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Gyarmati Béla 
Örmény arcképek (3. rész) 

– Lukács Róza és Woyciechowski József
Az örmény arcképekkel egykori örmény 

elődeim közül némelyeknek máig fenn-
maradt arcképét – rendszerint olajportré-
ját – mutatom be az Olvasónak. Mindenkit 
arra bíztatok, hogy az elődeiről fennmaradt 
képeket becsülje meg és kezelje szeretettel, 
mert ezeknek az érzelmi értéke pótolhatat-
lan. A sort Lukács Róza és Woyciechowsky 
József portréjával folytatjuk.

Az ábrázolt személyek
Lukács Róza és Józef Woyciechowski 

(azaz Woyciechowski József) feleség és 
férj voltak, és bár József – tudtunkkal – nem 
örmény származású volt, de Róza ükanyám 
szerető férjeként arcképeik mindig egymás 
mellett függtek, ezért itt is együtt tárgyaljuk 
őket, illetve képeiket.

Lukács Róza a Zalatnán élt gazdag örmény 
kereskedő, pénzváltó, postamester és bánya-
vállalkozó Lukáts Lukácsnak és Begidsán 
Katalinnak a leánya és (a máshol ismerte-
tett portréjú) Lukács Dávidnak egyik húga, 
1829-ben Zalatnán született, az ottani római 
katolikus plébánián keresztelték. Az 1848–
’49-es események idején igen szép és mű-
velt1 lány volt, aki a rászorultak érdekében 
kész volt életét is kockára tenni azzal, hogy 
magyar nemeseket rejtegetett a vérszomjas 
oláhok elől. Róza bátor tettét nem csak a csa-
ládi legendárium őrizte meg, hanem már az 
1850-es évbeli hatósági „kárfelmérő” vizs-
gálat hivatalos jegyzőkönyve is, és ezt meg-
erősíti a később kapott kitüntetés2 is. Róza 
1 Német nyelvtudásását németül írott versei 
tanusítják.
2 A Ferenc József érdemkereszt arany fokozata.

1850-ben ismerkedett meg a Csernovicből3 
áttelepült fiatal hivatalnokkal, a lengyel 
anyanyelvű Józef Woyciechowskival. A fi-
atalember tökéletes német nyelvtudása mel-
lett magas műveltséggel is rendelkezett, amit 
fennmaradt verses füzete igazol. (A sok né-
met vers között 4-5 lengyel nyelvű igazol-
ja írójuk hazaszeretetét és az – ő esetében 
az orosz – önkényuralommal szembeni til-
takozását.4 A fiatalok pár hónapos ismeret-
ség után egybekeltek. Az egyházi szertartást 
a zalatnai bányakapitányság épületében tar-
tották, mert a véres eseményeket kísérő tűz-
vész után Zalatnán nem maradt ép tetőzetű 
templom.

Boldog házasságukat bőséges gyermek-
áldás kísérte, összesen nyolc gyermekük 
született. A Rózáról készült kevés fénykép 
legrégebbije egy 1867-ben készült családi 
kép, amelyen a házaspár már mind a nyolc 
gyermekével látható.

Lukács Róza boldog életének rövidsége 
miatt nem élhette meg gyermekei házassá-
gát, unokái megszületését, így életének leg-
nagyobb ünnepi eseménye lehetett, amikor 
1867-ben értesítést kapott, hogy az Ural-
kodó az üldözöttek mentésében Zalatnán 
1849-ben kifejtett bátorságáért kitüntetés-
ben kívánja részesíteni. Miután írásban nyi-
latkoznia kellett, hogy a magas elismerést 
elfogadja, Schönbrunnba utaztak, ahol az 

3 Csernovic (Tsernivci, UA) a köztudatban Ga-
líciában, valójában azonban Bukovinában fe-
küdt, ma Ukrajnában van.
4 Ne feledjük, az orosz cár elleni 1830—’31-
es sikertelen lengyel felkeléskor József 
Woyciechowski már nyolcéves gyermek volt!   

