
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.
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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.
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