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Gyarmati Béla
Az erzsébetvárosi Lukácsok és Zalatna (3. rész)

Szépanyám és kiterjedt rokonsága 
Zalatnán szenvedte meg a 165 évvel ez-
előtti, máig gyászos emlékezetű napokat. 
Zalatna hosszú múltra visszatekintő bá-
nyászati központként1 a XIX. század ele-
jén mintegy 3500 lakosú kisváros volt, 
nagyjából 55% román és 35% magyar 
polgárral. A városban működő bányakapi-
tányság, harmincad- hivatal, a bányák és a 
kohómű sok embert foglalkoztattak – egy 
részüket ma talán köztisztviselőnek mon-
danánk. (Ez a későbbiek szempontjából 
igen fontos!) A város akkori gazdagságá-
ról és lakosságának sokszínűségéről ta-
núskodik, hogy már külön temploma volt 
a római katolikusoknak, a reformátusok-
nak, a lutheránusoknak, a legnagyobb lé-
lekszámú görögkeletieknek pedig kettő 
is! Bár a város gazdag volt, de az egyes 
emberek nem feltétlenül (és akkoriban a 
gazdagsággal nem volt szokás hivalkod-
ni), ezért a kincstári alkalmazottak jellem-
zően a kékfestő-ipar által készített kék vá-
szonruhát hordtak. (E jellemző kék viselet 
1848 őszén sokaknak a halálát jelentette!)

Bár az erzsébetvárosi Lukácsok törté-
netét egyes családágakon mától nagyjá-
ból az 1600-as évekig mintegy 12 nemze-
dékre terjedően ismerni véljük – ha nem 
is mindig szívünk szerinti részletesség-
gel –, de a minket érdeklő Lu ká csoknak 
Zalatnára történt átköltözéséről sajnos, 
nincs közvetlen adatunk, dátumunk. 1766-
ban az erzsébetvárosi templom alapkő-le-
tételének kapcsán még említették a később 
Zalatnán élt fiak atyjának, Lukács Jakab-

1 Bányavárosi kiváltságait Nagy Lajostól, 
1357-ből bírta.

nak és nagybátyjuknak, Lukács Tódornak 
a nevét, de már sem az 1780-ban a Má-
ria Terézia halála alkalmából rendezett 
közadakozás névsorában, sem a torony-
gömbben 1783-ban elhelyezett emlékirat-
ban nem szerepel senki a családból, ami 
társadalmi elismertségük, vagyonosságuk 
és vallásosságuk ismeretében csak azzal 
magyarázható, hogy már máshol éltek. Az 
bizonyos, hogy Lukáts Lukács Erzsébet 
nevű leánya 1811-ben már Zalatnán szüle-
tett, de nem kizárt, hogy ő már nem az első 
Zalatnán született Lukács-gyermek volt. 

Érdekes a Lukácsok Zalatnára történt 
telepedésének üzenete: mivel nyilvánva-
lóan ismerték a Zalatna térségében mind-
untalan fel-fellobbanó társadalmi zavar-
gásokat (Hora-Kloska felkelését, Varga 
Katalin ügyét), a Zalatnára költözés azt 
mutatja, hogy a Lukácsok a XVIII.—XIX. 
század fordulóján biztonságosnak érezték 
az aranybányák környékét. (A népek tava-
szának forradalmi eseményeit, és annak 
tragikus mellékhatásait persze más sem 
láthatta előre.) Nagyon valószínű, hogy a 
Lukácsok szóban forgó ágának Zalatnára 
telepedése annak a következménye, hogy 
a nemességet szerzett Lukács Jakab uno-
kái közül  Lukács szépapám és Simon Tó-
dor (Lukács Béla édesapja) is a postames-
ter—bányavállalkozói karrier lehetőségét 
választották.2

Az erzsébetvárosi Lukácsok közül leg-
alább hárman telepedtek Zalatnára, csalá-

2 A bányavállalkozói tevékenység sokszor igé-
nyelt az egyénileg biztosíthatónál nagyobb tő-
két, aminek előteremtésére kézenfekvő volt a 
közeli rokonság által biztosított támogatás.

dostól, „életvitel szerűen”: Lukáts Lukács, 
Lukács Antal és Lukács Simon Tódor.

