
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

A  zürichi 
Bűnügyi Múzeum

7 6

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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dozatait. A kiállított fényképek szemléltetik a rendőrsé
gi felderítés módját és eszközeit. Számos valóban meg
történt cselekmény példáján ismerhető meg a bűnüldö
zés folyamata.

A múzeumot 18 év felettiek látogathatják. Előzetes 
bejelentkezés után minimum 10, maximum 20 fős cso
portok számára szerveznek vezetést, hétfőtől csütörtö

kig 18 és 20 órakor, pénteken 18 órakor. Esetenként 
szombaton 10 és 14 órakor. A múzeum ünnepnapokon 
zárva tart.

A múzeum címe: Kriminalmuseum, 8021 Zürich 
Kasernenstrasse 29. Telefon: 044 247 2828

Frey Dóra

A z emberi történelemben gyakran fordultak elő 
olyan ijesztő, szégyenletes és kegyetlen dolgok, 
melyeket manapság legszívesebben elfelejtene az 

ember. Mégis sok kiállítás, előadás, könyv és film fog
lalkozik azzal, mely talán mind közül a leghátborzonga
tóbb: a kínzással. Az olaszországi San Gimignanoban is 
található egy múzeum, mely elsősorbana az inkvizíció
val, a halálbüntetéssel és a kínzással foglalkozik.

A kisváros Toscanában, 334 méterrel a tengerszint 
fölött található. Eredetileg egy jelentéktelen etruszk fa
lu volt, ám a középkorban virágzásnak indult, hála Via 
Francigena nevű kereskedelmi és zarándokúinak, mely 
átfutott rajta. A Volterrával folytatott harcok, a guelfek 
és a ghibbelinek viszályából fakadó belső megosztott
ság, majd az 1348-as pestisjárvány hatására 1353-ban 
Firenze fennhatósága alá került. Az ezt követő évszá
zadok során azonban sikerült megállítani hanyatlását, s 
a különleges szépségű és kulturális jelentőségű város 
ma az U.N.E.S.C.O. Világörökség részét képezi.

Maga a múzeum a Piazza della Cisterna mellett, a 
Via dél Castellóban található a vészjóslóan hangzó 
Tőrre dél Diavolo (Az Ördög Tornya) nevű középkori 
épületben. Mindössze egy tucat kisebb teremmel ren
delkezik, ám az ódon kőfalak és a baljós megvilágítás 
hatásosan adja vissza a „sötét" középkor nyomasztó 
hangultát. Kiemelten említést érdemel az alsó szinten 
található börtön, melyhez külön bejárat vezet.

A kiállított kb. 1 (X)-150 tárgy részletes, angol, olasz 
és francia magyarázatokkal van ellátva: megtudjuk, 
hogy az adott eszközt mikor használták, hogyan műkö
dött és milyen hatást lehetett vele elérni. Bizonyos ese
tekben képi illusztráció is szemlélteti mindezt. A pontos 
megértés érdekében pedig a történelmi háttérről is rész-

Museo di Criminologia 
Medievale -  San Gimignano
letes tájékoztatást kap a látogató.

A legsokkolóbb hatást azonban az kelti, hogy ezek a 
barbár vallátási módszerek és rettentő kínzóeszközök 
között találunk olyat is, melyet a mai napig használnak. 
A múzeumban külön hangsúlyt kap a metódusok foly
tonossága: a középkortól kezdve egészen napjainkig vé
gigkíséri a kínzás történetét, s szinte szimbolikusan ott 
áll az utolsó teremben egy az Amerikai Egyesült Álla
mokból importált villamosszék.

Kutatásaim során sikerült kapcsolatba lépnem a mú
zeum igazgatójával. Aldo Migliorinivei. Az általa szer
zett könyvből1 megtudhatjuk, hogy mind műve, mind 
pedig a kiállítás célja az, hogy megtörje azt a konok 
hallgatást és tudatalatti tagadást, mely a mai átlagem
bert jellemzi. Fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy az 
emberek milyen iszonyatos kegyetlenséggel bántak el a 
múltban és bánnak el még mindig embertársaikkal. 
Mindenképpen meg akarja gátolni azt. hogy mindez fe
ledésbe merüljön: Babitsosai összecsengve állítja, hogy 
„ vétkesek közt cinkos, aki néma ",

Szerencsére a középkori tradíciók közül San 
Gimignano kellemesebbeket is megőrzött: minden év 
júniusának harmadik hétvégéjén kosztümös felvonulás
sal és a „Giostra dei Bastoni’’ lovagi tornával emlékez
nek meg a virágzás időszakáról.

Béke-Martos Anna
I Aldo Migliorini: Toriura, inquisizionc. pcna di morlc -  Lalii 
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• 2005 szeptemberében napvilágot látott az Igazságügyi 
Fogalmazók Országos Egyesületének folyóirata, a JogOk 
/Jogász Oktatás. Az első szám arra utal. hogy elsősorban 
a gyakorlati jogi kérdésekkel foglalkozik a lap, de Nagy 
Csongor István tanulmányában (A szerződéses szinallag- 
ma védelme, különös tekintettel a felén túli sérelemre) je
lentős részt képvisel a joghistória: a szerző a jogintéz
mény fejlődését a római jog megjelenésétől kíséri végig 
napjaink szabályozásáig. (A lap negyedévente megjelenő 
periodika, hvgorac lap- és könyvkiadó gondozásában)

• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2005 októberé
ben ünnepelte Jog-és államtudományi Karának tíz 
esztendős fennállását. Ennek keretében több ünnepélyes 
ülésre, szakmai vitákra, előadásokra, a kar történetéről
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készített film bemutatójára és egy ünnepi kötet közzété
telére is sor került.

• A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Jog- 
történeti Albizottsága és a Magyar Jogász Egylet Egy
házjogi Szakosztálya rendezésében tartott előadást Buda
pesten 2005. október 6-án a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen Werner Ogris professzor, az osztrák tudomá
nyos akadémia tagja a Habsburg -  Jagelló dinasztikus há
zasságokról „Die habsburgisch-jagelionische Wechsel- 
heirat von 1515” címmel.


