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Bevezetés
Lukács Róza ükanyám egyik unokája, Nuridsán Adél, uno-
káira hagyott egy romantikus történetet, amit a fia (Róza 
dédunokája) a következők szerint adott tovább az utódok 
számára:

Miután Adél húgomon kívül már csak magam vagyok, 
aki édes Anyámtól (szül. jelitai Woyciechowsky 
Adél) hallotta az itt elmondott és valóban 
megtörtént családi eseményeket, megpróbálom magam 
emlékezetéből leírni mindazt, amit erről tudok, 
egyrészt, hogy feledésbe ne menjen, másrészt 
hogy Gyermekeimnek is megmaradjon örök emlékül. 
Néhai anyai Nagyanyám Lukáts Róza (szül. Zalatnán 
1829. III. 15-én, meghalt Balánbányán, 1877. II. 
20-án, Csikszentdomonkostól cca. 10 km-re) az 
akkori ural kodótól, I. Ferenc Józseftől az 
1848. évi magyar szabadságharc idején, magyar 
honleányi viselkedéséért kitüntetést kapott, mely 
érdemkereszt Nagyanyám halála után továbbra is a 
család birtokában maradt.

A magyar szabadságharc már javában folyt, 
amikor a félrevezetett és fellázított oláh 
tömegek az erdélyi magyarlakta vidékeket sorra 
feldúlták. Ahol megjelentek, ott kifosztottak és 
felgyújtottak mindent, legyilkoltak mindenkit, 
aki útjokba került. Még a csecsemőknek sem 
kegyelmeztek meg, ha az történetesen magyar volt. 
A zalatnai vérfürdő alkalmával (1848. október 
23-án 700 magyar legyilkolása) Lukács Bélát, a 
későbbi kereskedelmi minisztert (ki ekkor 1 ½ 
éves volt), szoptatós oláh dajkája mentette meg 
e [román] kiáltással: „Ne bántsátok, ez az én 
gyermekem!”, miután előzetesen az oláhok [Béla] 
szüleit és testvéreit mind legyilkolták s így 
kiirtották az egész családot…

Ebben az időben anyai Dédapám Lukáts Lukács 
és felesége, Begidsán Katalin, gyermekeivel 
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együtt Zalatnán lakott, ahol gazdag és előkelő 
társadalmi életet élt, miután ő már abban az 
időben aranybánya tulajdonos volt, és több 
olvasztókemence volt birtokában. Kilenc gyermeke 
közül a hetedik volt Róza, aki akkor már 19 
éves volt, és aki okosságával, jóságával és 
szépségével mindenkit megnyert.
A fellázadt erdélyi oláhság vezére, a 24 éves 
Janku Ábrahám halálosan beleszeretett az akkor 
teljes szépségében viruló Nagyanyámba, aki 
előrelátó politikából színleg bele is ment az 
alkuba és elfogadta Janku ajánlatát. (Janku 
eredetileg ügyvéd volt, seregét 40 ezer főre 
tették. Magát „az erdélyi havasok királyának” 
nevezte.) Nagyanyám e színleges hozzájárulásával 
kiváltságos helyzetbe segítette az egész Lukáts 
családot, mert [az] abban az időben oly gyakorivá 
vált házkutatások és beszállásolások alól 
mentesítve lett Dédapám háza. Jaj volt annak az 
oláhnak, aki Janku parancsa nélkül át merte lépni 
e ház küszöbét! Ezt az előnyt a fiatal Lukáts 
Róza felhasználta arra, hogy az oláh mészárlás 
elől menekült erdélyi mágnásokat és kiváltságos 
urakat befogadta és elrejtette házába, álruhába 
öltöztette, élelemmel ellátta és így kiváratta 
velük a legalkalmasabb időpontot a további 
menekülésre. Házukban gyakran megfordult oláh 
vezértől idejében sok mindent tudott meg, amit a 
menekültek érdekében okosan fel tudott használni, 
így rejtette el a Teleki, Józsika, Kemény stb. 
család tagjait, megmentett mintegy 60 személyt az 
elfogatástól és felkoncolástól.

Az alatt, amíg ezek történtek, Nagyanyám sok 
veszélyes nyugtalanságon és álmatlan éjtszakákon 
ment keresztül, nem egyszer kérdezték meg Tőle, 
hogy ki az az öreg asszony, aki a családhoz 
tartozik. Mert mindig más és más menekült 
személy képviselte az öreg Asszonyt. Ezenkívül 
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veszedelmesen közeledett az az idő, amikor be 
kellett, hogy váltsa Jankunak egybekelésükre 
adott ígéretét, mert az oláh vezér a házasság 
idejének folytonos kitolásáért és ennek az 
érdekében mindenféle ürügyet felhozó halasztásért 
már-már bizalmatlan kezdett lenni. Sokszor 
szegény jó Nagyanyám már maga sem talált 
kivezető utat az összekuszált helyzetben, mert 
belátta, hogy az újabb és újabb hazugságaival 
még csak bonyolultabbá teszi sokszor kilátástalan 
helyzetét, s ilyenkor mindig gyakrabban 
gondolt annak a méregüvegnek kiürítésére, amit 
ismeretségük első perce óta elrejtve állandóan a 
keblében hordott arra az esetre, hogy ha ígéretét 
mégis csak be kell váltania. Mert Ő megesküdött, 
hogy Janku felesége soha egy percig sem lesz, és 
ha tényleg mégis csak arra kerülne a sor, akkor 
inkább a halált választja. Sokszor éjjel, órák 
hosszat imádkozott lakásában elhelyezett Szűz 
Mária szobra előtt imazsámolyán térdepelve, hogy 
segítse meg Őt a jó Isten és ne engedje, hogy 
az oláh vezér áldozatává váljék. És a jó Isten 
meghallgatta kérését, mert a házasság időpontjának 
kitűzése előtt néhány órával Jankut az osztrákok 
elfogták és elhurcolták, s így sorra sem 
kerülhetett az, hogy Lukáts Róza adott ígéretét 
beváltsa. Lukáts Róza már jelitai Woyciechowsky 
Józsefnek volt a felesége (Zalatna, 1850. VII. 1.), 
amikor a kiegyezés ideje körül a kabinetiroda 
meghívására Schönbrunnban érdemei elismeréséül I. 
Ferenc József saját kezűleg briliánsokkal kirakott 
tűvel tűzte fel Nagyanyám mellére az oly nagyon 
megérdemelt érdemkeresztet, amit aztán Ő büszkén 
hordott egész halála napjáig. (Janku elborult 
elmével halt meg.)

Bábolnapuszta, 1944. évi augusztus hó 20-án.,
 Nuridsán Lajos
 m. kir. [jószág]főfelügyelő
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Lukács Róza leszármazottainak több nemzedéke hitte pon-
tosnak az elbeszélteket, azonban a Budapesti Hírlap 1899. 
október 24-i számának tárcájában közöltek olvastán kéte-
lyek ébredhetnek: „Lukács László pénzügyminiszterünk atyját 
és családját1 – hír szerint maga Dobra mentette meg a legyilko-
lástól, mert szerelmes volt a család egyik leányába, a ki ugyan őt 
számba se vette, de azért Dobra az ő kedvéért megvédelmezte a csa-
ládot és közelebbi rokonait.”

Érdekesen rímel történetünkre egy korabeli pletyka, mely 
szerint Avram Jankunak magyar szeretője lett volna.2

Mi lehet az igazság? Róza ükanyámról szóló családi le-
gendánkat minden esetre hitelesíti az a kitüntetés, amit ő 
bátor tettéért (állítólag a kiegyezés táján, Schönbrunnban) 
kapott, s ami tényleg máig megőrződött. Története büsz-
keséggel tölt el mindenkit, aki Rózát az ősei közt tudhat-
ja, pedig – mint kiderült – a megőrzött história valóságot 
csak nyomokban tartalmaz. Mégis hálásaknak kell lennünk 
azoknak, akik megőrizték számunkra, mert a legenda nyo-
mán elindulva sikerült megtalálni a valós történetet és ez-
által teljesebb és valósághűbb képet nyernünk Rózáról és 
többi erdélyi örmény elődünkről. A fellelt igazság bonyolul-
tabb és sokkal érdekesebb, mint a családi hagyomány! 

Alább elmesélem Lukács Róza élete és kitüntetése törté-
netének azt a valódi változatát, amit a kutatásaim eredmé-
nyei alapján – úgy vélem – sikerült rekonstruálni.

Technikai megjegyzés
A több keresztnevet viselő személyek nevében aláhúzással 
emeltem ki a családi emlékezetünkben fennmaradt egyet-
lent. Több testvér közül kövér betű jelöli a minket érdeklőt.

1 Lukács László atyja L. Dávid, a mi Rózánk egyik bátyja volt, 
akit a zalatnai események – tudtunkal – egyáltalán nem érintet-
tek. 

2 „Iancu szeretője egy tizennégy éves abrudbányai magyar lány, 
Farkas Johanna volt, unitárius apától és római katolikus anyá-
tól. A lány mentette meg szeretőjét a magyar csapatok egyik ab-
rudbányai támadása során…”



Róza származása
Lukács Róza ükmamám az elmagyarosodott erdélyi örmény 
Lukács/Lukáts családban született. Róza életének és kitünte-
tése történetének megismerése érdekében érdemes, ha nem 
is Ádámtól-Évától, de azért elég régről kezdeni, és hasznos 
lehet a legszükségesebbeknél egy kicsivel szélesebb keret-
ben beszélni Róza származásáról és koráról.

A honfoglalás idején a magyarok jószágai közt a Kárpát 
medencébe kistermetű, leginkább igavonásra alkalmas 
marhafajták érkeztek. A kunok betelepítési kísérlete során 
(1239-től) a kunok keletről (Moldvából) másfajta jószágok-
kal érkeztek: nagyobb testű, busafejű marháik sokkal több 
húst szolgáltattak, mint a honfoglalókkal érkezett marha-
fajta. A sikertelen letelepítés után a kunok eltűntek, de a 
kunok busafejű jószágai megmaradtak, és Kárpát meden-
ce-szerte elterjedtek: belőlük lettek a hamar Európa-szer-
te ismert „magyar marhák”. A Bécsig, Velencéig, Nürn-
bergig történő marhahajtásokról szóló beszámolók mind 
magyar marhákról szóltak, pedig ezek eredete a Kárpátok-
tól keletre mutat, és a nyugatra hajtott jószág jelentős ré-
sze mindig is Moldvából indult. (Moldva címerállata ma 
is az ökörfő!)