Lukács Antalról csak annyit tudunk, 
hogy Schafkovits-lányt vett feleségül. („A 
Péter Pál tőszomszéd ságába eső botesi 
„Jakab és Anna” bányászat eredete nem 
vihető fel a rómaiakig. Ezt l805-ben nyi-
totta a Schafkovits család”.)3 Szépapám 
másik testvére, Simon Tódor, 1848-ban 
a zalatnai postamester tisztét töltötte be. 
A postamesteri állás hatósági szerep-
kört is jelentett, hiszen egyik alapfelada-
ta volt az állami küldemények haladékta-
lan továbbjutásának biztosítása, ugyanak-
kor a kapcsolódó nagy és biztos vendég-
forgalom révén igen szép jövedelmet biz-
tosító foglalkozás volt. (Postamester volt 
Erzsébetvárosban Lukáts Lukács is, majd 
Zalatnán Lukács testvére, Simon Tódor, 
illetve az ő halála után Lukáts Lukács fia, 
János is – hogy egy későbbi Lukács An-
talról ne is beszéljünk!) Simon postames-
teri állása tehát a Lukácsok közt nem volt 
egyedi eset. Ráadásul a verespataki Szent 
Kereszt bányatársulat 1845-ös alapításá-
nak jegyzőkönyvében ott látjuk Lukács 
Th(eodor) Simon nevét is, jeléül annak, 
hogy Lukács Simon is az aranybányászat-
ba fektette fölös tőkéjét. (Az adminisztrá-
ció akkor is lassan működött: mi re a bá-
nyatársulatot bejegyezték, Simon és csa-
ládja már évek óta halott volt…)

A legidősebb ismert Zalatnára telepe-
dett Lukáts Lukács a saját leszármazot-
tainak emlékezetében hol erzsébetvárosi 
postamesterként, hol zalatnai aranybánya-

3 Valószínű, hogy ezen unokák közé tartozott 
az a Lukács Antal (1798–1858) is, akinek sír-
ját a zalatnai katolikus temető őrzi. A sírfel-
irat azonban a családi emlékezetben megőrzöt-
től eltérő nevű feleségről szól, és egyelőre nem 
tudjuk a viszonyokat pontosítani...

tulajdonosként őrződött meg. E kettősség 
onnét eredhet, hogy már régen Zalatnán, 
a környékbeli aranybányákból élve még 
mindig azt diktálta foglalkozásként gyer-
mekei keresztelésekor az anyakönyvbe, 
hogy: „erzsébetvárosi postamester és ta-
nácsos”. 

Lukáts Lukácsnak munkájánál fogva 
szoros kapcsolata volt a bányakapitány-
sággal, a kohóművel, a kincstári urada-
lommal és az erdőgazdasággal is. Lukáts 
Lukács Zalatna ismert és köztiszteletben 
álló lakosa volt, nemzetiségre való tekin-
tet nélkül mindenkivel egyaránt szívélyes 
volt. Több esetben kérték fel keresztszülő-
nek, illetve esküvői tanúnak is, saját gyer-
mekei keresztszülői közt pedig magyarok 
mellett egyaránt előfordult német hivatal-
nok és bukaresti román kereskedő is.

