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 » BALOGH LEVENTE

A bukaresti kormány által biztosí-
tott forrásokból újíttatná fel a Bi-

har megyei önkormányzat az egykori 
nagyváradi pénzügyi palotát, amelyet 
az irgalmas rend építtetett, és koráb-
ban vissza is kapta a római katolikus 
egyház, ám a megyei önkormányzat 
egy bírósági per során megszerezte. 
Pásztor Sándor, a megyei önkormány-
zat elnöke kedden délután közölte, 
hogy már be is nyújtották a pályázatot 
a művelődési minisztériumhoz a ko-
rábban járóbeteg-rendelőként is mű-
ködő, a pereskedés során viszont el-
képesztő mértékben leromlott állagú, 
a belváros szégyenfoltjává vált palo-
ta, valamint az egykori Zöldfa fogadó 
épületének rehabilitálására – ebben 
működik a megyei önkormányzat alá-
rendeltségében működő Árkádia báb-
színház. A két épületet a 2018/76-os 

kormányrendelet nyomán létrehozott 
kulturális beruházási program kere-
tében újíttatnák fel, amelynek fi nan-
szírozására a művelődési tárcának 4,5 
milliárd lej áll a rendelkezésére a 2019 
és 2026 közötti időszakban. A prog-
ram részeként fi nanszírozható egyes 
műemlékek, valamint művelődési in-
tézmények – könyvtárak, múzeumok, 
koncerttermek – felújítása is. Pásztor 
szerint  a pénzügyi palota felújítása 
21,6, a Zöldfa fogadóé pedig 10,3 millió 

lejbe kerül, ekkora összegre pályáztak 
a művelődési tárcánál. A pénzügyi pa-
lota sohasem szolgált kulturális intéz-
ményként, és a megyei önkormányzat 
a jövőben is elsősorban közigazgatási 
intézményként kívánja használni a 
katolikusoktól elperelt ingatlant: ide 
költöztetnék át az önkormányzat intéz-
ményeit. Ugyanakkor – hogy kulturális 
jelleget is kölcsönözzenek az épületnek 
– az első emeleten egy, a megye törté-
netét bemutató múzeumot is berendez-

nének. A római katolikus egyház szá-
mos kedvező bírósági ítélet után 2016 
decemberében veszítette el az irgalmas 
rend által épített, az Osztrák–Magyar 
Monarchia pénzügyminisztériumának 
bérbe adott palotát. Ezt ugyan 2012-ben 
visszaszolgáltatták az egyháznak, de 
a megyei tanács a bérleti szerződésre 
hivatkozva megtámadta a restitúciós bi-
zottság határozatát, szerintük ez azt bi-
zonyítja, hogy az épület a magyar állam 
tulajdona volt, és a trianoni döntéssel 
a román állam csak átvette. A palotát a 
piteşti-i táblabíróság alapfokon ismét 
a katolikusoknak ítélte, ám a legfel-
sőbb bíróság jogerős ítéletében már 
megfosztotta a katolikus egyházat tu-
lajdonától. Böcskei László nagyváradi 
megyés püspök korábban a Króniká-
nak elmondta, a strasbourgi Emberi 
Jogok Európai Bíróságán fellebbezik 
meg a jogerős bírósági döntést, illetve 
itthon is új pert indítanak az ügyben.

Kormánypénzből újíttatnák fel a katolikusoktól elperelt váradi palotát

 » A pénzügyi 
palota sohasem 
szolgált kulturális 
intézményként, 
és a megyei ön-
kormányzat a jö-
vőben is elsősor-
ban közigazgatási 
intézményként 
kívánja használni 
a katolikusoktól 
elperelt ingatlant.

 » Ma már a 
letűnt helyszínen 
minden régről 
megmaradt kő, 
csont vagy fém-
darab elpusz-
títhatatlan és 
kitörölhetetlen 
üzenet hordozó-
ja. Az egyház- és 
emberellenes 
kommunista 
diktatúra ide 
száműzött politi-
kai elítéltjeinek 
állít emléket.

