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A mai nemzedékeknek október 23-án jó 
esetben az ’56-os forradalom jut az eszé-
be, pedig 1848-ban is volt egy - fájdal-
mas emlékezetű - október 23., az erdélyi 
Zalatnán. Vannak családok, ahol a zalatnai 
események emléke nem „történelem”, ha-
nem a családi emlékezet szerves része.

1945 augusztusában Nuridsán La-
jos m. kir. jószág-főfelügyelő, beletörőd-
vén abba, hogy miután szeretett Irén nő-
vére a háborúban nyomtalanul eltűnt, im-
már ő lett családja legidősebb tagja, eb-
béli minőségében fontosnak tartotta, hogy 
az anyai nagymamájáról, erzsébetváro-
si Lukáts Rózáról szóló és addig a család-
ban szájról-szájra hagyományozott histó-
riát legépelje az utódok számára. Az uno-
ka története Hetessyné Géczy Judit (ük-
unoka) jóvoltából változatlan formában 
- bár a közrebocsátó neve nélkül - megje-
lent az EÖGYKE füzetek 2009. évi januá-
ri számában. Eszerint a zalatnai vérengzé-
sek idején Avram Janku, a fosztogató oláh 
bandák vezére beleszeretett volna a szép-
séges örmény leányzóba, a mi Lukáts Ró-
zánkba, akit megvédelmezendő fegyveres 
őrséget állíttatott volna Lukátsék háza elé. 
Róza azonban a védelem leple alatt het-
ven magyar nemest rejtett el a házban, 
amit a kiegyezés táján Ferenc József egy 
Schönbrunnban átadott, brilliáns brossal 
feltűzött arany érdemrenddel hálált meg. 
(A bross nincs meg, mert „később vissza 
kellett adni” [!])

A történet azonban - valamennyi to-
vábbadójának és lejegyzőjének legjobb 
szándéka ellenére -, nem a valóság, ha-
nem annak „égi mása”. A megtörténteket 
ugyan igazolni látszik a Róza asszonynak 

adományozott azon kitüntetés tényle-
ges megléte, amit ő haláláig büszkén vi-
selt, és ami a róla készült képeken is áb-
rázoltatott, de elgondolkodva a histórián, 
számtalan okvetetlenkedő kérdés merül-
het fel: Avram Janku tényleg olyan gaval-
lér lett volna, hogy megvédje egy hajadon 
becsületét, azokban a napokban, amikor 
Zalatnától Gyulafehérvárig - és Erdély-
szerte sok más faluban - tömegesen erő-
szakolták meg, és gyilkolták le a magyar 
nőket? Hogy’ lehetett állítólag 70 magyar 
nemest észrevétlen bújtatni egy házban 
(még ha Janku védelme alatt állott volna 
is)? És miért jutalmazta volna Ferenc Jó-
zsef a rebellis magyarok érdekében éle-
tét kockáztató leány hősiességét 19 (!) év-
vel később (amikor a leány már férjes asz-
szony és nyolc gyermek anyja) - hiszen a 
jutalmazott tettnek semmi köze nem volt a 
kiegyezéshez? És vajon milyen alkalom-
ból rendelhették Schönbrunnba a kitünte-
tendő erdélyi asszonyt, hogy ugyanolyan 
kitüntetést nyújtsanak át neki, mint ami-
vel 1850-ben - állítólag - Avram Jankut is 
megkínálták? Egy érdeklődő ükunoka te-
hát elindult a halovány nyomokon, hogy 
megismerje a valódi történetet. Kiderült, 
hogy még ha a valódi történet helyenként 
más is, mint amivé a családi emlékezet-
ben „lepárlódott”, de annál nem kevés-
bé érdekes. Egyes részleteket nem sike-
rült igazolni - bár ettől még lehetnek iga-
zak - de a legtöbb megerősítést nyert, és 
legfőképpen: ahogy maga a kitüntetés jel-
vénye pihen a dobozában, úgy ágyazódott 
be a szépanya története a történelem bár-
sony párnájába… Kutatásaim alábbiak-
ban közzétett eredményét nem történelmi 

Gyarmati Béla 
Egy kitüntetés valódi története I. rész
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értekezésnek, csupán az események hite-
les rekonstrukciójának szánom: minden 
kijelentő módban megfogalmazott állítás 
történelmi forrásokon nyugszik, a követ-
keztetéseim és feltételezéseim függő vol-
tát pedig feltételes mód jelzi.