A nagybani távolsági marhakereskedelem a középkor 
egyik legnagyobb üzlete volt, ami nagy tőkét igényelt és óri-
ási hasznot biztosított. Nem csak kifelé, a marhák eladásá-
val, hanem visszafelé, a bevételen vett külhoni drága hol-
mik behozatalával is.

A minket érdeklő örmények ősei évszázadokkal korábban 
vándoroltak el őshazájukból, és több lépésben lassanként, 
görög, tatár, török, lengyel, román hatásokkal színesedve te-
lepedtek egyre távolabb. Egy részük – a mieink közeli elődei 
– már keletről, a Kárpátoktól keletre fekvő Moldvából – a ne-
vezetes marhakereskedelem alapját adó fajta szülőhazájából 
– érkezett Erdélybe.

Az 1600-as évek első felében a török birodalom meggyen-
gülésének jeleként Moldva területén hosszan tartó háborús 
időszak alakult ki. (Erről szól Sienkievicz regénye, a Tűz-
zel-vassal.) A háború fenyegetései miatt a moldvai örmé-
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nyek egyre nagyobb számban kezdtek áttelepülni az általuk 
már jól ismert Erdélybe.3

Az örmények évszázadokon keresztül tartó vándorlá-
sát és magyar területre való betelepedését hű kereszténysé-
gük miatt történt üldöztetésükkel magyarázták. A valóság 
az, hogy az örmények a legrégebbi idők óta évszázadokon 
keresztül távolsági kereskedelmet folytattak, melynek során 
óriási távolságra, sokféle népekhez eljutottak, és ha valahol 
nem érezték jól magukat, akkor üldöztetés nélkül is odébb 
vándoroltak azokra a vidékekre, amiket kereskedelmi kap-
csolataik révén már megismertek – és ahol nagyobb nyugal-
mat, illetve hasznot remélhettek.

A XVII. században Erdély fejedelme még a török adófi-
zetője volt, de Erdély eleinte mégis Moldvánál nyugalma-
sabb vidék volt. A helyzet akkor változott drámaian, amikor 
a törököt kiűzték a magyar királyságból, ami után a Habs-
burg birodalom csapatai hamarosan megszállták Erdélyt is. 
Egymás után török-tatár beütések, aztán császári zsoldosok 
szipolyozó zaklatásai, majd a kuruc háborúk – az élet Er-
délyben nem volt többé olyan békés, mint az örményeknek 
a betelepülés előtt a Kárpátokon kívülről látszott! Egyfajta 
békesség csak a XVIII. századra jött létre.

Történelemkönyvekből tudjuk, hogy a marhakereskede-
lemből származó hatalmas bevétel érdekében főurak sem átal-
lottak befektetni ebbe a „nemtelen” tevékenységbe: egyebek 
közt a Frangepánok, a Zrínyiek, a Thököly-ek és a Rákócziak 
is jelentős bevételekre tettek szert általa. Feljegyezték, hogy 
Rákóczi György 1640-ben Moldvában tárgyalt Ştefan vajdával 
több ezer marha adásvételéről. Nem lehetetlen, hogy Luká-
csaink legrégebbi nyomai épp ezen tárgyalásokig vezetnek!

3 A közhit szerint az örmények 1672-ben telepedtek volna be Er-
délybe, azonban a gyergyószentmiklósi örmény templom kert-
kapujának szemöldökfáján máig olvasható felirat azt tanúsítja, 
hogy már 1637-ban annyi örmény élt Gyergyószentmiklóson, 
hogy saját templomra és temetőre volt szükségük. (Egyes ku-
tatók szerint már a honfoglaló magyarokkal is érkeztek örmé-
nyek.)
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1643-ból származó az a megbízólevél, amit Erdély fejedelme 
állított ki bizonyos Örmény Lukács4 részére, aki a kereske-
dőktől a fejedelem kincstára számára járó adó beszedésére 
kapott meghatalmazást. Mivel ingatlan vagyona örmény-
nek nem lehetett (nem volt „állampolgársága”), ezért nyil-
vánvalóan haszonbér-jellegű megállapodást kötöttek, va-
lahogy olyasformán, hogy ő előre befizeti az elvárt adót a 
kincstárba, utána magának beszed a kereskedőktől annyit, 
amennyit bír. Miután egy-egy kereskedőnek akkoriban évi 
2000 arannyal kellett megváltani a szabad kereskedelem jo-
gát, ezért képzelhető, mekkora biztosítékot kellett letennie 
Örmény Lukácsnak a megbízás elnyeréséhez!

1643-ban tehát volt egy Lukács nevű örmény, aki a fe-
jedelmi kincstárba óriási összeget fizetett be, aminek fejé-
ben Erdély-szerte mozogva jelentős összegeket szedett be. 
Mindeközben természetes módon gyűjtötte a híreket, tájé-
kozódott a kereskedelmi lehetőségekről és hamarost le is te-
lepedett, tehát egy idő után már Erdélyben élt és innen járt 
vissza Moldvába, a „magyar” marha moldvai beszerzése 
céljából – amint arra számtalan más erdélyi örménynél is 
találunk dokumentált példákat.

A hamar kialakult erdélyi örmény telepek közül szá-
munkra két város, Gyergyószentmiklós és Erzsébetváros 
bír jelentőséggel. E városokon az örmények ottélésük 200 
éve során maradandó nyomokat hagytak.

A betelepülő örmények magukkal hozták sajátos, – az ere-
deti örménynek török, görög, kipcsák (

≈
kun), ukrán, román 

hatásoktól módosult – nyelvüket, és sok iratukban és épüle-
tükön fennmaradtak sajátos betűik, amiket még az 1800-as 
évek közepéig is használtak. Eredeti „apostoli örmény” val-
lásukat hamar felcserélték örmény katolikusra, így a pápa 
főségének elismerése fejében úgy csatlakozhattak a római 

4 Akkoriban az örmények nem használtak családnevet. Az egyes 
egyének nevét legtöbbször az apa keresztnevével kiegészít-
ve tették megkülönböztethetővé. Magyar környezetben vagy 
a név „lefordításával”, vagy valamely jellemző tulajdonságuk 
(pl. nemzetiségük) alapján adtak nekik magyar családnevet.
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egyház szervezetébe, hogy továbbra is megtarthatták szer-
tartásaik örmény nyelvét és liturgiáját.

Erdélyi örményeink közt kezdetben nem volt szokás a 
családnév használata, ellenben igen sok volt az ószövetsé-
gi eredetű keresztnév: Hagop/Jakab, Kirkor/Gergely, Av-
ram/Ábrahám, Hovhannes/János, Hropszime/Róza. Lu-
kács családunk eredeti neve Luszig (= fény, fényes) volt, 
amit néha Lukáts alakban is használtak. A legrégebbi, bi-
zonyosan ismertnek vélt, Lukács-ős Abraham Nikosz Lu-
szigi (1651–1736) volt (Lukács fia Ábrahám Miklós), aki még 
Moldvában született és fiaival együtt telepedett át Erdélybe. 
E Nikosz Luszigi ötödik fia volt Hagop Luszigi, a Márkár-
nak is nevezett (első) Lukács Jakab (*1691), nemességszer-
ző Lukács-ősünk. Szerencsénkre megmaradtak az örmény 
gyülekezetek anyakönyvei és akadtak olyan lelkes kutatók, 
aki magukra vették a fáradságot ezek egy nagy csoportjá-
nak a feldolgozására és közzétételére, így Róza elődeinek 
sorát anyakönyvileg meglehetősen jól vissza lehet követni.

Ha igaz az, hogy a Gyergyószentmiklóson 1716-ban feljegy-
zett [második!] „Örmény Lukács” azonos, illetve apa-fiú/
nagyapa-unoka kapcsolatban áll azzal az [első] Örmény Lu-
káccsal, aki a korábban említett fejedelmi meghatalmazást 
megszerezte magának, akkor Lukácsaink láncolata még 
hosszabb lenne, Rózától számítva legalább még hét nemze-
dék. (Pedig már ő is négynemzedéknyire van tőlem…)

Az Erdélybe települő Lukácsokról a kortársaik, mint gaz-
dag marhakereskedőkről, illetve tímárokról beszéltek. (Ne 
tévesszen meg minket, hogy az adófizetési kötelezettség 
enyhítése érdekében a gazdag marhakereskedők szegény 
barompásztornak, a tímármanufaktúra-tulajdonosok tímár-
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mesternek vallották magukat, hiszen a fennmaradt gazdasá-
gi feljegyzések szerint Gyergyószentmiklóson évtizedekig a 
Lukácsoknak volt a legtöbb marhája.)

A magyar környezetben az örmények hamar megtanul-
tak magyarul is, és mindenhol magyarnak vallották magu-
kat, ahol nem örmény közösségben éltek. Lélekszámuk a 
hivatalos statisztikákban a valóságosnál ezért kisebb, gaz-
dasági súlyuk miatt viszont a közvélekedésben mindig is a 
valósnál jóval nagyobbnak érzékelték az arányukat.

A vagyonos örmények családjaiban mindig több gyermek 
született, mint amennyit az atyai foglalkozás továbbvitele igé-
nyelt volna, ezért alakult ki az a gyakorlat, hogy az egyik ör-
ménylakta településen született fiak másik örmény telepü-
lésen házasodtak – ezzel elkerülték, hogy egymásnak fölös 
versenyt támasszanak. Ennek következtében Róza elődei egy 
évszázadon át szinte szabályszerűen nemzedékenként felvált-
va hol Gyergyószentmiklóson, hol Erzsébetvárosban születtek. 
Mindkét városban jól látható nyomokat hagytak, elsősorban 
templomépítésekhez történt nagyvonalú adományaik révén.

Mivel az erzsébetvárosi polgárjog5 biztosított egy sor elő-
jogot (Erdély-szerte szabad kereskedési jogot, vámmentessé-
get stb.), ezért az erzsébetvárosi polgárjogú Lukácsok Gyer-
gyószentmiklóson is, máshol is, mindenkor hangsúlyozták 
erzsébetvárosi mivoltukat. Ez ugyan nemesi predikátum-
nak látszott, de sohasem volt az, hiszen soha se volt földbir-
tokuk Erzsébetvárosban.

