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A Rákosi börtönei című időszaki kiállítás információs anyaga
és a fényképes dokumentáció intézményünk honlapján az alábbi
linken érhető
ehttp://www.emlekpont.hu/kiallitasok/elozo_kiallitasok/elozo_k
iallitasok/rakosi_bortonei.htmll:
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A RÁKOSI BÖRTÖNEI CÍMŰ IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁS SZAKMAI VONATKOZÁSAI,
TAPASZTALATAI, EREDMÉNYESSÉGE

A Rákosi börtönei vándoroltatható kiállítás egyediségét az
adja, hogy az ötvenes évek börtönviszonyait részletesen
bemutató kiállítást korábban nem láthatott a magyar közönség.
A kiállítás a Szegedi Fegyház és Börtöntől kapott eredeti
tárgyakat 18 db molinó kíséretében mutatja be. A molinókon
szereplő információk között nem csak a nagyközönség részére
tartogat újdonságot, hiszen azokon megjelentek az Emlékpont
történészeinek a Szegedi Fegyház és Börtön irattárában
folytatott kutatásaik során fellelt, korábban mások által nem
publikált tartalmak is. Az installáció további különlegessége,
hogy az megeleveníti az 1930-as években, a Csillag börtönben
raboskodó Rákosi Mátyás személyét annak panoptikum bábuján
keresztül.
A kiállítás elsősorban a középiskolás korosztályt szólította
meg,
ugyanakkor
az
általános
iskolások
is
érdeklődve
tekintették meg. A diákok számára világossá vált, hogy az a
demokratikus államberendezkedés, amelyben élnek, korántsem
magától értetődően létezik. Sokan közülük megjegyezték, hogy
szerencsésnek érzik magukat, mert nem a Rákosi korszakban
élnek. A felnőtt korosztályból kikerülő látogatók többsége
szintén
megdöbbenéssel
fogadta
a
kiállítást,
aminek
a
megtekintése Rákosi Mátyás diktatúrájának jobb megismerésre
sarkallja őket. A történelemtanárok felismerték a kiállítás
jelentőségét. A kiállítást sikeresnek tekintjük, mind a
közönségtől, mind a szaktörténészektől kapott visszajelzések
alapján.
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A RÁKOSI BÖRTÖNEI CÍMŰ IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2014. május 15. (csütörtök) 11. 00

Dr.
Kószó
Péter
alpolgármester
a
helyszínen
tartott
sajtótájékoztatón
elmondta:
fontos,
hogy
a
fiatalok
megismerjék azt a kort, a 20. század legsötétebb évit. Az
Emlékpontban nemcsak magát a börtönt ismerheti majd meg a
látogató, hanem azt az emberi gyalázatot, amely Rákosi nevéhez
társult. Az ’50-es évek Magyarországa egy őrültek háza és a
koncentrációs tábor sajátos keveréke volt – idézte Márai
Sándort Árva László. Az Emlékpont igazgatója hozzátette: a
börtönvilág akár ennek a korszaknak a metaforájaként is
felfogható. Vincze Gábor, az Emlékpont történésze elmondta: a
kiállításra került bitófát a Szegedi fegyház és Börtön
bocsátotta a kiállítás rendelkezésére, amelyen utoljára a
hetvenes években történt kivégzés, de eredetiek a felállított
zárka ajtaja, a rabruhák és a priccsek is. Vincze Gábor
hozzátette:
bízik
abban,
hogy
a
kiállítást
megtekintő
fiatalabb generáció az ötvenes évekről valósabb és árnyaltabb
képet fog kapni.

RÁKOSI BÖRTÖNEI
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
2014. május 17. (szombat) 11. 00

2014. május 17-én nyílt meg az Emlékpont új időszaki
kiállítása. Az Emlékpont Galériájában nyíló tárlat bemutatja a
börtönt, ahol maga Rákosi is raboskodott a két háború között,
és az országot, amelyet Rákosi később börtönné tett. A
látogatók előtt feltárulnak az ötvenes évek börtönviszonyai.
Jól jellemzi a korszakot a tény, hogy az akkori börtönőrökkel
szemben a vezetés elvárta, hogy a politikai foglyokat ne csak
őrizzék, gyűlöljék is. A kiállítás installációi bemutatják
nemcsak a börtönök, hanem az internáló táborok világát is, és
a korszakot idéző eredeti, eddig még nem látott kiállítási
tárgyak adnak lehetőséget megismerni az akkori börtönök
valóban zárt világát.
A kiállítást Kónyáné Dr. Kutrucz
Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
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főigazgató-helyettese nyitotta meg. A megnyitón Csontos Péter
művésztanár és Rakonczai Kitti, a Németh László Gimnázium
tanulója közreműködtek. A megjelenteket Árva László, az
Emlékpont szakmai főtanácsadója köszöntötte.