Hogy a családi história nem teljesen 
alap nélküli, azt a Budapesti Hírlap 1899. 
október 24. számának tárcájában közöltek 
is mutatják: „Lukács László pénzügymi-
niszterünk atyját és családját - hír szerint 
- maga Dobra mentette meg a legyilkolás-
tól, mert szerelmes volt a család egyik le-
ányába, aki ugyan őt számba sem vette, de 
azért Dobra az ő kedvéért megvédelmez-
te a családot és közelebbi rokonait.” Sok a 
hasonlóság a mi történetünkkel, bár mint-
ha a hírforrás kevésbé lenne bennfentes. 
Rejtegetett nemesekről és kitüntetésről ez 
a történet nem szól, pedig 1899-ben már 
rég túl voltunk a kiegyezésen.

Lukáts Róza a Zalatnán élő, örmény 
származású dúsgazdag erzsébetvárosi 
Lukátsok egyikének, Lukáts Lukács ot-
tani postamesternek a kilenc gyerme-
ke közül hetedikként 1829-ben szüle-
tett. Róza Konstantin nevű bátyja orvos-
nak tanult, József öccse gyógyszerész lett 
(„schönbrunni udvari patikárius”), legidő-
sebb öccse, Dávid - és a családnak szin-
te minden tagja (atyja, nagybátyja, testvé-
rei, unokatestvérei) - bányarészvény-tu-
lajdonos volt, amit a zalatna-környéki 
nemesfém-bányák különösen érdekessé 
tesznek. Az igen gazdag erzsébetvárosi 
Lukátsok 1762 óta armális nemesek vol-
tak, de - mivel ragaszkodtak örményként 
szerzett előjogaikhoz -, a feudális jogrend 
miatt sem Erdélyben, sem a Magyar Ki-
rályságban földbirtokkal nem rendelkez-
hettek. Nemességük viszont alkalmassá 
tette őket arra, hogy a kiépülő birodalmi 
postahálózatban a bizalmi állást jelentő, 

előjogokkal járó és jól jövedelmező pos-
tamesteri tisztet betölthessék: Zalatnán 
különböző időkben egymás után legalább 
három erzsébetvárosi Lukáts volt posta-
mester.

Lukáts Róza születésekor Zalatna ma-
gas hegyek közt megbúvó, pezsgő éle-
tű gazdag városka volt, Gyulafehérvártól 
(Karlsburg, ma: Alba Iulia) mintegy 25-
30 km távolságban, magas hegyek közt 
szűk völgy mélyén. Gyulafehérvár volt 
Alsó-Fehér vármegye adminisztratív köz-
pontja, ahol általában az akkoriban rend-
őri feladatokat is ellátó császári katonaság 
is állomásozott, Zalatna pedig az érchegy-
ségi bányászat-kohászat, ércvizsgálat és 
nemesfém-beváltás központja, az erdélyi 
bányabíróság, valamint a kincstári erdő-
gazdálkodás székhelye volt.

Zalatna lakossága túlnyomó többségé-
ben román volt, a legnagyobb kisebbség 
pedig az értelmiség zömét kitevő és a po-
litikailag uralkodó magyarság volt. (Ma-
gának a városnak a lélekszámát 1848-ban 
- Lukáts Béla alapján - mintegy 3600 la-
kosra tehetjük, aminek 1/3-a volt magyar, 
de a város joghatósága alá tartozó falvak-
kal együtt a zalatnai lakosságszám már 
közel 9000 volt, aminek csak 1/8-ad része 
volt magyar. Ennek később nagy jelentő-
sége lesz!) A zalatnai örmények a kisebb-
ségi magyarok közt is szórványban élő ki-
sebbséget képeztek és bár őket örménynek 
tartották, de ők magukat már magyarnak 
vallották. Örmény anyanyelvüket otthon 
is alig használták, nyilvánosan pedig csak 
egyfajta kereskedői „tolvajnyelv”-ként. 
Kis létszámuk miatt saját gyülekezetük 
nem volt, helyette a helyi római katolikus 
templomba jártak (ez is gyorsította elma-
gyarosodásukat). A Zalatnán élő Lukátsok 
postamesteri hivatása folytán a családban 
természetes volt mind a román, mind - a 
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bányaigazgatásban jelen lévő németnyel-
vű alkalmazottak kapcsán - a német nyelv 
ismerete is. A Zalatna környéki bányákat 
a körülöttük magasodó hegyek oldalán 
fekvő, kincstári tulajdonban álló kiterjedt 
erdőségek faanyaga szolgálta ki, aminek 
kitermelése, feldolgozása a hegyek közt 
élő oláh parasztság számára jelentett élet-
lehetőséget. A városi polgársághoz képest 
a ma már elképzelhetetlen szegénységben 
élő oláhság érdekei nyilvánvalóan ütköz-
tek a Kincstáréval: a Kincstár a kitermelt 
erdőket újra kívánta telepíteni, a hegyla-
kó oláhság ellenben a kitermeléssel kelet-
kezett irtványföldeket szántó és legelteté-
si célokra akarta hasznosítani. A folyama-
tosan meglévő szociális feszültség egyik 
kirobbanása volt már 1784-ben a Hora-
Kloska felkelés/lázadás is, amit a császári 
hatalom - a magyar vármegyékkel együtt-
működve - kegyetlenül elfojtott ugyan, de 
kiváltó okát nem szüntette meg. Később 
a Zalatna környéki oláh parasztoknak egy 
vitatható döntés elleni tiltakozását bizo-
nyos Varga Katalin képviselte, akit emiatt 