Az örményeknek Zalatnán nem volt sa-
ját gyülekezetük,4 ezért a Zalatnán élő 
Lukácsok a római katolikus templomba 
jártak, keresztelési-házassági- és temetési 
bejegyzéseiket a római katolikus plébánia 
anyakönyvei őrzik.5 Lukács Simonék lak-
helye6 a bányakapitánysággal majdnem 
szemközt állott, míg Lukács Lukácséké a 
főút keleti oldalán, kicsit Gyulafehérvár 
felé állott. (Míg az előbbi ma is áll, sőt, 
éppen újjászületni látszik, addig a másikat 
az 1970-es évek táján elbontották.)
4 Az örmények a népszámlálási adatokban nem 
szerepelnek külön nemzetiségként, mert vala-
mennyien magyarnak vallották magukat. Kü-
lönféle zalatnai névsorokban a bizonyosan ör-
mény nevek aránya mintegy 10%-ra tehető, 
és bár ez nagyon bizonytalan becslés, de jobb 
nincs.
5 Ma Gyulafehérvárott kutathatók.
6 A Lukács-kastélyként ismert épület a ’48—
49-es események időpontjában sokkal kisebb, 
a mainak alig harmada nagyságú volt.
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A gazdag Lukácsok természetesen a vá-
ros társadalmi életéből is kivették a részü-
ket, tehát a tragikus zalatnai napokat e közös-
ség tagjaként ők is súlyosan megszenvedték. 
Simonék tragédiája – az egyetlen túlélő és 
később híressé váló családtag, Lukács Béla 
kapcsán – közismert, de a mi Lukácsaink kö-
zül nem csak ők pusztultak el Preszákánál: 
Lukáts Lukács veje is ott halt meg.

Zalatna szörnyű napjai azonban az 1848. 
október végi eseményekkel messze nem ér-
tek véget! Egy ideig a pusztításba belefáradt 
román felkelők szállták meg a várost. Ebben 
az időben (’48 késő ősze és ’49 tavasza közt) 
esett meg az a valós történet, amit megőrzött 
a zalatnai Lukácsok családi emlékezete.7 
Röviden összefoglalva: a Zalatnán időző ro-
mán csapatok vezére, Avram Janku tribunus 
beleszeretett volna a gazdag örmény, Lukáts 
Lukács eladósorban lévő, különösen szép 
lányába, Rózába, és feleségül akarta vol-
na venni. Rózának – színleg elfogadva az 
ajánlatot, de valójában magát halálra szán-
va – sikerült haladékot és családja számára 
védelmet kieszközölnie. A várost fosztoga-
tó bandák ellen Janku védőrséget állíttatott 
„menyasszonya” családjának háza elé, Róza 
viszont ennek fedezetében – élete kockáz-
tatásával – több üldözött magyar nemesnek 
adott menedéket. A ´48 októberi vérengzést 
okozó román szabadcsapatokat hamarosan 
kiűzték a magyar honvédek, aminek révén 
Róza megmenekült ígéretének beváltásától. 
Az üldözöttek megsegítését később Ferenc 
József rendjellel és egy „briliánssal kirakott 
melltűvel” hálálta volna meg (amit azonban 

7 A történetet Róza egyik unokája, Nuridsán 
Lajos saját kezüleg vetette papírra, ez jelent 
meg – sajnálatosan a közzétevő Hetessyné 
Géczy Judit (Nuridsán  Lajos unokája) nevé-
nek megjelölése nélkül – a Füzetek egy koráb-
bi számában

– Róza halála után – „vissza kellett adni”). A 
történet szép kerek, azonban a valóság még 
érdekesebb!

A ’48 októberi zalatnai mészárlásban a 
Lukácsokat szörnyű veszteségek érték: meg-
halt Simon, a zalatnai postamester, és a fe-
lesége, Teréz asszony, valamint hat gyerme-
kük8, házuk pedig rablók és tűzvész marta-
lékaként a puszta falakig elpusztult. Meg-
özvegyült Lukáts Lukács Anna lánya (fér-
jezett Adorján Györgyné) is, aki 1843-ban 
ment férjhez, és akinek férje, Adorján 
György, kincstári alkalmazottként szintén 
Preszákánál pusztult el, hátrahagyva ifjú hit-
vesét és három kicsinyüket.