RÁKOSI BÖRTÖNEI
- SZAKMAI KONFERENCIA 2014. június 12. (csütörtök) 11. 00

Az
1950-es
évek
börtöneinek
és
internálótáborainak,
a
mindennapokat átszövő terror és a kommunista diktatúra
erőszakszervezeteinek világát tárták fel a Rákosi börtönei
kiállításhoz kapcsolódó konferencia meghívott előadói.
A
konferenciát
Árva László, az Emlékpont igazgatója nyitotta
meg, aki szerint ennél nagyobb tragédia egy ember életében
elképzelhetetlen. A konferencián hét előadást hallhattak a
téma iránt érdeklődők. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának tagja az internálótáborok 1945-1947 közötti
működéséről tartott előadást. Nagy István, a Szegedi Fegyház
és Börtön hadnagya, a Csillagbörtön történetének kutatója az
1930-as évekbe tekintett vissza, arra az időszakra, amikor
Rákosi
Mátyás
"belülről
élvezte
a
Csillagbörtön
vendégszeretetét". A történeti levéltár korszakra vonatkozó
forrásait és a kutatás módszertani lehetőségeit ismertette
Bikki
István,
az
Állambiztonsági
Szolgálatok
Történeti
Levéltárának főosztályvezetője. A politikai rendőrségről szóló
számos
kötet
szerzője,
Müller
Rolf
a
látható
titkosrendőrségről,
azaz
a
rejtett
és
a
demonstratív
erőszakról
tartott
előadást.
Zinner
Tibor
jogtörténész
referátumában az '56 utáni börtönvilág fénykorát mutatta be.
Az Emlékpont történészei érdekes esettanulmányokon keresztül
érzékeltették az ötvenes évek börtönviszonyait: Mészáros Tamás
a börtönőrök fegyelmi ügyeiből válogatott, Vincze Gábor
előadásában a Csillagban elhunyt Huba Géza esetét tárta a
konferencia hallgatósága elé.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2014. június 21. (szombat) 18 óra
18 óra - RABLÓBÓL PANDÚR
Interaktív foglalkozás kicsiknek és nagyoknak.
19 óra - BÖRTÖNKOSZTOLÓ
Tarhonya, lencsefőzelék, gombóc, kenyér és víz.

4

19 óra - FORRÓ NYOMON
Rendhagyó tárlatvezetés az Emlékpont munkatársai által.
20 óra - ÉJSZAKAI ŐRJÁRAT
Nagy István, a szegedi Csillag munkatársa avat be bennünket a
börtön
kulisszatitkaiba:
titkok
a
cellák
sötét
mindennapjaiból.
21 óra - FORRÓ NYOMON
Rendhagyó tárlatvezetés az Emlékpont munkatársai által.
22 óra - DUTYI - BULI
Koncert és zene a bitófa árnyékában.
23 óra - MESTERSÉGEM A HALÁL
Ki? Kit? Mikor? Miért, mennyiért
kivégzések története.

és

elsősorban

hogyan?

A

Hat órától Rablóból Pandúr című interaktív fogalkozással
indult az éjszaka, amit nagyon élveztek, elsősorban a
gyerekek. Rendőrnek és rabnak is beöltözhettek, sőt, még a
Csillag börtön cellájának másába is bebújhattak egy fotó
erejéig. Hét órától a Börtönkosztoló program keretein belül
krumplistésztát, húsos tarhonyát és lencsefőzeléket lehetett
falatozni. Az Emlékpont történésze, Vincze Gábor az este során
két alkalommal is rendhagyó tárlatvezetést tart Forró nyomon
címmel.
Este
nyolctól
Nagy
István,
a
szegedi
Csillag
munkatársa
avatta
be
az
érdeklődőket
a
börtön
kulisszatitkaiba. Tíztől
Dutyi buli
volt. A tehetséges
fiatalokból álló Dipsteam együttes zenélt. A Csonka Dóra,
Haller Péter, Marjanovic Igor és Horváth András alkotta csapat
minden
tagjának
csörgedezik
zenész
vér.
Nem
csak
feldolgozásokat,
hanem
saját
számokat
is
játszottak.
Tizenegytől
Mesterségem
a
halál
címmel
a
kivégzések
történetéről tartott előadást Mészáros Tamás, az Emlékpont
történésze.
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A RÁKOSI BÖRTÖNEI CÍMŰ IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁS LÁTOGATOTTSÁGI ADATAI
A Rákosi börtönei című időszaki kiállítás látogatottsága
összesen: 2594 fő
ebből diák: 506 fő
ebből felnőtt: 392 fő
ebből nyugdíjas: 106 fő
ebből ingyenes: 1315 fő
ebből Múzeumok Éjszakája belépő: 275 fő