Alighogy Lukácsaink gyökeret eresztettek Erdélyben, a 
Habsburg adminisztráció megszilárduló berendezkedése (a 
birodalmi szemléletű vámpolitika) egyre jobban nehezítet-
te a Magyar Királyságtó mesterségesen különválasztva ke-
zelt Erdélyi Nagyfejedelemség külfölddel való kereskedel-
mét. Ráadásul a fogyasztói igények is Európa szerte kezdtek 
megváltozni: a korábban kedvelt nagytestű húsmarhák he-
lyett az inkább sok tejet adó marhafajták irányába tolódott a 

5 amihez ház- vagy házrész-tulajdonnal kellett rendelkezni Er-
zsébetvárosban, és Erzsébetvárosban kellett adózni – de nem 
kellett helyben lakni
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piaci igény. A marhakereskedelem haszna több okból is je-
lentősen és tartósan csökkenni kezdett. 

Az erdélyi örmények veszélybe került gazdasági pozíci-
ójukat nem tudták földbirtokra átváltani. Hiába azonosul-
tak lélekben az államalkotó magyar nemzettel, mert a gaz-
dagságukat biztosító kereskedelmi előjogok csak az örmény 
náció tagjaként illették meg őket, földbirtokot viszont csak 
honfiúsítás, azaz örménységükről való lemondás árán sze-
rezhettek volna, így gazdagságuk ellenére sem voltak telje-
sen egyenjogúak.

A gazdag örmények akár nagy áldozatok árán is szívesen 
szereztek volna nemességet, de pusztán címereslevéllel az ör-
mények semmire nem mentek, hiszen földet nem kaptak hoz-
zá, és nem is vásárolhattak, mert a vármegyék nem ismerték el 
az országgyűlési hozzájárulás nélkül adományozott nemessé-
get. Ennek ellensúlyozására Mária Terézia 1758-ban úgy ren-
delkezett, hogy az armalistákat6 minden tekintetben úgy kell 
tekinteni, mint a donációs7 nemeseket, de ezt a vármegyék 
nem vették komolyan. Az erdélyi örmények azonban felfedez-
tek egy különleges lehetőséget: Magyarországnak a török alól 
történt felszabadítása során óriási területek kerültek kincstári 
tulajdonba (lásd a rosszemlékű Neo acquistica Commissiot8!) 
e földeket ettől kezdve a hagyományos vármegyeszerkezetből 
kiszakítva, kincstári igazgatás alatt kezelték (például a bánsá-
gi határőrvidéket), ahol a feudális vármegyéknek nem volt sza-
vuk. Ezt felismerve 1760–’62-ben a vagyonos erdélyi örmények 
tömegesen adományoztak nagy összegeket a királynő háború-
jának támogatására, aminek fejében címeresleveleket szerez-
tek –, hogy azután újonnan megnemesítetten birtokot vegye-
nek, vagy béreljenek a Kincstár által igazgatott földekből. A 
címereslevél és a birtok együtt végre igazi nemessé, az ország-
alkotó nemzet teljes jogú tagjává tette a furfangos örménye-
ket. Néhány évig zajlott az erdélyi örményeknek a Bánságba 

6 armalisták (deák): csak címereslevéllel rendelkező
7 donációs (deák): adománybirtokos
8 Neoacquistica Commissio (lat.): Újszerzeményi Bizott-

mány
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áramlása, aminek során sok gazdag, frissen nemesített arma-
lista örmény család áttelepült Erdélyből a Bánságban szerzett 
birtokára, mint a Jakabffy-ak, a Kissek, a Lázárok, a Vertánok, 
a Verzárok stb., köztük a Lukácsok egyik ága is)

1760-ban Lukács Róza ükatyja öccsének, Lukács Miklós-
nak a családja szerzett címereslevelet, két év múlva pedig, 
1762-ben Róza ükatyja, Lukács Jakab (és felesége, Todor 
Margit, meg akkor élt nyolc gyerekük) is megszerezte az ar-
mális nemességet maguk és törvényes utódaik számára.

1765-ben Jakab egyik fia, János, (egy vallásos és gazdag 
oldalági rokon) egy egészen különleges oltárképet adomá-
nyozott a gyergyószentmiklósi római katolikus temp-
lomnak. A déli mellékoltár képe fölött ma is látható a 
Lukácsok nemesi címere, a kép jobb alsó sarkában pe-
dig az adományozó és családja: János, és szülei, Lukács 
Jakab (*1691) és Todor Margit (1705–1780)!

A nemességszerző (első) Lukács Jakabnak tíz gyermekéről 
tudunk, akik közül az első ugyan csecsemőként megholt, 
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a második azonban már megmaradt: ő lett a – Márkárnak 
is mondott – Lukács Tódor, e néven elődeink közt az első, 
(1726–1769)aki Gyergyószentmiklóson élt és ott is halt meg, 
de végig megtartotta erzsébetvárosi polgárjogát. Ezen Tódor 
első feleségének nevét – akitől két gyermek született – nem 
ismerjük. Tódor 1758-ban vette feleségül Merza Lusztigint 
(1737–1793), akitől további hat gyermek született. Nekünk az 
1761-ben született Lukács Jakab Ágoston a fontos. Mivel az 
az örmény hagyomány szerint az újszülötteket megkereszte-
lésük után rögtön meg is bérmálták, így – magyar szemmel – 
mindenkinek több „keresztneve” is volt, amik közül mindig 
azt használták, ami a használójának akkor éppen tetszett – 
néha ugyanaz a személy is esetenként másképp nevezte ma-
gát! Egyes leszármazottai a Jakab, mások az Ágoston nevet 
jegyezték meg. A mi családunkban a Jakab név rögzült.

E Jakab (II) még Gyergyószentmiklóson született, de 1781 
táján már Zalatnán vette feleségül Dániel Máriát. Ez a házas-
pár elveszett a családi emlékezetből.9 Ennek oka valószínű-
leg az volt, hogy a családfában az évszámok, városnevek és 
a feleségek figyelmen kívül hagyásával a felsorolás dadogni lát-
szott, amit spórolós elődeink tévesen „helyesbítettek”, úgy, 
hogy ebből: ez lett:

Kevésbé takarékos, de félreértést nem terjesztő feljegyzés-
ben ezt például valahogy így lehetett volna lejegyezni:

9 Az anyakönyvekben azonban megőrződtek!
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Róza atyja, Lukáts Tódor Imre Lukács10, szüleinek első gyer-
mekeként már Zalatnán született 1782-ben.

Az erzsébetvárosi Lukácsok közül Miklósnak (első Ja-
kabunk öccsének) a leszármazottai Vizmán (a Béga folyó 
egyik oldalvölgyében) a Kincstártól földbirtokot szereztek 
(és vagyonuk egészen az 1949-ös államosításig kitartott), de 
a mi Lukácsaink nem követték a földszerző Lukácsok pél-
dáját: Lukács Jakab (II) inkább a XVIII. század közepén ki-
építésre kerülő császári postahálózatot célozta meg, hogy 
magának, illetve utódainak postamesteri állást szerezzen.

A VIII. századi postahálózat a császári államigazgatás fon-
tos eszközévé kezdett válni, ezért megszüntették az addigi ha-
szonbérleti rendszert, gyors ütemben kiépítették a birodalmi 
postahálózatot és egy sor előjogot biztosítottak a posta számá-
ra: „A posta épületek és állomások, a postai tárgyak és szerel-
vények megőrzésére szolgáló [kocsi]színek és raktárak, postai 
jószágok és szerek, úgyszintén a postautak a legtágabb kivált-
ságok és szabadalmakkal láttatnak el, és éppen olyan szent- 
és sérthetetleneknek tekintendők, mint … akár az uralko-
dó fejedelem palotája. Ennek bizonyságául a postahivatali és 
posta-állomási épületekre az uralkodó fejedelem czimere ki-
akasztandó11, a postalegények szolgálati idejök alatt szintoly 
színekből viseljék a posta-síp, -zsinór és -ruházatot, minőt az 
uralkodó fejedelem udvari cselédsége visel… A posta-sze-
mélyzet, hogy éjjel és nappal szolgálatának kötelességszerűen 
eleget tehessen, mindennemű lefoglalás, vám-, út- és hídpénz, 
adó, gyámság, őrség, sánczépítés és katonai beszállásolás alól 
(mindazon országokban, hol a nyilvános postajárat beren-
dezve van) felmenttetik… A posta állomási épületek az úttól 
ne essenek félre. A postamestereknek a lovak, takarmány és 
egyéb postai szükségletek beszerzésénél minden alkalommal 
elvitázhatatlan elsőség adatik…”

Abban a korban állami hivatalt csak nemes ember visel-
hetett: csak az volt „hivatalképes”. Ráadásul a postamester-
ség nagy kezdőtőkét igénylő bizalmi állás volt. Lukács Jakab 

10 Tódorként a második…
11 Ez 1848-ban rendkívüli fontosságú lett Lukácsaink számára!
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a címereslevelével, a királynő rendelete alapján, teljes jogú 
nemesnek volt tekintendő, ezért sikerrel pályázott a posta-
mesteri állásra.