1848-ban Lukáts Lukácsék zalatnai házát 
elkerülte mind a fosztogatás, mind a gyújto-
gatás. A közhiedelemmel ellentétben Janku 
nem vett részt az őszi vérengzésben, csak a 
vérengzés után pár nappal ért a városba és 
amíg ott tartózkodott, viszonylagos békesség 
volt. Ez volt az az időszak, amire a Nahlik-
jelentés azt mondja, hogy „a városban ma-
radt nem-románok lassanként és nagy szám-
ban9 behúzódtak Lukáts Lukács házába, ahol 
akkor Peter Dobra10 is leggyakrabban tartóz-
kodott. Lukáts Lukács mindenkit vendégsze-
retően befogadott, nekik ott, különösen Róza 
lányának… bátor, eréllyes fellépése követ-
keztében életmentő védelmet adott s külö-
nösen Marillai Ignác ellenőr neki köszön-
heti az életét.” Lukáts Róza rejtegette-segí-
8 Ismeretes, hogy Lukács Simon családjából 
egyedül Béla menekült meg, akinek ugyan a 
megmeneküléséről többféle legenda maradt 
fenn, de ezekben közös a kisded román dajká-
jának életmentő szerepe!
9 A talán némileg túlzó családi legenda szerint 
mintegy hetvenen!
10 Szinte bizonyos, hogy a családi szájhagyo-
mány a kevésbé ismert Dobra Pétert cserélte 
össze Avram Jankuval.

tette azokat, akinek az élete veszélyben for-
gott, miközben a vérengző martalócok egyik 
fő felbujtója (nem Janku, hanem Petre Dob-
ra!) gyakran járt a házban! (Tán a csinos Ró-
zának is ő próbált udvarolni.) Zalatna román 
fegyveres megszállása alatt Lukátsék meg-
próbálták csillapítani a vérengzést, Róza pe-
dig valóban életét kockáztatva mentette a – 
dolgok természeténél fogva elsősorban ma-
gyar11 – üldözötteket.

1849 tavaszára Lukátsék már azt hitték, 
túl vannak a veszedelmeken! Zalatnán még 
mindig száznál jóval több elpusztult lakóház 
és középület kormos romjai éktelenkedtek: 
nem csak a fosztogatók által gyűlölt magya-
rok, illetve a „kékruhás” hivatali alkalmazot-
tak lakóházai, hanem a bányakapitányság 
épülete, a kincstári kohóművek, de az ösz-
szes templom is. A közvetlen életveszély egy 
időre elmúlni látszott, de ez csak rövid szünet 
volt a tragédia felvonásai közt!

Májusban Abrudbányán a magyar hon-
védek elfogták és kivégezték a zalatnai 
vérengzésért elsősorban felelős Petre 
Dobrát.12 Júniusban egy század magyar 
honvéd és 20 huszár ütött rajta a Zalatnán 
vásározó, túlnyomóan román parasztokon 
– Zalatnáról való menekülésre késztetve a 
megszálló román fegyvereseket. A magyar 
katonák 43 embert elfogtak, akik közül – az 
őszi eseményekben való részvétel vádjával 
– 19 férfit kivégeztek. (Magyar honvédek 
román parasztokat...) Ennek hatására, miu-

11 Jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a magyarokkal 
együttműködő románok élete is veszélyben 
forgott: e napokban elég volt, ha egy román 
mészárost megvádoltak azzal, hogy magya-
rokat is kiszolgálta, és máris halálra üldözték!
12 Petre/Petru Dobra, azaz Dobra Péter ro-
mán ügyvéd, a kincstári írnokként működött 
Zalatnán és aktívan szította a magyarellenes 
indulatokat. Ma szobra áll Zalatnán...

tán az erdélyi harcok miatt a magyar kato-
naság ismét elhagyta Zalatnát, július else-
jén a Bucsumon lakó zalatnai bányászok is-
mét tömegesen Zalatna ellen vonultak. Ez 
alkalommal már nem kímélték Lukáts Luk-
ács házát sem: kifosztották, felgyújtották 
és a családfőt feleségével és két, vele lakó 
lányával13 együtt, kivégzésre hurcolták! 
(Tán kitudódott a menekültek rejtegetése?) 
Avram Janku ekkor sem volt a közelben. A 
golyó általi kivégzést a családfővel kezd-
ték. Az első lövés szerencsére nem sebez-
te halálra Lukátsot (csupán a csípőjébe ka-
pott egy golyót, aminek a sebét utóbb sze-
rencsésen kiheverte), mert a zajra előkerü-
lő Axente tribunus megmentette a családot. 
(E napokban elég lehetett, ha valamelyik 
hangadó azt kiáltotta – románul! –: „Azt 
ne bántsátok, ő a mi emberünk!”) A csalá-
di emlékezet gyógyító feledése nem őrizte 
meg Lukáts Lukács szépapám ’49 nyarán 
megesett tragédiáját: vagyonának-házának 
elvesztését, egészségének megrokkanását. 
Az elpusztított kohóművek miatt a bányá-
szat is visszaesett.  

