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H I R D E T É S

A JÁRVÁNYHELYZET ELLENÉRE NÉPSZERŰ A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK MÁRAMAROSSZIGETI EMLÉKHELYE

Sokan látogatják a börtönmúzeumot
Naponta több százan tekin-
tik meg a Kommunizmus 
és Ellenállás Áldozatainak 
Emlékmúzeumát Márama-
rosszigeten, ahol ideigle-
nesen szabadtéri kiállítás 
is várja a közönséget – 
számolt be a Krónikának 
Kondrat Norbert, az intéz-
mény munkatársa.

 » KISS JUDIT

A járványhelyzet ellenére 
sokan, naponta két-há-
romszázan látogatják a 

máramarosszigeti Kommuniz-
mus és Ellenállás Áldozatainak 
Emlékmúzeumát – mondta el a 
Krónika megkeresésére Kond-
rat Norbert, az intézmény mun-
katársa. Rámutatott, mivel a 
múzeum 2018-ban elnyerte az 
Európai Örökség címet, jelen-
leg ideiglenes, a nyár folyamán 
nyitva tartó szabadtéri kiállítás 
is megtekinthető, amely más 
európai, ugyanilyen címmel 
kitüntetett helyszíneket mutat 
be. Az Európai Örökség cím az-
zal a céllal jött létre, hogy elő-
térbe helyezze a közös európai 
örökséget, erősítse a közösségi 
identitást, és megszilárdítsa a 
kultúrák közötti párbeszédet. 
Az kommunizmus áldozatainak 
1997-ben megnyílt emlékhelye 
a börtöncellákkal, a foglyokról 
és a kommunista rendszerről 
szóló rengeteg információval 
tulajdonképpen nyitott történe-
lemkönyv – mondta el koráb-
ban lapunknak Dobes Andrea 
történész.

A jeltelen sírokban nyugvók 
„nekropolisza”
Kondrat Norbert rámutatott, a 
járványhelyzet miatt leginkább 
belföldi látogatók érkeznek a mú-
zeumba, most is sokan tekintik 
meg az épület mellett álló több-
alakos emlékművet, illetve az in-
tézményhez tartozó „szegények 
temetőjét”, ahol az egykori bör-
tönben elhunyt áldozatok nyug-
szanak. A temető a várostól két 
kilométerre található, nem a mú-
zeum közvetlen közelében, ennek 
ellenére az odalátogatók felkere-
sik az emblematikus emlékhelyet, 
ahová titokban, éjjel temették el 
azokat, akik a börtönben vesz-
tették életüket. Több száz azono-
sítatlan sír található a területen, 
ahol 1999-ben bukszusbokrokból 
rakták ki Románia térképét. Az 

áldozatok emlékére oltárt emel-
tek és egy kilátót, ahonnan látni 
lehet a hatalmas körvonalat. Az 
oltár mellett több tucat urnát he-
lyeztek el, amelyekben Románia 
egykori börtöneiből, munkatábo-
raiból, kivégzőhelyeiről szárma-
zó földet helyeztek. A temetőben 
emléktáblák őrzik azoknak a Ro-
mániából elhurcolt áldozatoknak 
a nevét, akiket a Szovjetunióba 
deportáltak. Az 1993-ban létreho-
zott emlékintézmény a világ első 
olyan múzeuma, amelyet a kom-
munizmus áldozatainak szentel-
tek. Az épületet 1896 és 1897 kö-
zött, Wagner Gyula építész tervei 
alapján, a millennium emlékére 
emelték. A köztörvényes bűnözők 
fogva tartására kialakított fegyhá-
zat 1948-tól 1955-ig politikai bör-
tönként használta a kommunista 

rezsim. Romániában több mint 
40 politikai fegyház működött, 
1950 és 1955 között a máramaros-
szigetiben volt a legmagasabb az 
elhalálozási arány.

