
ben rögzített öröklési jogi szabályainak számos különb
ségét (Fastenmayer. B.: „ Wohin kommen wir, wenn wir 
iiberall Gesetze macim wollen, wo Dummheiten statt- 
finden.... " Praxis und Gesetz im landwirtschaftlichen 
Erbgang), a jogtörténeti források értéke levéltári meg
határozásának kérdéseit (Riigge. N.: Steuerung des 
Erinnems und Vergessens? Archivische Bewertung 
rechtsgeschichtlicher Quellén), valamint a szocialista 
polgári jog egyes elemeinek továbbélését a szovjet 
utódállamokban (Zezekalo, A. Y.: Forgetting tlie 
Socialisi Tradition in Priváté Law. Wliat Does It 
Mean?). A múltbéli események bizonyítási problémáit 
(„Proving the Pást”) járták körül az emlékezetnek a ha
tárviták eldöntésében való jelentőségéről (Dariescu, C.: 
Physical Pain: An Ancient Legal Remedy Against 
Oblivion), a katalán területek büntetőeljárásának 
16-18. századbeli sajátosságairól (Desnos, F.: Ne pás 
oublier le crime: lerefus d'absolution en Catalogne) 
szóló, valamint a történészek perbeli szakértőkként va
ló szereplésének problémáit elemző (Petrovic. V.: 
Historians as Expert Witnesses: New Trend in Juridical 
Memory Making) előadások.

A referátumok mellett a résztvevők számára kötetlen 
programokkal is kedveskedtek a szervezők: ilyen volt 
az egykori ciszter kolostor épületegyüttesének megláto
gatása Eberbachban. az ezt követő vacsorával egybekö
tött borkóstolás Walluf am Rheinban pénteken. A más
nap koraesti frankfurti városnézést követő, éjszakába

Jog
nyúló látogatás egy tipikus Ábbelwoi-Kneipe vendége
ként a helyi specialitásnak számító, kissé savanykás al
mabor elfogyasztása közepette szintén elősegítette a 
résztvevők kikapcsolódását és a fentebb említett nyelvi 
nehézségek is oldódni látszottak. A jó hangulatot emel
te ki a konferenciát lezáró rövid beszédében a rendező 
MPIER igazgatója. Marié Theres Fögen is, aki. emlé
keztetve a jogtörténettel foglalkozók céljaira, utalt arra 
is, hogy ezt a szép hivatást mindig örömnek tekintve és 
örömmel kell végezniük.

A következő fórum helyszíne Sevilla, időpontja 
2007. szeptember 5-8., tervezett témája a jogi kultúrák 
találkozása, kereszteződése („Crossing Legal Cul- 
tures”) lesz.3

M ázi András

Jegyzet_______________________________ ______
' Mivel a szervezők előzetesen válogattak az előadásra jelentkezők 

kőziil. a harminc előadón kívül számosán a hallgatóság tagjaiként 
képviseltettek magukat a fórumon -  így a népesnek mondható hat
tagú magyar delegáció öt tagja -  Dr. Bató Szilvia (SZTE ÁJK), 
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina (PTE ÁJK). Dr. Peres Zsu
zsanna (PTE ÁJK), Dr. Csizmadia Tamás (PTE ÁJK). Dr. Mázi 
András (KRE ÁJK) -  is. A résztvevők teljes tábora mintegy nyolc
van fő volt.

: A rezümék megtalálhatók a hltp./Avww.mpier.uni-frankfurt. 
de/pdf/forum2006/abstracts.pdf webeímen.

' Bővebb információ angolul a http://tresculturas. artempus. 
net/media/docs/Forum2007-English.doc webeímen.

