, hogy a helye Montecassino. 

A Regula forrásai között első helyen a Szentírás említendő, hiszen erre hivatkozik, 

valamint ebből idéz a legtöbbször. A Szentírás mellett Benedek valószínűleg felhasz-

nálta más egyházatyák írásait is, hiszen jól ismerte őket, mint például Szent Vazult 

vagy Szent Ágostont és Jeromost. Maga a Rend igazából ezen Regula alapján épült 

fel, hiszen ezen szabályzat szinte a szerzetesi élet minden területére kiterjedt. 105 

 

Szerzetesség az az állandó, közös és az Egyház által helybenhagyott életmód, 

melyben a hívek a parancsolatokon kívül az evangéliumi tanácsok követésére is kö-

telezik magukat az engedelmesség, tisztaság és szegénység fogadalmai által. Ez a 

szerzetes állapot Aquinói Szent Tamás szerint eszköz a keresztény tökéletességre 

való törekvésben, megszabadítja az embert a külső, földi gondoktól, valamint „égőál-

dozat” (holocaustum), amely által az ember magát és mindenét egészen Isten szol-

gálatára szenteli s föláldozza. A szerzetes állapot a legalkalmasabb eszköze a töké-

letességnek, mert egyesíti magában a parancsok és az evangéliumi tanácsok köve-

tésének előnyeit s a fogadalom által támasztékot, biztosítékot nyújt az emberi gyarló-

ság, állhatatlanság ellen. S míg „a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet 

kevélysége” vagyis az érzékiség, a gazdagság és az önakarat állandó nyugtalansá-

got, gondot okoz és zavarja az embert a lélek magasabb törekvéseiben, a három 

fogadalom éppen ezekre a természetünk mélyén gyökerező hajlamokra tesz féket, s 

ily módon biztosítja a lelki élet szabadabb, eredményesebb fejlődését. Végül mivel a 

szerzetes fogadalma által elhagy mindent, amit az emberi természet kívánatosnak 

                                                      
104 1492. évi XLIII. törvénycikk. Milyen személyeket kell a káptalanokból és conventekből a végrehajtásokra kikül-
deni? a király és káptalan embereinek esküjéről, a csalárd végrehajtásnak és a végrehajtásra kimenni vonakodó 
királyi embernek a büntetéséről; s a határosok neveinek följegyzéséről. 

105 Söveges Dávid OSB: Isten útja a bencéseken át.EFO kiadó és nyomda, Pannonhalma, 1996, 28-33. o. 
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tart s ily módon szinte önmagáról is lemond, a szerzetesség igazi s nagy „áldozat,” 

melyet Istennek hozunk. Szent Bernát a vértanúság egy nemének mondja, melyben 

az ember enyhébb módon ugyan, de annál hosszabb ideig – egy egész életen át – 

ontja lelke vérét. A szerzetesség lényege szerint isteni eredetű, s az Úr Jézus példá-

jára és buzdító szavaira vezethető vissza. 106  

 

Szent Benedek Regulája szerint a szerzeteseknek négy fajtája különböztethető 

meg. Az első a cenobitáké, ezek monostorban laknak, valamint rendszabály és apát 

vezetése alatt állnak. Második az anakoréták vagyis a remeték csoportja. Ők a mo-

nostorban való huzamosabb próbatétel útján lesznek azok. A szerzetesek harmadik, 

mégpedig igen rossz fajtája a szarabaitáké. Ők még nem állták ki egy regulának sem 

a próbáját, cselekedeteikben még ragaszkodnak a világhoz, és csak hazudnak Isten-

nek hajkoronájukkal. Végül a szerzetesek negyedik típusát girovágusnak hívják. Ők 

egész életükön át más-más tartományban élnek, három-négy napot az egyik, majd a 

másik kolostorban töltenek. Mivel folyton csavarognak, soha meg nem állapodnak, 

minden tekintetben rosszabbak a szarabaitáknál.107 

4.2. Az aacheni zsinat 

A büntetésekkel kapcsolatban az egyik legjelentősebb zsinat, az Aacheni-zsinat, már 

817-ben rögzítette, hogy a vétkes szerzeteseket be kell börtönözni, valamint, ahogy 

erről már szó esett, ez a zsinat vezette be az ergastulum intézményét is. 

 

Ez a zsinat azért is érdekes, mert ez volt hivatott szolgálni Anianei Szent Benedek 

bencés apátnak a birodalom valamennyi kolostorának életkörülményeire vonatkozó, 

messzemenő egységesítési reformját. Az apátoknak ezen a gyűlésén Benedek apát 

megmagyarázta az egész Regulát, megvilágította néhány nehéz helyét, a felvetett 

kételyeket megoldotta, feltárta a tévedéseket, és jóváhagyta az elfogadásra érdemes 

szokásokat és kiegészítéseket. Végül javaslatait jóváhagyásra az egyetemes gyűlés 

elé terjesztette. A határozatot egy kapituláréban foglalta össze, a császártól pedig 

kérte megerősítését, hogy ezek a rendelkezések a királyság valamennyi kolostorában 

                                                      
106 Dombi Márk: A szerzetesélet, Debreczenyi István Könyvnyomdája, Székesfehérvár, 1930, 7. o. 
107 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf 3-4.o (Letöltve:2018.03.13) 

https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf%203-4.o
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jogerőre emelkedjenek.'' Egy regulagyűjtemény (Codex regularum) és egy regulakon-

kordancia (Concordia regularum) szolgált arra, hogy közelebbről megokolja a bencés 

