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A több évtizedes romániai 
kommunizmus megrázó em-
lékhelye a máramarosszigeti 
börtönmúzeum és a hozzá 
tartozó Szegények temető-
je, ahol a rendszer jeltelen 
sírokba rejtette legveszélye-
sebbnek tartott bírálóit. Az 
emlékhelyet az utóbbi húsz 
évben mintegy másfél millió 
ember látogatta meg.

→ MAKKAY JÓZSEF

A Máramarossziget elegáns 
belvárosi sétálóutcájává 
átalakított Corneliu Coposu 

utca messze földről érkező, gya-
nútlan látogatója talán el sem tud-
ja képzelni, hogy az 1950-es évek-
ben a város szívében működött az 
ország egyik legtitkosabb politikai 
börtöne. Ide a második világhábo-
rú utáni években a szovjet segéd-
lettel hatalomra kerülő romániai 
kommunisták az ország korábbi 
politikai, katonai, kulturális és 
vallási elitjét zárták be a „kommu-
nista börtönstandard” szerint is 
embertelen körülmények közé. A 
kétszáz miniszter, parlamenti kép-
viselő, magas rangú katona, egy-
házi személy és újságíró közül az 
öt évig működött szigorúan titkos 
politikai börtönben ötvennégyen 
lelték halálukat. 

A román kommunizmus ide-
jén (1945–1989) az országban 
működő 230 fogda – börtönök, 
kényszermunkatáborok, deportá-
lási helyek, vallató helyiségek stb. 
– között a máramarosszigeti fegy-
ház a maga kétszáz lakójával a 
legkisebb létszámú börtönök közé 
tartozott. A rendszerváltás után 
mégis ennek lett a legnagyobb 
visszhangja. Falai között „fejezték 
le” a romániai polgári elitet, akik-
től a kommunisták minden áron 

szabadulni akartak. A görögkato-
likus egyház három püspöke lelte 
itt a halálát, de a falak között ra-
boskodott Márton Áron is.

A világ első börtönmúzeumá-
nak, a kommunizmus és az ellen-
állás áldozatainak adózó mára-
marosi kegyhely létrejöttében Ana 
Blandianának, és férjének, Romu-
lus Rusannak voltak elévülhetet-
len érdemei. Ők a rendszerváltás 
utáni „vörös korszakban”, az Ili-
escu-érában az Európai Tanács-
csal fogadtatták el a szigeti börtön 
emlékmúzeummá történő átala-
kítását. A román állami támoga-
tásra 1997-ig kellett várni, amikor 
az Emil Constantinescu államfő 
nevével fémjelzett időszakban a 
román parlament nemzeti közér-
dekű létesítménnyé nyilvánította 
a máramarosszigeti börtönmú-
zeumot. Ennek szerves része a 
román–ukrán határ közvetlen 
szomszédságában, a Tisza part-
ján található Szegények temetője, 
ahol jeltelen sírokba hantolták el 
a nehéz börtönviszonyok miatt el-
pusztult politikai foglyokat.

A börtönfelújítási munkálato-
kat magánadományokból kezdték 
el, az eredeti épületegyüttes va-

lósághű rekonstrukciójával 1997 
júniusára végeztek. Ekkor nyitotta 
meg kapuit Románia első és azóta 
is egyetlen, a kommunizmus több 
évtizedét bemutató múzeuma.

Takaréklángon feltárt
kommunizmus
Az 1897-ben épített köztörvényes 
börtön 1977-es fennállásáig 80 év 
alatt mindössze öt éven át, 1950–
1955 szolgálta a kommunista re-
zsim legsötétebb időszakát, azaz 
kizárólag politikai börtönként 
működött. 

Fürtös Róbert muzeológus-tör-
ténész a kísérőm, vele járjuk végig 
a mintegy 90 cellából és egyéb he-
lyiségekből álló épületegyüttest, 
amelynek érdekessége, hogy vala-
mennyi cella más-más téma men-
tén mutatja be a kommunizmust.

