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Büntetőjog-történeti 
kiállítás a kassai 

Miklós Börtönben

1 618-tól 1909-ig funkcionált börtönként és a váro
si hóhér lakásaként az a két gótikus polgárház, 
amelyet az 

idők során ösz- 
szeépítettek, és 
nem túl messze 
a dómtól hirdet
te a városi ma
gisztrátus bün
tető hatalmát.
Az 1940-es 
években felújí
tott és 1942-től 
múzeumi célo
kat szolgáló 
épületegyüttes
ben a középkori 
Kassa életére, a 
városi közigaz
gatás fejlődésé
re, az oktatás
ügy és kultúra, 
helyrajz és városfejlesztés emlékeire vonatkozó kiállí
tás mellett a vendégeket leginkább vonzó része a mú
zeumnak a középkori bíráskodást, illetve a hóhér életét 
és tevékenységét bemutató tárlat. A földszinti helyisé
gek egy részében némi tárgyi, de főképpen írásos do
kumentumok kalauzolják a látogatót a 13. századi bí
ráskodásijogtól a pallosjogig vezető, jogtörténeti lég iz
galmas századokon át. Ugyanitt két kis zárka látható, 
melyekbe átmenetileg helyezték el a foglyokat. Az épü
let emeletén található a hóhér lakása, amelyet egy sajá
tos vegyes felfogás szellemében rendeztek be a kiállí

tás szervezői: bútorkiállítástól konyhafelszerelésig szá
mos tárgy dokumentálja az egykori kassai életet. A bör
tönkonyha ad otthont többek között a hóhérok tevé
kenységét illusztráló instrumentumoknak, pl. a hóhér
pallosnak és a 18. századi kivégzőszéknek.

Az inquisitorius eljárás központi elemét jelentő tor
túrának helyet biztosító kínzókamrák a középkori töm- 
löcök szerves részét képezték. A Miklós Börtönben a 
magánzárkák, a fogolycellák és a siralomház is föld 
alatti helyiségek voltak. Az ugyanezen pinceszinten be
rendezett kínzókamra és a benne elhelyezett vallató esz

közök hiteles 
hangulatot köl
csönöznek a lá- 
t o g a t á s h o z .  
S z a k m a i l a g  
ugyan megkér
dőjelezhető a 
büntetés végre
hajtására szol
gáló deres, a 
megszégyenítés 
eszközeként al
kalmazott kalo
da, a kivégzést 
követően a te
tem nyilvános
ságra való kihe
lyezését biztosí
tó kerék és a 
k í n z ó e s z k ö z  

tüskés nyúl együttes kiállítása (mely arra utal, hogy a 
szervezők nem annyira a történeti hitelességre, a szak
mailag pontosan szétválasztott eljárásjogi és büntetés
végrehajtási mozzanatok tükrözésére, sokkal inkább a 
látogatók borzongatására törekedtek). Mindazonáltal 
nyugodtan állítható, hogy a kassai Miklós Börtön kiál
lítása, és maga a meglehetősen ép állapotban lévő mú
zeum belső atmoszférája hihető módon tolmácsolja a 
látogatóknak a középkori büntető hatalom módszereit. 
(Kosice, Miklusova váznica/Pri Miklusove veznici 10/)
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