Regulának és az aacheni statútumnak egyedüli jogosultságát.108 

4.3. A regula büntetései 

A szerzetesrendi büntetéseket jól példázza a Szent Benedek Rend Regulája, amely 

az Aacheni-zsinatnál is jelentősebb szereppel bírt. Vizsgálatom során a regulában 

felsorolt büntetések mellett a rendtörténeti könyvekben megemlített fegyelmezési mó-

dokat, büntetéseket is figyelembe veszem, hiszen ahogy a Regula is írja, ez a sza-

bályzat csak egy kiindulópont a szerzetesi élet tökéletesítéséhez. „(…) Hasonlókép-

pen az "Atyák Beszélgetései", "A Szerzetesi Rendtartások", továbbá az "Atyák Élete" 

és Szent Baszileiosz atyánknak Regulája, mi egyebek, ha nem a helyesen élő és 

engedelmes szerzeteseknek szóló eszközök az erények gyakorlására? Nekünk azon-

ban, lustáknak, tökéletleneknek és hanyagoknak, ok a pirulásra és szégyenkezésre. 

Bárki vagy tehát, aki a mennyei hazába igyekszel, teljesítsd ezt a kezdetnek írt, igen 

csekély Regulát!”109 

4.4. Az apáti hatalom 

Az egész kolostor élén az apát áll, mint családatya. A X-XIII. században, pontosabban 

a 996-1243 közötti időszakban a választása a megyés püspök és a földesúr jelenlé-

tében történt. A megválasztott apátot a földesúr (senior) investiálta, beiktatta a java-

dalomba, a püspök pedig megáldotta és beiktatta az apáti székbe s átadta neki a 

pásztorbotot e szavakkal: „Fogadd a pásztori tiszt botját, hogy a vétkek megfenyíté-

sében szigorú légy és harag közben se feledkezzél meg az irgalomról.” Az apát a 

kolostor kormányzója, a fegyelem őre, kifelé pedig a „család” képviselője. Belátása 

szerint korlátlanul intézkedhet és csak Isten előtt tartozik elszámolással. Zsinórmér-

téke a Regula és a szokások. Jelenlétében másnak fenyítő hatalma nincs, akire az 

apát szabott büntetést azt más fel nem mentheti, még akkor sem, ha az apát megfe-

ledkezve róla esetleg elutazik.  

 

Kisebb hiba esetén a Regulának megfelelő büntetés a közös asztaltól való eltiltás, 

az ily módon kiközösítettek csak azután étkezhettek, miután a többiek végeztek. Ün-

nepeken azonban ez a fajta büntetés fel volt függesztve. Súlyosabb hibánál a bűnös 

                                                      
108 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0212.html (Letöltve:2018.03.16) 
109 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf Lletöltve: 2018.03.13) 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0212.html
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nem kerülhetett az apát szeme elé, egészen addig amíg az nem hívatta, s ha véletle-

nül találkoztak, a bűnös bocsánatot kért, de az apát elutasította, mert a bocsánatnak 

és büntetésnek a rendes helye a káptalan volt a templom szomszédjában. Súlyos 

vétségek esetén a bűnös személy a szomszéd auditóriumban levetette a két felsőru-

háját és mezítláb lépett be a káptalanba. Miután elvette a büntetését, a vesszőzést, 

visszament az auditoriumba, felöltözött majd a káptalanba bocsánatot kért az apáttól 

és megkezdte a vezeklését.  Amint kilépett a káptalanból, fejére kellett húznia a csuk-

lyáját, s ettől kezdve az apát engedélye nélkül senki sem érintkezhetett vele, senkivel 

sem beszélhetett. Istentisztelet alatt a templom bejáratánál kellett állnia, s a kijövő 

testvére előtt le kellett borulnia, s csak ilyenkor húzhatta le a csuklyát. Az excommu-

nicatio végén is felsőruházat nélkül és mezítláb visszatért a káptalanba, ahol újból 

megfenyítették, majd pedig felöltözött s visszatért a káptalanba s mindenki előtt lebo-

rult. Végül, az apát feloldozta s az utolsó helyen leülhetett. Így bűnhődtek különös-

képpen a szökött testvérek. Aki megszökött, egy éjjelen át a vendégfogadóban kellett 

lennie, s ha az apát otthon volt, akkor a reverendájával a karján, mezítláb s kezében 

virgáccsal jelent meg a káptalanban, ahol átvette büntetését. Ha valamely külső cel-

lából vagy fiókkolostorból szökött meg, s a főmonostorban jelentkezett, akkor meg-

hívták a cella priorját, prépostját aztán ha a prior jónak látta, visszatérhetett a szöke-

vény a cellájába.  Így gyakorolta az apát a fegyelmezést a reá bízottak felett. 110 

 

1405-1535 közötti időkből fennmaradt feljegyzések alapján, a monostori fegyelem 

fő őre maradt maga a főapát, akinek lelki joghatósága is volt, hiszen a pápának fenn-

tartott esetek kivételével minden más alól feloldozhatta a szerzeteseket. Büntetés te-

kintetében megverethette, s akár el is csukathatta őket. Ezt jól példázza azon eset, 

amikor a XV. században, a kolozsmonostori apátságban az apát az őrszerzetest el-

csukatta, mivel az elidegenítette, ellopta az apátság vagyonát. Ezen időszakban a 

monostori fegyelemnek fontos eszköze volt, hogy a szerzetesek ne kószáljanak. Az 

apát engedélye nélkül senki sem távozhatott a monostorból. Mielőtt útjára engedték, 

