
történeti szemle

A  Scharnsteini Bűnügyi 
és Csendőrmúzeum

mutatja be az osztrák igazságszolgáltatás és rendvéde
lem történetét a késő középkortól napjainkig.

A kastély korábban igazságszolgáltatási létesítmény
ként funkcionált. 1584-től 1848-ig a Landgericht (tarto
mányi bíróság) működött falai között. Ebből az idő
szakból maradt fenn a kínzókamra, amely ma a kiállítás 
részeként eredeti formájában megtekinthető. A kiállítás 
számos installáción mutatja be a büntetőeljárás régebbi 
korokra jellemző folyamatát, a kínvallatás módjait és 
eszközeit, valamint a büntetés-végrehajtás fejlődését.

Mindemellett átfogóan dokumentálja a kiállítás a 
Csendőrség múltját és jelenét, valamint azokat a látvá
nyos bűnügyeket, amelyek felderítésében a Csendőrség

főszerepet játszott. 
Bemutatásra kerülnek 
a testület felszerelé
sei, fegyverei és 
egyenruhái 1849-es 
felállításától kezdve 
egészen napjainkig.

A kiállítást a bűn
ügyi felderítés, az 
igazságszolgáltatás, az 
igazságügyi orvostan 
és a büntetés-végre
hajtás fejlődésének 
bemutatása egészíti ki. 
Külön termet szentel
tek a halálbüntetés tör
ténetének. A kiállítás 
mindezek mellett né
hány híres és látvá
nyos bűnügy kapcsán 
szemlélteti a bűnügyi 
felderítés és az igaz
ságszolgáltatás fejlő
dését.

Jelenleg rendezés 
alatt áll a kiállítás má
sik része, amely a mo
dern bűnüldözés esz
közeit és módszereit 
mutatja be, a közel
múlt leglátványosabb 
bűntényeivel illuszt
rálva. A kiállításon 
például bemutatnak 
egy terrortámadás so
rán megrongálódott

autót is.
A múzeum májustól októberig látogatható, hétfő ki

vételével naponta 9 és 17 óra között. Pontos címe: 
SchloB Schamstein. Almtal, Oberösterreich A-4644 
Tel.: +43 664 300 56 77 Forrás: http://www.kriminal- 
museum.at/krimscham.html (2005. március 29.)
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A  Bűnügyi és Csendőrmúzeum a Felső-ausztriai 
Almtalban, a scharnsteini kastélyban működik. A 
műemlék, reneszánsz várkastély kulturális léte

sítményeknek ad ott
hont: a bűnügyi mú
zeum mellett a Oszt
rák Legújabbkori 
Történeti Múzeum
nak (Museum für 
Ö s t e r r e i c h i s c h e  
Zeitgeschichte) is. Ez 
utóbbi Ausztria 20. 
századi történelmét 
mutatja be.

1973-ban a kastély 
néhány termében 
büntetőjogi múzeum 
nyílt, amelynek fő té
mája a középkori 
büntetőjog volt. A kis 
kiállítást 1980-ban je
lentősen kibővítették 
Prof. Dr. Klaus 
Jarosch vezetésével: 
ekkor helyeződött a 
hangsúly a bűnüldö
zés és a bűnözés tör
ténetére, amely ma a 
múzeum fő profilját 
jelenti. Ekkor kapta 
az intézmény az Oszt
rák Bűnügyi Múzeum 
nevet. 1982-ben, több 
neves professzor kez
deményezésére létre
jött a kastélyban mű
ködő Történeti Krimi
nológiai Intézet (Ins- 
titut für Historische 
Kriminologie), amely azóta is számos neves tudóst 
vonz, rendszeresen szervez szemináriumokat, és publi
kációs lehetőséget biztosít a téma szakértőinek. 1999- 
ben. a kastély tulajdonosának kezdeményezésére jött 
létre a Felső-Ausztriai Csendőrségi Múzeum. A két mú
zeum közös igazgatás alatt áll és azonos szakmai elvek 
szerint végzi munkáját. Ennek megfelelően a kiállítás 
több részre tagolódik. Több mint húsz kiállítóteremben
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