Uralkodó – egy briliáns melltű segélyével5 
– saját kezűleg tűzte Róza keblére az arany 
érdemkeresztet. Ettől kezdve a Rózáról ké-
szült – kevés – fénykép mindegyikén látható 
a kitüntetés, ami jelzi, hogy Róza a fotogra-
fálás ünnepélyességét az érdemkereszt vise-
lésével is hangsúlyozni akarta.

Úgy tudjuk, József az erdélyi föld-
tehermentési (kárpótlási) munkálatokban a 
Bach-rendszer hivatalnokaként működött 
közre, és annak megszűnése után, az állami 
szolgálatból kilépve az akkor örmény tulaj-
donban álló „Baláni rézbánya és kohómű”-
höz lépett be számvevőnek (ma főkönyvelő-
nek mondanánk).6 Balánba magukhoz vették 
József özvegy édesanyját. A családra azon-
ban 1877 februárjában szörnyű kettős csapás 
sújtott le: ugyanazon az éjszakán hunyt el 
József édesanyja 73 éves korában, és a fele-
sége, Lukács Róza ükanyám, alig 47 évesen. 
Életük fonalát egymástól függetlenül, más-
más súlyos betegség szakasztotta el ugyan-
aznap. Mindkét halottat a baláni hegyoldalon 
fekvő római katolikus temetőbe temették.7 
5 A családi legendáriumban szereplő briliáns 
melltű sajnos rég eltűnt, merthogy „Róza ha-
lála után vissza kellett szolgáltatni”. Ez azon-
ban tévedés: magát a kitüntetést kellett volna 
az örökösöknek visszaadni (amit azok legna-
gyobb örömünkre elmulasztottak), az Uralko-
dó személyes jóindulatát kifejező ajándékot 
a megajándékozott örökösei is megtarthatták. 
Feltehetően valamikor pénzzé kellett tenni...
6 Érdekes, hogy Woyciechowsky József szá-
mok iránti készségét utódai is örökölték: egy-
egy unokája és dédunokája is egyetemi mate-
matikatanár volt.
7 A leszármazottaknak a még a XIX. században 
történt Magyarországra települése és később 
Erdély elvesztése miatt a baláni sír újraváltá-
sára sose került sor, ezért Lukács Róza nyug-
helye mára már nyomtalanul megsemmisült...

Megözvegyült ükapám ekkor Nagyszebenbe 
költözött – valószínűleg azért, hogy anyja és 
nagyanyja nélkül maradt, akkor 13 eszten-
dős legkisebb leánya az ottani Orsolyita apá-
cák révén megfelelő nevelésben részesülhes-
sen.8 Woyciechowsky József 1882-ben, öt év 
özvegység után megtörten, alig 60 évesen, 
Nagyszebenben hunyt el és az ottani (mára 
felszámolt) temetőbe temették.

A képek története
Lukács Róza (és férje) portréját nyilván-

valóan a kitüntetés után festették. A képek 
Róza leszármazottjainál nagy becsben tart-
va őrződtek meg a mai napig. Hosszú ide-
ig úgy tudtam, a nagymamikám ágya fölött 
függő képek „a” képek, és nagy volt a meg-
lepetésem, amikor egy másod-unokatest-
vérnél megpillantottam a festmények pár-
ját! (Amiről viszont ő hitte azt, hogy azok 
„a” képek!) A kettős képpár rejtélyének fel-
tehető, bár hézagos magyarázata a követ-
kező lehet. Lukács Róza halálakor a valaki 
Róza egy fényképe alapján készíttettek egy-
egy olajportrét Rózáról és Józsefről. E kép-
párt nevezzük A képeknek. (Nem lehetetlen, 
hogy ugyanakkor, ugyanaz a művész készí-
tette Lukács Dávid már bemutatott arckép-
ét is, hiszen ő is 1877-ben halt meg.) A ké-
pek olyan sikert arattak a gyerekek köré-
ben, hogy utóbb – már egy másik mester-
től – megrendelték egy második „garnitú-
ra” elkészítését (ezt nevezem B képeknek) 
és attól kezdve bármelyik képpárt látták, 
nem volt téma, hogy van egy másik ábrá-
zolás is. A családban sosem tudatosult, hogy 
két képpár létezik! A két képpár külön-kü-
lön öröklődött, mindmáig.