Az egykori kommunista kény-
szermunkatáborról, a peripravai 
lágerről készült fotókiállításával, 
könyvvel és kiselőadással lépett 
a közönség elé Ábrám Zoltán, a 
marosvásárhelyi orvosi egye-
tem professzora. Munkájával 
a Duna-delta hírhedt lágerébe 
száműzött ártatlanul elítéltek-
nek próbált emléket állítani.

 » SZUCHER ERVIN

Többek között börtönt és kényszer-
munkatábort megjárt nagyapja 
emléke előtt rója le a kegyeletet 

egy rendhagyó marosvásárhelyi fo-
tókiállítással Ábrám Zoltán (portrén-
kon), aki ugyanakkor a szülőföldről, 
annak környékéről, az Érmellékről, 
egész Erdélyből és azon túlról való 56-
os sorstársakról is megemlékezik. Az 
orvosi egyetem professzora a kom-
munizmus áldozatai, a szabadság-
vágyat hordozók előtt hajt fejet, mint 
például Páskándi Géza, Csiha Kál-
mán, Mózes Árpád, Fülöp G. Dénes, 
Kacsó Tibor, Dávid Gyula, Fülpösi 
Jenő, Gráma János, vagy éppenség-
gel Ábrám Sámuel és sokan mások. 

Az egyetemi tanárként és kutatóként 
dolgozó amatőr fotográfus korábban 
könyvet is írt az embertelen korszak-
ról, amelybe ötvenöt évvel ezelőtt be-
leszületett.

A Duna-deltában, az Ukrajná-
val határos Chilia-ág mentén fekvő 
Periprava az ország egyik legnehe-
zebben megközelíthető falva. A Du-

na-deltai Gulagként is emlegetett 
egykori láger helyszínére Erdélyből 
sokkal bonyolultabb és időigénye-
sebb eljutni, mint Európa bármelyik 
fővárosába. Autóval, komppal, hajó-
val közelíthető meg. A falu határától 
három kilométerre működött a dik-
tatórikus kommunista rendszer leg-
hírhedtebb kényszermunkatábora, 
amely az ötvenes-hatvanas években 
élte „aranykorát”. Ekkor szinte kizá-
rólag politikai elítélteket hoztak ide, 
ahol elszigeteltségüket és emberte-
len munkakövetelményeiket csak 
tetézték a már-már elviselhetetlen 
életkörülmények és a börtönveze-
tés által táplált kegyetlenkedés, ami 
„a kor szellemének” az elvárásait is 
önkényesen túlhaladta. A becslések 
szerint volt olyan időszak, amikor 
háromezer elítéltet is összezsúfoltak 
a munkatáborban.

A Marx József Fotóklub várbeli ter-
mében kiállított fotók némelyikéről 
visszaköszön a négycsillagos szállo-
dává alakított egykori parancsnok-
sági épület, az, ahol a több mint száz 
ember haláláért felelős, nemrég el-
hunyt Ion Ficior is ténykedett. A fog-
lyok széllel bélelt laktanyáiból ma 
már csak eltakarítatlan romok ma-
radtak, mint ahogy a sírok többsége 
is kereszt nélkül árválkodik. A láger 
felszámolása óta Peripraván mintha 
megállt volna az idő; olyanok Ábrám 
Zoltán képei, mintha valamikor köz-
vetlenül a munkatábor felszámolása 
után fotózta volna. Az óhitű ortodox, 
de ma már jobbára románul beszélő 
lipovánok falvában a náddal fala-
zott, kertvégi illemhelynek még aj-
taja sincs, a mobiltelefonokon csak a 
Duna túlsó partjáról érkező ukrán jel 
fogható be, a benzint jobbára csak fe-
ketén lehet beszerezni, a bankkártya 
pedig a luxushotelben is ismeretlen 
fi zetési eszköznek számít. A faluban 
alig van egy pár autó, utca még annyi 
se. A rabok által emelt töltés az egyet-
len hely, ahol, ha nehézkesen is, de 
közlekedni lehet, a helyiek jobbkor-
mányos, Angliából hozott, mindmáig 
beíratlan régi terepjáró járgányokat 

használnak erre a célra. Komolyabb 
egészségügyi gond esetén viszont 
nem a távoli községközpontba vagy 
a többórás hajózásra lévő Tulceára, 
hanem a szemközti ukrán kórházba 
rohannak a határőrök megértő bele-
egyezésével.