A szilágysági származású 
történész feleségével, a márama-
rosszigeti Dobes Andreával kötött 
ki az egyetem elvégzése után a 
múzeumban. Kitartó munkájukat 
is dicséri a szűkös anyagi keretek 
ellenére összehozott és fenntar-
tott állandó kiállítás. Könnyű ki-
találni, hogy az Academia Civica 
nevű bukaresti alapítvány által 

működtetett börtönmúzeum és 
a fővárosban székelő, a Kommu-
nizmust Tanulmányozó Nemzet-
közi Központ az utóbbi években 
„karcsúsított” állami támogatása 
miatt garasos gondokkal küszkö-
dik. Fejlesztésre, bővítésre, új kiál-
lítási terek megnyitására rég nincs 
pénz. Hiába vannak kapcsolatban 

Kelet-Európa valamennyi olyan 
múzeumával, amely a kommu-
nizmust mutatja be, mert hely- és 
pénzhiány miatt Máramarosszige-
ten nincs lehetőségük időszakos 
kiállításokon megismertetni a kö-
zönséggel a lengyel vagy a magyar 
kommunizmus rémtetteit. 

A szűkös anyagi keretek miatt 
a múzeum túl statikus: hiányzik 
belőle Kelet-Európa egyik legmo-
dernebb kommunizmusmúzeu-
mának, a budapesti Terror Házá-
nak az interaktív kiállítási nyelve, 
amely főleg a fi atalabb nemzedé-
keket tudná lekötni, megszólítani. 

Látogatóban azonban így sincs hi-
ány. Ottjártamkor éppen szatmár-
németi román elemista osztályok 
diákjai bámészkodtak a cellák 
között, pedig az így szabadjára en-
gedett gyerekek sokat nem marad-
nak e tragikus múltú helyszínen, 
ha szakavatott oktató nem tudja 
lekötni a fi gyelmüket. Igaz, az évi 
100–150 ezres látogatóközönség 
igen sokszínű. Közülük is kiemel-
kedik a kommunizmus idején 
meghurcoltak és hozzátartozóik 
nagy tábora, akik nemcsak alkal-
mi múzeumlátogatóként jönnek 
el, hanem évi rendszerességgel 
nagyobb nyári találkozón is részt 
vesznek. Idén erre június hatodi-
kán kerül sor, akkor a közös bör-
tönlátogatás és beszélgetés a Sze-
gények temetőjében megtartott 
egyházi emlékezéssel egészül ki. 
Eredeti tervek szerint az idei talál-
kozó a pápalátogatás idejére esett 
volna: a görögkatolikus egyház 
Máramarosszigetre is meghívta 
Ferenc pápát, de a katolikus egy-
házi vezető zsúfolt romániai prog-
ramja miatt erre nem kerülhet sor.

Kommunista hóhérok
A három szinten húzódó cellák 
állandó kiállításai már a földszin-
ten, a térképek termében ízelítőt 
nyújtanak a romániai kommu-
nizmus igazi arcáról. Az egész 
falnyi térkép és a kisebb temati-
kus térképek többféle szempont-
ból szemléltetik a román Gulág 
szörnyűségeit, amelyben a kény-
szermunkatáborok és a „klasz-
szikus” börtönök olyan kommu-
nista találmányokkal egészültek 
ki, mint az „átnevelés” céljából 
kialakított pszichiátriai intéze-
tek. Itt zárt osztályokon kezelték 
az amúgy teljesen normális, a 
kommunizmus ellen lázadó po-
litikai foglyokat. Az ilyen típusú 
pszichiátriai osztályok főleg a 
Ceauşescu-rendszer évtizedeiben 
terjedtek el, amikor hivatalosan 
nem léteztek politikai foglyok, így 
akiket titokban nem vert agyon a 
Szekuritáté, annak elmegyógyá-
szati kezelést írtak fel. 

Kísérőm szerint a levéltárak 
megnyitásával a kommunista 
múlt számos területe jól kutatha-
tó, de még mindig vannak fehér 
foltok. Többek között a pszichiát-
riai kezelések területe, ahol nem 
lehet hozzájutni az egészségügyi 
dossziékhoz, hiszen a Szekuritáté 
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Kicsiny börtön hatalmas szenvedéstörténete

CÍMLAPFOTÓ: A máramaros-
szigeti emlékmúzeum jelképé-
vé vált Feláldozottak menete 
a börtön udvarán Aurel Vlad 
szobrászművész alkotása
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Halottak sétánya. A börtönmúzeum udvarán 8500 elpusztult politikai fogoly nevét tüntették fel

A Szegények temetője a Tisza partján: a politikai foglyok jeltelen sírban fekszenek A máramarosszigeti börtönmúzeum főbejárata