áldásban részesült, az elöljáró előimádkozta a Pater nostert, vagyis latinul a miatyán-

kot, amelyre a szerzetes válaszolt az ima további részével.111 Ezt maga a regula is 

szabályként rögzíti, mégpedig a következőképp: „Az útra küldött testvérek ajánlják 

magukat az összes testvérnek és az apátnak imádságába. (...) …a Regula szerint 

                                                      
110 Erdélyi: i. m. (1902), 33-34 .o. 
111 Sörös Pongrácz: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története III. Stephaneum, Budapest, 1905, 419-
420. o. 
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büntessék meg. Úgyszintén azt is, aki az apát rendelkezése nélkül ki mer lépni a mo-

nostor falain kívülre, és akárhova is elmenni, avagy bármilyen csekélységet csele-

kedni.”112  

 

Mindezek alapján látszik, hogy a főapátnak igen nagy hatalma volt s a mai napig is 

van a szerzetesek felett, ő a legfőbb irányítójuk, minden jog és hatalom nála van, 

olyan a szerzetesrend számára, mint Jézus a tanítványai számára, ő a legfőbb pász-

tor.  

4.5. A kiközösítés 

A bencés szerzetesrend egyik legsúlyosabb, renden belüli büntetése a kiközösítés 

volt. A Regula kimondja, hogy ha valamelyik testvérről úgy találják a szerzetestársak, 

hogy makacs, engedetlen, kevély, zúgolódó vagy valamiben a szent Regulának vagy 

a parancsoknak ellenére tesz, és dékánjait megveti, egy vagy kétízben négyszemközt 

intsék meg dékánjai. Ha nem javul meg, dorgálják meg nyíltan mindenki előtt. Ha még 

így sem tér jobb útra, essék kiközösítés alá, ha megérti ennek a büntetésnek értelmét. 

Ha pedig megátalkodott, testi büntetésnek vessék alá. A kiközösítésnek két formája 

volt, a módját és a megfegyelmezés módját és mértékét a Regula szabálya a bűn 

súlyosságához méri, a bűn nagyságát azonban az apát által ítélteti meg.  Az enyhébb 

forma, amikor a közös asztaltól tiltották el a vétkest, s nem étkezhetett a többiekkel, 

hanem vagy utánuk, vagy velük egy időben, de a padlón ülve ehetett. „Ha a rendtár-

sak valamelyik testvért csupán kisebb hibákban találják bűnösnek, akkor csak a közös 

asztaltól kell eltiltani.” Az asztalközösségtől megfosztottra további, külön szabályok is 

vonatkoznak: Az imateremben sem zsoltárt, sem antifónát nem énekelhet, sem olvas-

mányt nem olvashat, míg csak eleget nem tesz; ételt pedig csak a testvérek étkezése 

után egyedül kaphat. A komolyabb változata pedig az volt, amikor az asztaltól és az 

imateremből is kitiltották az illetőt, ha olyan súlyos bűnt követett el, sőt, ha javíthatat-

lan volt, akkor még a kolostorból is kizárták. A Regula szerint a kiközösített testvérrel 

senki a testvérek közül nem érintkezhet, még csak szóba sem állhat, ha vele találkoz-

nak, áldást nem adhatnak neki üdvözlésképp s a munkában is egyedül kell lennie. 

Enni külön kaphat abban a mennyiségben és olyan órában, amit az apát jónak ítél, a 

neki nyújtott ételt senkinek nem szabad megáldani.  Ha valamelyik testvér pedig az 

apát parancsa nélkül bármilyen módon a kiközösítettel érintkezni merészelne, vagy 

                                                      
112 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf 51.o (letöltve:2018.03.13) 
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vele beszélni, vagy neki valamilyen utasítást adni, azt büntetésül ugyanolyan kiközö-

sítésben kell részesíteni, mint azt, akivel tiltottan érintkezett.  113114 

 

Azonban, a rendben nem szerették a kóborló szerzeteseket, így gyakran inkább 

börtönbe vetették a kiközösítés miatt csavargó bűnöst, s csak a teljes javulás után 

fogadták vissza.115 Ezen előbbi feljegyzés az 1535-1708 közötti időszakból való, így 

ez is bizonyítja, hogy már akkor is volt a szerzetesrendnek a monostoron belül bör-

töne, amire vonatkozó adatokról a tanulmány korábbi fejezeteiben már szóltam.  

