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Kardos Ferenc

Ítélkező
Kertetlen kertedben
nő az ítélet: kóró vagy
virág, fű vagy gaz.

Hajolsz, görnyedsz
az ágyások fölött, hová
a tegnapot hantoltad,

honnan várod kelni
a holnap ítéletét.
Kezedben kapával

ítélkezel, a végrehajtó
is te vagy. Téped, mit
az Úr kezeid alá vetett.

De nem tehetsz mást:
ítélned kell, s lenni
ítéletté – örökkön.

Ha csöppként hullsz is
vissza a földre,
számon tart kinek öröm

vagy kín létezésed.
Élsz, míg az Ő ítélete
föld alá nem vet,

hol újra mérlegre kerül
sorsod: elszivárgó
trágya vagy mag?

Az Úr nem kertel majd.

Karanténtalan
Övé a park. Minden porszeme.
Zaj nem rezzenti ócska köntösét.
Nem szólnak rá botránkozva,
tekintet se ássa föl puszta lelkét.

Reccsenő ágba, rebbenő rigószárnyba,
ha kapaszkodik, visszazuhan egyre.
De léte eláramlik, akár sebből a vér,
s párolog, mint áldozati füst, az égre.

Most nincs kinek hallgató szívén 
fönnakadna akár egy szava.
Máskor maga tűnik el a résekben,
hull esőcsöppként zavaros tavakba.

Birtoka határtalan, bejárhatatlan,
Törvény nincs, mi ki- s bezárja.
Örök karanténja az észrevétlenség,
Fáradt isten, ki önmagát vigyázza.

Fényképezőgépe örökítette meg a város neves 
polgárait: az első, 1868-ban választott polgármes-
tert, Halvax Józsefet (22. kép), Tersztyanszky József 
sebész- és szülészorvost, aki 1843-tól a kanizsai járás 
tisztiorvosa (23.kép), Farnek Kálmán gyógyszerészt 
és a fiatal, érettségiző Halis Istvánt is 1875-ben (24.
kép).52 Több, az 1870-es évek elején készült, jelölt 
felvételt őrzünk tőle, de az 1875. júniusi dátum az 
utolsó. Lingg Gyula további sorsát nem ismerjük, 
nem tudni, feladta-e műtermét vagy a mesterségét. 
A helyi lapok nem tudósítottak sem a távozásá-
ról, sem a haláláról, és a magyar, illetve osztrák, 
fényképészek életrajzi adatait tartalmazó össze-
foglalók sem tesznek róla említést az 1875 utáni 
időszakból.

Talán épp Lingg Gyula távozása vagy vissza-
vonulása késztette Mikolasch Sámuelt arra, hogy 
1876-ban átköltözzön a Fő térre. 1876 márciusától 
már a „Zöldfa vendéglő átellenében”, a tér északi 
részén álló – lakásoknak, üzleteknek, számos iparos 
műhelynek helyt adó – ún. Csoportházakban lévő 
lakása szerepelt a hirdetésekben. (25. kép) A „legsi-
kerültebben készített” fényképek mellett továbbra 
is ajánlotta olaj-, szobafestő és mázolói munkáját is, 
s „a legújabb fali-minták és dúsválasztékú kárpitok 
birtokában” elvállalt díszítéseket és kárpitozást is.53

A fényképész mesterségből származó jövedel-
méről a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 1876. 
évi jelentése szolgál némi ismerettel. A statisztikai 
jelentés szerint ebben az időben 349 ipari vállalko-
zás működött a városban (846 főt foglalkoztattak), 
közöttük 1 fényképész mestert említenek 1 segéddel, 
aki12 forint kereseti adót fizetett. Az egy vállalko-
zásra jutó átlagos kereseti adó Nagykanizsán ekkor 
13 forint volt. A fényképész munka – ha nem is 
kimagasló – de jó megélhetést biztosított.

A megyében ekkor egyedül Keszthelyen működött 
egy fényképész, segéd, tanonc, egyéb kisegítő nél-
kül, és egy kissé szerényebben is keresett. Jövedelme 
után 10 forint kereseti adót fizetett.54

52  Thúry György Múzeum (a továbbiakban TGYM) T. 2006.4.1., 

T.2006.7.1., ADF Belus-album 13.a., Gy.sz.325 (2018)
53   Zalai Közlöny 1876. március 1.2., március 9.4., április 13.4., 1881. 

február 27.4.
54   A Soproni Kereskedelmi és Iparkamarának a Nagym. M. K. 

Földmívelési, Ipar- és Kereskedelmi Ministeriumhoz intézett 

11876-ik évi statisztikai jelentése. II. rész - I. füzet. Sopron, 

Romwalter Károly nyomása, 1878. 538-542., 416-417., KAPOSI 

2014. 147.