A z Európában egyedülálló francia Musée National 
des Prisons (Nemzeti Börtönmúzeum) Fontai- 
nebleau-ban. Párizstól mintegy 60 km-re délre 

található. A múzeumot 1995-ben rendezték be, s 2003- 
ban nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A bör
tönmúzeum egy olyan, a megyei bírósághoz tartozó te
rületen 1845 után emelt épület
ben található, amelyben a gyanú
sítottakat és a rövidebb idejű sza
badságvesztés-büntetésre ítélte
ket tartották fogva. Az épület a 
XIX. századi börtönépítészet ek
latáns példája; a két emelet ma
gas főtérben fából készült függő- 
folyosókon lehet megközelíteni a 
harminc zárkát. A sétálóudvar 
fölé egy kupolás megfigyelőhely 
emelkedik. Az épület pincéjében 
fennmaradt a fegyelmi zárka, a 
régi ebédlő, a zuhanyozóhelyiség 
és a műhely is.

A börtönmúzeumban kiállított 
és raktározott hatalmas gyűjte
mény a franciaországi (anyaor
szágbeli és tengerentúli) börtö
nökből származik, s bepillantást 
nyújt a francia börtönök történe-

Musée National des 
Prisons (Fontainebleau)

tébe és a börtönök mindennapjai
nak világába. A gyűjtemény há
rom csoportból áll. A 4500 dara
bot számláló néprajzi jellegű kol
lekció börtön bútorokat, egyenru
hákat és a mindennapi élethez, a 
fenyítéshez, a munkához és a val
láshoz kapcsolódó tárgyakat tar
talmaz. A 4000 darabos történeti 
dokumentációt (kéziratok, met
szetek, tervrajzok) az 1930-as 
években készült. 2500 fotóból ál
ló Fíenri Manuel-gyűjtemény te
szi teljessé. A múzeum időszakos 
kiállításokat is szervez, főképpen 
a nemzeti kulturális örökség nap
jának alkalmából.

A fontainebleau-i múzeum a 
XVI. századtól egészen napjain
kig kíséri végig a francia börtö-

http://tresculturas


nők történetét, megismerteti látogatóival a büntetés
végrehajtási intézetekre vonatkozó legfőbb régi jogsza
bályokat és a mai szabályozás egy-két fontosabb rész
letét is. A francia börtönhistória I. Ferencnek 
(1515-1547) a javíthatatlan csavargók és bűnöző kol
dusok bezárásáról szóló rendeletével kezdődik. XIV. 
Lajos idején a börtön nem büntetés volt. hanem a bűnö
zők biztonságos fogva tartására szolgáló helyként funk
cionált. A nagy francia forradalmat közvetlenül meg
előzően már háromféle elzárási intézettípus működött, 
amelyekből a felvilágosodás és a forradalom következ
tében megszülető eszmék hatására kialakult a bírósági 
rendszerrel összefüggő, egységes börtönhálózat (külön 
intézet a gyanúsítottak, a vádlottak és az elítéltek szá
mára). 1803-ban kezdték el építeni a központi büntető
intézeteket, amelyek meghatározóvá váltak a XIX-XX. 
században. A múzeum bemutatja az anyaországbeli és 
a tengeren túli fegyenctelepeket, a deportáció, a transz- 
portáció és a relegáció intézményét is.

A gazdag és sokszínű gyűjtemény nemcsak történeti 
sétát, hanem tematikus, a börtön életét bemutató látoga
tást is lehetővé tesz. Megismerhetjük a foglyok külön
féle csoportjaira (férfiak, nők és fiatalkorúak) vonatko
zó szabályokat, sőt az irodalom vagy a filmművészet 
által híressé vált rabokról is találhatunk érdekes adato

kat. A múzeum külön figyelmet szentel a foglyok bűn
ügyi nyilvántartása történetének (rablajstrom és 
bertillonage) és a különféle egyenruhák, rabviseletek 
időbeli változásának. A gyűjtemény kiterjed a fenyíté
sek és a börtönmunka bemutatására, a higiéniai, étkezé
si és orvosi ellátási szabályok ismertetésére. A fotó
gyűjtemény és a kiállított tárgyak segítségével a látoga
tó elé tárul a börtönigazgatás rendszere, a börtönsze
mélyzet (igazgatóság, hivatali személyzet, őrök) fel
adatköre, a metszetek és tervrajzok pedig a börtönépíté
szet jellemző vonásait mutatják be. A múzeum gyűjte
ménye olyan kuriózumokat is tartalmaz, mint a 
neuschwansteini kastély rabok által sajtdobozokból ké
szített mása és az Eiffel-torony gyufákból összeállított 
makettje.

