
Kultúra2020. június 25.
csütörtök12

Kiállítás II. Rákóczi Ferenc erdélyi 
fejedelemmé választásának emlékére 

Pro patria et libertate – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejede-
lemmé választásának emlékére 1704–2019 címmel nyílt 
kiállítás a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. A budapesti 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállításának keddi meg-
nyitóján Tóth László főkonzul, Tamás Sándor, a Kovászna 
Megyei Tanács elnöke, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti 
Múzeum igazgatója, valamint Szebeni Zsuzsanna, a Balas-
si Intézet sepsiszentgyörgyi fi ókjának vezetője köszöntötte 
a résztvevőket. Háromszék számára kiemelt jelentőséggel 
bír a tárlat Rákóczi Ferenc hűséges krónikása, a rokokó 
szellemiségű literátor íródeák, a zágoni születésű Mikes 
Kelemen miatt is. A kiállítás tablóin látható a fejedelem 
életének, pályafutásának, illetve a szabadságharc esemé-
nyeinek összefoglalása, annak bemutatása, hogy miként 
illeszkedtek bele a magyarországi történések az Euró-
pában dúló háborúk sorozatába, hogy a szabadságharc 
nem pusztán elszigetelt helyi konfl iktus volt, hanem mind 
Keleten, mind Nyugaton rendelkezett kapcsolatokkal.
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Közönség előtt mutatták be 
Papp Annamária történész, 
újságíró Megsebzett Kolozsvár 
című kötetét a kincses városbeli 
Vallásszabadság Háza rendez-
vényén. A várost ért 1944. június 
2-i amerikai légitámadásról és 
annak következményeiről szóló 
kötet Szabó Dénes néhai fényké-
pész korabeli megrázó fotóival 
látott napvilágot. 

 » KISS JUDIT

E lkezdődtek a kincses városbeli 
Vallásszabadság Háza szabad-
téri rendezvényei: kedden este 

mutatták be Papp Annamária törté-
nész, újságíró Megsebzett Kolozsvár 
című, a várost ért 1944. június 2-i 
amerikai légitámadásról és annak 
következményeiről szóló kötetét. 
A rendezvényen, amelyet online is 
közvetítettek, a szerzőn kívül Gaal 
György történész, a kötet előszavá-
nak szerzője, valamint a könyvben 
látható archív képek gyűjtésében 
és digitalizálásában közreműködő 
Rohonyi D. Iván fotós is részt vett. 
A beszélgetést Benkő Levente törté-
nész moderálta, a kötetből részlete-
ket Laczkó Vass Róbert színművész 
olvasott fel. Gaal György elmondta, 
Papp Annamária új kötetének nagy a 
jelentősége a város történetének fel-
dolgozása szempontjából, és reméli, 
a történész folytatni fogja ezt a mun-
kát. A megrázó visszaemlékezéseket 
is tartalmazó, az Exit Kiadó gondozá-
sában megjelent kötet a néhai Szabó 
Dénes fotósnak a bombázás utáni 
napokat dokumentáló fényképeivel 
látott napvilágot. Papp Annamária 
korábban a Krónikának elmondta, a 
túlélők emlékeinek rögzítése mellett 
megpróbálta áttekinteni az elérhető 
levéltári forrásokat, dokumentumo-
kat, fényképeket, hiszen mindezeket 
rögzíteni kell. Az új könyv – amelyet 
eredetileg a tragikus események 75. 
évfordulóján terveztek megjelentet-
ni – tulajdonképpen folytatása Papp 
Annamária korábbi kötetének: 2014-
ben látott napvilágot a néhai Aszta-

los Lajos helytörténésszel közösen 
összeállított, Kolozsvár bombázása 
– 1944. június 2. című könyv. Abban 
a szövegen, a túlélők emlékezésein 
volt a hangsúly, a mostani könyvben 
viszont a képek dominálnak. Gaal 
György azt mondta, Papp Annamá-
riára és férjére, Benkő Leventére 
vár, hogy feltárják Kolozsvárnak a 
második világháborút megelőző kor-
szakát is. Benkő Levente javaslatára 
a könyvbemutatón egyperces néma 
csenddel adózott a közönség az 1944. 
június 2-i bombázás áldozatai, Szabó 
Dénes és Asztalos Lajos emlékének.