A postamester egy-egy cs. kir. postaállomás működteté-
séért volt felelős: elsősorban a hivatalos küldemények 
gyors továbbítása volt a feladata, amihez mindig kellő 
számú pihent lovat kellett készenlétben tartania (etet-
ni-itatni, patkoltatni). Ahogy a postaszolgálatot foko-
zatosan megnyitották a civil közönség számára is, úgy 
fontossá vált a küldemények felvétele és átvétele, a sza-
bott díjak beszedése. Hamarosan kiderült, hogy nagy 
az igény az utazó közönség szállítására is, aminek kö-
vetkeztében a kocsikhoz ács és szekeres, a lovakhoz 
patkolókovács, az utasoknak szálláshely, élelem-ital 
szükségeltetett, sőt, sokszor pénzváltás is (nem csak a 
külföldi forgalom miatt, hanem mert akkoriban Erdély-

ben is számtalan törvényes pénzfajta volt forgalomban és nem 
volt egyszerű dolog a nagy pénzzel fizető utasnak megfelelő 
apróval visszaadni). Tág tere volt különféle járulékos szolgál-
tatások teljesítésének, és ezzel tisztes jövedelem elérésének – 
éppen, mint manapság a nagy forgalmú benzinkutaknál. A 
postamesterek postaállomáson felnőtt fiai és lányai számára 
jó esély volt, hogy felnővén átvehessék atyjuk hivatalát, ami-
hez tapasztalat és tőke már egyaránt biztosítva volt. Ez lehe-
tett az alapja annak, hogy Lukács után fia, János vette át a za-
latnai postamesterséget, majd János halála után özvegye (özv. 
Lukáts Jánosné osdolai Kelemen Karola) vette át a vezetést, 
vagy hogy Erzsébetvárosban 1873-ban Lukáts Lukács unoka-
húga, Lukáts Jozefa volt – idős atyja helyett – a postamester.

Ezen kívül, a postamesterség nem volt összeegyeztethe-
tetlen némely egyéb tevékenységekkel, sem földbirtoklás-
sal, sem bányaműveltetéssel.

A XVIII. század közepére a mi Lukács Jakabunk ismert 
utódai eltűntek Gyergyószentmiklósról és Erzsébetváros-
ból, ellenben megjelentek Zalatnán: Lukács Róza nagyaty-
ja (Jakab II., a nemességszerző Jakab unokája) még Gyergyó-
szentmiklóson született, de Róza atyja (Lukáts Tódor Imre 
Lukács) és annak testvérei már mind Zalatnán születtek.
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Zalatna és Gyulafehérvár
Az Erdélyi Érchegységben, különösen a Körösbánya, Offen-
bánya, Nagyág és Zalatna által határolt úgynevezett „arany 
négyszög”-ben már a rómaiak óta zajlott nemesfémbányászat. 
A középkorban volt olyan időszak, amikor Európa aranyszük-
ségletének jelentős részét az itteni kis bányák biztosították.

A XIX. század végéig szokásban volt aranybányászat igen 
egyszerű folyamat: a kifejtett ércet felaprítják, higannyal el-
keverve amalgámosítják, majd kohóban kiolvasztják a szín-
aranyat. A színarany pénzzé verése szigorúan uralkodói 
monopólium volt, amit esetünkben a katonasággal védett 
gyulafehérvári várban működő pénzverde végzett.12

A bányászatot sokáig magánosok is végezhették, a kohá-
szat azonban nagy tőkeigénye és az ellenőrizhetőség érde-
kében kincstári kézben működött. Az állam megfelelő része-
sedését úgy biztosították, hogy, szigorúan számon tartották 
a kitermelt higany mennyiségét (ami szorosan összefüggött 
a vele nyerhető aranyéval), és előírták a végtermék hatósági 
áron történő kötelező beváltását. (A beváltáskor lemérték az 
érc tömegét, „vegykémleléssel” megállapították az aranytar-
talmát és az arany számított tömege alapján fizettek az ércért. 
Ez az eljárás a tanulatlan népek számára mindig úri huncut-
ság volt, de a hatósággal szemben nem volt mit tenni…)

Az aranytermelés egyszerű folyamat volt, de igen fárad-
ságos, ezért a munka megkönnyítésére sokféle ötletes meg-
oldás született: az érc aprítására vízhajtású kallómalmokat 
építettek, és lehetőleg mindenféle munkára parasztok bér-
munkáját, vagy jobbágyrobotot vettek igénybe. A korabeli 
bányaipar teljes egészében fára épült: fából készültek a vízi-
malmok zsilipjei, a kallószerkezetek, a tárnák aládúcolásai, 
a vágatokba telepített csillék és azok vágányai(!), a bányate-
lep épületei, az anyagok mozgatására szolgáló talyigák és 
szekerek, és fával fűtötték a kohókat is (kőszenet még nem 
használtak). A bányákat a környező, kincstári tulajdonban 
lévő erdők látták el faanyaggal, amiket az erdőkben szét-

12 A korabeli aranybányászatot több helyütt is nagyszerűen festi 
Jókai a „Szegény gazdagok” című regényében
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szórtan megbújó falvak jobbágysorú lakói termeltek ki, 
részben bérmunkában, részben jobbágyi robotként. A társa-
dalmi feszültség annyiban nemzetiségi volt, hogy a szegények 
jellemzően oláhok, a gazdagok pedig magyarok voltak.

Az utódok fantáziáját az arany fogja meg, de a Zalatna 
környéki bányákban aranyon kívül a kor színvonalán gaz-
daságosan kitermelhető érdemi mennyiségben fordultak 
elő a következő nyersanyagok, illetve érceik: ezüst, réz, tel-
lur, kén, ólom, molibdén, bizmut, malachit, faopál, bitumen, 
kaolin stb. (Az aranybánya-tulajdonosként megőrzött em-
lékezetű Lukács Dávid13 fő jövedelemforrása a Zalatnától 
nyugatra fekvő Kénesden [Trimpoele/RO] működő piritbá-
nya és -feldolgozómű volt.) A zalatnai bányászat a XIX. szá-
zadig Európa szerte elismert színvonalú volt.

Amikor a régi tárnák kimerülése miatt egyre mélyebb-
re kellett hatolni, akkor megnőttek a költségek: egyre ko-
molyabb feladattá vált a beszivárgó víz és a kitermelt érc 
folyamatos eltávolítása. A megnövekedett tőkeigény fede-
zetét a kisvállalkozók bányatársulatokba való szerveződés-
sel biztosították. Egy-egy bányatársulatnak 10–15 tagja is 
volt, közülük mindenki részarányának megfelelően viselte a 
terheket és részesült a haszonból. A kor lelkületének megfe-
lelően a bányatársulatok olyan kegyes neveket viseltek, mint 
„Péter–Pál”, „Joachim és Anna”, „Szentháromság” stb.

A XIX. század második felében az erzsébetvárosi Luká-
csok szinte valamennyien érdekeltek voltak minden Zalatna 
környéki bányatársulatban: a teljes körűnek nem mondha-
tó forrásokban – Rózán kívül – említésre kerültek a követ-
kező „bányarészvényes” Lukácsok: József és Ágoston (Róza 
nagybátyjai), Anna és Mihály (Róza testvérei), Albert/Béla, 
László, Sarolta és Adél (Róza unokaöccsei/unokahúgai), va-
lamint néhány Nuridsán és több más, nyilvánvalóan szin-
tén örmény származású személy is.

Zalatnán több örmény család is élt, de templomi gyüle-
kezet szervezéséhez kevesen voltak, ezért a római katolikus 

13 Lukács Dávid (1818–1877), Róza ükanyánk bátyja volt
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gyülekezethez csatlakoztak, amivel asszimilációjuk végleg 
befejeződött (már egymás közt is alig beszéltek örményül).

A Zalatna-környéki bányák némelyike időként komoly jö-
vedelmet biztosított (főleg a szerencsés aranyleletek híre kel-
tett mindig nagy izgalmat). Az 1700-as évekre a Zalatna-kör-
nyéki bányákra épülve mintegy 3000 lakosú városka alakult 
ki, melyben magyarok, szászok és oláhok éltek. (A nem ki-
csiny számú örmény lakó mind magyarnak vallotta magát.) 
A bányatulajdonosok, a kohóművi alkalmazottak, az arany-
vizsgáló hivatal alkalmazottai, a bányakapitánysági tisztvise-
lők, és az őket kiszolgáló iparosok, orvosok, papok-lelkészek 
virágzó közössége valamint a városon keresztül bonyolódó 
élénk forgalom biztos megélhetést ígért egy postamester és 
családja számára. Zalatnán keresztül vezetett az Abrudbányát 
és Gyulafehérvárat összekötő országút, a zalatnai postaállo-
más mindkettőtől egy-egy postaállomásnyi távolságra volt.

1782-ben Róza nagyanyja (Dániel Mária) Zalatnán való-
színűleg már első csecsemőjét szoptatta, amikor a társadal-
mi feszültség „parasztlázadásban” tört ki: a Hora–Kloşka 
felkelésben. A felkelést állítólag egy – a topánfalvi vásáron 
kirobbant – verekedés gyújtotta be, amikor a szabad pálin-
kafőzésük jogát védő oláh parasztok összevesztek a szabad 
pálinkakimérés monopóliumával rendelkező örmény(!) kocs-
mabérlőkkel, és a vármegye nem volt képes a vitát megfele-
lően kezelni.14 Az évekig húzódó elfajult konfliktus végül 
1784-ben brutális katonai megtorlással zárult, aminek em-
lékét Gyulafehérvárott a felkelés vezetői kivégzésének hely-
színén állított emlékmű ma is őrzi. A Hora–Kloşka felkelés 
alatt Zalatnát sem kímélte a véres erőszak, de a postaállo-
más császári címere ekkor még védelmet biztosított a Lu-
kács családnak. A Lukácsok családi emlékezete semmit sem 

14 1848 előtt még nem volt rendőrség, a rendőri feladatokat a te-
lepülések saját erőből látták el, vármegyei területen pedig a 
vármegyei hajdúk gondoskodtak a rendről, végszükség ese-
tén pedig mozgósították a (császári) katonaságot. Zalatnához 
legközelebb, mintegy 30 km-re, Gyulafehérvár [Karlsburg, ma 
Alba Iulia] várában állomásozott császári katonaság.
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őrzött meg Lukácsainknak a Hora–Kloşka felkelés alatt Za-
latnán átélt megpróbáltatásaiból.

Lukács Róza nagyszüleinek (Lukács Jakab II. és Dániel 
Mária) hét gyermekéről van tudomásunk: Lukács, Katalin, 
Tódor, Simon, Ágoston(?), Antal, József. Számunkra Lukács 
lesz fontos, de előbb foglalkozzunk kicsit Simonnal!