A börtönmúzeum (címe: 77300 Fontainebleau, 1 Rue 
du sergent Perrier). előzetes megbeszélés alapján, meg
határozott napokon, csoportos vagy egyéni tárlatvezetés 
keretében látogatható, amelyre a Fontainebleau Turisz
tikai Hivatalban lehet jelentkezni (tel.: +33 01 60 74 99 
99 vagy http://www.fontainebleau-tourisme.com hon
lapcímen). A múzeum honlapja a http://www.justice. 
gouv.fr/musee webcímen érhető el.

Südi Gergely

Texas Prison Museum -
Hunstville

huntsville-i múzeum új kiállítása Texas állam bör
tönrendszerének fejlődését mutatja 

be 1848-tól napjainkig. A texasi börtön- 
rendszerben hozzávetőlegesen 150 000 
bűnözőt tartanak elzárva, s éves költ
ségvetése megközelíti a 2,5 milliárd 
dollárt.

A múzeum legújabb kiállítása lénye
gében egy érdekes, fülhallgató segítsé
gével követhető audiobemutató. A hal
lottakat egy-egy eseménytábla egészíti 
ki, az egyes történetek elbeszélőjének 
képei a tábla feletti üveglapon láthatók.
Az egyik oldalon a híres felügyelő, C.
L. McAdams ad elő egy történetet 
Clyde Thompsonról. a Texas börtönei
ben valaha is fogva tartott legveszélye
sebb bűnözők egyikéről, a másik olda
lon pedig McAdams munkatársai, két 
volt tisztviselő és egy elítélt mondanak el érdekes rész
leteket a felügyelő életéről.

Amikor Texas 1924-ben elnyerte függetlenségét, az 
államban a büntetés-végrehajtás törvényes módszere az 
akasztás volt. Az ítélet végrehajtására azon a helyen ke
rült sor, ahol a körözött személyt elfogták. 1924-ben az

állam átvette a végrehajtás feletti irányítást, s bevezet
ték a villamosszékben történő kivégzést. A kiállítás 
egyik leghátborzongatóbb látványossága az „Old 
Sparky” néven emlegetett, ma már használaton kívüli 
villamosszék. amelyben 1924 és 1964 között 361 elítélt 
vesztette életét. Ezt a legendás, eredetileg rabok által 
készített berendezést a Walls Unit Decith House-ból 

szállították a múzeumba, ahol az egyik 
legtöbb vitát kiváltó látványosságként 
tartják számon. A villamosszéket az 
USA Legfelsőbb Bírósága által 1964- 
ben hozott, majd 1976-ban törvényerő
re emelt szabályozása alapján a méreg
injekció váltotta fel.

A múzeumban helyet kapnak a bör
töncsempészet emlékei is. A „csempé
szet" az a tevékenység, amely az egyik 
legnagyobb terhet rója az intézmények
re. ugyanis célja a biztonság és az őrzés 
lehető legtökéletesebb kijátszása. A tár
lat felvonultatja a legravaszabb, legöt
letesebb börtönlakókat, akik a cellák 
berendezéseit alapanyagul használva 
kézzel készítettek fegyvereket. A kiállí
tás a fogva tartottak őrzésére szolgáló 

sokfajta eszközt -  a régi láncos vasgolyót, a dereseket 
és a modern bilincseket stb. -  is bemutatja.

A múzeum címe: Texas Prison Museum, 491 Hwy 
75 N, Huntsville, TX 77320. Internetes elérhetősége: 
tpmuseum@sbcglobal.net.
F Elek Péter
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