 

A rend a büntetések kiszabásánál a fogadalomba ütköző cselekményeknél mindig 

a kiközösítés eszközével élt, de ezen szankciót alkalmazták azon esetekben is, ami-

kor a szerzetestársak egymással verekedni kezdtek, ugyanis a Regula szigorúan 

tiltja, hogy a fel nem hatalmazott testvérek egymást üssék. 1256. október 10.-ről fent-

maradt egy levelezés IV. Sándor és Favus apát között, melyből kiderült, hogy a szer-

zetesek között verekedés tört ki, amelynek egyik oka az lehetett, hogy némely szer-

zetesnek volt saját vagyona, valamint néhányan megtagadták az elöljáróknak és a 

főapátnak is az engedelmességet. Ennek következményeként az apát kiközösítéssel 

büntette őket, azonban IV. Sándor megkérte, hogy oldozza fel azokat, akik megbán-

ták tettüket, valamint a vagyonukat vegye magához és fordítsa a monostor javára.116 

Ezen esetből nem tudjuk meg, hogy a kiközösítés melyik változatával sújtotta az apát 

a bűnösöket, de mivel elég súlyos bűnről van szó, valószínűleg a kettős kiközösítés 

eszközével élhetett. 

4.6. Egyéb büntetések 

Ahogy már korábban említettem, a Regula nem él e teljesség igényével, így nem rög-

zíti az összes büntetési nemet, csak néhányat említ. Azonban, a vonatkozó rendtör-

téneti kötetekben számos információt lehet találni a belső fegyelmezésről s belső bün-

tetésekről, ezeket időszakok szerinti felosztásban ismertetem. 

 

Az 1243-1414 közötti időszak. A történelmi időszakok sorrendje szerint haladva, elő-

ször a Szent Benedek Rend történetének köteteiből a II. kötet, vagyis az 1243-1404 

                                                      
113 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf 24-25.o (letöltve:2018.03.13) 
114 Sörös Pongrácz: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története IV. Stephaneum, Budapest, 1906. 17.o 
115 Sörös 1906. 17.o 
116 Sörös Pongrácz: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története II. Stephaneum, Budapest, 1903. 242.o 
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közötti időszak fegyelemre vonatkozó feljegyzésekkel kezdem az áttekintést. Ezen 

kötetben megemlítik, hogy a szegénységi fogadalomnak, a mértéktartásnak híven, 

valamint a közös családi eszméket figyelembe véve, a szerzetesek semmit nem vi-

hetnek el az ebédlőből sem pedig esetleg a betegszobából. Amennyiben mégsem 

tudnak ellentmondani birtoklási vágyuknak, s elvisznek magukkal valamit, büntetésük 

esetenként két napi kenyéren és vízen tartott bűnbánat, böjtölés. „A szerzetesi ebéd-

lőből vagy betegszobából senki se merjen valamit elvinni vagy elvitetni, mert különben 

minden egyes esetért két napon kenyéren és vízen tart bűnbánatot”.117 

 

A fegyelmi szabályok kikötik, hogy a szerzetesházban, amelyik részen a szerzete-

sek laknak, semmilyen nőszemély, „asszonynépség” nem tartózkodhat, még ha az 

valamelyik elöljárónak anyja vagy a lánytestvére volna is. Azon elöljáró, aki ez ellen 

vét, három hónapon át nem adományozhat javadalmat; a perjel és a kisebb elöljáró 

pedig a javadalmától hat hónapra felfüggesztendő. Azonban némelyik szerzetesek 

sok mindent felhoznak az elöljáróik ellen, nem azért, hogy mindent bebizonyítsanak, 

hanem hogy nagy zavargást keltsenek, és ha egyik-másik dolog esetleg bebizonyul, 

a kívánt célt elérjék. Éppen ezért a szabályok megkötik, hogy semmi szín alatt sem 

szabad szerzetest az elöljárója ellen egy vagy több bűnt illetőleg meghallgatni, hacsak 

előbb megfelelő bűnhődésre nem kötelezi magát abban az esetben, ha a felhozott 

dolgokat, vagy ezek valamelyikét bebizonyítani nem tudja. A szabályok kimondják, 

hogy ezt a büntetést semmiképpen sem szabad elengedni, ha kiderül, hogy vádjai 

alaptalanok. Azonban az elöljáró sem menekülhet a megfelelő ítélettől és büntetéstől, 

ha az ellene felhozott bűnöket rendes úton rábizonyítják. Mivel abból, hogy egyesek, 

akik a Rendben törvényellenesen összebeszéltek és összeesküvést forraltak, méltó 

büntetésben nem részesültek, sok baj és botrány származott: az ilyen összeesküvők, 

ha a tettüket rájuk bizonyítják s ők ezt be is vallják, a jog szerint vagy más módon 

rájuk szabott büntetéseken kívül legyenek megfosztva minden hivataluktól, ha pedig 

egyszerű szerzetesek akkor a szabályok szerint tettük folytán alkalmatlanok legyenek 

bármilyen hivatal elnyerésére az egyházban.118 

 

                                                      
117 Sörös: i. m. (1903), 37. o. 
118 Sörös: i. m. (1903), 37-38. o. 
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Az 1405-1535 közötti időszak. Az 1405-1535 közötti időszakban már megjelent az 

elzárás büntetése, amit azon szerzeteseknél alkalmaztak például, akik engedély nél-

kül átmentek másik szerzetestársuk cellájába, ugyanis az apáton és a perjelen kívül 

senki sem mehetett be a másik cellájába, kivéve, ha külön engedélye volt rá.119 

 

A bűnök bevallása a káptalannak nevezett gyülekező helyen történt. A szerzetesek 

itt vallották be kisebb nagyobb hibáikat, melyeket a szolgálat közben követtek el, s 

alázatosan megfogadták, hogy megjavulnak, valamint, hogy az elöljáró büntetéseit 

elfogadják.120 Káptalan négyféle volt: napi, heti vagy szombati és havi, vagy általános. 

