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A brazíliai karneválról nagyon
sokat tudunk, kevésbé ismert
azonban, hogy április 21. Tira-
dentes napja, egyben a függet-
lenség ünnepe. Tiradentes, azaz a
Foghúzó 1792-ben ezen a napon
halt mártírhalált Rio de Janeiró-
ban.

Eredeti nevén Joaquim José da
Silva Xavier 1746-ban született
Minas Gerais tartományban, Bra-
zília közép-keleti részén. Apja
portugál volt, néhány birtok tu-
lajdonosa, anyja brazil szárma-
zású. Hét testvér közül negye-
diknek született, és 14 éves korá-
ra árván maradt. Keresztapja, aki sebész volt, ma-
gához vette, és megtanította az orvostudomány
és fogászat gyakorlatára. 30 éves kora előtt a Mi-
nas Gerais-i dragonyos ezredben szolgált, és a
zászlós fokozatig vitte, de sérelmesnek találta,
hogy további előléptetésére nem került sor.
1787-ben ezredétől kapott engedély birtoká-
ban hosszabb időre Rióba utazott, és itt egy esz-
tendeig fogorvosként működött. Kortársai sze-
rint könnyen távolított el fogakat, sőt maga ké-
szítette műfogsorokkal látta el pácienseit. Innen
kapta a Tiradentes, magyarul Foghúzó nevet.
(Feltételezésem szerint, mivel orvosi
képesítéséről nem tudunk, ez a tevé-
kenység a nálunk régebben gyakori,
vizsgázott fogászok működéséhez ha-
sonló.)

Ez időből ismert még mérnöki te-
vékenysége is. Értelmi szerzője volt
egy úttörő vállalkozásnak, mely Rio
vízellátásának terve volt a Maracana
és az Andrai folyók vizének mederbe
terelésével. Állatok behajóztatására al-
kalmas épületeket és vasgyárat is ter-
vezett.

1788 szeptemberében Minas Gerais
tartományban értelmiségi összeeskü-

vés bontakozott ki a gyarmattartó
Portugália ellen, mely Brazíliát
óriási adókkal sújtotta. Azért eb-
ben a tartományban, mert az
aranybányák adója jelentette a
legnagyobb terhet a brazil lakos-
ságnak. A mozgalom 9 tonna
arany megfizetése ellen szervező-
dött, és a történelem Inconfiden-
cia Mineira néven ismeri. Az éles
eszű és sokat olvasott Tiradentes
gondolkodását a francia forrada-
lom és az amerikai függetlenségi
háború megismerése nagymér-
tékben befolyásolta, így csatlako-
zott a mozgalomhoz.

Tiradentes sovány, széles vállú, választékosan
öltözködő, szúrós tekintetű férfi volt, aki kor-
társai szerint néha álmodozó idealista, néha
vakmerően merész és meggondolatlan volt. Az
utókor sok új tulajdonsággal színezte a róla al-
kotott képet, de hazaszeretete és bátorsága vi-
tathatatlan. Élete végéig agglegény maradt, de
ismert szerelmi kapcsolata egy fiatal hölggyel,
akit apja másnak ígért oda, valamint egy öz-
veggyel, akitől törvénytelen lánya született.

Az Inconfidencia mozgalom, amely nyíltan
hirdette az elszakadás vágyát Portugáliától,

A brazil Foghúzó ünnepe

A Palacio Tiradantes
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árulás következtében 1789. március 15-én meg-
bukott. Tiradentest és társait elfogták, 3 évig
raboskodott Rióban, egy föld alatti cellában, és
csak gyóntatójával érintkezhetett. Eleinte taga-
dott, de hogy elkerülje a további szembesítése-
ket, magára vállalta a mozgalom teljes felelős-
ségét. Ezzel a hősi tettel társai nagy részét
sikerült megmentenie. Hat személyt így is ha-
lálra ítéltek, de Mária, portugál királynő társai
ítéletét életfogytiglani száműzetésre enyhítette.
Tiradentest, aki kitartott elvei mellett Rióban a
róla elnevezett téren akasztották fel. A portugál
udvar példát statuált, a holttestet lefejeztette,
felnégyeltette és a tartomány több pontján, cö-
löpökre húzva kiállította azon az úton, ahol

életében többször járt. Javait elkobozták, házát
földig lerombolták, helyét sóval szórták be,
hogy nyomát örökre eltüntessék. 30 évvel a tör-
téntek után Brazília mint császárság függet-
lenné vált, 100 évvel később pedig szövetségi
köztársasággá alakult. 1867-ben Ouro Pretóban
emlékművet állítottak Tiradentesnek, ország-
szerte több teret és utcát neveztek el róla, sőt
szülőhelye is felvette nevét. Rióban a Palacio Ti-
radentes nevű szép eklektikus épületben az ál-
lami törvényhozó testület ülésezik. A palota
előtt áll négy és fél méteres bronzszobra.

1965. december 9-én a brazil nemzet védel-
mezőjeként törvénybe foglalták a nevét.

DR. VÉGH TIBOR

Mosdós
Az elmúlt évben került a kezembe ez az Emlék-
könyv, melyet az akkori nevén „A Somogy me-
gyei Tüdő- és Szívkórház” fél évszázados fenn-
állása alkalmából adtak ki. A 180 oldalas, sok
dokumentumot és képet tartalmazó kötet, az
akkori orvos igazgató, dr. Gyurkovits Kálmán
címzetes egyetemi tanár keze munkája nyomán
jött létre. Mivel feltehetően sokak számára is-
meretlen a település és a kórház históriája, ér-
demesnek tűnik a patinás épület kultúrtörténeti
vonatkozásait és az intézmény izgalmasan vál-
tozó egészségügyi funkcióit e
helyen felvázolni.

Részletek az Emlékkönyv „Tör-
téneti visszatekintés” című feje-
zetből: „Mosdós Kaposvártól 17
kilométerre keletre, a Kapos fo-
lyó völgyében és a külső-somo-
gyi-dombság enyhe lejtőjén fek-
vő kisközség. Határában talált le-
letek, illetve feltárt temetkezési
helyek arra utalnak, hogy a te-
lepülés és környéke időszámí-
tásunk kezdete előtt is lakott
hely volt.”

„A falu történetét okleveles
adatok alapján 1550-ből ismer-
jük. A török uralom alatt felte-

hetően csaknem teljesen elpusztult – 1719-ben
mindössze 10 háztartást írtak össze. 1735-ben
már iskolát tartott itt fenn a katolikus egyház. A
múlt század végén, a Pallavicinik hívására, a
Paulai Szent Vincéről elnevezett női szerzetes-
rend telepedett le, akik 1948-ig óvodát és leány-
iskolát működtettek.”

„Az egykori kolostor ma óvodának ad he-
lyet. A falut a század közepén már 870-en lak-
ták. A község legrégibb, kiemelkedő épülete a
klasszicista stílusban, 1843-ban emelt katolikus

templom. A település múlt szá-
zadban használt pecsétjén sző-
lőfürt és kacor, Mosdós mai cí-
merén kastély látható.”

Az Emlékkönyv Függelék ré-
szében Fekete Csaba József épí-
tészmérnök hallgató írásából is-
merhető meg bővebben a Palla-
vicini család és az uradalom tör-
ténete. Az család eredete a
VII–VIII. századi Itáliába vezet-
hető vissza. Később Lombardia
és Velence területén terjeszked-
tek. Az őrgrófságot 1360-ban, a
velencei patríciusságot 1427-ben
nyerték el. A családnév a magyar
történelemben először szomorú