A páncélszekrényben lapuló 
fényképalbum
A Megsebzett Kolozsvár születéséről 
a szerző elmondta, az első könyv be-
mutatóján tudta meg Bálint Benczédi 
Ferenc unitárius püspöktől, hogy lé-
tezik Szabó Dénes fotógyűjteménye. 
„Elhatároztam, hogy a föld fenekéből 
is előkerítem az albumot. Viszontag-
ságos út volt, Maksai Ádám építész 
segített nekem. Aztán kiderült, hogy 
a Kelemen Lajos Műemlékvédő Tár-
saság páncélszekrényében volt elhe-
lyezve a fotóalbum. Egyébként már az 
első kötetnél éreztük, hogy lesz foly-
tatás, hiszen túlélők jelezték, hogy 
vannak emlékek, adatok, amiket köz-
kinccsé kell tennünk” – mondta Papp 
Annamária. Hozzátette, hálás, hogy a 
bombázás túlélői bizalommal fordul-
tak hozzá, hogy hajlandók voltak be-
szélni a szörnyű emlékekről a nagy-
közönség előtt is. Rohonyi D. Iván 
úgy fogalmazott, Szabó Dénes képei 
technikai szempontból kiválóak, 
„olyanok, mintha most jöttek volna 
elő a hívóból, ha ide kitennénk, azt 
lehetne hinni, hogy most készültek”. 
Benkő Levente kérésére Lönhárt Ta-
más egyetemi adjunktus, történész 
európai kontextusba helyezve ma-
gyarázta el, hogyan és miért történt 
Kolozsvár bombázása. Az események 
tragikumát azzal az adattal is alátá-
masztotta, hogy a kincses városban 
reggel 9 óra 5 perckor szólaltak meg 
a szirénák, a lakosoknak mindössze 
10 percük volt fedezékbe vonulni, 
hiszen a város terültén 9.15-kor kez-
dődtek a becsapódások. A repülők 
Besztercétől visszafordultak, és visz-

szatérve megint megszórták a várost 
– mutatott rá a történész.

Aki egykor a bombákat szórta
Furu Árpád építész Benkő Levente 
kérdésére elmondta, az ő családját 
is érintette a támadás. Mint kifejtet-
te, fura fi ntora volt a sorsnak az az 
epizód, amikor idegenvezetőként a 
2000-es évek elején amerikai cso-
portot kalauzolt. „A Bukarestbe ér-
kező vendégek közt volt egy mogorva 
öregúr, aki mindenáron azt akarta, 
hogy ablak mellett foglalhasson he-
lyet. Ploiești mellett elhaladva meg-
szólalt: azért jött el erre az útra, hogy 
láthassa a földről a tájat, amelyet an-
nak idején a levegőből látott, hiszen 
egyike volt azoknak, akik Ploiești-re 
szórták a bombákat. Én pedig azt 
mondtam: az én családom egyike volt 
azoknak a családoknak, amelyekre 
a bombákat szórták” – mondta Furu 
Árpád. Az eseményen Klein András, 
Szabó Dénes egykori „inasa” beszélt 
a fényképészről. Mint mondta, Szabó 
Dénes különleges ember volt, olyan 
egyéniség, aki akárkivel le tudott ülni 
beszélgetni, falusi gazdákkal, akadé-
mikusokkal egyaránt.

A helyi lakosság 
megfélemlítése volt a cél
Papp Annamária a Krónikának ko-
rábban kifejtette, mivel a második 

BEMUTATTÁK PAPP ANNAMÁRIA TÖRTÉNÉSZ MEGSEBZETT KOLOZSVÁR CÍMŰ, AZ 1944-ES AMERIKAI LÉGITÁMADÁSRÓL SZÓLÓ KÖNYVÉT 

A kolozsvári tragikus nap közkinccsé tett emlékei

Rohonyi D. Iván, Papp Annamária, Gaal György és Benkő Levente a kötetbemutatón 
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bécsi döntés nyomán Magyaror-
szághoz visszakerült Észak-Erdély 
területén nemigen voltak hadásza-
ti szempontból jelentős célpon-
tok, a szövetséges légierő több-
nyire csak akkor bombázta ezt a 
területet, amikor azt az európai 
hadszíntéren valamilyen más, je-
lentősebb hadművelet indokolttá 
tette. Az 1944. június 2-i amerikai 
légitámadás valójában a szövetsé-
gesek 1944. június 6-ai normandiai 
partraszállásával függött össze, így 
próbálták ugyanis megakadályoz-
ni Németország és szövetségesei 
csapatainak esetleges átcsoporto-
sítását a keleti frontról nyugatra. 
Ugyanakkor a hadászati, stratégiai 
elgondolások mellett a másik cél a 
helyi lakosság megfélemlítése és 
megtörése volt. A Kolozsvárt is sú-
lyosan érintő, úgynevezett Frantic 
Joe I. légi hadműveletet tulajdon-
képpen az első közös, amerikai–
szovjet összehangolt hadi cselek-
ménynek tekintik a történészek. A 
bombák több száz ártatlan polgár 
életét oltották ki, férfi akét, asszo-
nyokét és gyermekekét. Az áldoza-
tok és a sebesültek számát ponto-
san a mai napig nem lehet tudni, 
sokak holtteste soha nem került 
elő, illetve évtizedek múltán is ta-
láltak emberi csontokat az építke-
zések alkalmával.

 » „Elhatá-
roztam, hogy a 
föld fenekéből 
is előkerítem az 
albumot. Viszon-
tagságos út volt, 
Maksai Ádám 
építész segített 
nekem. Aztán 
kiderült, hogy a 
Kelemen Lajos 
Műemlékvédő 
Társaság pán-
célszekrényében 
volt elhelyezve a 
fotóalbum. Egyéb-
ként már az első 
kötetnél éreztük, 
hogy lesz folyta-
tás, hiszen túlélők 
jelezték, hogy 
vannak emlékek, 
adatok, amiket 
közkinccsé kell 
tennünk”




