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A társadalmi viszonyok azonnali javulá-
sának 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 elhatároz-
ta, hogy a bécsi kormány oldalán, a ma-
gyarsággal szembefordulva próbálja meg 
elérni 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 fölvétet-
tek. Erdélyt hamarosan fegyveres harcok 
dúlták, reguláris magyar királyi, illetve 
osztrák császári csapatok mellett magyar 
és román népfelkelők vonultak ide-oda a 
hegyek között, mindenhol saját hatalmuk 
érvényesítésére törve.’48 őszén – az Er-
délybe benyomuló magyar seregek elleni 
csapatösszevonás érdekében – a Zalatnán 
addig a rend fenntartását biztosító ren-
des (császári) katonaságot elvezényelték. 
A románság külön, román nemzetőrséget 
kívánt szervezni, majd egyre szélsősége-
sebb követeléseket kezdett hangoztatni. A 
zalatnai közigazgatás vezetői nem álltak a 
helyzet 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 alkalmazottja, 

Gyarmati Béla
Egy kitüntetés valódi története 

II.rész (Az I. rész a január-februári számban olvasható)

Friedrich Oelberg, várandós feleségét és 
családját időben Abrudbánya felé mene-
kítette, 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 bá-
nyakapitányságot és az aranybeváltót ki-
fosztották, az ércelőkészítő művet és a 
kohó berendezéseit elpusztították… Ek-
kor Janku még nem volt Zalatnán, a pusz-
títást Petru Dobra vezényelte. (A zalatnai 
illetőségű Dobra Péter/Petru Dobra szin-
tén ügyvédi végzettségű zalatnai kincstári 
írnok szegény armális nemesi család sar-
ja, 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 fogató 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 ró-
luk, 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 lakos-
ság fejvesztve menekült: sokan a várost 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2017. május-június

21

környező erdőkbe bujdokoltak. Az el-
uralkodott rettegés mértékét jelzi, hogy 
zalatnai kohómester, Reinbold Antal és 
vele menekülő három női családtagja a 
menekülésben kimerülve öngyilkosságra 
szánta magát! Mások, ahogy tudtak, neki-
indultak az útnak Gyulafehérvár felé, ahol 
a várban a katonaság védelme alatt remél-
tek menedéket találni.

A zalatnai pusztítások azonban eltör-
pülnek – és a laikus közönség tudatá-
ban egybemosódnak – az ompolygyepűi 
(preszákai) mészárlás rettenetes esemé-
nyei mellett, amikor a végveszélybe ke-
rült Zalatnáról Gyulafehérvárra menekvő, 
félezernél több fegyvertelen polgárt, gye-
reket és asszonyt, fiatalt és öreget az úton 
feltartóztatták, majd egy szabad ég alatt 
a puszta mezőn eltöltött rettegésteli éj-
szaka után a felbújtott „román felkelők” 
bestiális kegyetlenséggel lemészárolták. 
Az október 24-ére virradó reggelen le-
folyt preszákai mészárlás során elpusz-
tult Lukáts Róza egyik sógora (nővéré-
nek, Adorjánné Lukáts Annának a férje) 
is, valamint Róza nagybátyjának, Lukáts 
Simon Tódor zalatnai „fő-bányamester”-
nek szinte a teljes családja! (Csak a leg-
kisebb gyermek élte túl. (Ő volt Lukáts 
Béla, aki később neves politikusként so-
kat tett szülőföldjéért!) A metedsi pópa, 
Juon Ursu a hozzá menekült száznál több 
üldözöttet irgalmasan befogadta, ellátta, 
számukra szekeret szerzett és a sárdi (nem 
rokon!) Lukács Györgyre bízta őket, hogy 
Gyulafehérvárra mentse a szerencsétlene-
ket – amit az hősiesen meg is cselekedett.

A preszákai mészárlás tragikus voltát 
csak nyomatékosítja, hogy a menekülés 
Gyulafehér várra már szinte értelmetlen 
volt, hiszen a város már október 20-án a 
román felkelők kezére jutott, akik a velük 
hallgatólag szövetséges várparancsnok 

szava ellenére fosztogattak és gyújtogat-
tak a városban. Amikor a preszákai mé-
szárlás pár tucatnyi túlélője kifosztva, el-
kínzottan, sokan súlyos sebektől szen-
vedve megérkezett Gyulafehérvárra, nem 
nyertek bebocsátást a várba, és kis híján a 
preszákai áldozatok sorsára jutottak!