Lukács Simon Tódor (Róza ükmamám egyik nagybáty-
ja) 1791-ben született Zalatnán és – valószínűleg a csalá-
di környezetnek köszönhetően – nagyon fiatalon a bányá-
szat kiváló ismerője lett, olyannyira, hogy a baláni rézbánya 
1816-os újraindításakor – fiatal kora ellenére – elismert szak-
emberként (Lukáts) „Simon Tódor” segítségét kérték. Lu-
kács Simon háza a Zalatnán átfutó országútról északra nyí-
ló völgyben, a Vultur patak partján állt, félbemaradt felújí-
tás alatti siralmas maradványa 2020-ban is látható.)
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Simon 1848-ban családjával együtt a preszákai tömeggyil-
kosság áldozata lett, egyedül Albertus Peregrinus névre ke-
resztelt kisfia menekült meg, akit aztán példaértékű családi 
összefogással a rokonok neveltek fel – és aki Lukács Béla né-
ven sikeres, irigyelt politikus lett. Özvegye, Gajzágó Fatime 
Zaïda és Nuridsán Mária dédanyám jó barátnők voltak és fi-
atalasszonyként egyidőben voltak várandósak.

Lukács Róza atyjának foglalkozására a kortársai többfé-
leképpen utalnak. Önmeghatározása hangsúlyozottan „er-
zsébetvárosi szenátor” volt, tehát nem csak erzsébetvárosi 
polgárjoga volt (az adózás miatt fontos!), hanem az ottani ta-
nács tagjának is vallhatta magát. Társadalmi tekintélyt biz-
tosító hivatalos állása „cs. kir. zalatnai postamester” volt, de 
emellett kortársai mondották „bányabirtokos”-nak, „gazdag 
örmény”-nek, „örmény pénzváltónak” és „gazdatiszt”-nek 
is – mind igaz is volt. Vagyonos ember volt, akinek a háza – 
a postaállomással egyetemben – Zalatnán az országút mel-
lett állott. (Ez a mára már elbontott épület nem azonos a ma 
„Lukács kastély” néven emlegetett épülettel, ami Lukács Si-
mon, majd az ő Béla fia és leszármazottai tulajdona volt.15)

Lukáts Lukács (Tódor Imre) 1807 őszén Zalatnán vette fe-
leségül Begidsán Katalint. 16

A házaspárnak tíz gyermekéről tudunk, a legtöbbjükről 
azonban csak sajnálatosan keveset:
– Lukáts Gergely Zalatnán született, Kátrovics Katalintól 

egyetlen fiáról tudunk, aki 1845-ben született (Zalatnán).
– Lukáts Erzsébet (* Zalatna, 1811), Szenkovits László fele-

sége lett,
– Lukáts Konstantin Dávid (* Zalatna, 1814, † 1836) orvos-

nak készült, de diplomaszerzése után meghalt,

15 Amíg a berendezkedett román állam el nem vette…
16 A Begidsánoknak volt egy örmény ragadványneve is, a „csár” 

[չար = ördög], amit használtak eredeti és magyar alakjában is: 
Csár, illetve Ördög/Eördög, megszépítve: Fekete [értsd: mint az 
ördög]. Az anyakönyvekben e nevek természetesen vegyesen 
fodulnak elő…
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– Lukáts Dávid Lukács (Zalatna, 1818 – Zalatna, 1877). Csa-
ládi emlékezetünkben „aranybánya-tulajdonos”-ként őr-
ződött meg. Valóban több bányatársulatnak volt meg-
határozó tagja, de vagyonát egyáltalán nem kizárólag 
az aranybányászat biztosította, hanem az aranyat kísé-
rő számtalan más hasznos ásvány is, amik iránt akkori-
ban éppen rohamosan nőtt a kereslet. Trimpoele község-
ben hatalmas piritbányát működtetett, aminek anyagát 
kénsavgyártásra használták fel. (A bánya ma is műkö-
dik…) Lukács Dávidról van egy olajportrénk is. Az ő fia 
volt Lukács László (1850–1932), aki jogtanárként kezdte, 
bányatársulati igazgatóként folytatta, majd hosszú ideig 
politikus volt: előbb pénzügyminiszter, majd rövid ideig 
– sokat támadott – miniszterelnök (végül le is kellett mon-
dania). A Fiumei úti temetőben álló sírját ma a Nemzeti 
Kegyelet Bizottsága ápolja.

– Lukáts Lukács Ferenc Borgia (*Zalatna, 1822), valószínű-
leg fiatalon, utód nélkül halt meg.

– Lukáts Anna Jozefa (Zalatna, 1824 – Zalatna, 1896). Ador-
ján György kohóművi tisztviselő felesége lett, de a pre-
szákai véres események következtében három kisgyer-
mekkel özvegyen maradt.

– Lukáts Nepomuk János (Zalatna, 1827 – Zalatna, 1882). ’49 
után ő volt a zalatnai postamester (a postahálózat átszer-
veződése miatt Zalatnán, tudtommal, az utolsó).

– Lukács Róza (Zalatna, 1829 – Balánbánya, 1877) – róla ké-
sőbb bővebben szólok.

– Lukáts József (Zalatna, 1832 – Erzsébetváros, 1906). Sírja 
az erzsébetvárosi temetőben máig megtalálható.

– Lukáts Mihály (Zalatna, 1833 – Zalatna, 1906 után halt 
meg). A preszákai emlékmű 1899-es leleplezésekor „volt 
honvéd”-nek mondta magát. 1906-ig Woyciechowsky déd-
apáméknál Budapesten többször megfordult. Zalatnai há-
zába római síremlék maradványa volt befalazva, amit (köl-
tőileg átköltve – és az oláh mentalitás ironikus ábrázolására 
használva – ) Jókai is leírt a „Szegény gazdagok”-ban17.

17 Lásd „A mikalaki csárda” fejezetét!
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Lukács Róza élete
Lukács Róza Zalatnán született 1829. március 15-én, Lukácsék 
hetedik gyermekeként és őt is római katolikusként keresztel-
ték, anyai nagyanyja után Rozáliának. Élete első 20 eszten-
dejéről nem sokat tudunk. Feltételez-
hető, hogy a magyaron és a románon 
kívül németül is megtanult, hiszen 
apja császári postamesterként tisztá-
ban volt a császári szolgálatban kizá-
rólagos német nyelv ismeretének fon-
tosságával – és Róza némettudásnak 
később jelentős szerepe volt házassá-
gában. A későbbiek ismeretében érde-
kes lenne tudni azt is, hogy gyerek-
korában ismerte-e Avram Jankut – aki 
Jankó Ábrahámként 1837-ben Zalat-
nán járt gimnáziumba, és alig öt esz-
tendővel volt idősebb Rózánál. (Kor-
ban jól összeillettek volna…)

1838-tól kiújult Zalatna környékén 
az oláh munkások nyugtalansága 
és ’40-ben a sérelmeik miatt elégté-
telt kereső oláhság igényeit bizonyos 
Varga Katalin brassói polgárnő kép-
viselte. Mivel azonban – a korabeli 
magyar alkotmány szerint – törvény-
telenül kül földön (Bécsben!) keresett segítséget, ezért hosz-
szas jogi hercehurca után Varga Katalint börtönbe zárták, és 
még a ’48–’49-es időket ott kellett töltenie.

Amikor 1848 forradalmi hírei elérkeztek Erdélybe, kez-
detben magyarok és oláhok közt egyaránt többségben voltak 
az örvendezők, hiszen a jobbágyfelszabadításnak mindenki 
örült – csak a földesurak aggódtak a mikéntje miatt–, Erdély 
unióját minden magyar üdvözölte – de a magukat újabban 
románnak nevező oláhok és a szászok, más-más okból el-
lenezték (a románok a magyarok hatalmának túlzott meg-
erősödésétől tartottak, a szászok pedig feudális előjogai kat 
féltették. ’48 őszére a fegyveres harcok elérték Erdélyt és Za-
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latnán is feszült lett a helyzet. A császári katonaságot Zalat-
náról is Gyulafehérvárra összpontosították, ezért a zalatna-
iak nemzetőrség felállításról határoztak. Eleinte a zalatnai 
nemzetőrség egyaránt állott magyarokból és románokból, 
de a románok hamarosan saját nemzetőrséget akartak szer-
vezni, majd (az erdélyi császári főparancsnok utasítására) a 
magyar nemzetőrség lefegyverzését követelték.

Az 1848 október 23–24-i tragédiához vezető eseményeket 
sokan, sok helyen leírták, itt legyen elég annyi, hogy 23-án 
estére Zalatna nagy része kirabolva és porig égetve állott, 
lakosságának egyharmada elmenekült Gyulafehérvár felé 
(elsősorban a magyarok és a németek). Az általában zalat-
nainak nevezett mészárlás az Ompoly patak preszákai part-
jánál 24-én hajnalban történt, amikoris a feleúton feltartóz-
tatott fegyvertelen menekülteket a környékről összecsődült 
oláh parasztok mészárolták le bestiális kegyetlenséggel.

Lukáts Lukács családjának szerencséjére a zalatnai postahi-
vatal a császári címer védelme alatt állott! Ettől, és nem Janku 
szerelmétől lett Lukácsék háza „házkutatások és beszállásolá-
sok alól mentesítve”! (Lásd a korábban idézett rendelkezést!) 
Magától értetődött, hogy a magyarok ellen lázongó oláhok 
fegyveres csapatai megkíméljék „a jó császár” postaállomását, 
sőt, hogy azt válasszák a vezérek főhadiszállásául, és eléje őr-
séget állítsanak. Zalatnán jártukban Petre Dobra, Ioan Axente 
Sever és Avram Janku oláh népvezérek mind ott szálltak meg, 
de nem a postamester lányának szépsége miatt, hanem a csá-
szári postaállomásra hivatalból kihelyezett császári címer és a 
fekete-sárga színek révén rájuk vetülő tekintély okán. 

Október 23-án Janku még nem volt Zalatnán, csak 27-én ér-
kezett meg, amikor megpróbálta rendezni a helyzetet: egyné-
mely elfogottak fölött ítéletet mondott (leginkább megkegyel-
mezve). Néhány nap után tribunusi18 teendői miatt az oláh 
népfelkelőkkel együtt elhagyta a várost. A Gyulafehérvárról 
elkésetten megérkező császári haderőnek már nem volt mit 
tennie, a katonák visszameneteltek Gyulafehérvárra.