A RÁKOSI BÖRTÖNEI CÍMŰ IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁS SAJTÓMEGJELENÉSEI
1. Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás!
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. május 5.
Rákosi
börtöneiről
nyílik
kiállítás
Emlékpontban.

a

hódmezővásárhelyi

http://promenad.hu/cikk/rakosi-bortoneirol-nyilik-kiallitas-142569

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
2. Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás a hódmezővásárhelyi
Emlékpontban
= SzegedMa - tények és vélemények
2014. május 5.
Az ötvenes évek büntetés-végrehajtási intézeteit, a börtönök
és internálótáborok világát idézi meg az Emlékpont legújabb
kiállítása. A Rákosi börtönei című tárlat számos molinón és
egyedi kiállítási installáción keresztül mutatja be a korszak
börtönviszonyait.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/05/rakosi-bortoneirol-nyilik-kiallitasa-hodmezovasarhelyi-emlekpontban.html

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
3. Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás a hódmezővásárhelyi
Emlékpontban
= Szuperinfó - Hódmezővásárhely
2014. május 5.
Ne csak őrizd, gyűlöld is! Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás
a hódmezővásárhelyi Emlékpontban.
http://www.szuperinfo.hu/hodmezovasarhely/rakosi-bortoneirol-nyilikkiallitas-a-hodmezovasarhelyi-emlekpontban/2544169

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
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4. Bemutatják
Rákosi
börtöneit
az
országban
először
Vásárhelyen!
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. május 7.
Az országban még nem volt olyan kiállítás, mint amely május
17-én nyílik az Emlékpontban – jelentette ki Árva László, az
intézmény vezetője szerdai sajtótájékoztatóján. A kiállítás
címe két értelemben is megvilágítja annak lényegét: egyrészt
bemutatja a börtönt, ahol maga Rákosi is raboskodott, és az
országot, amelyet Rákosi börtönné tett.
http://promenad.hu/cikk/bemutatjak-rakosi-bortoneit-az-orszagban-eloszorvasarhelyen-video-142676

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
5. Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás a hódmezővásárhelyi
Emlékpontban
= Hodmezovasarhely.hu - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
honlapja
2014. május 7.
A Rákosi-diktatúra börtöneiről, internálótáborairól nyílik
kiállítás május közepén a hódmezővásárhelyi Emlékpontban –
jelentette be Árva László, a múzeum szakmai főtanácsadója
szerdán a helyszínen.
http://www.hodmezovasarhely.hu/cikkek/rakosi-bortoneirol-nyilik-kiallitasa-hodmezovasarhelyi-emlekpontban-9249

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
6. Kicentizett cella - bizonytalan sors
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. május 7.
Hónapokat, éveket töltöttek kopár, szűk cellákban a Rákosi
korszak bebörtönözöttjei, bizonytalan mindennapokban és még
bizonytalanabb jövőben. Hogy ezt a nyomasztó légkört ne csak
elképzeljék, hanem a valóságban is megtapasztalják, egy
eredeti méretű rekonstruált cellába is beléphetnek majd a
kiállítás látogatók.
http://www.vasarhelyihirek.hu/kicentizett_cella_-_bizonytalan_sors

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
7. Bárki börtönbe kerülhet Szent Iván éjjelén
= Vásárhely 24
2014. május 7.
A múlt század leggyűlöltebb korszakáról nyílik kiállítás az
Emlékpontban.
http://vasarhely.hir24.hu/vasarhely/2014/05/07/barki-bortonbe-kerulhetszent-ivan-ejjelen/

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
8. Ilyenek voltak Rákosi börtönei
= Inforadio.hu - a hírportál
2014. május 7.
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A Rákosi-diktatúra börtöneiről, internálótáborairól nyílik
kiállítás május közepén a hódmezővásárhelyi Emlékpontban jelentette be Árva László, a múzeum szakmai főtanácsadója
szerdán a helyszínen.
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-635482