8 Az 1860-as években Nagyszeben volt a 
földtehermentés regionális székhelye, így 
József számára a város és lehetőségei hivatali 
munkájával kapcsolatosan válhattak ismertté.
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Az eltérés az A és a B változat arcvoná-
sai közt oly nagy, hogy a rendjel látása nél-
kül kételkedhetnénk abban, hogy mindket-
tő Rózát ábrázolja! Van azonban egy fény-
képünk Róza asszonyról: ez már a kitünte-
téssel ábrázolja, mégis lányosan fiatalnak 
tűnik. A fényképen ugyanolyan széles gal-
lér látható, mint a festményen. (Az, hogy a 
festmény az ellenkező irányba tekint, mint a 
fénykép, lehet akár a művész hozzájárulása 
is, de lehet egy fordított állású negatívról tör-
tént másolatkészítés hibás eredménye is.) Ez 
a fénykép talán az A változat „hitelét” erősíti. 
Ugyanakkor azonban, Róza asszony fiának, 
a komoly művészi rajztehetséggel megáldott 
Vilmosnak a bibliájában találtunk egy, mára 
kissé megviselt színes ceruzarajzot, ami hi-
tünk szerint Vilmos édesanyját, Róza asz-
szonyt ábrázolja.9 A fia által készített rajz a 
B változathoz hasonlóan szélesebb arccsontú 
hölgyet ábrázol, ugyancsak szélesen dekol-
tált ruhában. Nem lehetetlen, hogy a képek B 
változatait éppen Róza asszony Vilmos nevű 
fia készíttette, mert ő az A változaton látható-
tól eltérően, inkább a B változat szerinti alak-
ban emlékezett édesanyjára.

A Lukács Rózáról készült képeknek azon-
ban van egy további érdekessége is! A Róza 

9 Róza asszony halálakor Vilmos már 21 esz-
tendős volt és korábbról is maradt fenn kedves 
tájképe, később pedig legkevesebb 6 olyan ké-
pet festett, amik a családnál máig megőrződtek.

asszony keblét díszítő kitüntetést ugyanis a 
két képen különbözőként ábrázolták! A fel-
tevésünk szerint fénykép alapján készült A 
változaton a kitüntetés alig látható, míg a B 
változaton igen hangsúlyos. A különbség 
azonban nem ez, hanem az, hogy a B vál-
tozat egy nemlétező, sosemvolt kitüntetést 
ábrázol!10 Az eredeti piros szalag helyett 
holmi zöldfehér szalagot talált ki a nyilván 
emlékezetből dolgozó művész. Maga a ki-
tüntetés keresztje az 
A változatnál felis-
merhetően egyezik 
a valódival, míg a B 
változatnál az ábrá-
zoltnak semmi köze 
a valódihoz. Úgy hi-
szem, a B változatot 
készítő (második) 
művész nem lát-
ta sem a kitüntetést, 
sem az azt ábrázo-
ló fényképet, ráadá-
sul munkáján talán 
nem is erre, hanem 
– megrendelőjéhez 

