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A  rüdesheimi 
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Rajna menti Riidesheimban található 
Mittelalterliches Foltermuseum megtekinté
sével a középkori kínzóesz

közökről, büntetésekről, eretnekek
ről, boszorkányüldözésről- és ége
tésről kaphatnak hiteles tájékozta
tást a múzeumba ellátogatok.

A számos érdekességet kínáló 
múzeum boltíves falai között meg
elevenedik a középkori jogtörténet, 
ezen belül is különös hangsúly he
lyeződik a német boszorkányüldö
zések bemutatására. A kiállítás te
kintélyét a kínzóeszközök széles 
skálája, valamint az akkori idők 
mestereinek ismertebb alkotásai 
emelik. Az Amnesty International 
által a múzeum birtokába juttatott, 
a XX. és XXI. századi emberi jo 
gok sérelmének tárgykörét felölelő 
fényképgyűjtemény méltó kiegé
szítése az inkvizíció szemléltetésé
nek.

A középkortól a késő újkorig 
inkvizítorok ítélték meg a katolikus 
egyház utasítására a másképpen 
gondolkodókat. A IV. lateráni zsi
naton (1215) állították fel a püspö
ki inkvizíciót, amelynek feje a me
gyéspüspök volt. majd mivel több 
püspök alkalmatlannak bizonyult a 
feladat végrehajtására. IX. Gergely 
pápa (1227-1241) az inkvizíciót 
pápai jellegűvé tette, 1231-ben ink- 
vizítorokat küldött Mainzba, Milá
nóba és Firenzébe; küldetésük az 
eretnekek felkutatása, elfogása és 
elítélése volt. Elsősorban azon he
lyeken működtek, ahol eretnekeket 
gyanítottak, s megbízatásukat pápai 
visszavonásig vagy halálukig gya
korolhatták. Az 1233-ban keletke
zett pápai bulla felhatalmazást 
adott az egész keresztény világra 
kiterjedő eretneküldözésre. Az ink- 
vizítor megérkezését követően az 
ottani uralkodó védelmét élvezte, 
viszont a pápa nevében és annak felügyelete alatt 
bíráskodott az eretnekek felett.

A múzeumban figyelemmel kísérhető az eretne
kekkel szembeni eljárás minden egyes szakasza. Az 
inkvizítornak kellett vizsgálni, hogy a gyanúsított 
valóban eretnek-e? Vádlóként és tanúként bárki fel
léphetett, még ha maga ugyanahhoz az eretnekség
hez tartozott is, mint a bevádolt, vagy akivel szem
ben tanúskodott. A vádló és tanúk nevét általában 
titokban tartották, s az inkvizíciós eljárásról jegyző
könyvet vezettek. A gyanúsított elfogását követően 
annak kihallgatására került sor, amely a nyilvános

ság kizárásával történt. Az inkvizí- 
tor találékonyságával, szójátékai
val terelgette a vádlottat az eljárás 
befejeződéséig, a procedúra ügy
véd részvételének mellőzésével 
zajlott. A terhelt vallomásra kény
szerítésének eszköze a kínpad volt. 
alkalmazását IV. Ince pápa 1252- 
ben intézményesítette. Kínpadra 
csak egyszer lehetett vonni a gya
núsítottat, ezért rendszerint addig, 
míg a vádlott be nem vallotta bű
nét. nem szüntették be a kínzáso
kat, csak szüneteltették az eljárást. 
A leggyakrabban alkalmazott kín
zóeszközként a láb-és ujjszorító, 
forró csípővas. ill. nyújtópad szol
gált. Mikor a vádlott hajlandónak 
mutatkozott a beismerésre, átvitték 
a szomszédos helyiségbe, mivel a 
kínzókamrában tett vallomás épp
úgy érvénytelennek minősült, mint 
ha kínzások közepette ismerte vol
na el bűnösségét. Az ún. kény
szergyónás alkalmazása folytán a 
tárgyalás sikerrel zárult: a vádlott 
megkapta jogos büntetését. Beis
merés esetén meghozták az ítéle
tet, amely leggyakrabban máglya
halál volt.

Bizonyos esetekben elengedték 
a bűnösöket, hogy besúgóként 
visszatérve az eretnekek közé, a 
katolikus egyházat segítve lelep
lezzék és rábizonyítsák az eretnek
ség bűnét a többiekre.

A Mittelalterliches Foltermu
seum Rüdesheimban (am Rhein), 
az Oberstrasse 49-51. alatt talál
ható, áprilistól novemberig na
ponta 10-18 óráig tekinthető meg, 
a téli hónapokban viszont csak 
szombaton és vasárnap látogatha
tó. További információ elérhető 
még a www.foltermuseum.com
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