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A Duna-deltába elhurcoltak előtt tisztelegtek a Maros megyei Mezőfelén

Emlékhely ötvenhatosoknak
A székely és a magyar sza-

badság napja alkalmából 

a Maros megyei Mezőfele 

emléket állított a Duna-

delta munkatáborait meg-

járt, ártatlanul elítélt há-

rom falubeli szülöttjének.

Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő, Ka-
csó Tibor – összesen negyven 
év börtönbüntetésre ítélt há-

rom mezőfelei férfi, akinek egy éle-
ten át szülőhelye, bátorsága, szenve-
dése helyszíne, a kommunista dikta-
túra által megpecsételt sorsa és hite 
volt közös. Vasárnap óta a református 
parókia udvarán felállított emlékmű 
is összeköti hármukat. 

Szőcs Zoltán marosvásárhelyi 
képzőművész fába faragott és ho-
mokkőre állított alkotása, a pelikán 
kettős jelentőséggel bír: egyrészt a 
református vallás jelképeként szol-
gál, másrészt a fogolytábor helyszí-
ne, a Duna-delta egyik legszebb ma-
darára utal. A magyarországi 1956-os 
forradalom után mindhárom fér-
fi megjárta a poklok poklát: a hata-
lom mondvacsinált bűnök miatt bör-
tönbe vetette, majd a Tulcea megyei 
Peripravára deportálta őket.

Az ünnepi istentiszteleten szolgá-
ló nyugalmazott esperes, Ötvös Jó-

zsef felesége, Emese hatéves gyer-
mek volt, amikor megismerte a mun-
katáborból szabaduló apját. Kacsó Ti-
borra eredetileg huszonöt éves fogság 
várt. „Apósom mesélte, hogy amikor 
kimondták az ítéletet, és bevonultak a 
börtönbe, sorstársaival megállapítot-
ták, Erdélyben nincs olyan ember, aki 
kibírna negyed évszázadot a románi-
ai börtönökben. És akkor elkezdtek 
visszafelé számolni: rájöttek, hogy az 
eltelt huszonöt év alatt három rend-
szerváltás is volt, ezért remélték, 
hogy a következő huszonötben is lesz 
legalább három. Ezek közül az egyik 
csak kiszabadítja őket. Ez adott ne-
kik reményt” – idézte fel a szószékről 
az ötvenes–hatvanas évekbeli szo-
morú történetet Ötvös József, aki az 
apósával való beszélgetésekből ha-
mar kihámozta, hogy Peripraván a 
legnagyobb érték a hit volt – azt még 
a kommunisták sem tudták elvenni. 
Szintén a hit, remény, bajtársi össze-
fogás fontosságáról beszélt Percze 
László, Magyarország csíkszeredai 
konzulja és Vass Levente, Maros me-
gyei parlamenti képviselő.

Az emlékállítás kezdeményező-
jének, Ábrám Zoltán marosvásár-
helyi egyetemi tanárnak a nagyap-
ja raboskodott a Duna-csatorná-
nál. Mint megjegyezte, a sors iróni-
ája, hogy Ábrám Sámuellel és politi-
kai fogolytársaival ugyanott vágatták 
a napi három köbméter nádat, ahon-
nan húsz-harminc évvel később a 
mezőfelei gyékényesek szerezték be 
a kézműves portékáikhoz szükséges 

nyersanyagukat. Az unoka Az igaz-
ság szabaddá tesz címmel könyvet 
írt az alkalomra, és a mai Peripravát 
bemutató fényképeit is kiállította a 
templom portikusában.

