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által felügyelt „kezeléseket” szak-
orvosok végezték, akik közül töb-
ben ma is aktívak, így ez a pász-
mája egyelőre kutatásra vár. 

A néhány évvel ezelőtti törté-
nészi nekilendülés a teljes romá-
niai börtönarchívumot őrző Or-
szágos Börtönigazgatóság jilavai 
levéltárában is megtorpant, miu-
tán személyiségi jogokra hivatkoz-
va a szakemberek hozzáférését az 
archívumhoz jelentősen korlátoz-
ták. Mindez azután történt, hogy 
a két leghírhedtebb, még életben 
lévő börtönigazgatót, Alexandru 
Vişinescut és Ion Iosif Ficiort elí-
télték. Azóta meghaltak. Az egy-
kori börtönrendszer kisebb beosz-
tású tisztjeinek, végrehajtóinak 
felelősségre vonására azonban 
nem került sor, és az idő múlásá-
val ennek egyre kisebb az esélye. 

A máramarosi börtön 1950–
1955 közötti igazgatója jellemző-
en az a Vasile Ciolpan nevű féla-
nalfabéta erdőkitermelő munkás 
volt, aki három elvégzett osztállyal 
„tornászta fel” magát a negyvenes 
évek végén politikai agitátorból 
börtönparancsnokká. A 2004-ben 
elhunyt kommunista hóhérnak 
még a munkáját felügyelő egyik 
szekustiszt is megelégelte kegyet-
lenségét, és 1955-ben a viselt dol-
gairól jelentést küldött Bukarest-
be. Így váltották le az időközben 
köztörvényes börtönné váló má-
ramarosszigeti fogház igazgatói 
székéből. Noha a kilencvenes és 
a kétezres években még életben 
lévő egykori politikai foglyok jól 
ismerték a börtönigazgató viselt 
dolgait, Vasile Ciolpannak egyet-
len hajszála sem görbült meg, sen-
ki nem vonta felelősségre.

A romániai Gulág
A börtönben 1950–1955 között 
raboskodók közül ma már senki 
nem él. Egy kolozsvári görögka-
tolikus pap, Eugen Popa volt az 
utolsó, aki 2004-ben halt meg. 
Számos ismert személyiség ra-
boskodott itt, akiknek a celláját 
pontosan beazonosították a kuta-
tók. Iuliu Maniu, Ion Mihalache, 
Gheorghe Brătianu vagy a ma-
gyarok közül Márton Áron püs-
pök, Boga Lajos gyulafehérvári 
vikárius és Czumber Lajos szat-
mári ordinárius csak néhány név 
a sok közül, akik több évet ültek 
itt bezárva, vagy a falak között 

hunytak el. Összességében az itt 
raboskodó kétszáz ember csepp 
volt a kommunista megtorlás ten-
gerében, hiszen a kutatók szerint 
Romániában összesen mintegy 
kétmillió ember ellen foganato-
sítottak kényszerítési módszert: 
mintegy hatszázezer embert ítél-
tek el, de több százezer embert 
ítélet nélkül vettek közigazgatási 
őrizetbe, sokat munkatáborokba 
hurcoltak, vagy kényszerkitelepí-
tések áldozataivá váltak. 

A romániai Gulág-rendszer be-
mutatása a szigeti kiállítás nagy 
erénye. Aki ide ellátogat, pontos 
képet kaphat arról, milyen is volt 
a kommunizmus igazi arca. A ki-
sebb-nagyobb tematikus cellák 
sorában a kollektivizálástól a had-
sereg, a rendőrség és az igazság-
ügy kommunista átalakításán át 
az ötvenhatos magyar forradalom 

romániai megtorlásain át egészen 
a nyolcvanas évek „aranykorsza-
káig” igen szerteágazó a látnivaló 
képes és tárgyi kínálat. 

A börtönmúzeum előcsarno-
kának falaira több ezer fénykép 
került fel az ország különböző bör-
töneinek és lágereinek egykori po-
litikai foglyairól. A börtönmúze-
um számítógépes archívumában 
a történészek segítségével bárki 
megkeresheti elítélt hozzátarto-
zóját, amennyiben rendelkeznek 
róla adattal. De azt is szívesen 
veszik, ha a kutatók által eddig 
nem ismert foglyokról juttatnak el 
Máramarosszigetre fényképet. Az 
épületeket közrefogó börtönudvar 
falain eddig 8500 meghurcolt és 
elhunyt ember neve szerepel. 

Az elérhető levéltári források-
ban közben gőzerővel folynak a 
további kutatások: a Szekuritáté 
irattárában, a kommunista párt 
archívumaiban és más helyeken 
folyamatosan bukkannak fel az 
újabb áldozatok nevei. A levéltári 
forrásokat szervesen egészíti ki az 
oral history műfajában feljegyzett 
több ezer órányi személyes vissza-
emlékezés a még élő áldozatokkal 
és családtagjaikkal. 

