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BESZÉLGETÉS PAPP ANNAMÁRIA ÚJSÁGÍRÓVAL, TÖRTÉNÉSSZEL

Az ’56-os meghurcoltakban nincs bosszúvágy
A mindennapi újságírói munka 
mellett Papp Annamária a közel-
múlt történéseit kutatja. Nemrég 
mutatták be Benkő Leventével 
és Vig Emesével közösen írt Er-
délyi srácok című kötetét, amely 
az 1956-os forradalom erdélyi 
eseményeinek résztvevőiről 
nyújt átfogó képet.
→ NÁNÓ CSABA

 Az újságíró mindenhez ért egy ki-
csit – mondják. Te viszont a közelmúlt 
történelmének kutatásában mélyed-
tél el. Honnan ez az érdeklődés?

A gyermekkorba vezethető vissza 
a történelem iránti érdeklődésem. A 
nyári vakációkat gyakran töltöttem 
anyai nagyszüleimnél a Marosvásár-
helytől alig tizenöt kilométerre fekvő 
Székelyiklandon. Nagyapám, néhai 
Filep Sándor sokat mesélt háborús él-
ményeiről, a szovjet fogságban eltöl-
tött éveiről. A második világháború-
ban honvédként szolgált, katonaként 
esett fogságba. Mélyen a tudatomba 
vésődött, hogy e történetek rendkí-
vül izgalmasak voltak. Akkor még 
nem értettem, hogy nagyapám hang-
ja időnként miért csuklik el, és miért 
erednek el a könnyei. Gyermekfejjel 
azt hittem, az egész csak mese, mert 
sokszor az előadott történetek any-
nyira hihetetlennek tűntek. Később 
döbbentem rá, hogy minden, amit 
mesélt, színtiszta valóság volt. Azt is 
megértettem, hogy közben miért pe-
regtek a könnyei. Ez az élmény mind-
végig bennem lappangott, s csupán 
egy szikra kellett ahhoz, hogy megfe-
lelő időben a felszínre törjön.

Mi volt e szikra?
Miután 1994-ben sikeresen érettsé-

giztem a Kolozsvári Református Kollé-
giumban, bejutottam a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem újságírói szaká-
ra. Rögtön bekopogtam a Szabadság 
című napilap szerkesztőségébe, hogy 
szakmát akarok tanulni, és munkát 
kértem. Egyik alkalommal elküldtek 
Tordára, ahol néhai Pataky Józsefnek, 
a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bi-
zottság alapítójának a kezdeménye-
zésére kopjafát avattak a második 
világháború áldozatainak emlékére. 
Akkor még olyan volt a politikai köz-
hangulat, hogy nem kerülhetett fel az 
emlékműre az 1944 őszén a városba 
bevonuló szovjet és román erők által 
ártatlanul elhurcolt több száz magyar 
civil neve. Az eseményre több túlélő 
is eljött, akiknek megrázó története 
mélyen megérintett, hiszen rendkívü-
li dolog volt túlélni a sztálini lágerek, 
kényszermunkatáborok poklát. Ez volt 
a szikra, amely a felszínre hozta a gyer-
mekkori emlékeket, és arra ösztönzött, 
keressem meg ezeket az embereket, s 
rögzítsem mindazokat a szörnyűsége-
ket, amiken keresztülmentek. Az inter-
júalanyok között voltak olyanok, akik 
katonaként estek szovjet vagy ameri-
kai és angol fogságba, és voltak, akiket 
civilként hurcoltak el. De előkerültek 
naplók, feljegyzések, levelek, tárgyi 
emlékek is, amelyeket menteni próbál-
tam. A beszélgetések túlnyomó része 
sorozatban jelent meg a Szabadság 
napilap hasábjain. Ebből írtam meg 

államvizsga-dolgozatomat is, amely 
2002-ben kötetben is napvilágot látott 
Szögesdrót címmel. A téma kutatását 
mai napig folytatjuk férjemmel, Benkő 
Leventével, akivel Magyar fogolysors a 
második világháborúban címmel kö-
zös, kétkötetes munkát is megjelentet-
tük 2007-ben. 2014-ben Asztalos Lajos 
helytörténésszel adtunk ki egy kötetet 
Kolozsvár bombázásáról. Közben sike-
rült elvégeznem a történelem szakot 
is, amely újabb támpontokat nyújtott 
számomra.

