
lodéneli szemle

-  Szegedi Középkortörténeti Könyvtár sorozatát, 
(1993-ban Szegeden indult először az országban 
medievisztikai szakképzés, 1994-ben pedig a középko
ri PhD-képzés), Kristó professzor 2003-ig vezette a tör
téneti szakok mindegyikére kiterjedő Történész PhD- 
iskolát vállalván a tanítványnevelés fáradságos munká
ját. Kristó Gyulát oroszlánrész illeti abban, hogy a sze
gedi medievisztika az európai középkorkutatás egyik 
központjává, országon belül pedig immáron vitathatat
lan fellegvárává válhatott. Tagja volt a Történelmi 
Szemle, a Századok, az Acta Historica Universitatis 
Szegediensis szerkesztőbizottságának, főszerkesztőként 
állott a Szeged történetét öt kötetben bemutató munka 
élén, hosszú időn át dolgozott a Magyar Tudományos 
Akadémia, az Oktatási Minisztérium, a Szegedi Akadé
miai Bizottság, a Magyar Történelmi Társulat bizottsá
gaiban.

E kiterjedt tudományos és tudományszervezői tevé
kenység mellett a közéletre szintén jutott ideje és ereje 
Kristó professzornak, 1982-től 1985-ig a JATE rektori, 
1987-től 1989-ig a JATE Bölcsészettudományi Kará
nak dékáni, 1992-től 1993-ig a Történeti Tanszékcso
port vezetői feladatát látta el áldozatkész lelkiismeretes
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séggel. Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték, 
1981-ben „Az 1300 éves Bulgáriáért” kitüntetést, 1985- 
ben pedig a Munka Érdemrend Aranyfokozatát kapta 
meg, 1986-ban Kuun Géza-díjban, 1994-ben Szent- 
Györgyi Albert díjban, 1994-ben Csongrád Megye Al
kotói Díjában, 1995-ben Szűcs Jenő-díjban részesült, 
1998-ban Szeged város díszpolgára, 2002-ben pedig a 
Pécsi Egyetem díszdoktora lett.

Engedtessék meg végezetül néhány szó a tanítvány
nak Kristó professzorról a tanárról és az emberről: akár 
az Auditórium Maximum katedrájáról tartott előadáson, 
akár tanszéki szobájának sacrariumában vezetett két- 
három fős műhelyszemináriumán hallhattuk őt megnyi
latkozni, a bámulatba ejtő szaktudáson átsütő mély hu
mánum, a felelősségteljes komolysággal elénk tárt ku
tatási anyag feszességét oldó derű, a hallgatóság kérdé
seire, felvetéseire adott precíz válaszokat személyessé 
tevő, az egyes tanítványok kutatói habitusához mért, ar
ra pontosan odafigyelő, tehetségét kibontani sarkalló ja
vaslatok és kritikájában is építő jellegű megjegyzések 
hatották át, és tették mindannyiunk számára életre szó
lóan emlékezetessé ezen alkalmakat.
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Börtönügyi kiállítás 
Szilvásváradon

ASzalajka völgyébe kanyarodó turistát rögtön az 
autóbusz-parkoló mellett nagy tábla és több, a ki
állítás előtt kiállított kaloda invitálja a Börtön

múzeumba. De ha személygépkocsival érkezne is, a 
völgyben lépten-nyomon beléakad a börtönmúzeum

__képeivel illusztrált kedvcsináló táblákba. „Sok szere-
64

tettel várja Önöket a Panoptikum Börtönmúzeum Szil
vásváradon a buszparkoló mellett. Izgalmas, nem szok
ványos élmény várja a kedves Látogatót. A kiállítás 
gazdag anyaga mellett a középkori tortúrák és kivégzé
si módok panoptikumszerű megjelenítései „láthatók!” 
A hirdetmény nyomán egy hatalmas barakkhoz jut a lá
togató, mely nem klasszikusan múzeumépület. (Néme
tül már nem is a múzeum szó szerepel, csupán a szeré
nyebb üzenetű „Ausstellung”) A szakmát értő érdeklő
dő némi aggodalommal lépi át az egykori műhely (gép
állomás? hombár?) alkalminak tűnő ajtaját. Szerte az 
országban számos hasonló kiállítást nyitottak meg, me-



lyek legfőbb célja a laikus turisták kedélyborzolása, a 
brutális és elborzasztó (eredeti vagy „utángyártott”) 
kínzó szerszámok közszemlére tételével, némi belépő 
inkasszálása árán.

Az aggályoskodó betérő a külsődleges benyomások 
után kellemesen csalódik. A kiállítás gerincét alkotó 
tárgyak valóban a büntető processus és a büntetés-vég
rehajtás eredeti instrumentumai vagy kitűnő utánzatai.

