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Részvétel az emberölések történeti vizsgálatára létrejött nemzetközi munkacsoport 
(GERN) projektindító konferenciáján 
Brüsszeli Egyetem, 2010. október 1. 

 

Az emberölések történeti vizsgálatát célul tűző nemzetközi GERN Projekt által a 
brüsszeli egyetemen (Facultés Universitaires Saint-Louis, Brussels, P. 61) 2010. október 1.-én 
megtartott projektkonferencia elsősorban a kutatási projekt tervezésével és indításának 
előfeltételeivel foglalkozott, részben tudományos (módszertani), részben technikai 
(finanszírozási) tekintetben. 

A megbeszélés tartalmi részében Xavier Rousseaux (Univ. Saint-Louis) bevezetője 
után Pieter Spierenburg professzor (Catholic Univ. Louvain) számolt be saját kutatásairól és 
két évvel korábban megjelent History of Homicide c. könyvében található eredményekről. 
Richard McMahon az írországi tapasztalatokat mutatta be, James Sharpe pedig az angol 
kutatás nehézségeire valamint módszertani tisztázatlanságaira hívta fel a figyelmet. Efi 
Avdela a görög tapasztalatok alapján rámutatott, hogy kétségesnek látszik egy a 19. századnál 
korábbi időszakokra kiterjedő megbízható kutatási anyag összeállítása, az orosz résztvevő 
pedig szintén kidomborította a korai (kora újkori és középkori) forrásokhoz való hozzáférés 
valamint az anyagkezelés nehézségeit.  

Saját előadásomban bemutattam a Magyarországon rendelkezésre álló statisztikák 
legfontosabb adatait, és felhívtam a figyelmet arra, hogy az 1964. előtti statisztikai anyag 
értelmezésében lehetnek komoly problémák, de különösen igaz ez a 19. századi anyag 
feldolgozására. A történelmi visszatekintés és az adatok viszonylag biztonságos kezelésének 
és értelmezésének lehetősége legfeljebb a 18. sz. első harmadának végétől lehetséges. Ennek 
kapcsán, különös figyelemmel a kutatás előfeltételeire elmondtam, hogy Magyarországon 
jelentős hagyományokkal rendelkezik a mikro-história és mikro-szociológia valamint a 
kriminológiában az empíriaorientált kutatás. Ennek megfelelően egy hosszú időszakaszra 
vetített eredményes kutatás a jelentős nehézségek ellenére sem lehetetlen, amennyiben ennek 
pénzügyi és személyi feltételei fennállnak. Ezek helyi forrásokból történő megteremtése 
azonban jelenleg nehézségekbe ütközik, mivel a kutatási projekt nem kecsegtet közvetlen 
közbiztonsági hasznokkal, jóllehet szélesebb társadalomtudományi relevanciája kétségtelen. 
Javaslatot tettem a már rendelkezésre álló kisebb kutatási anyagokról szóló beszámolók 
összegyűjtésére egy Reader keretében, amely a további pályázatok során bemutató anyagként 
használható, valamint a további projekttervezésben a rendészetileg instrumentalizálható 
elemek kidomborításának szükségességére. Ezzel kapcsolatban javasoltam a kutatás időbeli 
irányának megfordítását (jelenkortól a múlt felé), egységesített fogalmi és módszertani 
keretek valamint elméleti alapzat kidolgozását már az előkészítő szakaszban.  

Rousseaux és Spierenburg professzorok összefoglalójukban egyaránt rámutattak a 
jelenlegi finanszírozási források szűkösségére és a kutatás közvetlen közbiztonsági 
hasznosíthatóságnak nehézségeiből adódó pénzügyi gátakra, és hangsúlyozták a nemzeti 
szintű pályázatokon való részvétel fontosságát. A megbeszélés eredményeként a résztvevők 
közös álláspontja szerint a további projekttervezést a finanszírozhatóság elemétől kell 
függővé tenni. 
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