Ez utóbbi ritka esetekben rendi nagykáptalanná bővült. A napi káptalanon az alkalmi 

és mindennapos hibákat intézték el. Aki a megelőző napon bármi hibát, mulasztást 

követett el, köteles volt bejelenteni és érte bocsánatot kérni, ha pedig maga nem je-

lentkezett, másnak kellett bejelentenie, akinek tudomása volt róla. Kiemelendő, hogy 

nagyon súlyosan büntették azon személyt, aki önként nem jelenti, ha valamilyen hibát 

vétett s annak megtörténte csak más által derül ki. Azt gondolnánk, hogy egy vallási 

közösségben elvárható a közösség tagjai részéről tanúsított őszinteség, hiszen már 

a boldogságokban is meg van írva: „Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Is-

tent.”121  A szombati káptalan kissé kiemelkedett a hétköznapiasságból, mert ezen az 

ülésen az összes hetesnek el kellett számolnia a szolgálatban elkövetett hibákról, 

végül felolvasták az új hetesek nevét. A havi káptalanon általános bűnvallás volt szo-

kásban minden hónap végén, illetőleg a következő hónap elején, mikor az összes a 

hónap során elkövetett hibát felsorolnak s mind nyilvánosan megalázták magukat és 

belefoglalták egy formulába az elkövetett hibákat. A culpa generalis, vagyis általános 

káptalan alkalmával intézte el a főapát a novícius-fölvételt és a fogadalomra bocsátás 

ügyeit, hivatalokra való kinevezéseket és felmentéseket. A culpa generalisnál is álta-

lánosabb volt a nagykáptalan, amely az egész Rend ügyeinek rendezésére volt hi-

vatva, ezt általában évente tartották. 122 Háromféle büntetést alkalmaztak az elöljárók 

az elkövetett hibák mértéke szerint: a feddést, a böjtölést és a testi fenyítést. A böjtö-

lés kenyéren és vízen történt, a büntetés fokozásául legtöbbször az étterem padlóján 

ülve kellett az illetőnek elfogyasztania az ételét, a testi fenyítést, vagyis a nyilvános 

                                                      
119 Sörös: i. m. (1905), 79. o. 
120 Sörös: i. m.  (1906), 639-640. o. 
121 https://szentiras.hu/SZIT/Mt5 Mt 5,8 (Letöltve:2018.04.14) 
122 Sörös Pongrácz: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története V. Stephaneum, Budapest,1907, 650-
653. o. 
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megvesszőzést a káptalanban hajtották végre s csak súlyos kihágásoknál alkalmaz-

ták igy az elöljárók és rendtársaik rágalmazásánál, valamint a fogadalom lényegét 

sértő bűnöknél. Nagy bűnösöket a testi fenyítésen kívül kiközösítéssel is sújtottak.123  

 

Az 1709-1802 közötti időszak. A büntetési rendszer egyik legátláthatóbb leírása a 

rendtörténet V. kötetében, vagyis az 1709-1802 közötti időszakot magába foglaló kö-

tetben található. Ezen könyv alapján, a legközönségesebb, szinte mindennapi bünte-

tés a borjárandóságnak egészen vagy részben való megvonása volt.  Nagyobb bün-

tetés a közös asztaltól való kizárás, ugyancsak a regula szerint, ez is elég sűrűn for-

dult elő. E két büntetés különböző változatokban, de akár együttesen is alkalmazható 

volt: a bornak félig való vagy teljes elvonása a földön való étkezés borral vagy csupán 

vízzel, fél ebéd vagy kenyéren és vízen való böjtölés a földön, újoncok asztalánál való 

étkezés. Más büntetés az asztali áldás alatt kitárt karokkal való térdelés vagy ezen 

áldás alatt a szájhoz tett ujjakkal való térdelés, ezen utóbbi szóbeli kihágásoknak, a 

hallgatás megszegésének, a hírhordásnak, megszólásnak, zúgolódásnak, gorombás-

kodásnak, esetleg káromkodásnak a büntetése volt.  A növendékekre alkalmazott 

büntetés az, ha étkezés alatt adott jelig úgy kellett térdelnie, hogy előtte volt a corpus 

delicti: a titokban kapott levél, vagy a breviarium, melyben tévedett, üres borosüveg, 

fadarab a szájban, a rosszul készített és betanult beszéd, a rokonoktól titkon elfoga-

dott étel. Néhány esetben a perjel a bűnösöket az ebédlőben való nyilvános önosto-

rozásra ítélte, de utóbb vagy teljesen elengedte, vagy arra enyhítette, hogy az illető-

nek térdelnie kellett az ostorral maga előtt. Ebből is látszik, hogy alapvetően a bencé-

sek már egyre jobban igyekeztek mellőzni a testi fenyítést. A legenyhébb büntetés 

volt a bűnösnek a szóbeli korholása, növendékeket gyakran azzal büntettek, hogy 

sorrendben az utolsóvá tették. 

