
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

_______ HÍREK
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.



2005. október 6-án került sor a Politikatörténeti Intézet 
KHT rendezésében a Budapest önkormányzata
1920—1949 című konferenciára. Az előadások többsége a 
főváros két évtizedes önkormányzati tevékenységét fogta 
át a két világháború közötti időben (Ignác Károly: Vá
lasztási rendszer és törvényhatósági bizottság közgyűlése 
1920-1945: Forró Katalin: Önkormányzatok Budapest 
környékén a két világháború között; Egressy Katalin: 
Szociálpolitika Budapesten; Varsányi Erika: A szociál
demokrata frakció a törvényhatósági bizottságban 
1928-1948 és Sípos András: A Fővárosi Közmunkák Ta
nácsának utolsó évtizede 1937-1948; Karsai László: Bu
dapest önkormányzata a német megszállás és a nyilas 
uralom alatt.). Négy kutató a háborúból kilábaló főváros 
nehézségeivel és megújulásával foglalkozott. (Szántó Fe
renc: Az önkormányzat megújulása 1945 után; Gyarma
ti György: A közigazgatás újjá szervezése; 1945; Palasik 
Mária: Polgármesterek 1945 után és Feitl István: Áttérés 
a tanácsrendszerre.)

15. születésnapját ünnepelte a Szemere Bertalan rendvé
delem-történeti Tudományos Társaság 2005. október 6- 
án és 7-én az ELTE Állam-és jogtudományi karával kö
zösen rendezett tudományos konferenciával. A tanácsko
zás kiemelt témáját képezte a rendvédelem-történet ku
tatásának perspektívái, az együttműködési lehetőségek 
más, hasonló kutatást végző társaságokkal valamint a 
rendvédelem-történet terminológiai kérdéseinek tisz
tázása.

2005. október 7-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Karának Doktori iskolája meghí
vásának eleget téve a kodifikáció jogtörténeti kérdéseiről 
Kodifikation és dekodifikation címmel tartott előadást 
az ELTE jogi fakultásán Werner Ogris professzor, az 
osztrák tudományos akadémia tagja, a bécsi egyetem pro
fesszor emeritusa.

•A  Magyar Történelmi Társulat 2005. október 19-én az 
MTA székházában tartotta Műhelybeszélgetések című új 
vitasorozatának 2. előadását Rendiség a reneszánsz Ma
gyarországon címmel, melyek előadói Kubinyi András és 
Marosi Ernő akadémikusok voltak. Elnökölt és a vitát 
vezette Kosáry Domokos, a Magyar Történelmi Társulat 
elnöke.

• 2005. október 13-án mutatta be az ELTE Állam-és Jogtu
dományi kara Paolo Becchi és Kart Seelmann magyarul 
kiadott könyvét. A Gaetano Filangieri és az európai 
felvilágosodás c. kötet a Gondolat kiadó gondozásában 
látott napvilágot. A Jogtörténeti értekezések c. sorozat 
32. darabjaként. A könyvet Karácsony András és Szilágyi 
Péter egyetemi tanárok méltatták.

• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem fennállásának 10. 
évfordulója alkalmából szervezett ünnepség-és szakmai 
rendezvénysorozat keretében került sor 2005. október 19- 
én arra a kerekasztal-beszélgetésre, melynek témája a jo
gászképzés múltja és jelene volt. A beszélgetés során az 
egyetemek és a jogászképzés kialakításától napjaink

magisterképzéésig a jogi oktatás szinte valamennyi törté
neti kérdése szóba került. A fórum résztvevői voltak 
ZÁinszky János professzor emeritus, római jogász, Révész 
T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens, jogtörténész 
és Mezey Barna tanszékvezető egytemi tanár, jogtörté
nész. A fórum moderátora Horváth Attila egyetemi do
cens volt.

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo
mányi Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- 
és Államtudományi kara 2005 október 19-én ünnepi ülés 
keretében köszöntötte a mindkét fakultáson tevékenyke
dő Péteri Zoltán professzort, születésének 75. évforduló
ja alkalmából. A Ius unum, lex multiplex -  Tanulmá
nyok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogböl
cselet köréből című tanulmánykötetben többen jogtörté
neti vonatkozású értekezéseket tettek közzé. így Kará
csony András A jogi hagyomány kutatásáról: módszerta
ni megfontolások), Szabó Miklós (Egyszer volt, hol nem 
volt... a szocialista jogcsalád) Frivaldszky János (Feje
delem és méltányosság a középkorban). Paczolay Péter 
(Montesquieu hatása az amerikai föderalizmus kialakulá
sára) János Zlinszky (Die Krone als Symbol dér Freiheit).