18 tribunus (lat.): itt az oláh népfelkelők magas rangú kato-
nai-politikai vezetője
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A Zalatnán fedél nélkül maradt nem-románok a tél hidege 
és az oláhok üldözései elől menekülve „lassanként és nagy 
számban behúzódtak Lukáts Lukács gazdatiszt [postameste-
ri] házába, ahol akkor Peter Dobra is leggyakrabban tartóz-
kodott. Lukáts mindenkit vendégszeretően befogadott, ne-
kik ott, különösen Róza lányának … bátor, erélyes fellépése 
következtében életmentő védelmet adott, s különösen Mar-
illai Ignác ellenőr neki köszönheti életét. Sok másokat azon-
ban a románok elfogtak…”[Nahlik jelentés, lásd később].

Bár a ’48-őszi vérengzésben Lukáts Simon Tódorékat kifosz-
tották, házukat földig felégették és a családot – a legkisebb, 
Béla kivételével – teljesen kiirtották, de Lukáts Rózát és csa-
ládját ekkor még elkerülte a vész.

’49 tavaszán Erdélyben újra fellángolt a háború! Zalatna 
városa 1848 telétől ’49 nyaráig váltakozva volt az Erdélyben 
folyó harcok szereplőinek hatalma alatt, akik, ha mást nem 
is, de csapataik ellátását és „költségeik megváltását” mindig 
kikényszerítették a szerencsétlen maradék lakosságtól. A 
megszálló seregek ráadásul minden alkalommal megbün-
tették a várost a korábbi megszállóknak kényszerből nyúj-
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tott segítségért, és hatalmuk jeleként rendszerint kivégeztek 
néhányat az ellenséget kiszolgálók közül. A magyar honvé-
dek, császári csapatok és az oláh népfelkelők fölváltva száll-
ták meg hosszabb-rövidebb időre Zalatnát, hogy aztán a há-
borús helyzetnek megfelelően tovább vonuljanak.

1849 májusában éppen a magyar honvédek büntették meg 
a zalatnai és környékbeli oláh lakosságot, majd elvonulásuk 
után, július 1-én ismét a bucsumi oláhok (valamennyien za-
latnai bányászok) jelentek meg Zalatnán, de ez alkalommal 
„megrohamozták Lukáts Lukácsnak, egy ismert, gazdag ör-
mény pénzváltónak a házát”. Most nem számított a császá-
ri címerpajzs! „Mindenből kifosztották, majd felgyújtották a 
házat, a tulajdonost feleségével, egy lányával és egy sógor-
nőjével – akinek férje Preszákán maradt a mártír téren –, ki-
vezették, hogy mindnyájukat lelőjék, amikor is a férfi egy lö-
vést kapott a csípőjébe, a többi hármat19 azonban a közbelépő 
népfelkelő prefektus, Axente megmentette.” A Jókai-regénybe 
illő eseményeket hivatalos császári vizsgálati jegyzőkönyv – a 
Nahlik-jelentés – örökítette meg! Mi tudjuk, hogy a hol bánya-
tulajdonosnak, hol aranybeváltónak nevezett gazdag örmény 
nem más volt, mint Lukáts Lukács zalatnai postamester szép-
apám (Róza ükanyám atyja), a „tulajdonos felesége” Begidsán 
Katalin szépmamám volt, a halálra ítélt és kishíjján kivégzett 
leánya pedig Róza ükanyám volt! (A „Preszákánál megözve-
gyült sógornő” valójában szépapám másik lánya, a ’48 őszén 
Preszákánál megözvegyült Adorjánné Lukáts Anna volt, aki 
a vallomást tevő Róza sógorának volt az özvegye.)

Óhatatlanul felmerül, mi válthatta ki ezt a Lukátsék ellen 
irányuló támadást? A remélt gazdag zsákmányon kívül az 
egyik lehető ok éppen az, hogy tán fény derülhetett Rózáék 
embermentő tevékenységére, és a felbujtott oláhok így akar-
ták megtorolni Lukátsék merészségét!

1849 nyarán tehát a gazdag Lukáts Lukács háza és min-
den vagyona odalett: Lukáts Simonék ’48 őszén felprédált 
háza után ’49 nyarán Lukács szépapámék postamesteri háza 

19 értsd: mindannyiukat, de a többi három halálraítéltet sértetle-
nül
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is, minden benne lévővel együtt, elpusztult! A halálra ítélt 
család azonban szerencsére túlélte a pusztítást! Érthető, ha 
a keserű csapást igyekeztek kiirtani a családi emlékezetből, 
ami majdnem sikerült is!

A véres napok előtt még virágzó Zalatna a pusztításba 
belerokkant! A római katolikus plébános 1850 januárjában 
hatszáznál több halott nevét jegyezte fel (köztük voltak más 
felekezet tagjai is). Nem csak az ártatlanul meggyilkolt la-
kosok hiányoztak a városból, hanem elpusztult a város sok 
lakóháza és hallatlan kár esett a kincstári vagyonban is. A 
templomok még 1850-ben is födetlenül álltak, a megélhetést 
adó bányák helyreállítása és a kohók újjáépülése csak évek 
múltán kezdődött el. Az értelmetlen rombolás örökre és tel-
jesen elpusztította a Zalatnán élt Lukáts-család addig legen-
dásan híres gazdagságát is.

A Zalatnát ért pusztításról meglehetős pontos adataink 
vannak, mivel a kincstári vagyonban esett kár felmérésére 
és a felelősök kilétének megállapítására 1850–’51-ben császá-
ri vizsgálat zajlott, aminek jegyzőkönyvei ma is hozzáférhe-
tők.20 A vizsgálat megállapította, hogy a kincstári vagyonból 
43 épület pusztult el, köztük a bányakapitányság, az arany-
vizsgáló és az aranybeváltó hivatal, a kohóművek, továbbá 
Zalatna mind a négy temploma. A bányakapitányság és az 
aranybeváltó hivatal helyiségeiből több mint 500 kiló szín-
arany és több tízezer bécsi forint értékű aranypénz tűnt el…

Erdélyben a keserű nyugalmat a szabadságharc bukása 
után végbement császári rendcsinálás hozta el. Az ifjú csá-
szár kormányzata előrelátóan tervezett: már ’49 őszén szer-
vezni kezdték az új erdélyi közigazgatást, aminek személy-
zetét nagyrészt más Habsburg tartományok tisztviselőiből 
tervezték létrehozni. Ennek a szervezésnek a keretében irá-
nyítottak Erdélybe ’49 végén több fiatal, nőtlen császári hi-
vatalnokot egyebek közt hármat a Galícia és Bukovina hatá-
rán álló Csernovicból is.

20 A Johann Nahlik császári vizsgálóbíró által végzett vizsgálat 
tárgyilagos és alapos volt, de felsőbb utasításra érdemi követ-
kezmények nélkül leállíttották…
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A Zalatnán hajléktalanná lett Lukátsék egy időre beköltöz-
tek Gyulafehérvárra, ahol a várbeli katonaság révén bizton-
ságot remélhettek. Róza sebesült atyja ekkor már 70-hez kö-
zeledett!

Róza 1850-ben Gyulafehérvárott lakva ismerkedett meg a 
csernovici tisztviselő-társaival együtt oda vezényelt ifjú, jó 
megjelenésű és művelt, bukovinai származású – csernovici 
születésű, de valójában lengyel nemzetiségű – császári hiva-
talnokkal, Józef Woyćiechowskival. Özvegy édesanyjának 
egyetlen gyermeke, az ifjú Józef 1849 decemberében hagy-
ta el hazáját, hogy elfoglalja a számára az Erdélyi Nagyfeje-
delemségben kijelölt új állomáshelyet Karlsburgban (Gyula-
fehérvárott). A fiatal hivatalnok ugyan császári alkalmazott 
volt, de egyáltalán nem volt vakbuzgó aulikus.21 

A családi legendárium nem őrizte meg Józef és Róza meg-
ismerkedésének históriáját – tán Róza családja nem örült 
maradéktalanul a házasságnak, mert az nem volt igazán jó 
parti a megrendült anyagi helyzetű Lukátsok szemében? 
Ugyan Józef a szülőhazájában nemesnek számított – erre 
utal az utódai által is használt Jelita/jelitai előneve –, azon-
ban a nemesség előjogai Európa-szerte épp 1848–’49-ben 
rendültek meg, és Józef sose kísérelte meg Erdélyben hono-
síttatni az utódai által neki tulajdonított nemességet. Bár hi-
vatalnokként biztosnak remélhette az állását, de állítólagos 
nemesi származása nem járt földbirtokkal és semmi nyoma 
nem maradt annak, hogy vagyona lett volna.

21 Fennmaradt Józefnek egy füzete, amibe saját kezűleg jegyzett 
be egy sor számára fontos verset (költeményt, népdalt, opera 
áriát, operettszámot), amiket nem ő írt, csak összegyűjtött–le-
jegyzett. A legtöbbnek a korábban kinyomtatott eredetijét is si-
került fellelni, innét tudjuk, hogy nem Józef saját műveiről van 
szó. Többségük németül íródott, de egyharmaduk lengyel! Té-
májuk többsége népies-romantikus, néhányból azonban a kor 
liberális eszméi csengenek ki. Bem Erdélyi hadjáratainak fényé-
ben különösen érdekes az osztrolenkai csatáról szóló lengyel 
vers (Bem ott tünt fel ügyes hadvezérként). Sokoldalnyi, tin-
tával írott szabályos németbetűs, szöveg őrizte meg Józef ük-
apánk kézírását és ízlését.
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A fiatalok közös nyelve a német volt, ami Józefék családjá-
ban is bevett volt és amit Róza is bírt. A jegyesség igen rö-
vid volt: a vőlegény 1850 januárjában rendezkedett be új ál-
lomáshelyén és július 1-én Zalatnán már meg is történt az 
esküvő. 

Lukács Róza 21 évesen feleségül ment Józef Woyciechows-
kihoz. A férj tanúi Mikó Sámuel bányatanácsos és Frideri-
cus Oehlberg zalatnai kohómester voltak, míg a feleségé Fri-
dericus Oehlberg kohómester és Carolus Eugen Schiller von 
Schildenfeld, aki korábban szintén Csernovicban volt kincstá-
ri bányászati gyakornok. (A vőlegény származása miatt ez 
különösen érdekes!) Rózát Jani bátyja vezette „oltár elé” és 
két rokon kislány volt koszorúslány.

