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Európai Örökség címre jelölték a máramarosszigeti kommunizmus áldozatainak emlékmúzeumát

Nyitott történelemkönyv a börtönmúzeum

A máramarosszigeti Kom-
munizmus és Ellenállás 
Áldozatainak Emlékmú-

zeuma is szerepel az Európai 
Örökség címre jelölt idei kilenc 
helyszín között – írta az MTI. 
Az Európai Örökség cím az-
zal a céllal jött létre, hogy elő-
térbe helyezze a közös euró-
pai örökséget, erősítse a közös-
ségi identitást és megszilár-
dítsa a kultúrák közötti párbe-
szédet. 2017-ben 19 állam nyúj-
tott be pályázatot a címre, ezek 
közül 25 helyszín jutott tovább 
az előválogatáson. Az elisme-
résre jelölt kilenc helyszínt az 
Európai Bizottság által felállí-
tott független szakértői testület 
választotta ki, az idén jelölt ki-
lenccel együtt harmincnyolcra 
emelkedhet az Európai Örök-
ség címmel kitüntetett helyszí-
nek száma. A bizottság 2018 
februárjában ítéli oda hivatalo-
san a címet a helyszíneknek, a 
díjátadó ünnepséget 2018 már-
ciusában Bulgáriában rendezik 
meg. Az Európai Örökség cím 
idei várományosai között szere-
pel a máramarosszigeti múzeu-
mon kívül a budapesti Dohány 
utcai zsinagóga, a németországi 
Lipcse zenetörténeti helyszínei, 
az olaszországi cadinei erőd, a 
szlovéniai javorcai kápolna, a 
natzweiler–struthofi koncent-
rációs tábor és altáborai (Fran-
ciaország és Németország), a 
belgiumi Bois du Cazier egy-

kori szénbánya, a luxemburgi 
Schengen falu és a díj váromá-
nyosa az Európai Uniót a hol-
landiai Maastrichtban létreho-
zó Maastrichti szerződés is.

Dobes Andrea, az 1997-ben 
megnyílt máramarosszigeti 
intézmény történésze, muze-
ológusa a Krónika megkere-
sésére elmondta, nagyon örül-
nek, hogy Európai Örökség 
címre jelölték a világon első-
ként létrejött kommunizmus-
emlékmúzeumot, hiszen így 
még inkább az európai figye-
lem homlokterébe kerül az 
egykori börtön épületében ki-
alakított közgyűjtemény. „Ösz-
szesített adataink szerint ta-
valy több mint 110 ezren tekin-
tették meg a múzeumot, idén 
pedig csak novemberig meg-
haladta már ezt a számot a lá-
togatottság. Külföldiek és ro-
mániaiak is élénken érdek-
lődnek a kommunizmus áldo-
zatainak emlékét, szenvedé-
seit idéző hely iránt. Fontos-
nak tartjuk, hogy a látogatók 
mintegy fele diák, hiszen a fi-
atal generációnak tudnia kell 
a kommunizmus borzalmai-
ról, az iskolai tananyagból vi-
szont nem tudhatnak meg ele-
get a korszakról. A múzeum a 
börtöncellákkal, a foglyokról 
és a kommunista rendszer-
ről szóló rengeteg informáci-
óval tulajdonképpen nyitott 
történelemkönyv” – mondta a 

történész. Hozzátette, a meg-
nyitás óta eltelt húsz év alatt 
több mint egymillióan látogat-
ták meg az emlékmúzeumot, 
az épület mellett álló többala-

kos emlékművet, illetve az in-
tézményhez tartozó szegé-
nyek temetőjét, ahol az egyko-
ri börtönben elhunyt áldozatok 
nyugszanak. Az 1993-ban lét-

rehozott emlékintézmény a vi-
lág első olyan múzeuma, ame-
lyet a kommunizmus áldoza-
tainak szenteltek. Az épületet 
1896 és 1897 között, Wagner 
Gyula építész tervei alapján, a 
millennium emlékére emelték. 
A köztörvényes bűnözők fogva 
tartására kialakított fegyhá-
zat 1948-tól 1955-ig politikai 
börtönként használta a kom-
munista rezsim. Romániában 
több mint 40 politikai fegyház 
működött, 1950 és 1955 kö-
zött a máramarosszigetiben 
volt a legmagasabb az elha-
lálozási arány. Miután 1955-
ben megkezdődtek Románia 
ENSZ-csatlakozásának tár-
gyalásai, a genfi egyezmény 
alapján az akkori kormány 
politikai amnesztiát hirde-
tett. A máramarosszigeti po-
litikai foglyok egy részét ki-
engedték, a többieket pedig 
más börtönökbe, illetve kény-
szerlakhelyekre vitték. Ak-
kortól kezdve megint köztör-
vényes fogházként működött 
a máramarosszigeti börtön, 
majd az 1975-ös felszámo-
lás után a rossz állapotban lé-
vő épületet időszakosan rak-
tárként használták. „Amikor 
az igazságszolgáltatás nem 
tud az emlékezet formája len-
ni, magának az emlékezetnek 
kell az igazságszolgáltatás 
formájának lennie. »Az emlé-
kezet újratanulható?« kérdés-
re egy nagyon határozott igen 
választ jelent a Kommuniz-
mus és Ellenállás Áldozatai-
nak Emlékmúzeuma” – vall-
ja Ana Blandiana költő, az 
emlékmúzeum kezdeménye-
zője, aki 1993. január 29-én 
egy Strasbourgban szervezett, 
nemzetközi emberi jogokról 
szóló előadáson nyújtotta be 
az Európa Tanácshoz az em-
lékmúzeum tervét. 