Márton Áron 
is raboskodott itt
A börtönben számos erdélyi ma-
gyar is raboskodott, köztük Már-
ton Áron püspök, Boga Lajos gyu-
lafehérvári vikárius és Czumber 
Lajos szatmári ordinárius. 1949. 
június 21-én a tövisi vasútállo-
másra vezető útszakaszon tartóz-
tatták le Márton Áron püspököt 
hamis vádak alapján. Két éven át 
raboskodott Bukarestben a bel-
ügyminisztérium épülete alatti 
börtönben. 1951. augusztus 6-án 
koncepciós perben a bukaresti 
katonai hadbíróság 10 év szigo-

rított fegyházra és életfogytiglani 
kényszermunkára ítélte. Előbb a 
nagyenyedi, majd a máramaros-
szigeti börtönben raboskodott. 
Később átvitték Bukarestbe, a 
belügyminisztérium börtönébe, 
majd néhány nap múlva a Mal-
maisonba. 1955 márciusában 
térhetett vissza Gyulafehérvárra. 
Miután 1955-ben megkezdődtek 
Románia ENSZ-csatlakozásának 
tárgyalásai, a genfi  egyezmény 
alapján az akkori kormány po-
litikai amnesztiát hirdetett. A 
máramarosszigeti politikai fog-
lyok egy részét kiengedték, a 
többieket pedig más börtönök-
be, illetve kényszerlakhelyekre 
vitték. Akkortól kezdve megint 
köztörvényes fogházként műkö-
dött a máramarosszigeti börtön, 
majd az 1975-ös felszámolás után 
a rossz állapotban lévő épületet 
időszakosan raktárként használ-
ták. Amikor az igazságszolgálta-
tás nem tud az emlékezet formája 
lenni, magának az emlékezetnek 
kell az igazságszolgáltatás formá-
jának lennie. »Az emlékezet újra-
tanulható?« kérdésre egy nagyon 
határozott igen választ jelent 
a Kommunizmus és Ellenállás 
Áldozatainak Emlékmúzeuma” 
– vallja Ana Blandiana költő, az 
emlékmúzeum kezdeményezője, 
aki 1993. január 29-én egy Stras-
bourgban szervezett, nemzetközi 
emberi jogokról szóló előadáson 
nyújtotta be az Európa Tanács-
hoz az emlékmúzeum tervét. A 
máramarosszigeti múzeum 2017-
ben kiállításnak adott otthont: 
a tárlat az 1956-ban meghurcolt 
erdélyi magyarokat mutatta be a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Történeti Intézete munká-
jának eredményeként.

 » KRÓNIKA 

Várhatóan ősz elején jelenik 
meg a tavaly elhunyt Térey 

János író, költő, drámaíró, műfor-
dító önéletírása, A Boldogh-ház, 
Kétmalom utca. Az író szeptember 
14-én ünnepelte volna 50. szüle-
tésnapját, erre az alkalomra jele-
nik meg ez a hátrahagyott kézirat 
– számolt be a Könyves Magazin. 
„Az a kérdés, hajlandó vagy-e le-
menni az őseidért a kútba, vagy 
sem, és kibírod-e, amit felhozol” 
– írja memoárjában Térey János. 
A halála előtti években ezen a 
könyvön dolgozott, közölt is belő-
le néhány fejezetet Egy cívis vallo-
másai alcímmel. A Boldogh-ház, 
Kétmalom utca című emlékiratot 
befejezni már nem tudta, de a 
tervezett mű egész struktúráját 
kidolgozta. Az emlékiratban deb-
receni gyermekkorának és ifj ú-
ságának majdnem két évtizedét 
beszéli el. A meghatározó családi 
kötelékekről, a család eredetének 
kutatásáról, a szülőváros kultu-
rális és történeti hagyományairól 

mint a személyiségét, a nevelődé-
sét formáló együttes hatásokról 
számol be ez a lezáratlanságában 
is sokrétű epizódokban kidolgo-
zott vallomásfüzér. Térey János 
Debrecenben született 1970-ben. 
Legjelentősebb munkája a Paulus 
című verses regény, illetve dráma-
tetralógiája, A Nibelung-lakópark. 
A drámaciklus harmadik részét, 
a Hagen, avagy a gyűlöletbeszéd 
címűt a Krétakör Színház mutatta 
be 2004 októberében a budavá-
ri Sziklakórházban Mundruczó 
Kornél rendezésében. Filmes vál-
lalkozása egy Harcos Bálinttal 
közösen írt verses operalibrettó, 
amelyikhez Tallér Zsófi a írt zenét, 
és Mundruczó fi lmjének szolgált 
szövegkönyvéül (Johanna). Követ-
kező darabja a Papp András társa-
ságában 2006-ban írt Kazamaták 
(budapesti Katona József Színház, 
2006); a legutóbbi pedig az Aszta-
lizene (Radnóti Miklós Színház, 
2007). A Protokoll című verses 
regényének dramatizált változa-
tát ugyancsak a Radnóti Színház 
tűzte műsorára (2012).

Térey János memoárja

 A máramarosszigeti börtön szűk folyosója, apró cellái a kommunista elnyomás emlékét idézik
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