A szobor leleplezésén jelen volt 
Gráma János is, a Volt Politikai Fog-
lyok Szövetségének titkára, akit 
húszévesen ítéltek nyolc esztendő 
börtönbüntetésre. Ebből majdnem 
négyet töltött a deltai fogolytáborban. 
Ábrám, Fülpösi és Kacsó közül utóbbi 
kettőt Peripráván ismerte meg. „Na-
ponta halt meg valaki közülünk. Ak-
kor vettük észre, amikor azon kaptuk 
magunkat, hogy valaki hiányzik kö-
zülünk. Egyszer este, sötétben kerül-
tem zárkába – mesélte lapunknak a 
ma hetvenkilencedik esztendejét ta-
posó férfi. – Mielőtt rám zárta volna 
az ajtót, az őr figyelmeztetett, hogy 
nem vagyok egyedül, még van ott va-
laki. A sötétben megszólítottam, de 
nem válaszolt. Mellé feküdtem. Csak 
reggel vettem észre, hogy egy halot-
tal aludtam. Én viszont éreztem, tud-
tam, hittem, hogy élve fogok hazatér-
ni. Megtanultam, hogy minden eső 
után szivárvány ragyog fel az égen, 
és egyszer minden rossz véget ér. So-
kan hitetlenül haltak meg közülünk, 
de aki hitt Istenben, és bízott benne, 
kiszabadult.” Ötvös József megfogal-
mazása szerint vasárnap igazságté-
tel született, mivel a felavatott emlék-
mű is azt sugallja: mégiscsak nekik 
volt igazuk. 

Szucher ervin

Hiánypótló kiadványt mutattak be 
tegnap Budapesten Erdély jogtörté-
nete címmel, amely a magyar igaz-
ságügyi minisztérium támogatásával 
a kolozsvári Forum Iuris kiadásában 
jelent meg. Az MTI tájékoztatása sze-
rint a minisztérium már évek óta szo-
rosan együttműködik a jogi karok-
kal, köztük a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem jogi karával 
is, ennek eredménye ez a több mint 
félezer oldalas, az erdélyi jogi alko-
tás történetét bemutató kötet, amely 
17 szerző és 9 lektor munkája. A kiad-
vány az ókortól napjainkig dolgozza 
fel a terület jogtörténetét, önálló feje-
zetek foglalkoznak többek között Da-
cia római provinciával, a népvándor-
lás és az államalapítás előtti időszak-
kal, a középkori Magyar Királyság-

gal, a török hódítás után önállósuló 
fejedelemséggel, az 1690-től a Habs-
burg Birodalom, majd az 1867-től az 
Osztrák–Magyar Monarchia része-
ként továbbélő Erdéllyel, továbbá az 
1918-tól Románia részévé vált terü-
lettel, egészen az 1990-es rendszer-
váltás utáni időszakig.

Trócsányi László igazságügyi mi-
niszter a kötet bemutatóján hang-
súlyozta, Erdély jogtörténete a ma-
gyar identitás része, az alkotmányos 
identitáshoz hozzátartozik a múlt ér-
tékeinek megbecsülése, és ha szük-
séges, újrafelfedezése. Mezey Barna 
egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem jogtörténeti tanszé-
kének vezetője, a kötet egyik szer-
zője azt emelte ki, hogy ebben a té-
mában ilyen átfogó munka még nem 

született. Veress Emőd egyetemi ta-
nár, a kötet szerkesztője és társszer-
zője, a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem jogtudományi inté-
zetének igazgatója az elvégzett mun-
káról szólva azt mondta: immár van 
egy nagy összefoglaló kép, amelyből 
az is látszik, mi hiányzik. A munkát 
folytatni kell.

Az Erdély jogtörténete című kö-
tetet Kolozsváron is bemutatják a 
Bocskai-ház Óváry termében márci-
us 16-án 17 órától. A rendezvényt Ka-
tó Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke nyitja meg, a kö-
tetet dr. Egyed Ákos, az MTA külső 
tagja és dr. Fábián Gyula egyetemi 
docens ismerteti.

GyerGyai cSaba

Elhalálozás

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad,
Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van. (Szent Ágoston)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, testvér, nagymama, anyós, rokon, barát és jó szomszéd,

Bokor Mózesné
szül. Kelemen Éva

életének 78., házasságának 56. évében, 2018. március 9-én, hirtelen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. március 13-án, kedden 13 órakor helyezzük örök 

nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család – Csíkszereda

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett,

átölelt és mondta: gyere haza.” /
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
Amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, 
rokon, szomszéd és barát,

Miklós Ildikó

életének 65. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség után, váratlanul eltávozott közülünk.