Dicséret illeti a kiállítás anyagának egybegyűjtőit. A 
priccsel berendezett zárka talán az egyetlen, mely a kiál
lítás nevében megfo
galmazott „börtönre” 
utal, beállítása azon
ban kiváló ötlet volt.
A cella berendezése, 
mérete híven tükrözi a 
magyar büntetés-vég
rehajtás tömlöc-ha- 
gyományait. A zárká
tól távol, átellenben a 
terem túlsó végén lát
hat a szemlélő még 
néhány kéz-és lábbi
lincset, nyűgvasat, 
mely ugyancsak a rab
ság fogalmához kap
csolódhat. Látványos 
bizonyítékai a megszégyenítő büntetéseknek a kiállított 
szégyentáblák és a két, eltérő méretű szégyenkő, az álló- 
és ülőkaloda. A büntetés-végrehajtás tárgyi emlékei kö
zül ritkán látható darab a pozsonyi háromágú akasztófa. 
Az egyszerű halál nemet idézi meg még a fejező-rönk a 
bárddal (kevésbé érthető a mellékelt pallos). A kínvalla
tás instrumentumainak arzenáljából látható itt hüvelyk
szorító, orsós kézfogó, fejszorító és hússzaggató pók is. 
Főként a peres eljárás időtartamára alkalmazott nyakka
lodák („hegedűk”) is felbukkannak a tárlaton. A kiállí
tást (ha hihetünk a pénztáros utasításának a megtekintés 
irányát tekintve) legújabbkori rabmunkák kis gyűjtemé
nye zárja.

A panoptikumhoz szervesen hozzátartozó életnagy
ságú figurák (és főleg, amit csinálnak velük) szemléle
tessé teszik az idegenforgalom által idesodortak számá
ra egyes eszközök alkalmazását, és ezzel igazolják is a 
kiállítás egyik jelszavát: „A múzeum megtekintése min
den korosztálynak ajánlott egytől százéves korig.” A 
lábtörő szék, a kínzó (vagy nyújtó-) létra, a tüskés vas
vető, a delikvenst az ítélet végrehajtásra szállító kordé, 
a kerékre vetés, a máglya imitációja korunk agresszív 
képi világában talán nem is olyan rémületes, mint ami
lyennek készítői láttatni szerették volna.

Ami gondot okozott, az a szakmai zűrzavar. A bünte
tés-végrehajtás kutatója számára kristálytisztán kettévá
lik az, ami a kívülálló előtt nem: a kínzás eljárásjogot 
kísérő technikái és eszközei, valamint az ítélet fogana
tosítása közben alkalmazott instrumentumok és eljárá

sok. Bosszantó, hogy a testfenyítés (botozás, vesszőzés) 
céljait szolgáló csikófejű deres mellett áll a kínzópad a 
tüskés (spékelt-) nyúllal, amely pedig a vallatás eszkö
ze. Bosszantó azért, mert a kiállított tárgyak nagy része 
láthatóan eredeti vagy kiváló másolat, a kölcsönző mú
zeumok tárgyai közé tartozik. Hiteles dokumentumai a 
középkori büntető eljárásoknak és a büntetés-végrehaj
tásnak. Megérdemelnék, hogy a segítségükkel sugárzott 
kép valódi legyen.

Ezzel kapcsolatos a hiányérzet is, melynek a látoga
tó hangot kell, hogy 
adjon. A kiállított 
tárgyak nagy része 
csupán kurta felira
tot kapott a szerve
zőktől (vagy azt 
sem). Érdemes lett 
volna akár a tárgyak 
használatáról, akár a 
büntető folyamatban 
elfoglalt helyükről 
némi információt ad
ni a látogatónak. 
Magáról a büntető 
eljárásról alig tu
dunk meg valamit, a 
büntetés végrehajtá

sáról már többet. Hogy mik is azok a szégyentáblák, ve
rőkanalak, mi célt szolgáltak a billogok vagy miért ta
lálták ki a fagallért: nos erről semmit sem tud meg a lá
togató. Mintha egy olyan szakember állította volna egybe a 
kiállítást, aki magától értetődőnek tekinti az itt kiállított 
eszközök megnevezését, alkalmazását, funkcióját. Mert 
ő ismeri. Talán segített volna a dolgon egy kiállítási út
mutató, egy vezető, netán kis, képes katalógus vagy 
akár csak egy sokszorosított tanulmány, mely a kiállítás 
témáját mutatja be. Szórólapon kívül azonban a pénztá
ros semmit sem tudott adni.

Minden fenntartás mellett azonban azt kell monda
nunk: érdemes az arra járóknak megtekinteni a kiállí
tást. Ellentétben ugyanis a szokással, ennek a kiállítás
nak jelszava: „fényképezni kötelező.” Az itt kiállított 
eredeti, értőn gondozott és karban tartott, kínzó és bün
tetés-végrehajtó eszközök ritkán látható együttesét örö
kítheti meg, aki nem hagyta otthon fényképezőgépét.

A szakértő tanácsadó neve hiányzik a búcsúzásánál 
olvasható tábláról, a berendezőről azonban tudjuk, hogy 
Réti János volt. A kiállítást (melyről nem tudjuk, mi
lyen céllal, mikor jött létre, mennyi időre látható még) 
a Kiskun Múzeum, az Országos Rendőr Főkapitányság 
Bűnügyi Történeti Múzeuma, az Iparművészeti Múze
um és a Történelmi Panoptikum Bt támogatta. (A belé
pőjegyen, mint a kiállítás gondozója a Történelmi 
Panopikum Bt, Ópuszteszer szerepel). A belépőjegy ára 
300 Ft. Megtekinthető minden nap 9-1800 óráig.

i őrtcnelmj Panoptikum Bt.

Szilvásvárad
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