Gyenge történelemoktatás
Fürtös Róbert nagy előrelépésnek 
tartja a kommunizmus bűneit ku-

tató szakemberek részéről, hogy 
az utóbbi 15 évben kisebb könyv-
tárnyi kiadvány jelent meg a ku-
tatások eredményeiről. Szűkös 
anyagi forrásaik segítségével ezek 
egy részét saját intézetük adja 
ki. Egyértelmű, hogy a további 
munka hatékonysága érdekében 
sokkal nagyobb állami támoga-
tásra és az állami intézmények 
teljes nyitottságára lenne szükség, 
hogy a már említett egészségügyi 
archívumok mellett hozzáférhes-
senek az egykori rendőrség, il-
letve a határőrség irataihoz is. Ez 
utóbbi azért lenne fontos, mert a 
román–jugoszláv határszakaszon 
az egykori román határőrség tö-
megesen lőtte a Dunába a me-
nekülni próbáló határsértőket, a 
holttestek zöme a mai szerb oldali 
falvak névtelen sírjaiban vannak 
eltemetve.

„Ma már van honnan tájé-
kozódnia annak, aki meg akarja 
ismerni a kommunista rendszer 
bűntetteit. A gondot inkább abban 
látom, hogy az iskolai oktatásban 
a témának másodlagos szerepe 
van. A heti egy vagy legfentebb 
két történelemóra önmagában 
kevés, és ha azt is fi gyelembe vesz-
szük, hogy a kommunizmusról 
szóló tananyag valamikor a tan-
év utolsó egy-két hetére, illetve 
utolsó napjaira van betervezve a 
történelemkönyvekben, jól jelzi, 
mekkora a politikai igény arra, 
hogy a fi atal nemzedékek érdem-
ben értesüljenek e kor szörnytette-
iről” – magyarázza vendéglátóm, 
aki szerint a történelemtanáron 

múlik, mennyire veszi komolyan 
közelmúltunk bemutatását.

Jeltelen sírok
A halálgyárként működő politikai 
börtönök üzemeltetői arra is be-
tegesen vigyáztak, hogy a rabok-
nak ne csak a földi élete, hanem 
a halála is mély titokban marad-
jon. A Máramarosszigeten meg-
halt rabokat kezdetben a város 
négy temetőjének valamelyiké-
ben hantolták el éjnek idején. De 
miután ez sem bizonyult eléggé 
titkosnak, a Szegények temetőjét 
választották ki temetkezési hely-
ként. A sírokat nappal ásatták egy 
szomszédos köztörvényes börtön 
rabjaival, a temetkezés pedig az éj 
leple alatt történt. A Kommuniz-
mus Bűneit Vizsgáló és a Szám-
űzöttek Emlékét Ápoló Intézet 
kutatója, Marius Oprea történész 
2006-ban a Szegények temetője 
több parcellájában ásott egykori 
politikai foglyok hamvai után ku-
tatva. Próbálkozása azonban si-
kertelen maradt, mert a még élet-
ben maradt börtönalkalmazottak 
és szekustisztek segítségével sem 
sikerült beazonosítani egyetlen 
sírhelyet. Munkájukat nehezítet-
te, hogy ugyanebbe a temetőbe 
temették jeltelen sírokba a testi-
leg és lelkileg sérült gyerekek he-
lyi árvaházának lakóit is, ezért az 
ásatások során szinte mindenhol 
gyerekcsontokra bukkantak.

A politikai foglyok temetke-
zésének titkosságát bizonyítja az 
is, hogy a viszonylagos enyhü-
lés időszakában, amikor Nicolae 
Ceaușescu pártfőtitkár Iuliu Ma-
niu és Gheorghe Brătianu hozzá-
tartozóinak kérvényeit jóváhagy-
va elrendelte, hogy csontjaikat 
ássák ki és adják át a családnak, 
a Szekuritáté embereinek még-
sem sikerült megtalálniuk Maniu 
hamvait, csak állítólag a Brătia-
nuét. Annak ellenére sem, hogy a 
kihantolásoknál akkor még jelen 
voltak az egykori börtönőrök, il-
letve az igazgató is. A kilencvenes 
évek második felétől a Szegények 
temetőjébe már senki nem temet-
kezhet. A fákkal és díszbokrokkal 
kialakított nagyméretű Románia 
térképén a politikai foglyok jelte-
len sírjaira a kőbe vésett nevek, a 
számos fakereszt és egy nagy em-
lékkapu felügyel. 

Az emlékkapu tetejéről kilátás 
nyílik az alattunk fekvő, példásan 
gondozott emlékparkra, amely 
csupán egy aprócska darabja an-
nak a hatalmas szenvedéstörté-
netnek, amelyet kommunizmus-
nak hívtak.

→ Fürtös Róbert törté-
nész, muzeológus nagy 
előrelépésnek tartja a 
kommunizmus bűneit 
kutató szakemberek ré-
széről, hogy az utóbbi 15 
évben kisebb könyvtárnyi 
kiadvány jelent meg a 
kutatások eredményeiről.

A mai békés börtönudvar. Hetven éve senki nem tudta, hogy politikai börtön volt Máramarosszigeten

Az 1956-os magyar forradalom erdélyi vonatkozásairól két cella állandó kiállítása emlékezik meg

Fürtös Róbert Márton Áron szülőfalujából származó földes urnát mutat. 
A hozzátartozók így emlékeznek az egykori elhurcoltakra