Mivel Zalatnán a katolikus templom a ’48 őszi tűzvész 
óta még nem volt helyreállítva, ezért az esküvőt az egyetlen 
már használható hivatali helyiségben, a bányakapitányság 
épületében tartották. A világi helyszín ellenére az esküvő 
„rendes” egyházi szertartás volt, amiben Bodnár zalatnai 
plébános úr kérte az Úr áldását az ifjú párra. Lényegtelen, 
de furcsa apróság, hogy Bodnár plébános úr az esküvőkor 
az általa nyilvánvalóan jól ismert 21 éves Rózát az esketési 
anyakönyvbe 19 évesként jegyezte be…

Esküvője után Róza a férjével eleinte Gyulafehérvárott la-
kott, míg atyja és testvérei közül többen – például Dávidék, 
az özvegy Anna, János és Mihály testvérei – halálukig Za-
latnán éltek.

Amikor a zalatnai kincstári vagyonban 1848–’49-ben vég-
hezvitt pusztítások kivizsgálására 1850-ben Bécsből kirendelt 
Johann Nahlik vizsgálóbiztos a vallomások felvételében Ró-
záig jutott, ő már férjezett asszony volt, akinek nevét hol Woi-
czikofkyné, hol Woizikofszka Róza alakban jegyezték le.
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1851-ből fennmaradt az a kedves német nyelvű levél, ami-
ben József és Róza beszámoltakaz a Csernovicben élő Vik-
tória mamának a házaspár első gyermekének, Viktornak a 
születéséről. Ebben a levélben maradt ránk Róza kézírásá-
nak egyetlen tanúja, egy névaláírása.

1852-ben az ifjú I. Ferenc József kegyeskedett körbelátogatni 
– a cári hadak segítségével „pacifikált” – keleti tartományai-
ban: július 11-én Budán felavatta a Pest városát lövető, és Buda 
várát a honvédseregtől megvédeni képtelen Heinrich Hent-

zi emlékművét, június 15-én Te-
mesvárott méltóztatott elhelyezni 
a várost a magyaroktól sikeresen 
megvédő báró Rukavina tábor-
szernagy emlékére állítandó em-
lékmű alapkövét. Ezután irányoz-
ta útját legkegyelmesebben Erdély 
felé, ahol július 22-én Topánfal-
ván és Zalatnán átlovagolva ér-
kezett Gyulafehérvárra. Gyulafe-
hérvárott jelenlétével megtisztelte 
az 1848/’49-i harcokban elesett Lo-
senau császári ezredes tiszteleté-
re emelendő emlékoszlop alapkö-
vének ünnepélyes letételét. Ezzel 
Őfelsége a körútja során már a 
harmadik olyan emlékmű felépü-
lésében működött közre saját fel-
séges személyében, ami a legyő-
zött magyarság feletti győzőket 
ünnepelte. (A gyulafehérvári em-
lékoszlop – a vele egyszerre felál-
lítottak közül egyedüliként, ugyan 
erősen megviselten, hiányosan – 
ma is áll a vár főterén.)
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A kitüntetésre alkalmat adó 
Losenau-emlékoszlop 

a gyulafehérvári vár főterén, 2017-ben

Józef és Róza aláírása  
egy 1851-es levélben



Az ünnepség fényét emelendő Őfelsége kegyeskedett az 
arra érdemesnek talált 49 személyt az előző évben általa ala-
pított „Ferenc József polgári érdemkereszt” különféle fo-
kozataival kitüntetni. Az ünnepélyes kitüntetés-osztás ese-
ményéről a korabeli Pesti Napló is beszámolt. Ekkor, 1852. 
július 23-án kapta meg Róza ükmama („Wojciechowszka 
szül. Lukács Róza”) a máig megőrzött nevezetes érdemke-
resztet „a vészterhes zalatnai napok alatt tanúsított bátor és 
erélyes fellépésnek az elismeréseképpen, amivel több üldö-
zött életét megmentette”.22

A sors fintora, hogy „Bécsben” 1850-ben azt fontolgatták, 
hogy Avram Jankut is részeltetnék ugyanezen kitüntetés-
ben, ő azonban – az udvar korábbi ígéreteiben addigra ke-
serűen csalódva – visszautasította azt. (A kitüntetés-osztás 
táján Jankut az osztrákok valóban „elfogták és elhurcolták”:  
Gyulafehérvárott volt „biztonsági őrizetben”…)

Róza tehát nem a „kiegyezés körül” és nem Schönbrunn-
ban, de valóban kapott érdemkeresztet (nem érdemrendet), 
és nem „60–70 magyar nemes”, de legalább egy valóban ha-
lálra üldözött kincstári alkalmazott, nemes Marillai Ignác (a 
kincstári erdők „ispánysági ellenőre”) megmentéséért…

Az állítólag személyesen a császár által Róza keblére tű-
zött briliáns bross történetét azonban mindenképpen le-
gendának kell minősíteni! A bécsi udvari levéltárban fellelt 
kitüntetési előterjesztés eredetijén ugyanis néhány megju-
talmazandó egyén nevénél a javasolt kitüntetés mellé oda-
írva az szerepel, hogy: „és 100 frt” (egy helyen „és 50 frt”), 
és ott olvasható az uralkodó utasítása, hogy „pénzügymi-
niszterem intézkedjen” e forintok kifizetésről. Róza asszony 
neve mellett azonban semmi ilyesféle megjegyzés nem áll. 
Az „utóbb eltűnt bross” tehát valószínűleg csak az utódok 
költői cifrázása volt – ezért kellett azt „visszaadatni”.23

22 Ugyanakkor Oelberg Frigyes is megkapta az érdemkereszt ko-
ronás arany fokozatát…

23 Az elhalálozás esetére szóló visszaszolgáltatási kötelezettség a  
kitüntetésekre vonatkozott, de az uralkodó különös kegyét jelző 
személyes ajándékokra nem
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A kitüntetett fiatalasszony az 
ünnepi alkalom után a férjé-
vel együtt levétette magát a 
gyulafehérvári fényírdában. 
A kép hasonlít egy esküvői 
fényképre, de Róza kitünte-
tése árulkodik. (Első gyerme-
kük, Viktor, ekkor még kicsi 
volt a fényképezkedéshez…)

Valószínű, hogy a Rózá-
ról készült ünnepi fénykép 
alapján készült róla utóbb két 
mellképfestmény is. Az egyik 
igen jól sikerült, ma a Jelitai 
családnál található. A másik 
tán kevésbé finomra sikerült 
és rajta a kitüntetés teljesen el-
tér a valóditól. 2008-ban a két 
portréról készült fényképek 
egymás mellé kerültek, és ak-
kor kiderült a képek külön-
bözősége – meg az egyiken a 
kitüntetés hibás ábrázolása! 

Azon a képen, ami évtizedekig nagy-
anyám ágya fölött függött, nem csak 
az arckép tűnik kevésbé élethűnek, 
de a megfestett kitüntetésről is nyil-
vánvalóan süt, hogy a festő sose lát-
ta! Hogyan volt lehetséges, hogy ez 
se Róza Vilmos fiának, se Erzsi uno-
kájának sosem tűnt fel, annak ellené-
re, hogy mindkét képet látták, és az 
eredeti kitüntetést mindvégig gon-
dosan őrizték a sublótfiókban?
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Lukács Róza a férjével és a Ferenc József érdemkereszt  
arany fokozatával, 1852 nyarán

Lukács Róza ükanyám 
 eredeti kitüntetése,  

a Ferenc József Érdemkereszt  
arany fokozata



Woyciechowskiék a férj hivatali beosztását követve több-
ször költöztek, gyermekeik részben Gyulafehérvárott, rész-
ben Küküllőváron, illetve Besztercén születtek, Adélka pedig 
a galíciai Liskoban született.

Családi képgyűjteményünk egyik érdekes régi darab-
ján Róza együtt látható férjével, Woyciechowsky Józseffel és 
nyolc gyermekével:
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Lukács Róza kétféle arcképe:  
balra a Jelitai-féle, jobbra a Woyciechowsky-féle változat



A gyerekek a képen:
– Viktor Vilmos: *1851, Gyulafehérvár,
– József Albert: *1854, Küküllővár (& Fabianek Lujza),
– Vilmos Faustus: *1856, Gyulafehérvár  

(& Nuridsán Mária, ők lettek utóbb a dédszüleim),
– Róza: *1857, Gyulafehérvár,
– Ottó Lukács: *1860, Gyulafehérvár,
– Mária: *1861, Gyulafehérvár,
– Adél: *1864, Lisko (& Nuridsán Antal),
– Árpád: *1867, Beszterce.
Vilmos és Adél leszármazottai máig követhetők…

A gyerekek születési helyeinek változatossága a családfő 
„comissarius”-i munkájával járó, „szolgálati okokból” való 
időnkénti költözéséről árulkodik (hiszen a kataszteri felmé-
réseket nem lehetett kizárólag íróasztal mögül végezni).

A Woyciechowski család mérsékelt anyagi helyzete indo-
kolta, hogy két fiúgyermekük is hivatásos katonaként ter-
vezett boldogulni: Viktor fiatal főhadnagyként idő előtt halt 

meg (1882), Vilmos pedig – kivá-
ló minősítése dacára – létszámfe-
letti volt, így tartalékállomány-
ba került, és bár nyilvántartották, 
de sose hívták be aktív szolgálat-
ra. (Utódai ezért csak civil bank-
tisztviselői állását jegyezték meg.) 
Három másik Woyciechowski-fiú 
is állami hivatalnok lett: József 
dohányjövedéki tisztviselő, Ottó 
vasúti tisztviselő, Árpád vasúti 
kalauz.