a parasztok lázításával vádoltak, és ami-
ért ő 1848-ban, a forradalom kitörésekor 
is börtönben ült! Máig nem értem, hogyan 
települhettek erzsébetvárosi örmény őse-
im önként egy olyan „szociális darázsfé-
szek”-be, mint Zalatna…

A mi Lukáts Rózánk a korabeli úri höl-
gyekhez hasonlóan gondos neveltetésben 
részesült, a magyaron kívül jól beszélt né-
metül is. (Ez később meghatározó ténye-
ző lett!) Róza 1848 tavaszán arányos test-
alkatú, szép arcú és kedves magaviseletű, 
mélyen vallásos hajadonként élte meg a 
magyar szabadság erdélyi hajnalát.

A zalatnai és a Zalatna környéki olá-
hok kezdetben a magyarsággal együtt ör-
vendeztek a feudális kötöttségek kinyilat-
koztatott eltörlése (a jobbágy-felszabadító 
áprilisi törvények) felett, amitől a növek-
vő nemzeti öntudatú oláhság - ettől kezd-
ve egyre inkább románságnak nevezve és 
hivatva magát - a feudális elnyomatás és 
a szegénység azonnali megszűnését, va-
lamint a románságnak a magyarokéhoz 
hasonló politikai jogosítványait várta. A 

A történelmi környezet, Gyulafehérvár, Sárd, Metesd, Zalatna és Topánfalva a Google Earth térképén
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románság részéről az ez-
zel kapcsolatos elképze-
lések megvitatására 1848 
májusában megtartott első 
balázsfalvi nagygyűlésen 
feltűnt egy fiatal, frissen 
végzett román ügyvéd, 
Avram Iancu (Janku, vagy 
Jánk Ábrahám). Janku jól 
tudott magyarul, iskolába 
egyebek közt Zalatnán is 
járt - tehát akár már gyer-
mekként is megismerhet-
te Lukátsékat, illetve Ró-
zát, akinél alig pár évvel 
volt idősebb!

Janku a kolozsvári jogi liceumban vég-
zett és ’48 tavaszán tette le végső ügyvédi 
vizsgáját. (Janku tehát ’48-ban Petőfihez, 
Vasvárihoz, Jókaihoz hasonló jogvégzett, 
politikailag tájékozott fiatalember volt!) 
’48 tavaszán a létrehozott román nemze-
ti kormány tagjává választották, majd a 
topánfalvi prefektura elöljárójává és „az 
első hegyi légió tribunusa” (tábornoka) 
lett. Jankut hamarosan sokezernyi oláh 
felkelő követte.

A társadalmi viszonyok azonnali javu-
lásának elmaradása, az erősödő - és a ma-
gyar vármegyék részéről alábecsült/eluta-
sított - román nemzeti érzelem, valamint 
a bécsi ellenforradalmi bujtogatás hatá-
sára 1848 nyarán a románság elhatározta, 
hogy a bécsi kormány oldalán, a magyar-
sággal szembefordulva próbálja meg el-
érni nemzetiségi céljait. A közrend fenn-
tartására és a város önvédelmére május 
21-én Zalatnán is megszervezték a nem-
zetőrséget, amibe magyarok, románok, 
németek egyaránt jelentkeztek és fölvé-
tettek. Erdélyt hamarosan fegyveres har-
cok dúlták, reguláris magyar királyi, il-
letve osztrák császári csapatok mellett 

magyar és román népfel-
kelők vonultak ide-oda a 
hegyek között, mindenhol 
saját hatalmuk érvénye-
sítésére törve.’48 őszén 
- az Erdélybe benyomu-
ló magyar seregek elle-
ni csapatösszevonás érde-
kében - a Zalatnán addig 
a rend fenntartását bizto-
sító rendes (császári) ka-
tonaságot elvezényelték. 
A románság külön, ro-
mán nemzetőrséget kí-
vánt szervezni, majd egy-
re szélsőségesebb köve-