10 Ezt a családnál máig megőrződött kitüntetés 
eredetijével való összevetés megerősíti.

A képek egyformán mintegy ½-¾ élet-
nagyságúak. Ha azonban a más-más leszár-
mazottakhoz került képeket egymás mel-
lé helyezzük, akkor érdekes dolgokat ve-
hetünk észre. Aranyozott kereteik a kor íz-
lésének megfelelően hasonlóak, de a ke-
retek ablakai az A változatnál tojásdadok, 
míg B-nél álló tégla-alakúak. Az A képpár 
ecsetkezelése határozottan finomabb, „mű-
vészibb”, míg a B-é „egyszerűbb”. Ez va-
lószínűtlenné teszi, hogy azonos mestertől 
származnának. (Sajnos, szignó nem látható 
egyik képen se.) Az alakok Woyciechowski 
József képének A és B változatán igen ha-
sonlóak egymáshoz, és jól egyeznek a csa-
ládi fotóalbumban megőrződött egyik fény-
képpel, ami a férfit már felesége halála után 
ábrázolja, meglehetős komoran. (Érdekes 
apróság a fényképen látható kis arany csat, 
ami valószínűleg az óraláncot rögzítette a 
kabáthoz: ez az apróság a B változaton hi-
ányzik, míg a finomabb kidolgozottságú 
A  változaton még látható.

Lukács Róza portréinál az ábrázolások 
némileg kevésbé hasonlítanak egymáshoz. 
Az A változaton sötét ruhás, szorosan záró-
dó, széles fehér gallérú ruhát viselő hölgy 
látható, akinek ovális arca hosszúkás tojás-
dadnak látszik. A B változaton széles dekol-
tázsú, laza frizurájú, viszonylag széles arc-
csontú nőt szemlélhetünk, keblén a neveze-
tes érdemkereszttel.

Lukács Róza és Woyciechowski József arcképei,
 A változat

hasonlóan – a Vilmos által fontosabbnak 
tartott arcvonásokra összpontosított.

Bármennyire rejtélyes is Lukács Róza 
és Woyciechowski József kettőzött 
arcképpárja, a ma élő mintegy kéttucatnyi 
leszármazottnak a leginkább kézzelfogható 
kapcsolatot jelentik déd-, ük- illetve szép-
szüleikhez. Bár régiek, de ma többet tudunk 
róluk, mint szüleink-nagyszüleink, ezért 
különös örömmel tekintünk rájuk!

Lukács Róza és Woyciechowski József arcképei, 
B változat

A Lukács Róza és Woyciechowski József arcké-
peihez feltehetően mintául szolgált fényképek

Lukács Róza feltétele-
zett arcképe (amit Vil-
mos fia rajzolt és az ő 
imakönyvében találtuk 
meg 150 évvel később)

Könyvajánló
 
A Magyar Napló Könyvkiadónál je-
lent meg Kovács Bálint és Matevosyan 
Hakob szerkesztésében a Politikai krízi-
sek Európa peremén: a Kaukázustól a Brit 
-szigetekig című kötet, amely tanulmányo-
kat közöl Európa elsősorban földrajzi – de 
részben politikai – értelemben vett perem-
területeinek kríziseiről és konfliktusairól. 
A kötet szerzői elkalauzolnak a Kaukázus, 
Ukrajna, Transznisztira, a Balkán, az 
Ibériai-félsziget valamint a Brit-szigetek 
területére. 

A kötet szerkesztői és szerzői – akik 
magyar, német, cseh, ukrán, örmény, 
azerbajdzsáni tudományos intézménye-
ket és egyetemeket képviselnek – bíz-
nak abban, hogy kutatási eredményeik, 
egy kötetben való bemutatásuk felkel-
tik nemcsak a szakemberek, de a nem-
zetközi események iránt érdeklődők fi-
gyelmét is.

A tanulmánykötetben lévő tanulmá-
nyok jelentős része szól Örményország-
ról, Karabahról, így az örmény kultúra, 
az örmény politika iránt érdeklődők is 
nagy haszonnal forgathatják.
A kötet ára: 2990 Ft
Kapható szinte valamennyi nagyobb köny-
vesboltban (Libri, Alexandra, stb.)