 

Érdekesség, hogy még maga a perjel vagy az címzetes apátok is alá voltak vetve 

a büntetésnek. Például Schleicher Eleket Sajghó főapát megfosztotta a perjelségtől, 

később azonban címzetes apáttá tette ugyan, de 1735 február 28-ig állítólagos ösz-

szeesküvés miatt kiközösíttette, az apáti címtől és egy évre a szavazati jogosultságá-

tól megfosztotta, sőt, ha nem lett volna öreg, be is börtönözte volna.124 

 

 

                                                      
123 Sörös: i. m.  (1906), 639-640. o. 
124 Sörös: i. m. (1907), 657-658. o. 
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Még nagyobb büntetés volt a korábban említett kiközösítés, amit csak a főapát 

szabhatott ki. A testi büntetések között a legnagyobb volt a bebörtönzés, néha kenyé-

ren és vízen való böjtöléssel vagy ostorozással szigorítva. A dolgozatom korábbi ré-

szében már szóltam erről, hogy a bencés rendnek is volt saját börtöne, mind a falu-

ban, mind pedig a monostoron belül. Jelen időszakban, valószínűleg a Sajghó Bene-

dek apát által építtetett börtönt alkalmazhatták, bár e börtöntől sajnos nem sok emlék 

maradt fent.  Sürgős esetben, ha a főapát távol volt, a perjel is elrendelhette a bebör-

tönzést. Ezen szabályokat, büntetési rendszereket Mária Teréziának 1747-ben egy 

újabb rendelete alakította át, s a regula 28.pontban rögzített szabályával szemben, 

(„(…) Ha még ilyen módon sem gyógyulna meg, akkor használja az apát az operáló-

kést, amint az Apostol mondja: "Távolítsátok el a gonoszt magatok közül” (1 Kor 5, 

13).”) melyben a javíthatatlanok kiűzéséről rendelkeznek, a meglevő szokásoknak 

megfelelően meghagyja, hogy a bebörtönzés legyen az utolsó eszköz.125126 

 

Tanulmányom során Sajghó Benedek főapát nevét már többször említettem, nem 

véletlenül. Benedek apát a XVIII. században a bencések egyik legkirívóbb apátja volt. 

Sajghó 1722-1768 között volt apát Pannonhalmán, apáti évei alatt az egész apátság 

nagy felújításokon ment keresztül, valamint fő célkitűzése volt az elveszett apátsági 

birtokok visszaszerzése is. Külső tevékenységei során szigorú azonban méltányos és 

igazságos volt, rengeteg időt és energiát ölt azokba, azonban a Rendje belső életére 

és szerzeteseire alig hagyott időt, elhanyagolta őket, ha pedig foglalkozott velük álta-

lában büntette őket, mégpedig elég súlyosan. Vezetése alatt számos botrány történt, 

a szerzetesek borzasztó engedetlenek voltak, amit Sajghó nem tudott rendesen ke-

zelni. A viszályok csúcspontja végül 1747 április 12.-én következett be, amikor is a 

főapát berendelte a szomszédos birtokról az urasági hajdúkat, megszállatta velük a 

monostor és a templom ajtajait. A szerzetesek nagy része mindezek láttára bemene-

kült a káptalanba s innen küldték el a perjelt, hogy derítse ki, mi történik. A perjel 

elment az apáthoz, aki üzent a szerzetesek között levő növendékeknek, hogy akar-

nak-e órákra járni vagy sem, mire azok visszaüzenték, hogy igen, akarnak, amennyi-

ben a főapát visszahelyezi a régi tanáraikat, akiket valamilyen oknál fogva elküldött. 

A főapát ezek után az idősebb szerzeteseket akarta megbüntetni, mivel tudta, hogy a 

                                                      
125 Sörös: i. m.  (1907), 657-658. o. 
126 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf 26.o (Letöltve:2018.03.13) 

https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf%2026.o
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növendékeket is azok bujtották fel. A hajdúkat megbízta, hogy fogják el a szerzetese-

ket, akik a káptalanban tartózkodnak, s verjék őket bilincsbe. A szerzetesek nem tud-

tak hova menekülni, így elkezdtek kiabálni az ablakon, segítségül hívva a monostor 

mellett dolgozó parasztokat. Mivel a többi szerzetes a harangokat is félreverte, a pa-

rasztok tömegesen, husángokkal, fejszével és ásókkal rohantak fel a monostorba, s 

mivel a kapu be volt zárva, a káptalan ablakain mentek be létrákon. A szerzetesek 

felszólították őket, hogy addig ne használjanak erőszakot, amíg őket a hajdúk meg 

nem támadják. Az egyik testvér kiment, s távozásra szólította fel a hajdúkat, azok 

azonban megfogták s az apát elé hurcolták, ahol később maga az apát bilincselte 

meg s börtönbe akarta vitetni, azonban erre a parasztok haragra lobbantak és neki-

estek a hajdúknak. Nagy dulakodás támadt, vér is folyt, végül pedig a hajdúk és a 

személyzet győzött, a parasztok pedig szétfutottak.  Ezalatt a várkapu alatt nagy tö-

meg verődött össze s mikor hallotta az ott bent történteket, nekirontott a kapunak és 

betörte. A főapát látván, hogy ekkora sokaságnak nem lehet ellenállni, a két megkö-

tözött, bilincsbe vert rendtagot szabadon eresztette, erre pedig a nép lecsendesült. A 

nép egy része eközben a főapáti lakosztályon elbujt hajdúkat kereste, akiket az apát 

kénytelen volt később kiadni. Ezeket majdnem agyonverte a nép, de a szerzetesek 

lecsillapították őket, majd pedig szépen lassan oszladozni kezdett a nép. Mindezek 