„Életünknek egén fénylő csillag voltál,
Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál.

Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
pótolhatatlan lesz a te drága lényed.”

Drága halottunktól 2018. március 14-én, délután 3 órakor veszünk végső búcsút 
a bethlenfalvi temető ravatalozójában, a római katolikus egyház szertartása szerint.

Emlékét szívünkben örökké őrízzük! Részvétnyilvánítást a szertartás előtt egy órával 
fogadnak hozzátartozói. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Téged elfeledni soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.

Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, nagybácsi, rokon és jó szomszéd,

Ferencz Gyula
nyugalmazott tanító

életének 83., házasságának 58. évében, 2018. március 11-én csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2018. március 14-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplo-
cai ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával,de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. Szopos Jolán
szül. Pál

életének 81., özvegységének 26. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség után, 
2018. március 12-én, a halottak szentségével ellátva, visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó 

útjára 2018. március 14-én, szerdán 15 órakor kísérjük a csíkszeredai állomás melletti 
katolikus temetőbe. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. A gyászoló család

Új kiadványt mutattak be Erdély jogtörténetéről

Emlékközpontot rendeznek be a szé-
kely határőrök tiszteletére a felújítás 
alatt álló csíkszépvízi Dájbukát-féle 
házban, amelyben a rendszerváltás 
előtt öregotthon működött. Ferencz 
Tibor polgármester lapcsaládunk-
nak elmondta, a székelyek a Keleti-
Kárpátok tövében mintegy ezer éven 
át védték a határt, s az önkormány-
zat az elmúlt évben úgy döntött, tisz-
teletükre emlékközpontot hoznak 
létre a Hargita megyei településen. 
Bár az emlékközpont megnyitását 
az év végére tervezték, erre „külön-
böző kisebb akadályok miatt” vár-
hatóan jövő tavasszal kerülhet sor 
– tudtuk meg az elöljárótól. 

A cél érdekében az említett épü-
let felújítási munkálataihoz már az 
elmúlt év elején hozzáfogtak, s jövő 
hónap elejére elkészül az a történel-
mi szakkiadvány is, amely a székely 
határőrök szerepét mutatja be az Ár-
pád-kortól 1944-ig. 

Mint megtudtuk, az épületen 
szükséges szerkezeti munkálato-
kat elvégezték, megtörtént a falak 
kijavítása, meszelése, a nyílászá-
rók korszerűsítése, továbbá kialakí-
tották a villany- és fűtésrendszert, a 

kért technikai megoldásokat elérhe-
tővé tették. Az utolsó simítások mel-
lett már csak a muzeológusok eset-
leges kéréseinek megvalósítása van 
hátra. A kétszintes épületben lé-
vő termek – amelyekben a székely 
határőrök ezer évét hat korszak-
ban mutatják majd be – tartalom-
mal való megtöltése is elkezdődött 
már. Hiszen az annak alapját képe-
ző történelmi szakkiadványt rövide-
sen kiadják, várhatóan április elejé-
től mutathatják be az érdeklődők-
nek. A kiadványban olyan történel-
mi dokumentumok is napvilágot lát-
nak, amelyek mindeddig nem voltak 
elérhetők – mondta a községvezető. 
Ferencz Tibor megjegyezte, a Nagy 
József szerkesztésében megjelenő 
könyv remélhetőleg hiánypótló lesz, 
hiszen az elmúlt ezer esztendő ha-
tárvédő tevékenységét mutatja be a 
keleti és déli határon.

Az épület feljavítására 300 ezer 
lejt költöttek saját költségvetésük-
ből, a könyv kiadására a Bethlen Gá-
bor Alaphoz nyújtottak be sikeres 
pályázatot. 

Kömény Kamilla

Szépvízi emlékközpont
a székely határőröknek

A fogság jelképe. Szőcs Zoltán képzőművész alkotása, a pelikán a fogolytábor helyszínére utal 
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