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
9. Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás a hódmezővásárhelyi
Emlékpontban
= Havasok.hu - Havasok Riviéra
2014. május 7.
A Rákosi-diktatúra börtöneiről, internálótáborairól nyílik
kiállítás május közepén a hódmezővásárhelyi Emlékpontban.
http://www.havasok.hu/cikk/rakosi-bortoneirol-nyilik-kiallitas-ahodmezovasarhelyi-emlekpontban

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
10. Rákosi börtöneiről nyílik kiállítás
= Ötvenentúl.hu - Egy korosztály találkozóhelye
2014. május 8.
A Rákosi-diktatúra börtöneiről, internálótáborairól nyílik
kiállítás május közepén a hódmezővásárhelyi Emlékpontban –
jelentette be Árva László, a múzeum szakmai főtanácsadója.
http://www.otvenentul.hu/szabadido/84656

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
11. Borzongató tárgyak
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. május 15.
Nem kell nagy empátia, hogy érezzük- az akár meg is érinthető
- eredeti bitófának milyen üzenete van a múltból. Szombattól
az Emlékpontban látható.
http://www.vasarhelyihirek.hu/borzongato_targyak

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
12. Rákosi börtöneiről rendeztek kiállítást Hódmezővásárhelyen
= MTI
2014. május 15.
A szegedi Csillagbörtönből származó bútorokkal berendezett
cellabelső és a hetvenes években még használt bitófa is
látható a hódmezővásárhelyi Emlékpontban a Rákosi-diktatúra
börtöneit, internálótáborait bemutató kiállításon, amelyet
szombattól láthat a közönség.
Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
13. Rákosi
= Híradó.hu
2014. május
A szegedi
cellabelső
látható a

börtöneiről rendeztek kiállítást Hódmezővásárhelyen
15.
Csillagbörtönből származó bútorokkal berendezett
és a hetvenes években még használt bitófa is
hódmezővásárhelyi Emlékpontban a Rákosi-diktatúra
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börtöneit, internálótáborait
szombattól láthat a közönség.

bemutató

kiállításon,

amelyet

http://www.hirado.hu/2014/05/15/rakosi-bortoneirol-rendeztek-kiallitasthodmezovasarhelyen

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
14. A Rákosi rendszer börtönvilágáról rántja le a leplet az
Emlékpont szombaton nyíló kiállítása
= Vásárhelyi Televízió
2014. május 16.
A szegedi Csillagbörtönnek azt a bitófáját is megtekinthetik
az érdeklődők az Emlékpontban, amelyen az 50-es években, de
még a 70-es években is történtek kivégzések. Ám ez csupán az
egyik érdekessége annak a szombaton nyíló kiállításnak, amely
a Rákosi rendszer börtönvilágáról rántja le a leplet.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=179

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
15. Hogy ilyen többé soha ne legyen!
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. május 17.
Elmerengő
idős
embereket,
a
látványon
elgondolkodó
középkorúakat,
megrendült
fiatalokat
örökített
meg
a
Vásárhelyi Hírek fotósa. Megnyílt a Rákosi-korszak börtöneit
bemutató kiállítás.
http://www.vasarhelyihirek.hu/hogy_ilyen_tobbe_soha_ne_legyen

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
16. Börtön volt az egész ország - megnyitották az Emlékpont
kiállítását!
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. május 17.
Szombat délelőtt az Emlékpontban Kónyáné dr. Kutrucz Katalin,
az
Állambiztonsági
Szolgálatok
Történeti
Levéltárának
főigazgató-helyettese
nyitotta
meg
a
Rákosi
börtönei
kiállítást. Mint elmondta, a legfontosabb, hogy a fiatalok
megismerjék az ötvenes évek valós viszonyait, hogy ezek a
bűnök újra ne ismétlődhessenek meg.
http://promenad.hu/cikk/borton-volt-az-egesz-orszag-megnyitottak-azemlekpont-kiallitasat-143048

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
17. Megnyílt a Rákosi börtönei című kiállítás az Emlékpont
Galériájában
= Vásárhelyi Televízió
2014. május 20.
Az
érdeklődők
nemcsak
az
ötvenes
évek
börtöneinek
és
internálótáborainak világába kaphatnak betekintést, hanem azt
a zárkát is láthatják, ahol maga Rákosi Mátyás 1930-tól
raboskodott.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=190

Címke: Emlékpont, Rákosi börtönei
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A RÁKOSI BÖRTÖNEI CÍMŰ IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
Rákosi börtönei időszaki kiállítás installációja:

Sajtótájékoztató:

10

Kiállításmegnyitó:

Rákosi börtönei – szakmai konferencia:
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Múzeumok éjszakája:
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