után azonban, a győri püspök, valamint maga Mária Terézia is beleavatkozott az 

ügybe, s nem hagyta, hogy belső konfliktusként legyen elrendezve. A zavargás oko-

zóit, a renden belül, börtönnel, szigorú böjttel (2 naponta kenyér és víz) valamint né-

hányukat lelkigyakorlaton történő részvétellel büntette. A parasztokat azonban úri-

szék büntette meg, őket szintén börtönre, előtte botütésekre ítélték, vagyonukat el-

vették, valamint a leányokat megvesszőzték, s az összes személyt, aki a parasztság-

ból részt vett a zavargásban, elküldték a főapátság hatósága alá tartozó területek-

ről.127 Ezen eset kapcsán egyébként maradt fent egy védekező és magyarázkodó le-

vél a város és a váralja vezető embereitől is, amelyben igyekeztek a zendülésben 

részt vevőkön segíteni, büntetésük enyhíteni, azonban tevékenységük nem járt siker-

rel.128  

 

A Regula mellett, 1822 óta minden rendi hivatalnok hivatalos utasítást kapott (inst-

ructio officiosa), mely egész részletesen megszabta teendőit, valamint házirendje is 

                                                      
127 Sörös: i. m.  (1907), 34-38. o. 
128 Sólymos: i. m. (2005), 100-101. o. 
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volt a szerzetességnek, amelynek pontos megtartását az 1866-81 közt tartott kápta-

lanok sürgettek, és a házfőnökök kötelességévé tették, hogy a rendetlent azonnal 

intsék meg és, ha nem engedelmeskedik, akkor a főapátnál feljelentsék.129 

 

Az 1802-1916 közötti időszak. A pannonhalmi apátság történetének hatodik szaka-

szában a fegyelmezetlen rendtagokat az akkori apátok közül Novák Krizosztom apát 

például minden fiókapátságból Pannonhalmára rendelte, hogy nagyobb felügyelet 

alatt legyenek., s ha a rendtag a monostorban is folytatta bűnös életmódját, olyan 

őrizet alá helyezte, hogy lehetetlenné vált a rendtag számára a további vétkes élet 

folytatása. Novák szükségesnek tartotta az igazi bezárást, de úgy vélte, a rendnek 

erre nincs rendes helyisége. 130 

 

Ebben az időszakban már különböző statútumok is rendelkeztek a büntetési ne-

mekről, azonban az 1822. évi statútumok még igen kevés büntető rendelkezést tar-

talmaztak, melyeket a következőkben ismertetek. Ezen statútumok például a pártos-

kodás szításáért a testülettől történő elválasztást írtak elő, a szerzetesek alaptalan 

egymás közötti meggyanúsításáért megszégyenítést, valamint kellő bosszút (poena 

quoque talionis mulctetur) szabtak meg büntetésül. A javíthatatlan kártyások, valamint 

a nőkkel érintkezők, kétszeres intés után, újra kellet, hogy végezzék a noviciátust, 

azonban ezen esetekre szerencsére nem sok példa volt. Az 1831. évi statútum az 

előbbihez képest már jóval bőségesebben írt a büntetésekről és bűnökről. Előírta, 

hogy az elöljárónak először meg kell intenie a rendetlenkedőt, aztán a kedvezmények 

elvonásával kell élnie, majd pedig, ha ez sem használ, jelentenie kell a főapátnál az 

esetet, ami után az illetőt a káptalanon meg is büntetik. Súlyosabb vétségek esetén, 

melyet az elöljáróval szemben követnek el a tagok, lefokozás jár, a makacs engedet-

lenek pedig infamiaba esnek és kiközösítettek lesznek. A nyerészkedő rendtársak 

büntetése a hivataltól megfosztás, a szavazati jog elvonása, valamint szintén a kikö-

zösítés. Az 1842. január 13-i konvent-káptalani ülés szerint az elöljárónak először 

meg kell intenie a rendbontót, majd korholnia kel,l s végül jelentenie kell a rendfőnök-

nek, ami szinte megegyezik az 1831-es statútumba foglaltakkal. 1855-ben a statútu-

mok külön fejezetben foglalkoztak a javítással és büntetéssel. Ez a statútum előírta, 

hogy először egymás között kell meginteni, figyelmeztetni a rendtársat, valamint a 

                                                      
129 Sörös Pongrácz: A pannonhalmi Szent-Benedek Rend története VI. Stephaneum, Budapest, 1916, 968-
970. o. 
130 Sörös: i. m. (1916), 978. o. 
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büntetésnek inkább orvosló, mint megtorló funkcióval kell rendelkeznie. Ezt egyéb-

ként jól példázza már maga a Regula is, amely így ír: „Ha valamelyik testvérről úgy 

találják, hogy makacs, engedetlen, kevély, zúgolódó vagy valamiben a szent Regulá-

nak vagy a parancsoknak ellenére tesz, és dékánjait megveti, az ilyet a mi Urunk 

parancsa szerint egy vagy kétízben négyszemközt intsék meg dékánjaik.” A kihágá-

sok büntetésére a következő eszközök állnak rendelkezésre, súlyosság szerint: Séta 