1861 tavaszán meghalt Róza 
édesapja, az akkor 79 esztendős 
Lukáts Lukács. Sírja – csodával 
határos módon – máig áll a zalat-
nai római katolikus temetőben.
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Lukács Lukács szépapám sírja 2011 nyarán: 
Itt nyugszik az Úrban Lukáts Lukáts,  
született 1782, meghalt 1861



1861-ben Józsefet a kataszteri felmérések bevégződésével 
rendelkezési állományba helyezték. Lukács papa temetése 
és a hagyatékolás után, 1862-ben a család két évre a galíci-
ai Liskoba költözött. Feltételezésem szerint Józef édesanyja, 
az akkor 59 éves özvegy és magányos Viktória mama élhe-
tett ott. Bár egy levél szerint József édesanyja 1851-ben még 
Csernovicban élt, de elképzelhető, hogy az özvegy később 
valamely rokonához költözött volna. Mindenesetre, Lisko-
ban született Adélka, és az ott-tartózkodás ideje alatt ott járt 
lengyel iskolába a nyolcéves Vilmoska

A tartalékállományban töltött idő nem volt túl hosszú: Jó-
zsef bejegyzése Róza imakönyvében: „1864 június 2-án in-
dultam az Erdélybe való visszaútra mint rendelkezési állo-
mányú körzeti adjunktus24, és a földtehermentési25 bizottság 
[aktivált] adjunktusaként érkeztem Besztercére 1864. júni-
us 12-én”. Gondoljunk bele (vonat arrafelé még sokáig nem 
létezett): tíznapos utazás postakocsin, minden éjjel máshol 
megszállva, több gyerekkel, köztük egy pár hónapos újszü-
löttel!

Egy ilyen adjunktus szerepe a császárilag központosított 
rendszerben nagyjából ugyanaz, mint a magyar vármegyei 
rendszerben az alszolgabíróé, így ez a beosztás a ranglétrán 
való szerény feljebb lépésnek tekinthető. Józef ettől kezdve 
tevékenykedett szorosan véve a földtehermentesítéssel, va-
lószínűleg főként Nagyszebenben. A császári adminisztráció 
nagy munkát végzett Erdélyben (is), amikor létrehozta a mo-
dern kataszteri rendszert és annak alapján a polgári adórend-
szert, amiben Józsefnek még volt néhány évnyi munkája.

Woyciechowski József ükapám hivatali „Bezirksadjunkt” 
tisztsége némi társadalmi tekintéllyel ugyan járt, azonban 
az adminisztráció racionalizálása miatt – a földtehermenté-
si eljárások számának apadásával – a státus veszélybe ke-
rült. Ekkor még sehol a világon nem létezett nyugdíj – ami-

24 körzeti adjunktus: a császári közigazgatásban a magyar (al)
szolgabíró hivatalának megfelelő megbizatás

25 földtehermentés: a jobbágyfelszabadítás fejében a volt birtoko-
soknak járó állami kártalanítás
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hez az alig 50 esztendős József tán még nem is lett volna elég 
idős –, így legfeljebb végkielégítésre számíthatott volna, ami 
tartósan nem pótolhatta volna a családfenntartói keresetet. 
Nagyszebenben, Erdély akkori adminisztratív fővárosában, 
József megismerkedett bizonyos Nuridsán Antallal, a vá-
ros gazdag örmény kereskedőinek egyikével, aki főkönyve-
lői álláslehetőséget ajánlott az ő részvételével újonnan grün-
dolt „Siebenbürgische Kupferbergwerks-Aktiengesellschaft 
zu Balánbánya” részvénytársaság telepén, a Balán-közeli 
bányatelepen.26 József egész addigi munkásságát számokkal 
végezte, terület-felmérések, mértékegység-átszámítások, ér-
ték és kamatszámítások stb., így a számvivői (főkönyvelői) 
munkakört mintha neki találták volna ki.

26 A baláni részbányászatot újraélesztő befektetési társulat egyik 
tagja az erzsébetvárosi örmény Kabdebo Péter bankár volt, a 
második egy nagyszebeni szász vasáru-nagykereskedő, Nendt-
wich Vilmos, a harmadik pedig, csendestársként, Nuridsán An-
tal, a szintén erzsébetvárosi születésű örmény divatáru-nagyke-
reskedő.
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Balánbánya látképe az 1840-es években



Józef új munkahelye folytán – valószínűleg 1872–’73-tól – a Wo-
yciechowski család következő lakhelye a Csíkszentdomokostól 
mintegy húsz kilométerre északnyugatra, az Olt völgyében fek-
vő kis bányásztelepülés, Balán-bányatelep lett. József özvegy, 
akkor már 70 év körüli édesanyjáról csak gyászjelentéséből tud-
juk, hogy idős korára Balánbányán dolgozó József fiánál élt – és 
ott is halt meg. (Valószínű, hogy Viktória mamának Csernovic-
ból való elköltözésével szakadt meg a Wojciechowskiak kapcso-
lata az ottani rokonsággal, és ekkor veszhettek el azok a doku-
mentumok is – ha léteztek –, amik alapján a Wojciechowskiak 
nemessége Erdélyben is honosíttatható lett volna…)

Tán Viktória mama betegeskedő menyének, Lukács Ró-
zának volt ápolásra szüksége, vagy a megöregedett mama 
maga is fia-menye segítségére szorult? Netán mindkettő? 
Mindenesetre, Viktória mama 1877. február 19.-én Balánbá-
nyán, fia családja körében hunyt el.

Hogy az édesanyja elvesztése által sújtott József fájdalma 
még nagyobb legyen, ugyanazon éjszakán meghalt szere-
tett felesége, Róza ükanyám is! József 1877 kora tavaszán, 55 
évesen árván és özvegyen maradt.

A családi emlékezet semmit nem őrzött meg Lukács Róza 
betegségéről. Hátgerincsorvadása valószínűleg észrevét-
lenül kezdődött és a fokozatos romlás ellen a kor dokto-
rai semmit se tehettek. Rózát három héttel 48 születésnapja 
előtt, 1877. február 20-án hajnalban Balánbányán érte a ha-
lál, alig néhány órával anyósának, Jessenski/Jasinska Viktó-
riának ugyanazon éjjelen történt elhunyta után.

Lukács Róza és Jasinska Viktória közös gyászértesítője két 
változatban is elkészült: a balánbányai február 20-i keltezés-
sel (felül anyósa, alant az ő nevével), ennek egy példányát 
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„Jesonszky” Viktória („Voczitsovsky özvegye”) és Lukács Róza  
halotti bejegyzése Balánban, a katolikus halotti anyakönyvben



a Balánbányához legközelebbi Csíkszentdomokosról a Besz-
tercén állomásozó Woyciechowsky Viktornak, Róza asszony 
legnagyobb fiának postázták. A másik, 26-i keltezésű vál-
tozatot feltehetően az ott katonai szolgálatot teljesítő Viktor 
nyomattatta: ezen felül az édesanya, Róza mama, alul anyó-
sa – Viktor nagymamája – nevével). Az első a Balánbányán 
február 22-én, míg a második a Besztercén március 1-én tar-
tandó gyászmisére hívta a gyászoló rokonokat, ismerősöket. 
Kettős gyászjelentésük önmagában is érdekes ritkaság, külö-
nösen, hogy két olyan különböző változatban is elkészültek, 
amik nem csak, hogy nem egyeznek egymással, de mind-
kettő hibás is! Róza ükanyám életkora az egyik partecédulán 
44, a másikon 48 éves, miközben még csak a 47. évében járt. 
Aligha mentség, hogy 73 évesen meghalt anyósa életkorát az 
egyiken 74, a másikon 75 évesként nyomtatták…
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Róza ükanyám és Viktória szépanyám besztercei közös gyászjelentése



A drága halottak a sziklás, meredek domboldalra felszorult 
baláni temetőben kaptak nyughelyet. Sírjuk ma már a ránk 
maradt pontos hely leírása ellenére sem lelhető fel, mivel a 
Magyarországra települt leszármazottak sose foglalkoztak 
vele, így Balánbánya szocialista iparosításának időszakában 
ezt a jó fekvésű, kettős sírhelyet is újrahasznosították…
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Különböző sírhantokról szedett fűszálak és levelek. E gyászemlékek gűjtését  
Józef Woyciechowski szépapám kezdte  

édesanyja (Viktoria Jessenska) és Róza ükanyám baláni sírjáról 1885-ben,  
az utolsót Erzsébet nagyanyám tette hozzá, férje és Katica lánya  

soproni sírjáról, 1960-ban



Róza ükanyám magyar nyelvű imakönyve megmaradt szá-
munkra. Az örmény leány lengyel férjével németül beszélt, 
de magyarul imádkozott! Számunkra több okból is nagyon 
értékes ez az imakönyv! Benne találtam meg azt a – 21. olda-
lon korábban megmutatott –, ceruzával és színes vízfesték-
kel készített rajzot, amit szinte bizonyosan Rózáról készített 
valaki – talán éppen Vilmos fia, akinek rajzolói-festői tehet-
ségét később sok rajza és festménye tanúsítja. Még nagyobb 
szerencse az, hogy férje, Józef ükapám, saját kezűleg írt bele 
több oldalnyi német nyelvű családi feljegyzést, amik értékes 
adatokat tartalmaznak a gyerekek születéséről, az após (Lu-
káts Lukács) haláláról, vagy Józef hivataláról. (Később Vil-
mos dédapám kiegészítette e családi bejegyzéseket.)

Lukács Róza halálával az erzsébetvárosi Lukácsok min-
ket érdeklő származási vonala véget ért. Leszármazottai 
számtalan családban a mai napig élnek, egyebek közt a Ba-
lassa, a Gyarmati, a Puteáni-Holl, a Jelitai, az Ebesfalvi és a 
Zajos családnevek alatt.

Róza férje, Woyciechowski József ükapám felesége halála 
után – még részben gondozásra szoruló gyerekeivel – Nagy-
szebenbe költözött, ahol végül viszonylag szerény körül-
mények között, valószínűleg lányai gondoskodásától segít-
ve élte le élete utolsó évtizedét. Nagyszenenben jött létre a 
Woyciechowski és a Nuridsán család közti érdekes kettős 
kapocs is – egyfelől a Woyciechowski Adél leánya és Nu-
ridsán Antal közti, másfelől a Vilmos fia és Nuridsán Mari 
közti két házasság révén – , ez azonban már inkább a Woyci-
echowski, illetve a Nuridsán család históriájába tartozik…
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Lukács Róza magyarságának tanúja,  
fiatalkori imakönyve: 

IStEn tISZtELEtéBEn gyönyöRt éLVEZő  
nőnEm hASZnáLAtáRA íRt  
REggELI éS EStI ImAóRáK,  

KoLoZSVáRtt, tILSch JánoS



Vége


	Lukács Róza élete A5 bor.pdf
	Lukács Róza élete A5bel



