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Szelényi Károly fotóival mutatja be a Magyar Országos 
Levéltárnak a budai várban található főépületét 
(Archívum regni -  Regnum archivi). Ide sorolható to
vábbá az a háromnyelvű kiadvány, amely számos színes 
illusztrációval ékesítve az intézmény történetén kívül az 
ott őrzött iratokról is átfogó tájékoztatást ad: The 
National Archives o f  Hungary — Das Ungarische 
Staatsarchiv -  Les Archives Nationales ele Hongrie.

Végezetül nem hagyható említés nélkül, hogy a 
MÓL -  ugyancsak a jó értelemben vett népszerűsítés, 
illetve a korszerű adathordozók iránti elkötelezettség je
gyében -  két videókazettát is megjelentetett Pecsétek a 
középkori Magyarországon, valamint Kéziratos térké
pek a Magyar Országos Levéltárból címmel.

Összességében elmondható, hogy a MÓL az utóbbi 
években intenzív és változatos kiadványpolitikát folyta

tott és folytat. Azonban az, hogy az eredményes kiad
ványpolitika lendülete nem fog megtörni, elsődlegesen 
anyagi viszonyok függvénye: a levéltár kizárólag saját 
költségvetéséből képtelen lenne kiadni az intézmény 
rangjához méltó kiadványokat. Középkori oklevelekkel 
foglalkozó történészek és levéltárosok ünnepi kötettel 
köszöntötték Érszegi Géza akadémikust 60. születés
napja alkalmából. A Magyar Országos Levéltár szándé
ka szerint a továbbiakban is követni kívánja az eddigi 
irányvonalat, azt bizonyítják a már most folyamatban 
lévő újabb munkálatok, amelyek közül e helyt csupán 
egyet említenénk: a fennállása 250. évfordulóját jövőre 
ünneplő intézmény az elmúlt két és fél évszázad törté
netéről is önálló kötetet fog megjelentetni Lakos János 
szerkesztésében.

Katona Csaba

Kaspar Hauser, 
Európa gyermeke

2005. július 9-én a rothenburgi magyar-német büntető
jog-történeti konferencia lezárásaként a résztvevők el
látogattak a közeli városban, Ansbachban található 
Kaspar Hauser-Múzeumba. Az, hogy ennek a nálunk 
kevéssé ismert, rejté
lyes embernek egy 
egész múzeumot 
szenteltek, mutatja, 
hogy a német nyelv- 
területeken igen 
nagy népszerűség
nek örvend. A múze
umot bejárva a kö
vetkező történettel 
szeretnénk olvasóin
kat megismertetni:

Kaspar Hauserl 
1828. május 26-án,
Pünkösdhétfőn látták 
először a nürnbergi 
Unschlittplatzon. A 
körülbelül tizenhat éves fiatalember nagyon bizonytala
nul mozgott, csak botladozott, a neki feltett kérdésekre 
alig érthetően csak annyit válaszolt: nem tudom. Amikor 
papírt és tollat adtak a kezébe, és a nevét kérdezték ő ezt 
írta le: caspar hauser. A máig megoldatlan rejtély ezzel 
kezdetét vette.

A talány megfejtéséhez egyetlen kiindulópont egy le
vél volt, melyet az akkor Nümbergben állomásozó 
könnyűlovas ezred lovasosztag-parancsnokának, von 
Wessenignek címeztek. Von Wessenig nem tudott mit 
kezdeni a lelenccel, úgyhogy Kaspar Hauser első ismert 
szállása a nürnbergi vár fogdája, a Luginsland egyik cel
lája lett. Július közepéig bezárva tartották, többször ki
hallgatták, és számtalanszor mint látványosságot „állí

tották ki.” A rendőrség igen beható vizsgálata után arra 
a következtetésre jutott, hogy egyrészt ezt az esetet egy 
igen összetett bűncselekményként kell kezelniük, más
részt pedig hogy Kaspar Hauser gyermekkorának nagy 
részét az emberektől, a társadalomtól elválasztva, fog
ságban töltötte. A nála talált levelet a korabeli szakem
berek hamisítványnak tekintették. Kaspar Hauser, aki 
igencsak nehézkesen beszélt, nem tudott magáról sem
mit mondani az általa gyakran ismételt mondaton kívül:

„Olyan lovas akarok 
lenni, mint az apám.” 
Miután Binder pol
gármester nyilvános
ságra hozta ezt az 
egyedülálló esetet, 
Kaspar Hauser egy 
Georg Friedrich Da- 
umer nevű tanítóhoz 
került, aki nevelte, és 
felkészítette őt a tár
sadalomba való visz- 
szailleszkedésre.