Az elnéptelenedő falu egyetlen ér-
telmiségijének a hatvanegy eszten-
dős tanító, a legnagyobb esemény-
nek pedig a hajó érkezése számít 
– mesélte a tragikomikus bemutató-
ján egybegyűlteknek Ábrám Zoltán, 
aki „mint papgyerek és -unoka” úgy 
gondolta, valamit tennie kell a per-
ipravai népirtás emlékének megőr-
zése érdekében. „Periprava az olyan 
szomorú helyek közé sorolható, 
mint Barcaföldvár vagy Recsk, még-
is nagyon keveset beszélünk róla. 
Sajnos egyetlen felirat sem jelzi, 
hogy valamikor ezrek sorsa és élete 
pecsételődött ott meg. Ma már a le-
tűnt helyszínen minden régről meg-
maradt kő, csont vagy fémdarab 
elpusztíthatatlan és kitörölhetetlen 
üzenet hordozója. Az egyház- és em-
berellenes kommunista diktatúra 
ide száműzött politikai elítéltjeinek 
állít emléket” – fejtette ki Ábrám, 
akinek alkalma adódott találkoz-
ni és megismerkedni az egyik volt 

ÁBRÁM ZOLTÁN KEGYELETŐRZŐ PERIPRAVAI KÉPEIBŐL NYÍLT FOTÓTÁRLAT MAROSVÁSÁRHELYEN

Időutazás a Duna-deltai Gulag helyszínére

börtönőr fi ával is – a megbékélés 
jegyében még egy sört is fi zetett a 
néhai pribék fi ának.

A tárlatnyitón jelen volt Gráma 
János egykori politikai fogoly, aki 
1401 napot raboskodott. Peripraván 
nádat vágott, a Duna-csatorna épí-
tésén, gátak és töltések emelésén, 
sáncok lecsapolásán dolgozott. 
Amikor a sors úgy hozta, társa el-
hantolásán is részt vett. Amint la-
punknak elmondta, a képek láttán 
vegyes érzelmek keringenek benne, 
de legfőképpen annak örül, hogy a 
Fennvaló adott hitet, erőt és egész-
séget túlélni a borzalmakat.

„Periprava egy örökösen szí-
vemben, lelkemben, agyamban 
élő falu. Az emlékezetből felszínre 
hozott »feledhetetlen« múltjával, 
a személyesen megtapasztalt jelen 
sajátos életképeivel és a gyökeres 
átalakulásban levő jövő cseppnyi 
biztatásával. A reménység éltetésé-
hez én magam is hozzájárulok az-
által, hogy hírhedt munkatáborát 
romjaiban is örökké magába zárja 
az emlékezet” – írja Ábrám Zoltán 
Az igazság szabaddá tesz című 
könyvében. Ezek a gondolatok és 
érzések tekintenek vissza a Szű-
csök bástyája ódon falairól.

Ismét építőteleppé változik Várad belvárosa

Tavasszal ismét építőteleppé változik Nagyvárad belvárosa: a Szent László 
tér felújítása után elkezdődik a Körös jobb partján található másik „főtér”, a 
Bémer (Ferdinánd) tér rehabilitálása is. A téren – amelynek egyik legemblema-
tikusabb épülete a Szigligeti Színház – előbb a közműhálózatot cserélik ki, 
majd a Szent László térhez hasonlóan nagy részét térkövekkel burkolják le, 
jelentősen megnövelve a gyalogosfelületeket. Ugyancsak tavasszal kezdik ki-
alakítani a Sebes-Körös jobb partján, a városháza mellett az új sétálóövezetet.

Olyanok Ábrám Zoltán képei, mintha valamikor közvetlenül a munkatábor felszámolása után fotózott volna
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