KISS JUDIT

Gyergyószentmiklós díszpolgárává avatták Bocsárdi László rendezőt 
Gyergyószentmiklós önkor-
mányzata a Figura Stúdió Szín-
ház megalapításáért díszpolgá-
ri címmel tüntette ki Bocsárdi 
László színházi rendezőt, a sep-

siszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház igazgatóját a decem-
ber 5-én tartott városnapi ün-
nepi tanácsülésen. Vincze Csil-
la, a Figura volt tagja által felol-

vasott laudációban elhangzott, 
a Bocsárdi László által 33 évvel 
ezelőtt elültetett Figura-fa az-
óta is termi gyümölcseit – kö-
zölte a társulat. „Két innen in-

duló színész kapott már Jászai 
Mari-díjat, többen erről a szín-
padról mentek ki külföldi tár-
sulatokhoz, és nincs olyan ro-
mániai magyar színház, ame-
lyikben ne lenne volt figurás. Az 
utóbbi évtizedekben közel har-
minc fiatal döntött úgy, hogy a 
színművészeti egyetemen ta-
nul tovább. Hogy egy ilyen mé-
retű város ennyi színészt, szín-
házi szakembert ad a világnak, 
ez sem függetleníthető a Figu-
rától, attól a társulattól, amely 
fennállása óta különös figyel-
met fordít a gyermekekre, a fia-
talokra” – idézte a laudáció szö-
vegét a közlemény. Bocsárdi 
László Gyergyószentmiklóson 
hozta létre Erdély legjelentő-
sebb kísérleti színházi társu-
latát, és ebből alakult a hetedik 
romániai magyar színház. Je-
lenleg a kulturális életnek olyan 
alappillére a Figura Stúdió Szín-
ház, amely szervesen hozzájá-
rul a megyei jogú város hétköz-
napjaihoz és ünnepeihez. Saját 
és meghívott előadásaival rend-
szeres színházi élményt bizto-
sít az egész Gyergyói-medence 

számára. „A  Nemzetiségi Szín-
házi Kollokviumok és dance.
movement.theater elnevezésű 
táncszínházi fesztiválok nem-
csak a színházi szakma szá-
mára fontosak, hanem olyan kü-
lönleges produkciókat kínálnak 
a nagyérdemű közönségnek, 
olyan híres alkotókat hoznak 
el ide, akiket egyébként csak 
sok utazással, komoly szerve-
zés és anyagi áldozat árán lát-
hatnának a színházkedvelők. 
De ez a színház nemcsak ezért 
és nemcsak az itt élők számá-
ra különleges. A Figura előadá-
saival elnyert díjai is bizonyít-
ják, hogy milyen rangos helyet 
foglal el a magyar színjátszás 
palettáján, miközben messzi-
re viszik Gyergyószentmiklós 
jó hírét” – olvasható a köz-
leményben.  Köszönetkép-
pen  Gyergyószentmiklós örö-
kös tagjai közé fogadta Bocsárdi 
Lászlót, akinek a díszpolgári ki-
tüntetést a város vezetői, Nagy 
Zoltán polgármester és Len Emil 
alpolgármester nyújtották át.

KRÓNIKA
A Figura Stúdió Színház megalapításáért tüntették ki Bocsárdi László rendezőt Gyergyószentmiklóson

Cellasor. Egyre többen kíváncsiak a máramarosszigeti múzeumra

Örvendetes, hogy még inkább a figyelem közép-

pontjába került a máramarosszigeti Kommuniz-

mus és Ellenállás Áldozatainak Emlékmúzeuma, 

amely a világon az elsőként megnyílt kommu-

nizmusmúzeum – értékelt Dobes Andrea, az in-

tézmény történésze annak kapcsán, hogy Euró-

pai Örökség címre jelölték a közgyűjteményt.
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