Hamarosan elter
jedt a híre, hogy 
Kaspar Hauser a 
badeni-ház hercege 

lehet, és hogy egyesek azon munkálkodnak, hogy a trón
ra való útját szabaddá tegyék. 1829. október 17-én a 
Daumer-ház előtt támadás érte Kaspar Hausert, melynek 
során egy férfi, egy fejszéhez hasonló eszközzel a hom
lokán megsebesítette. Kaspar túlélte a támadást, minek 
nyomaként csak egy sebhely maradt. Ettől fogva egyér
telművé vált, hogy a fiú nincs biztonságban, ezért a to
vábbiakban gyakran kellett lakást cserélnie. Ebben az 
időben bukkant fel egy különös angol lord, aki igen rö
vid idő alatt Kaspar Hauser legnagyobb támogatójává és 
egyben gyámjává is vált. Lord Stanhope elintézte 
Kaspar átköltözését Ansbachba, a pedáns Meyer tanár
hoz, akit a Lord jól megfizetett munkájáért. Stanhope 
felvetette, hogy Kaspar Hausert elvinné magához Angii-



ába, ám ebből semmi sem lett, és többet nem is jött elő 
ezzel az ötlettel, sőt maga a lord sem jelentkezett többet.

Amikor Kaspar Hauser 1831 decemberében 
Ansbachba költözött, már egy Európában mindenhol is
mert személyiség volt, és az ansbachi lakosság igencsak 
kivette részét sorsának alakításából, amint ezt a fiú 1833 
májusában történt konfirmációja bizonyítja. Még az ans
bachi fellebbviteli bíróság elnöke is foglalkozott a lelenc 
életútjával, ő alkotta meg az ún. herceg-elméletet. Egy 
héttel Kaspar konfirmációja után meghalt Anselm von 
Feuerbach bírósági elnök, szerfelett különös körülmé
nyek között, valószínűleg megmérgezték. Ettől fogva 
„Európa gyermekének” napjai meg voltak számlálva. 
Azzal az ürüggyel, hogy megismerheti származását és az 
édesanyja nevét, az ansbachi Hofgartenbe hívták. Itt várt 
rá gyilkosa, aki egy jólirányzott szúrással éppen az ek
kor körülbelül 21 éves fiatalember szívébe talált. Három 
nappal később Kaspar Meyer tanár lakásán meghalt, és 
1833. december 20-án a városi temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Ettől kezdve a Kaspar Hauser iránt ta
núsított érdeklődés folyamatosan élénk maradt.

Azóta több mint 3000 publikáció foglalkozott Kaspar 
Hauserrel, sőt színdarab, musical és film is készült a tör
ténetből. Kialakult az az elmélet, hogy ez a fiatalember 
a törvényes badeni nagyherceg volt, ellenben az is fel
merült, hogy csak egy egyszerű csalóról van szó. Ami 
biztos, hogy van egy ember, aki szimbólummá, mítosszá 
vált az idők során. Erre a mítoszra épült Ansbach város 
idegenforgalmának nagy része. 1998-ban nyitották azt a 
múzeumot, amelyet a konferencia résztvevői is megláto
gattak. és ahol a rendelkezésre álló tényeket mutatják be 
és a megválaszolatlan kérdésekre adott lehetséges vála
szokat. 1981-ben szobrot is állítottak Kaspar Hausemek, 
aminek egyik figurája a fiút első feltűnésének időpontjá
ban ábrázolja 1828-ban, a másik pedig 1833-ban, halála 
előtt. Meglátogatható Meyer tanár és Feuerbach háza is, 
a temetőben a lelenc sírját gyakran keresik fel turisták. 
Kaspar Hauser kilétéről jelen pillanatban is folynak a 
kutatások. Jelenleg DNS-vizsgálatot végeznek annak bi
zonyítására, hogy Kaspar Hauser a badeni nagyhercegi 
család tagja volt-e vagy sem.