A fényképezés a század utolsó harmadá-
ra már vonzó, jól jövedelmező szakmává vált 
Magyarországon is. Az 1880. évi gazdasági statisz-
tika szerint már 284 önálló fényképész működött 
hazánkban, közöttük 5-10 nő. Egy évtized múlva 

– Turócz és Nagyküküllő kivételével – már az ország 
minden vármegyéjében jelen voltak; a 371 fotográ-
fus több mint negyede azonban a fővárosban dol-
gozott.55

Az 1880-as évek elején – a helyi lapokban megje-
lentetett hirdetései alapján – Mikolasch Samu fény-
képészként is működött még, de 1886 januárjától 
már csak festőként ajánlotta magát.56 A falfestést 
valószínűleg művészi színvonalon űzte. Erre jó 
példa, hogy a Polgári Egylet a fennállása 50. évfor-
dulójára, 1885-re elkészült új székházát, díszes nagy-
termét, kártya-társalgó termeit vele festette ki.57

Mikolasch felismerte a helyi sajtó adta reklámle-
hetőséget, és 1862 és 1896 között számos alkalommal 
hirdetett a Zala-Somogyi-, majd Zalai Közlönyben, s 
az 1876-tól induló Zalában. Idős korában, az 1890-es 
években megjelenő hirdetésekben nevét magyaros 
írásmóddal, Mikolásként használta. 1896 decem-
berében a Zala hasábjain „boldog új évet” kívánva 
köszönte meg a város és vidéke „előkelőségeinek”, 
a „társulatoknak” és a „nagyérdemű közönségnek” 
az addigi kegyes pártfogást és kérte a további 
támogatást. Aláírásaként „Mikolás Samu templom-, 
cég-, olaj-, szoba-, épület és bútor-festő” olvasható. 
Több mint ötven éven keresztül vezette vállalkozá-
sát, a tényleges munkát azonban ekkor valószínűleg 
már nem maga végezte.

76 éves korában, 1902. június 1-jén Nagykanizsán, 
az Erzsébet tér 24. szám alatti lakásukban (a 
Csoportházakban) hunyt el. A város ismert, tisz-
telt polgárát, jeles iparosát veszítette el. Haláláról 
mindkét helyi lap megemlékezett, a Zalai 
Közlöny hírlapírója „városunk egyik legrégibb és 
legbecsültebb iparosa”-ként méltatta.58

55    SZILÁGYI 1996.209.
56    Zalai Közlöny 1881. február 27. 4., 1886. január 30. 4.
57    Zala 1887. február 6.2.
58  Mikolás Sámuel halotti anyakönyve: https://www.family-

search.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMR-SRX?i=238&wc=9232-

L2S%3A40679501%2C50104401%2C41268201&cc=1452460 

(Letöltve 2020. március 20.), Zala 1902. június 5.3., Zalai Közlöny 

1902. június 7.2.
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Bekő Tamás

Bűn és bűnhődés (?)
Dr. vitéz Hunyadi László Zala vármegyei alispán 
felelősségének kérdése a vészkorszak idején

1944-ben, ahogy az egész országban mindenütt, a zalai közigazgatás 
színe-java is részt vett valamilyen formában a helyi zsidók kiirtásá-
nak előkészítésében. Amikor szorult a hurok, a magisztrátus legbe-
folyásosabb tagjai, többek közt Teleki Béla egykori főispán és helyet-
tese, Hunyadi László is külföldre menekült, és soha többé nem tért 
vissza Magyarországra. Számonkérésük, vagy éppen rehabilitálásuk 
ezért a mai napig nem történt meg. Alábbi írásunkban a Zala megyei 
zsidóság deportálása, majd a nyilas éra kiszolgálójaként főszerepet 
játszó Hunyadi László alispán életével és működésével foglalkozunk.

Származása és élete a zsidóüldözés előtt

Hunyadi László 1896. december 22-én látta meg a napvilágot 
Erdélyben, a Beszterce-Naszód vármegyei Óradnán1 ősi evangélikus 
családban. Apja, Hunyadi Imre járási főszolgabíró, később Beszter-
ce vármegye utolsó magyar alispánja és a Vaskorona-rend lovagja 
Zsejkről származott, anyja, Apáthy Katalin, a hajdani Felső-Fe-
hér vármegyei alispán, Apáthy Péter legkisebb leánya volt. Anyai 
nagyapjáról fennmaradt, hogy 1880-ban kiterjedt nyomozást folyta-
tott a Segesváron eltűnt Petőfi Sándor után, amelynek eredményeit 
még akkoriban publikálták a Magyar Polgár című kolozsvári napilap 
hasábjain. Ez volt az első hivatalos vizsgálat a költő sorsának felde-
rítése ügyében.2

Középiskoláit a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban végez-
te, majd a háború kirobbanásakor, mint egyévi önkéntes tizedes, 
bevonult a cs. és kir. 135. tüzérezred kiegészítő ütegéhez. Innét a 
kiképzését követően 1916 februárjában a keleti hadszíntérre került, 
ahol vakmerő és férfias magatartásról tett tanúbizonyságot. Április 
5-én előléptették zászlóssá, június 15-én pedig I. Osztályú Ezüst 
Vitézségi Éremben részesült, amit egy jutalmazási indítvány szerint 
a következő fegyvertényért tűztek a zubbonyára: „…az előretolt 
álláshelyen megfigyelőként teljesített szolgálatot, amikor a heves 
tüzérségi tűz ellenére is rendkívül fontos jelentéseket tett az üteg-
nél. Lövésmegfigyelései révén, és gyakran saját önálló lövései által 
lehetségessé vált az ütegnek, hogy hozzájáruljon az ellenséges 
támadások feltartóztatásához. Derék és bátor viselkedése a környe-
zetében lévőkre, és az egész támaszpont legénységére nézve is rend-
kívül hasznos volt.”3 Később tartalékos hadnagyi, majd főhadnagyi 

1   Ma romániai település
2   Magyar Polgár 1880. augusztus 12. 2 – 3. p., augusztus 13. 2. p.
3  HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Első világháborús legénységi kitüntetési javas-

latok 29758/56.

Egyévi önkéntes tizedesként 1914-ben

(MNL Zala Megyei Levéltára)

H
E

L
Y

T
Ö

R
T

É
N

E
T

A zalaegerszegi zsidó gettó bejárata (Göcseji Múzeum)