A szabadságharc bukása után a régi 
világ soha nem tért vissza, de a megma-
radt Lukácsok többsége Zalatnán foly-
tatta életét.14

13 A Nahlik-jelentés itt kivételesen téved, mert 
gy sógornőt említ, akinek „a férje Preszákán 
maradt a mártír-téren”, de valójában Lukáts 
Lukács Anna nevű lányáról, az immár özvegy 
Adorján Györgynéről volt szó!
14 Hogy a zalatnai vérengzés mennyire nem 
etnikai alapú volt, azt több dolog is kezdettől 
nyilvánvalóan mutatta. Az üldözöttek menté-
sében-rejtegetésében tisztességes románok is 
kockáztatták az életüket, és az őrjöngés elmúl-
tával a meggyötört túlélő magyarok tovább él-
tek a még inkább román többségű Zalatnán, így 
a sokat szenvedett Lukács család több tagja is!
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Simonék házát helyreállítot-
ták, majd később az egyetlen 
túlélő gyermek, Lukács Béla 
– már sikeres miniszterként – 
átépítette, kibővítette15. A bá-
nyák művelése és a kohók üze-
me évekig szünetelt, de amikor 
kezdett helyreállni a működés, 
akkor az öregedő, de tovább-
ra is Zalatnán élő Lukáts Lu-
kács helyét már Dávid nevű fia 
vette át a bányavezetésben16. 
Szintén Zalatnán élte le éle-
tét Lukáts Lukács férjes lánya, 
Lukács Anna (özvegy Adorján Györgyné), 
félárva gyerekeivel (ő is a zalatnai temető-
ben nyugszik).

Lukáts Lukács legfiatalabb lánya (Róza 
ükanyám) 1850 nyarán férjhez ment egy 
Galíciából áthelyezett lengyel származá-
sú hivatalnokhoz. Az esküvő időpontjá-
ban a zalatnai római katolikus templom 
még nem volt helyreállítva, így Bodnár 
plébános úr a bányakapitányság ideigle-
nesen befedett épületében eskette a fiata-
lokat. Az ifjú pár a férj munkakörével ösz-
szefüggésben Gyulafehérvárra költözött, 
de a feleség családjával tartották a kapcso-
latot. Amikor 1850 őszén megkezdődött a 
zalatnai szörnyűségek hivatalos kivizsgá-

15 Érdekes elgondolni, hogy mi történt vol-
na, ha Lukács Béla nem hal meg oly tragiku-
san: tán öreg napjaira hazatért volna a kibőví-
tett „szülői ház”-ba. Minden esetre öröm látni, 
hogy 2012-ben megkezdődött Zalatna múltja 
eme gyönyörű emlékének a felújítása… 
16 Dávid öregségére a fia, László (a későbbi 
miniszterelnök) a győri jogi egyetemi kated-
rát odahagyva tért haza, hogy a bányavezetést 
átvegye atyjától. László mindaddig igazgatta 
a bányákat, amíg kibontakozó politikai tevé-
kenysége ezt megengedte.

lása, szépanyámnak is eskü 
alatt kellett vallomást tennie 
az átélt eseményekről. (Az ő 
embermentő tevékenységé-
ről mások tettek hiteles tanú-
ságot.)

Pár évvel később nagy 
volt a meglepetés, amikor hi-
vatalos levelet kézbesített a 
posta: Lukács Rózát (férje-
zett Vójzikofszkát, helye-
sen Woyciechowskát) a ’48 
őszi események alatt tanúsí-
tott embermentő tevékenysé-

géért Őfelsége az általa 1850-ben alapított 
Ferenc József érdemérem arany fokozatával 
kegyeskedett kitüntetni17. Az Uralkodó sze-
mélyes jóindulatának kitüntető jeleként az 
érdemérmet „brilliánsokkal kirakott bros-
sal”, saját kezűleg tűzte fel Róza ükanyám 
keblére18. Lukács Róza a kitüntetést halá-
láig büszkén hordta, a róla készült fényké-
peken jól látható. (De csak a kitüntetés, a 
brilliánsokkal kirakott tű nem!)