Bathó Gábor

A z „International Commission fór the History of 
Representative and Parliamentary Institutions", 
/rövidítve ICHRPI/ elnevezésű szervezet a parla

mentek munkájával, történetével foglalkozó történé
szek, jogtörténészek, jogászok és politológusok nagy 
tekintélyű nemzetközi tudományos fóruma, amely bel
ga-francia kezdeményezés nyomán született 1936-ban. 
Varsóban, a történészek egy nemzetközi kongresszu
sán. Az ICHRPI -  noha azután negyven éven keresztül 
többnyire a francia jogtörténészek bizottságával együtt 
szervezte konferenciáit -  még ugyanabban az évben, te
hát 1936-ban. a svájci Lousanne-ban megrendezte első 
önálló ülését.

Az alapítók a kezdetektől arra törekedtek, hogy meg
felelő tudományos fórumot, kereteket alakítsanak ki a 
résztvevő országok történészeinek, jogtörténészeinek a 
parlamentáris intézmények kialakulásáról szóló kutatá
saik, nézeteik ismertetésére, ütköztetésére, nemzetközi 
összehasonlítására. A II. világháború előtt a tagok el
zárkóztak attól a kezdeményezéstől, hogy a kutatásokat 
kiterjesszék a francia forradalom előtti társadalmakra és 
intézményekre, sőt az összehasonlító módszert sem 
mindenki szorgalmazta. A Bizottság csak 1950 után ter
jesztette ki a kutatási területet a rendi korszakra is.

A szervezet, noha a kezdetektől nemzetközi kapcso
latai szélesítésére törekedett, a 30-as években döntően a 
nyugat-európai országok /elsősorban Franciaország, 
Belgium, Olaszország, Anglia, Svájc és Németország/ 
parlamentarizmust kutató jogtörténészeit és történésze
it egyesítette. Amennyiben létrejött, kuriózumnak szá
mított egy-egy lengyel, román vagy magyar kapcsolat, 
de tudjuk, hogy Mályusz Elemérés Bónis György aktív 
kapcsolatot teremtett és ápolt a Bizottsággal. Hamar 
körvonalazódott a ICHRPI-nek az törekvése is, hogy az 
egyes konferenciákon elhangzott előadásokat saját ki-
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adványaiban tegye közzé rendszeresen, de a hamarosan 
kitörő háború elszakította, szétzilálta a tudományos 
kapcsolatok szálait is, és a háború után pedig Európa 
kettészakadása hosszú időre állandósította a kelet-nyu
gati elkülönülést.

Ahogy már szó esett róla, a Bizottság 1950 után ter
jesztette ki a kutatási területet a rendi korszakra, ekkor
tól kapott teret a francia forradalom előtti kontinentális 
rendi gyűlések kutatása. Noha ez felélénkítette az ösz- 
szehasonlító módszerek alkalmazása iránti igényt, még
is, napjainkig azt tapasztaljuk, hogy az egyes előadók, 
illetve az előadások témái általában megmaradnak saját 
nemzeti kereteik között, s nemzetközi összehasonlításra 
inkább csak a konferenciák vitáiban kerül sor, ami ott 
azután véget is ér.

A „vasfüggöny” szinte lehetetlenné tette a volt szoci
alista országok kutatóinak részvételét a Bizottság mun
kájában. Egy-egy innen származó publikáció megjele
nése is ritkaságnak számított a Bizottság szaklapjában, 
a konferenciákon való személyes részvételre, tagságra 
pedig végképp nem volt lehetőség.

A nyugati -  és nemcsak az európai -  szakemberek fi
gyelmét azonban egyre inkább felkeltette a Bizottság 
munkája. Az 50-es évektől már amerikai tagokkal is bő