teléseket kezdett hangoztatni. A zalatnai 
közigazgatás vezetői nem álltak a hely-
zet magaslatán, így napokon keresztül 
fokozódó feszültség után 1848. október 
23-án, hétfőn, a zalatnai magyar és a ro-
mán nemzetőrség tárgyalási egyezkedése 
alatt a környékbeli erdőségekből és oláh 
falvakból felfegyverzett mócok (hegyvi-
déki oláh pásztornép) tömege özönlötte el 
a várost. Zalatnán puskalövések dördül-
tek és pillanatok alatt több helyen is fel-
csaptak a szándékosan szított lángok. A 
zalatnai kohómű egy fiatal alkalmazott-
ja, Friedrich Oelberg, várandós feleségét 
és családját időben Abrudbánya felé me-
nekítette, maga azonban lóra kapva, a he-
gyeken át - hogy elkerülje az országuta-
kat lezáró oláhok csapdáját - lóhalálában 
Gyulafehérvárra robogott, hogy onnét re-
guláris katonaságot hívjon segítségül. Es-
tére Zalatna nagy része leégett, nem ma-
radt egyetlen ép templom sem (még az or-
todox is a lángok martaléka lett). A bánya-
kapitányságot és az aranybeváltót kifosz-
tották, az ércelőkészítő művet és a kohó 
berendezéseit elpusztították… Ekkor 
Janku még nem volt Zalatnán, a pusztítást 

Lukáts Róza
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Petru Dobra vezényelte. (A zalatnai ille-
tőségű Dobra Péter/Petru Dobra szintén 
ügyvédi végzettségű zalatnai kincstári ír-
nok szegény armális nemesi család sarja, 
a zalatnai események fő felelőse.)

A pusztításnak a magyarok voltak a fő 
célpontjai, de nem kizárólagosan! A fel-
szított indulatok következtében sokakat 
ép ésszel fel nem fogható indokok alapján 
gyilkoltak meg: volt, aki azzal érdemelte 
ki a halált, hogy - román létére! - magyar 
bírósági tárgyaláson működött közre, volt 
mészáros, akit azért öltek meg, mert ma-
gyaroknak mért ki húst, mások meg azért 
haltak meg, mert a kincstári alkalmazot-
tak jellemző kékfestő ruháját, vagy ahhoz 
hasonlót viseltek, esetleg mert kiderült 

róluk, hogy nem tudnak eléggé románul! 
És persze, aki a fegyveres fosztogatóknak, 
erőszakoskodóknak megpróbált ellensze-
gülni. A lángok pedig nem nagyon nézték, 
kinek a házát emésztik…

A lángok és a lövöldözés elől a lakosság 
fejvesztve menekült: sokan a várost kör-
nyező erdőkbe bujdokoltak. Az eluralko-
dott rettegés mértékét jelzi, hogy zalatnai 
kohómester, Reinbold Antal és vele mene-
külő három női családtagja a menekülés-
ben kimerülve öngyilkosságra szánta ma-
gát! Mások, ahogy tudtak, nekiindultak az 
útnak Gyulafehérvár felé, ahol a várban a 
katonaság védelme alatt reméltek mene-
déket találni.

Folytatjuk

Kedves Julika!
Elnézést kérek a zavarásért, de ponto-

sítanom kell néhány dolgot azzal kap-
csolatban, amit kivonatolt az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek 2016. november-decem-
beri számában (szerk.megj. 51. oldal),  a 
fiam (Kaáli Nagy Botond) Népújság-beli 
írásából, éspedig:

1. Ösz Domokos, a marosvásárhelyi 
filharmónia fagottművésze felkérésemre 
DUDUK-on adta elő azt a műsorát (erede-
ti örmény zene), amelynek kottáit én sze-
reztem meg Jerevánból, Borbély Lászlón 
keresztül (Örményországban idegenveze-
tő, örmény). Ez prömier volt Erdély-szerte. 
A duduk vásárlása is az én „bolondériám”.

2. Az András Lóránt Társulatot (Ro-
mánia első és egyetlen Táncszínháza!) hó-
napokkal ezelőtt kértem fel, hogy örmény 
táncokat tanuljanak meg. Puskás Attila 
Barnától kaptam egy DVD-t örmény, ka-
ukázusi táncokkal, amelyekből a Társulat 

Olvasói levél...
elő is adott. Az eredeti örmény népvisele-
tet Simó Júlia biztosította.

Maradok szeretettel, Nagy Attila, 
MÖMKE  
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