Október 24-ére virradóan Zalatnán las-
san kihunytak a lángok, amikor megérke-
zett az Ompoly gyepűnél (Preszákánál) le-
zajlott iszonyatos mészárlás híre. A város 
ájult rettegésbe esett, aki tehette, bezárkó-
zott. Két napig tetszhalott város felett le-
begett a rettegés és a fájdalom.

A segítségért vágtató Oelberg ugyan be-
jutott a gyulafehérvári várba de mire a kato-
naság kivonult Zalatnára, addigra már késő 
volt: a megvédendő kincstári javak pusztu-
lása bevégzett tény volt, ezért a katonaság 
hamarosan visszatért laktanyájába…

Csütörtökön megérkezett Zalatnára 
az érchegységi román felkelők vezére, 
Avram Janku tribunus, az „első román lé-
gió” parancsnoka is. Zalatnán – és máshol 
is – legfőbb bíróként lépett fel, több fog-
ságba ejtett ember fölött ítélkezett (több-
nyire nagylelkűen). A magyar közigaz-
gatás összeomlása után Zalatnán román 
közigazgatást vezettek be, és a felbujtott 
mócok elhagyták a várost, így legalább a 
folytonos életveszedelem elmúlt.

A romos városban hosszú ideig szinte 
lehetetlen volt visszatérni a mindennapi 
élethez: a bányák és kohók nagy része el-
pusztult, a hivatali épületek leégtek, igen 
sok lakóház szintén fedél nélkül, kifoszt-
va állt, a nem-román lakosoknak a fele 
meghalt vagy eltűnt (elsősorban a vagyo-
nosabbak, a városi „intelligencia”)…

Lukáts Róza családjának a háza a ’48 
őszi szörnyűségeket szerencsésen át-
vészelte. E szerencsének az lehetett az 
oka, hogy Róza atyja volt a zalatnai 
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postamester, a postamesteri hivatal pedig 
a császári fekete-sárga színek és a kétfe-
jű császári sas viseletére feljogosított, csá-
szári védettség alatt álló épület volt. A ko-
rabeli szabályok szerint: „A posta épüle-
tek és állomások, a postai tárgyak és sze-
relvények megőrzésére szolgáló színek és 
raktárak, postai jószágok és szerek, úgy-
szintén a postautak a legtágabb kiváltsá-
gok és szabadalmakkal láttatnak el, és ép-
pen olyan szent- és sérthetetleneknek te-
kintendők, mint a városi, tengeri kikötők, 
erődök, tanácsházak, sőt akár az uralko-
dó fejedelem palotája. Ennek bizonyságá-
ul a postahivatali és posta-állomási épü-
letekre az uralkodó fejedelem czimere ki-
akasztandó, a postalegények szolgálati 
idejök alatt szintoly színekből viseljék a 
posta-síp, -zsinór és -ruházatot, minőt az 
uralkodó fejedelem udvari cselédsége vi-
sel.” A császári hatalmat általában még a 
megvadult mócok is tisztelték! (Ugyan a 
nemesfém-beváltó is császári védettség 
alatt állott, mégis kirabolták, de „okkal”, 
hiszen ott – aranyércben és készpénzben – 
hallatlanul nagy értékek voltak – némely 
fosztogatók utóbb, a kihallgatásukon azt 
vallották, hogy nem tudják, mennyi pénzt 
vittek el, csak hogy „több iccényit”, azaz 
marék-, vagy inkább vödörszámra -, míg a 
postaállomáson ilyen zsákmány nem volt 
remélhető.) Janku – viszonzatlan – szerel-
me tehát csak a ’48 őszén történt szeren-
csés megmenekülés költött magyaráza-
ta volt.

A Zalatnán fedél nélkül maradt, létük-
ben is fenyegetett nem-románok lassan-
ként nagy számban behúzódtak Lukáts 
Lukács zalatnai örmény postamesteri há-
zába, ahol akkor Petru Dobra (Janku al-
vezére) is gyakran tartózkodott. Róza aty-
ja mindenkit vendégszeretően befogadott, 
nekik ott – „különösen Róza lányának … 