Van közvetlen érintettséged az 
1956-os eseményekkel kapcsolatban?

Legelőször az iskolában kerültem 
kapcsolatba az 1956-os történésekkel. 
A református kollégiumban tanárom 
volt Péter Miklós református lelkész, 
akinek egyik fő „bűne” az volt, hogy 
az elesett pesti srácok emlékére meg-
vásárolt tíz méter gyászszalagot, amit 
kis darabkákra vágva kitűztek kabát-
jukra. Miklós bácsi egyháztörténetet 
tanított nekünk, óráin többször mesélt 
1956-ról, és elmondta a szamosújvári 
börtönben írt verseit. Akkor még nem 
értettem igazán, miről próbál beszélni, 
de tény, hogy a verssorok mély nyo-
mot hagytak bennem. Később oszla-
ni kezdett a homály, s újságíróként 
kötelességemnek éreztem rögzíteni e 
történéseket is. A kötet ötlete Benkő 
Leventétől származik, aki több köny-
vet is írt 1956 erdélyi vonatkozásairól. 
Az Erdélyi srácokban huszonkét emlé-
kezés szerepel, a Levente és az általam 
gyűjtött anyagok több év munkájá-
nak termései. Tévés kolléganőnk, Vig 
Emese 2006-ban forgatott dokumen-
tumfi lmet Benkő Levente szakmai irá-
nyításával, ő az ekkor készült interjúk 
szerkesztett változatával gazdagította 
a kötetet. Elsősorban annak az ismer-
tetése volt a célunk, hogy az erdélyi 
srácok, 1956 főszereplői miként élték 
át az eseményeket. Reméljük, a könyv-
nek lesz folytatása…

Az 1956-os erdélyi események meny-
nyire vannak feltárva?

Ahhoz képest, hogy nem is olyan 
rég 1956 tabutémának számított, az 
utóbbi években számos hiánypótló 

kötet, tanulmány, valamint dokumen-
tumfi lm jelent meg az erdélyi törté-
nésekről. De mindez természetesen 
nem elég, rengeteg még a feltárnivaló 
munka. A személyes vallomásokon kí-
vül is bőségesen van még kutatnivaló 
a levéltárakban, így például az állami 
levéltárak megyei kirendeltségein és 
a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó 
Országos Tanács archívumában is.

Az egykori szemtanúkat mennyire 
nehéz felkutatni, szóra bírni?

E téren nem ütköztem akadályok-
ba. Sok esetben a túlélők ajánlották 
fi gyelmembe egyik vagy másik sors-
társukat. Egyesek könnyen megnyíl-
tak: azzal, hogy elmesélték a velük 
történteket, mintha megszabadultak 
volna egy óriási, nyomasztó lelki te-
hertől. Ám voltak, akiket csak hosszas 
győzködés után sikerült szóra bírni. 
Az alanyok közül már sokan nem él-
nek, az idő pedig ellenünk dolgozik. 
Igyekezni kell tehát, hogy mentsük, 
ami még menthető.  Azért is fontos 
ez, mert például az 1956 kapcsán 
született levéltári források valóság-
tartalma gyakran köszönőviszonyban 
sincs az igazsággal. A kihallgatások, 
gyakran kínvallatások során rögzí-
tett jegyzőkönyvek tartalma mindig 
úgy alakult, hogy az terhelő legyen 
a letartóztatottakra, ezért a szekusok 
előszeretettel toldták meg képtelen-
ségekkel a kihallgatottaktól kicsikart 
vallomásokat.

Mennyire befolyásolta a résztvevők 
életét a meghurcoltatás? Maradt-e 
bennük keserűség vagy bosszúvágy?

