
A  sissachi 
hóhérmúzeum

A h a lá lbün
tetés, a 
kínzás és a 

vérbosszú ma
napság távolinak, 
az embertelen 
régmúlt részének 
tűnnek. A világ 
számos részén 
még ma sem tör
ténelem mindez, 
és Európa számos országában is a legutóbbi évtizedekig 
létezett halálbüntetés. Svájcban ezek a jogintézmények 
már régóta nem részei a büntetőjognak, épp ezért kíván
ja a múzeum felhívni a látogatók figyelmét saját orszá
guk büntetés-végrehajtásának fejlődésére. Konfrontálja 
nézelődőket Svájc korábbi viszonyaival és történelmé
vel. Bemutatja a germán jogon alapuló svájci büntető
jog fejlődését, a városonként és kantononként eltérő 
szokásjogot és a katolikus egyház büntetőpraxisát. A ki
alakuló államszövetségben a jogalkotás kétszintűvé 
vált. a 18. század végén a francia megszállással idegen 
hatások is érték a svájci büntetőjogot és büntetés-végre
hajtást. A múzeum mindezek bemutatásán keresztül 
egész Svájc történetéhez is adalékokat nyújt, speciális 
aspektusból.

A múzeum Guido Varesi több évtizedes gyűjtőmun
kájának eredményeként jött létre. A tulajdonos fiatal 
kora óta gyűjti a büntetés-végrehajtás történetének tár
gyi emlékeit. 10 évvel ezelőtt kezdett kiállítóhelyet ke
resni egyre gyarapodó gyűjteményének. Ekkor talált rá 
Sissachban egy 17. századi házra, amelyben korábban a 
börtön működött. Ma az egykor celláknak helyt adó 
pincében találhatók az a kínzóeszközök és a különböző 
bilincsek. A földszinten számos egykori kivégzőeszköz 
kapott helyet. így például többféle akasztófa, kerék, hó- 
hérbárdok és hóhérkardok, guillotinok. Összesen három 
emeleten található a kiállítás, amelyet az eredeti eszkö
zök mellett a használatukat bemutató fotók és metsze
tek tesznek szemléletessé. Ugyanakkor a kiállítás ren
dezője törekedett a tárgyilagos és semleges bemutatás
ra. A kínzó és kivégzőeszközök fejlődését számos ere
deti tárgy és nagy képanyag segíti.

Külön részt szentel a kiállítás a Svájcban 1850-től 
1940-ig használt guillotin kialakulásának és alkalmazá
sának. Igazi különlegességként, a világon egyedülálló 
módon megtekinthető az a modell, amelyet az eszköz 
névadója (de nem feltalálója) a francia orvos Doktor 
Guillotine készített. Egész Európában használták ezt a 
korábbiakhoz képest humánusnak tűnő eszközt, hosszú 
évszázadokon át, Franciaországban utoljára 1976-ban.

Érdekességként mutat be a múzeum egy helyi híres
séget, a Sissachban született szabadulóművészt, Pius 
Búsért és mutatványait.

Nevéhez méltóan a múzeum különös hangsúlyt helyez 
a hóhérok működésének és életének bemutatására. Nagy 
gyűjteménnyel rendelkeznek eredeti bírói- És hóhérkar
dokból. Ezekhez a fegyverekhez szerte Európában babo
nák és legendák kapcsolódtak, ezekbe rendkívül érdekes 
történetekbe is bepillantást nyerhet a látogató.

A hóhérok a középkori és kora újkori társadalom pe
remén éltek, foglalkozásuk tisztességtelen foglalkozás
nak számított, éppen ezért elkülönülten éltek, a nyilvá
nos helyeken nem, vagy csak speciális szabályok sze
rint jelenhettek meg. Külön evőeszközeik voltak a foga
dóban, külön kupájuk a kocsmában. Feltűnő, általában 
zöld és piros, gyakran csengettyűkkel felszerelt ruhát 
viseltek, hogy felhívják magukra a figyelmet. A temp
lomba nem ülhettek le, utolsóként járulhattak áldozásra.

Tevékenységük nem csak az ítélet-végrehajtásra korlá
tozódott, gyakran a hóhér végezte a kínvallatást, a tor
túrát, felügyelte a prostituáltakat. Az egyszerű emberek 
körében babonák terjengtek a legtöbbször apáról fiúra 
szálló mesterség képviselőiről. Szinte csak egymás kö
zött házasodtak, valóságos hóhérdinasztiák jöttek létre 
szerte Európában. A társadalom peremén töltött életük 
tárgyi emlékeit, főként eszközöket és ruhadarabokat és 
számos hóhérábrázolást találhatunk a múzeumban. Kü
lön tárlóban találhatók az utolsó svájci hóhér Theodor 
Mengis (1839 -  1918) életének emlékei, köztük egy tel
jes hóhérruha.

A múzeum minden tárgya német és francia nyelvű 
felirattal van ellátva. Minden hónap első és harmadik 
vasárnap délután látogatható, csoportoknak előzetes be
jelentkezés után más időpontban is tartanak vezetést.
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