és vakáció megvonása, néhány napi szigorú vagy enyhe böjt, honorárium részbeni 

megvonása, szavazati jog ideiglenes vagy végleges megvonása, hivataloktól történő 

megfosztás, hivatalviselésre alkalmatlanság, kiközösítés, alsóbb rangsorba helyezés, 

felfüggesztés, elkülönítés, kizárás. Mindezen büntetések mellett kisebb-nagyobb ve-

zeklési gyakorlatok is alkalmazhatóak, mint például az imádság, gyakoribb gyónás, 

bocsánatkérés, a mondottak visszavonása stb. A helyi elöljárók csak a megvonásokat 

szabhatják ki, mint például séta megvonása vagy böjt, nagyobb büntetéseket csak a 

főapát szabhat ki. 131132 

 

Mindezek mellett meg kell említeni, hogy ugyan az apáton kívüli elöljáróknak is volt 

némi büntető hatalma, a Regula alapján a monostorban minden túlkapásnak még az 

alkalmát is el kellett kerülni, senkinek nem volt szabad a szerzetesek között a másik 

testvért kiközösíteni vagy megverni, hacsak nem kapott rá hatalmat az apáttól. Ha 

valaki ez ellen vétett, azt mindenki előtt meg kell feddni, hogy a többiek féljenek.133 

 

Összességében elmondható, hogy a bencések Regulája olyan sarkalatos pontokat 

megfogalmazó útmutató a szerzetesek számára, mint amilyen fontos a törvénykönyv 

a világi emberek számára. Kötelező szabályokat tartalmaz, melyek megszegése ko-

moly következményekkel jár. Ám, míg a világi közegben a törvénykönyveket folyama-

tosan módosítják, a szerzetesi közösség regulája változatlanul fennmaradt, s az atyák 

igyekeznek e „törvények” szerint is élni. 

 

4. ÖSSZEGZÉS 

                                                      
131 Sörös: i. m. (1916), 978-979. o. 
132 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf (Letöltve:2018. 03.13.) 
133 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf (Letöltve: 2018.03.13.) 
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A célját tekintve a tanulmány az egyházi börtönökről általánosságban, majd pedig a 

bencésekre leszűkítve igyekezett átfogó képet adni, és a bencés szerzetesrendi bün-

tetéseket igyekezett körül járni, amennyire a lehetőségek engedték. Összességében 

elmondható, hogy az egyházi világ a mai napig igen sokszínű terület, bizonyos részei 

valamennyi ember számára közismertek, de még rengeteg olyan része van, melyeket 

a mai napig nem tudtunk teljes egészében megismerni, talán az évezredes múltban 

elveszett emlékek megnehezített felkutathatósága miatt, talán az egyházi és világi 

fennhatóságok között húzódó kényes határok át nem járhatósága miatt. Jelen eset-

ben, az előbbi probléma nehezítette meg legjobban a téma mélyreható megismeré-

sét, ugyanis az egyházi börtönökről, főleg magyar bencés vonatkozásban, igen kevés 

forrás maradt fent, ami arra enged következtetni, hogy az egyházi büntetés végrehaj-

tás maga úgymond tabutémaként volt jelen akkor is és napjainkban is.  

 

Az egyházi börtönök hatása az állami jogra kétségtelen, a történelem során mintául 

szolgáltak a világ büntetés végrehajtási intézményeinek létrejötténél, valamint maguk 

a kolostori épületek a gyakorlatban is kiszolgálták az állami büntetés végrehajtás 

„épületi igényeit”. Az állami szervek, miután egyes szerzetesrendeket vagy apáca kö-

zösségeket feloszlattak, a fennmaradt épületeket kényük-kedvük szerint használhat-

ták. Mi sem példázza ezt jobban, mint mikor Pannonhalmán maga II. József is a szer-

zetesrend feloszlatása után fogházat akart működtetni, azonban végül meggondolta 

magát, s csak egy egyszerű börtönnek használta az apátság épületét, melyet csupán 

egyetlen őrrel őriztetett.134  

 

A büntetések tekintetében az állami jog és az egyházjog között sokáig erős eltérés 

volt,  az egyház büntetései sok esetben jóval szigorúbbak voltak. A büntetések kisza-

básánál a bűnös ember emberi mivoltát figyelmen kívül hagyva döntöttek. Az egyház 

ugyan nem támogatta a halálbüntetést, míg a világi rendszer egyik leggyakoribb bün-

tetési neme ez volt, mégis sokszor olyan fegyelmezési eszközöket alkalmazott pél-

dául a szerzetesrendi elöljáró, aminél talán még az is kegyesebb büntetés lett volna, 

ha az illetőt inkább kivégzik.  

 

                                                      
134 Sörös 1907. 718.o 
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Napjainkban az állam és az egyház ugyan változatlanul két különálló autonóm 

rendszer, de az egyház felismervén a korszerűsített, szigorúbb büntetések, rendsza-

bályozások helyénvalóságát haladó világunkban, az állam által is már-már elfogad-

ható büntetéseket ró ki a felismert és bebizonyosodott vétkesekre. Az egyházi bünte-

tőjog a modern kor elvárásaihoz próbál igazodni, bár azt meg kell jegyezni, hogy ma-

gukról az egyházi döntésekről nem mindig tudjuk meg a teljes valóságot, csak azt, 

amit az adott egyházi szerv közöl a nyilvánossággal.  Éppen ezért felmerülhet ben-

nünk a kérdés, hogy vajon lehetséges, hogy még ma is léteznek ilyen súlyos és em-

bertelen büntetések? 
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