
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-
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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.