• A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudo
mányi karán a Rundtischkonferenz dér Rehtshistoriker/ 
Die Entwicklung dér Nationalstaaten im 19. und 20. 
Jahthundert keretében tartott előadást 2005. október 18- 
án Masakatshn Adaclii japán jogtörténész (Kanto- 
Gaukin-Universitat Kanawaga) Die Entwicklung dér 
Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert aus 
Japanischer Sicht címmel.

• A Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Klubjában 
került sor 2005. október 19-én Zinner Tiborés a munká
ját segítő kolléga több ezer jogász drámai életútjának fel
tárásával megírt „Megfogyva és megtörve" -  Évtizedek 
és tizedelések a jogászvilágban 1918-1962 c. könyvének 
sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára. A Ma
gyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában megjelent 
monográfia laudációját Solt Pál. a Legfelsőbb Bíróság 
volt elnöke tartotta.

• 2005. október 21-én az Újpesti Értelmiségi Körben tar
tott előadást Zinner Tibor, a Legfelsőbb Bíróság tudo
mányos kabinetfőnöke, az ELTE Állam-és Jogtudomá
nyi Karának tiszteletbeli tanára az ötvenes évek tragikus 
jogász sorsairól, a politika és a jogász társadalom viszo
nyának tükrében. Előadásának a nemrégiben megjelent 
és bemutatót) könyvének címét adta: Megfogyva és 
megtörve -  Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban 
1918-1962

• Die Entwicklung dér Nationalstaaten im 19. und 20.
Jahrhundert -  Rundtischkonferenz dér Rechtshistoriker 
címmel tartott konferenciát az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam-és Jogtudományi Kara és a Károli 
Gáspár Református Egyetem, Állam és Jogtudományi 
Kara 2005. október 20-án. Az előadásokat (Mezey Barna: 
Geschichtliche Umstande dér Nationalstaaten in



Otmitteleuropa; Peter Járvelaid: Problem dér
Nationalstaaten; Mát hé Gábor: Dér bürgerliche 
Rechtsstaat in Ungarn) élénk vita követte. Masakatshu 
Aclachi japán jogtörténész Die Entwicklung dér 
Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert aus 
Japanischer Sicht címmel, egy nappal korábban megtar
tott előadását Máthé Gábor ismertette.

•Az 1918. évi köztársaság emlékére rendezett kerekasztal- 
konferenciát a Politikatörténeti Alapítvány 2005. október 
28-án, pénteken Ősz -  88 éve/ Republikanizmus és Ma
gyarország címmel a Politikatörténeti intézetben. Varga 
Lajos előadását (1918-ma) az eredetileg meghirdetett Ré
vész. T. Mihály előadás helyett (Republikanizmus és alkot
mányosság az előadó akadályoztatása okán Mezey Barna 
(A köztársasági eszme Magyarországon és az 1918. évi 
köztársaság alkotmányossági kérdései) előadása követte.

• A Budapesti Francia Intézetben 2005. november 3-án 
tartott előadást Jean-Francois Sirinelli, a párizsi Politika- 
tudományi Intézet professzora. Áron, Sári re: A francia 
gondolkodók 1956-ban címmel.

• Magyar Tudomány Ünnepe eseményeinek sorában gróf 
Teleki József halálának 150. évfordulója alkalmából az 
MTA Könyvtára emlékkiállítást rendezett a kézirattárában
őrzött dokumentumokból .....a nemzet míveltségét kell
mindenekelőtt emelni ..." Gróf Teleki József ( 1790—1855) 
az akadémia első elnöke és könyvtárának alapítója cím
mel. A kiállítást 2005. november 8-án Vizi E. Szilveszter 
akadémikus, az MTA elnöke nyitotta meg.

• Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tan
széke 2005. november 9-én rendezte meg Prof. Francis
co Javier Casinos Móra egyetemi tanár (Valenciai Egye
tem. Spanyolország) előadását. November 10-én a Római 
Jogi tanszék szemináriumában került sor a professzor „A 
római jog recepciója Spanyolországban” c. előadására.

• Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, a Győri 
Egyházmegyei Levéltár és a Győr Megyei Jogú Város Le
véltárának közös rendezésében került sor 2005. november 
9-én a városi Művészeti Múzeum dísztermében a Vili. 
Győri Levéltári Napra. A történeti tematikájú konferencia 
előadásainak túlnyomó többsége a 20. századi történe
lem kérdéseivel foglalkozott, így Szakály Sándor a nyilas 
vészkorszak történetével, Paksy Zoltán a zalai nyilas moz
galom 30-as évekbeli eseményeivel, Bana József az 
1935-1945 közötti szélsőjobboldali mozgalmakkal Győr- 
Moson-Pozsony vármegyében. Áldozó István és Nagy Ró
bert pedig a Győr-Moson-Pozsony vármegyék területén 
lefolyt szárazföldi és légi harcokról. Baracskai András a 
„felszabadító” szovjet katonák győri tevékenységéről.

• A Budapesti Rendőrfőkapitányság és az Országos Bűn- 
megelőzési Központ 2005. november 16-17-én konfe
renciát szervezett alternatívák a rendőri bűnmegelő
zésben címmel Budapesten, melyen előadást tartott 
Ferenczi László helyettes államtitkár A rendőri bűnmeg
előzés gyökerei és jelene címmel.

• 2005. november 18-19-én került sor Pécsett, a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Jogtörténeti Tanszéke szervezésében a Hazai Jogtör
ténészek IV. Találkozójára, melyet a rendezők Csiz
madia Andor emlékének ajánlottak. Ennek megfelelően 
az előadók mondandójukat Csizmadia életművének 
fontosabb kutatási elemeire fűzték fel. (Ádám Antal: 
Az egyházak és az állam viszonyának jogtörténeti ku
tatása, Máthé Gábor: Magyar közigazgatás-történeti 
kutatások, Révész T. Mihály: A szabadságjogok törté
neti vizsgálata, Rácz Lajos: Erdély, Mezey Barna: Jogi 
felsőoktatás és a magyar egyetemek története, Stipta 
István: Az önkormányzatok jogtörténete, Béli Gábor: 
Csizmadia Andor és a magyar tradicionális jog történe
te) Ruszoly József Csizmadia Andorra, az emberre és a 
tudósra emlékezett, személyes emlékei és levelei segít
ségével.

• 2005. november 30-án a Miskolci Egyetem tanácster
mében védte meg nyilvános vita keretében PhD- 
értekezését Dr. Tóth Zoltán József (Szemelvények a 
szentkorona-tan 20. századi történetéből -  az Eckhart- 
viták története). A disszertáció opponensei Horváth Pál 
egyetemi tanár és Kardos József egyetemi tanár voltak.

• A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön fennállásának 100. 
évfordulója kapcsán tartott tudományos ünnepségsorozat 
keretében a Polgármesteri Hivatal dísztermében hangzott 
el Mezey Barna jogtörténész a Börtönrendszerek és a 
börtönépítészet a századforduló idején című előadása, 
illetve Zinner Tibor, a Legfelsőbb Bíróság Tudományos 
Kabinetjének főnöke előadása. A törvénysértő perek cím
mel.

• A Magyar Történelmi Társulat Műhelybeszélgetések cí
mű új vitasorozatának harmadik előadását az MTA 
Székházába, 2005 november 16-ára. szerdára szervezte 
Katolicizmus és protestantizmus a kora újkori Ma
gyarországon. Előadásra Bilskey István egyetemi tanárt 
és Tnsor Péter tanárt kérték fel. Az elnöklés tisztje ha
gyományosan Kosárv Domokos akadémikust illette 
meg.

• A Budapest Önkormányzata 1920-1949 című konferen
cia kapcsán nyílt meg az Egyenlítő Galériában (Buda
pest. Alkotmány u. 2., Földszint) a Budapest választási 
térképei -  Múít és jelen című kiállítás. A kiállítást Hu
bai László történész nyitotta meg.

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudo
mányi Kar PhD iskolája meghívására előadást tartott a fa
kultáson Paolo Becclii, a genovai egyetem tanára Hegel 
und die Debatten über Kodifikation im 19. 
Jahrhunderten címmel.

• Az ELTE Ajk tanácstermében 2005. december 5-én tar
totta előadását Prof. dr. Hinrich Riiping, a Hannoveri 
Egyetem tanára, „Politische und rechtliche Schuld 
nach Systemumbrückhem im Európa des 20. 
Jahrhunderts ” címmel.