A kitüntetést is ábrázoló olajportréját 
feltehetően egy fénykép alapján készítet-

17 A megbékéltetésre törekvő Uralkodó Avram 
Jankut is ki akarta tüntetni a koronás Arany Ér-
demkereszttel, azonban a csalódott, megkesere-
dett és végül elborult elméjű Janku éles császárel-
lenes kirohanásai és tettlegességei miatt végülis a 
kitüntetés elmaradt.
18 A kitüntetések protokollja szerint a kitüntetett 
halála esetén a kitüntetést vissza kellett volna szol-
gáltatni, míg az uralkodó személyes kegyét kife-
jező emléktárgyat a kitüntetett örökösei mindig is 
megtarthatták. Ezzel szemben Róza halála után a 
rendjel megmaradt (máig!), a briliáns-tűt viszont 
már nagyanyám se látta. A családi legenda szerint 
azt vissza kellett adni, valószínűbb azonban, hogy 
az utódok – tán az I. világháború alatti-utáni – ín-
séges időkben a brilleket pénzzé tették...

ték, így fordulhatott elő, hogy 
a Ferencz-József érdemérem 
helyett holmi sosemvolt kitün-
tetést föstött a művész.19

Róza súlyos betegség (ge-
rincsorvadás) következtében 
alig 47 évesen hunyt el. Nyolc 
gyermek maradt utána, akik-
nek a többsége már Trianon 
előtt ugyanúgy áttelepült Bu-
dapestre, mint a közeli rokon 
Lukács Béla is.

Az ország szétszakadása 
után a rokoni kapcsolatok is 
elsorvadtak, és bár Magyar-
országon Rózának ma nagyjából félszáz 

19 Érdekes, hogy Lukács Rózáról két, hasonló 
portré maradt fenn, feltehetően két leszárma-
zott is így kívánta megőrizni bátor elődje em-
lékezetét. A másik portré helyesen ábrázolja a 
kitüntetést.

leszármazottja él, de „odaát” 
eddig senkit se találtam, aki 
rokonnak lenne mondható.

Zalatnát illetően jó lenne, 
ha a mai magyarok és romá-
nok nem egymás20 egykori – 
mára már jóvátehetetlen – hi-
báit és bűneit méricskélnék, 
vagy az érte való felelősségen 
vitatkoznának, hanem arra tö-
rekednének, hogy minél job-
ban megértsék elődeik csele-
kedeteinek mozgatórugóit és 
minél épebben megőrizzék 
közös örökségüket! Mert Er-

délyben a múltja azoknak is közös, akinek 
a jelene ma talán nem az...

20 Sajnos, voltak „magyar vérengzések is”, 
amikre nem szoktunk emlékezni, és még ha 
ezek csak reakciók voltak a románokéira, ak-
kor sincs okunk büszkének lenni rájuk.

Szent Khoszrov imája s megemlékezések
Emlékezzél meg, Uram, és irgalmazz, és légy kegyes 
az elhunytak iránt, adj nekik nyugalmat és világos-
ságot, sorold be őket szentjeid közé mennyei orszá-
godba és tedd őket méltóvá irgalmasságodra!

Ismételten elénk kerül az elhunytakért való imádság 
kérdése. Hitünk szerint imáinkkal kérlelhetjük Istent s 
remélhetjük az eredményességet: elhunytjainknak az 
üdvösséget. Ugyanis Istené az ítélet halálunk után, s et-
től függ odaáti sorsuk. Mindannyian vágyódunk a szen-
teknek társaivá lenni, de ezt csak Isten kegyelmével és 
irgalmával kaphatjuk meg. Tudjuk, Ő mindenkit üdvö-
zíteni akar, de ebben közre kell működnünk!

Dr. Sasvári László
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