
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



vült a szervezel, ezért megtartva az eredeti francia elne
vezést, a jelenleg használatos angol fordításban is hiva
talossá tette. A 80-as évektől kezdve a Bizottság ülései 
három nyelven folytak, franciául, angolul és németül. A 
szervezet gyors bővülését mi sem bizonyítja jobban, 
hogy amíg 1955-ben a szervezet római konferenciáján 
17 ország 40 tudósa vett részt, 1963-ban a Bizottság 31 
országhoz tartozó 290 tagot számlált. A résztvevők szá
mának gyors növekedése azt is jelzi, hogy a történészek 
és jogtörténészek mellett, a munkában egyre többen 
vettek részt a hatályos joggal foglalkozó alkotmány- 
jogászok, a parlamenti munkát kutató más szakembe
rek, az idevágó szakmai háttérrel rendelkező parlamen
ti képviselők, politológusok is.

A 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől ismét új 
lendületet kapott a Bizottság munkája. Publikációinak 
megjelenését ekkortól támogatja az UNESCO. Ennek 
köszönhetően folyóiratot ad ki és évente egyszer könyv 
formájában publikálja a munkában résztvevő tagok ku
tatási eredményeit, illetve fontosnak tartják egy-egy je
lentős történelmi eseményről, évfordulóról cikk formá
jában is megemlékezni. A Bizottság saját szabályzata 
alapján működik. Az élén elnök, elnökhelyettes és főtit
kár áll. A 90-es évek közepétől törekvés, hogy a veze
tésben a tagság fiatalabb generációi is részt vegyenek.

Az ICHRP1 legfontosabb törekvéseként rögzíthetjük, 
hogy az egész világon és minden korra kiterjesztve elő
mozdítsa a parlamentáris szervek eredetére és fejlődé
sére vonatkozó kutatásokat, teret adjon e kutatások köz
readásának. az összehasonlító munkák találkozásának. 
A kutatások foglalkoznak továbbá politikatörténettel, a 
képviselet intézményes gyakorlatával, a parlamentáris 
intézmények belső felépítésével, társadalmi és politikai 
hátterével. A szocialista rendszerösszeomlását követő
en új megközelítések fogalmazódnak meg. a legköze
lebbi múlt értékelésével kapcsolatban is.

A Bizottság hagyományosan más-más országban, 
minden év szeptember elején rendezi meg szokásos 
konferenciáját. Az ideire Krakkóban került sor, és a ha
gyományoknak megfelelően számos kutatási témával 
ismerkedhetett meg a hallgatóság. A házigazdák egye
bek mellett a király és a parlament kapcsolatát vizsgál

ták a 15. században, az alkotmánybíráskodás kialakulá
sát, az 1505-ös radomi gyűlés történelmi jelentőségét, 
valamint a Szejm kompetenciáiból eredő problematikát 
a 18. században. E témához litván előadás is kapcsoló
dott. Elhangzott előadás a francia általános rendi gyűlés 
jelentőségéről, a 19. századi belga parlament működé
séről, a német rendi gyűlés /Reichstag/ vitáiról a korai 
újkorban, a spanyol és portugál parlament radikális po
litikai csatározásairól az 1820 és 1823 közötti időszak
ban, Max Weberés kora politikai irodalmáról, a francia 
parlament liberális munkásságáról 1870-1900 között, 
valamint a brazil politikai kultúráról és parlamentáris 
gyakorlatról 1945-1988 között. Érdeklődést váltott ki 
az angol parlamentarizmus és az egyetemek kapcsolatá
nak kutatása, a porosz parlament és a porosz külpoliti
ka 1850 és 1860 közötti időszakának vizsgálata. Elő
adás szólt Josef Macek történelmi szerepéről az 1968-as 
csehszlovák parlamentben. A magyar előadók az alábbi 
témákkal színesítették a konferencia programját: Erdély 
parlamentáris rendszere /Peres Zsuzsanna, Pécs/, A tör
vényhozás szerepe és az 1921-es trónfosztás Magyaror
szágon /Szabó István, Budapest/, A rendi gyűlés szim
bolikája /Szente Zoltán. Budapest/, Alkotmányjogi vál
tozások 1989. után Magyarországon/Szigeti Magdolna. 
Budapest/. A fenti összeállítás a teljesség igénye nélkül 
készült, a konferenciák tematikájának gazdagságát il
lusztrálandó.

E beszámoló célja a tájékoztatás mellett, a figyelem- 
felkeltés volt. szóljon most végül néhány információ az 
ICHRPI jelenlegi felépítéséről, és a vele való kapcsolat- 
teremtés lehetőségéről. A Bizottság jelenlegi elnöke dr. 
Wilhelm Brauneder jogtörténész, a bécsi egyetem pro
fesszora. Az egyes országok szekciókban működnek, a 
magyar szekció vezetője dr. Révész T. Mihály. Az éves 
tagsági díj 60 svájci frank, az éves konferencia részvé
teli díja változó. Krakkóban 100 euró volt. ez magában 
foglalja a konferenciákra jellemző igen gazdag társasá
gi programokat is. Előadás lehetősége elsősorban a ta
gok számára biztosított.

További információk a következő e-mail címen kap
hatók: szigeti@jak.ppke.hu

Szigeti Magdolna
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A  zürichi Bűnügyi Múzeumot, amely Svájc első 
ilyen jellegű múzeuma volt. 1901-ben alapította 
Zürich kanton rendőrsége. Kezdetben kizárólag a 

továbbképzést és az utánpótlás kiképzését szolgálta. 
1958-ban újrarendezték, és megnyitották a szélesebb 
nyilvánosság előtt. A későbbiekben is folyamatosan bő
vítették a múzeumot, és kiegészítették egy jelentős 
fegyvergyűjteménnyel is. Ma a zürichi rendőrség lakta
nyájában működik 700 négyzetméter alapterületen.

Előzetes bejelentkezés után, csoportosan ingyenesen lá
togatható.

A két órás vezetés elején multimédiás eszközökkel 
mutatják be az igazságszolgáltatás történetét és Zürich 
kanton rendőrségének fejlődését. Ezt követően vezetik 
végig a látogatókat a múzeumon. A kiállított tárgyak és 
fotók segítségével a látogatók sokszínű képet kaphatnak 
számos bűnügyről, azok „néma tanúiról” és a rendőrsé
gi felderítésről. Kiállítottak számos eredeti tárgyat, 
amelyek bűncselekmény elkövetésének eszközei vol
tak, például fegyvereket, megrongált páncélszekrénye
ket. Bemutatnak egyes gyakran előforduló bűncselek
ményeket, és felderítésük módját, például gyilkosságok 
elkövetési eszközeit és nyomait, betörések gyakori mó
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