bátor, erélyes fellépése következtében” 
életmentő menedéket adott: a hideg elől 
fedelet, az éhség ellen élelmet, és főleg, 
sikerült a román nép nevében bűnösök-
re vadászó csőcseléket is távol tartani. Ez 
nem családi hagyomány, hanem hatósági 
jegyzőkönyv adata. A felkelők főhadiszál-
lásául szolgáló ház előtt valóban állhatott 
őrség, de nem Róza védelmére, hanem az 
ott gyakran tartózkodó Petru Dobra, vagy 
Avram Janku díszőrsége gyanánt. A pos-
taállomás császári címere és az ott széke-
lő román vezérek őrsége egyaránt védel-
met jelenthetett a szervezetlen fosztogatás 
ellen, anélkül, hogy akár Janku, akár Dob-
ra beleszeretett volna Róza kisasszonyba. 
Nehéz elképzelni, hogy a románság ve-
zérkarának székhelyén több (a családi le-
genda szerint 70!) magyar nemest lehetett 
volna rejtegetni, de legalább egynek (a hi-
vatalos jelentés név szerint Marillai Ig-
nácnak, a Zalatnán kincstári „főerdész”-
nek) bizonyíthatóan menedéket nyújtot-
tak, tán nem is elrejtéssel, hanem okos 
magyarázattat, érveléssel…

Zalatna városa 1848 őszétől 1849 nya-
ráig váltakozva volt az Erdélyben folyó 
harcok különböző résztvevőinek hatal-
ma alatt, akik, ha mást nem is, de csapa-
taik ellátását és „költségeik megváltását” 
kikényszerítették a megmaradt szeren-
csétlen lakosságtól. A megszálló seregek 
ráadásul minden alkalommal megbüntet-
ték a várost – mint mindenhol másutt – 
az előző megszállóknak nyújtott segítsé-
gért, és hatalmuk jeleként kivégeztek né-
hányat az ellenséget kiszolgálók közül. (A 
hadiesemények során, 1849 májusában, a 
magyaroknál követként megjelenő Petru 
Dobrát a magyarok Abrudbányán elfog-
ták és lázításáért bűnözőként kivégezték.)

1849. július 1.-én azonban ismét meg-
vadult móc sereg rohanta le Zalatnát! Bár 
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a postaállomáson kívül néhány más házat 
is megtámadtak, mégis úgy tűnik, mintha 
a célpontjuk ezúttal kifejezetten Lukátsék 
háza lett volna! (Ez nem volt azonos a 
Lukátsok ma is álló zalatnai kúriájával, 
mert az Lukáts Lukács testvéréé, Simon 
Tódoré volt, és amit később a szerencsé-
sen megmenekült Lukáts Béla építtetett 
át mai alakjára.) A postaállomást – egy-
ben egy igen gazdag család házát – telje-
sen kifosztották és felgyújtották, majd la-
kóit elhurcolták, hogy kivégezzék őket! 
Az embernek az az érzése támad, mint-
ha Róza embermentő cselekedete nap-
világra került volna, és azt most család-
ja kiirtásával akarták volna megbosszul-
ni! (Ez alkalommal mások kivégzéséről 
nincs adatunk!) Lukáts Lukácsnak, az ő 
Preszákánál nemrég megözvegyült Anna 
leányának (három kisgyermek anyja!) és 
a legkisebbik, Róza lányának a sorsa be-
teljesülni látszott. Elsőként az atyára lőt-
tek rá, de a nagy kapkodásban a golyó 
nem ölte meg áldozatát, csupán hátulról 

a csípőjébe fúródott. Ebben a pillanat-
ban azonban Axente Sever prefektus – 
Nagyenyed s több más település elpusz-
títója, szintén Janku alvezére – álljt pa-
rancsolva megmentette a három Lukáts 
életét! A Jókai-regénybe illő históriát a 
zalatnai kincstári vagyonban esett károkat 
felmérő hivatalos vizsgálat jegyzőköny-
ve tényként örökítette meg! Lukáts Róza 
családjának élete tehát megmenekült, de a 
gazdag Lukátsok vagyona a házzal együtt 
odalett: Lukáts Simonék háza után Lukáts 
Lukács postamesteri háza is elpusztult. A 
családi fészek elpusztulásáról nem szól a 
családi legenda… (Lukáts Lukács maga 
szerencsésen felépült és csak 1861-ben, 
79 éves korában halt meg. Sírja a zalatnai 
római katolikus temetőben ma még meg-
található…)

Folytatjuk
(Szerk. megjegyzés: Elnézést kérünk, 

hogy a március-áprilisi lapszámban nem 
a II. részt jelentettük meg, bár a címét je-
leztük. Összekeveredtek az alapanyagok.) 

  

Zalatnay István gyülekezeti 
lelkész megnyitja a Remény-
ség Szigetén a Magyarorszá-
gon működő erdélyi szerveze-
tek kiállítását (Cikk a 38. ol-
dalon)