A beszélgetésekből egyértelműen 
kiderül: mindnyájuk életét alaposan 
megpecsételték a börtönévek, a kény-
szermunkatáborok. Akik egyszer túl-
élték azokat a szörnyűségeket, meg-
aláztatásokat, amelyeknek alávetették 
őket, és végül hazakerültek, már sem 
fi zikailag, sem lelkileg nem lehettek 
ugyanazok a személyek, mint a letar-
tóztatásuk előtt. Gondoljunk például 
azokra az alig 14–15 éves középisko-
lás fi úkra, erdélyi srácokra, akiket 
kiszakítottak családjuk köréből, az 
iskolapadokból, és súlyos börtönéve-

ket vetettek ki rájuk. Ráadásul a poli-
tikai rendőrség a szabadulásuk után is 
megfi gyelte őket, és folyamatosan aka-
dályozni próbálták érvényesülésüket. 
De a sok megpróbáltatás ellenére nem 
bántak meg semmit abból, amit cse-
lekedtek. Mint vallják, csak azt tették, 
amit akkor és ott a helyzet, a lelkiisme-
retük és nemzetük érdeke megkívánt 
tőlük. És lelkükben a legkisebb nyoma 
sincs az esetleges bosszúvágynak… 
Mert ezek az emberek annál sokkal 
tisztábbak, gerincesebbek és nagyob-
bak, semhogy lealacsonyodjanak egy-
kori meghurcolóik, kínzóik szintjére.

A romániai magyar közösség életé-
re mennyire hatott ki az események 
utáni megtorlás?

A forradalmat követő megtorlás 
üzenete egyértelmű volt. Alig tíz évvel 
a párizsi békeszerződés után a románi-
ai magyarságot fi gyelmeztetni kellett: 
eddig és ne tovább. E következtetést 
egyébként a kötetben szereplő emléke-
zések is alátámasztják.

Milyen nyomokat hagytak benned a 
beszélgetések, a tények feltárása?

Számomra minden túlélővel való 
beszélgetés külön élmény volt. Hálá-
val tartozom nekik azért, hogy meg-
tiszteltek bizalmukkal, s elmond-
ták meghurcoltatásuk történetét. 
Ugyanakkor rengeteget tanultam 
tőlük. Amikor nehezebb pillanataim 
vannak, gyakran eszembe jutnak, és 
rögtön megszégyellem magam, mert 
rájövök: nekem/nekünk valójában 
jó dolgunk van, mégis folyamatosan 
találunk okot a panaszra.

Nemrég egy 1990 után született 
egyetemistával beszélgettem, aki be-
vallotta, számára nemhogy ’56, de 
már a ’89-es események sem jelente-
nek sokat, nem is tud ezekről semmit. 
Neked mi a tapasztalatod ezzel kap-
csolatban?

Egészen bizonyosan létezik olyan 
társadalmi réteg, amelyet saját ma-
gán, az ő jólétén és érvényesülésén 
kívül nem érdekel egyéb. De találkoz-
tam olyan személyekkel, fi atalokkal 
is, akiket igenis foglalkoztatnak a 
múlt történései. Több alkalommal is 
elmentünk iskolákba, ahol meséltünk 
nekik a második világháborús fogság-
ról. Túlélőket is meghívtunk ezekre 
az eseményekre. Harcterekről, láge-
rekből hazahozott tárgyakat, például 
katonasisakot, csajkákat, kulacsokat, 
emléktárgyakat is megmutattunk ne-
kik. Mindezt nagyon élvezték, hiszen 
számukra így vált kézzel foghatóvá, 
tapinthatóvá a történelem. Ugyanígy 
Benkő Levente többször tartott előa-
dást középiskolásoknak az ötvenha-
tos történésekről is. Sok függ attól, 
hogy a fi atal milyen nevelésben része-
sül, illetve az iskolákban hogyan ok-
tatják a történelmet. Gyakran elhang-
zik: minek foglalkozzunk a múlttal, 
mert a jelen és a jövő a fontos. Ez így is 
van, de ugyanakkor jól tudjuk: ahhoz, 
hogy megértsük a jelent, és tovább 
tudjunk lépni a jövő felé, előbb meg 
kell ismernünk a múltat, hagyomá-
nyainkat és kultúránkat. Úgy vélem, 
ebből kell kiindulnunk, és ezt kell tu-
datosítanunk mindenkiben. Akkor ta-
lán sokan másképp fogják majd látni 
a dolgokat.

→ Ahhoz képest, 
hogy nem is olyan 
rég 1956 tabuté-
mának számított, 
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mány, valamint 
dokumentumfi lm 
jelent meg az 
erdélyi történé-
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természetesen 
nem elég, renge-
teg még a feltár-
nivaló munka. A 
személyes vallo-
másokon kívül is 
bőségesen van 
még kutatnivaló a 
levéltárakban, így 
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