Dr. Celler Tibor

Históriai ínyencségek
A napjainkra igencsak jellemző, bennünket folyamatosan érő óriási információáradattól
sokszor érezhetjük úgy, hogy torkig vagyunk a politikai zűrzavarok, a migránsáradat, a
háborús gócok híreivel, a gazdasági világválságról szóló tudósításoknak és előrejelzéseknek
már-már követhetetlen, alig emészthető görgetegével, és tudnivágyásunk ilyenkor – egy kis
lelki kikapcsolódás okán – sokszor talán ösztönösen is a régmúlt felé fordul. Hiszen ebben a
világban, a környezetünk által gyakran elvárt „naprakészség” banalizáló csömöre nélkül
kedvünkre meríthetünk a história feneketlenül mély tavából. Ezek az érdekes, szórakoztató és
sokszor egyszersmind tanulságos történetek az időszerűség fojtogató görcse nélkül
kalauzolnak el bennünket a régmúlt színes világába, a történeti ritkaságok kincsestárába.
Tarzan, aki Vajdaságból emigrált Amerikába
Kevesen tudják, hogy Johnny Weissmuller (1904‒1984) amerikai olimpiai bajnok úszó,
filmszínész, Tarzan legendás alakítója magyar származású, de talán azt még kevesebben,
hogy Vajdaságban, a közép-bánsági Bégaszentgyörgy községhez tartozó Párdányban (szerbül
Međa) látta meg a napvilágot. Mindössze hét hónapos volt, amikor szüleivel Amerikába
emigrált. Egyike volt annak az 1,8 millió (!) embernek, aki 1899 és 1913 között az akkori
Magyarország területéről a szebb élet reményében az Újvilágba vándorolt.
Kezdjük mindjárt az elején azzal, hogy Tarzan születési helyét illetően több helyszín is
felbukkan az életrajzi adatokban. Még a magyar nyelvű Wikipédia is a romániai Temesvárhoz
tartozó Szabadfalvát jelöli meg az úszóbajnok szülőhelyeként, ám 2007-ben egyértelműen
kiderült, hogy Tarzan Párdányban született, ahol Weissmüller Johannként anyakönyvezték a
helyi katolikus plébánián. A jelenleg kb. 850 lelket számláló település elhagyatott katolikus
temetőjében ma is fellelhetők a Weissmüller család tagjainak sírboltja, melyben főhősünk
apai nagybátyja, Karl (1885‒1961), nagynénje Magdalena (1889‒1979) valamint elsőfokú
unokatestvérei, Peter (1919‒1986) és Gizella (1925‒1984) nyugszanak. Az oknyomozó
újságíróknak sikerült a néhai Weissmüller Peter lányával, a jelenleg Belgrádban élő
Stojanović Terézzel is kapcsolatba lépniük, aki nyaranta gyakran tartózkodik Párdányban, a
családi házban. Ezek után tovább folytatódott az oknyomozás, kiderült, hogy a New York-i
Ellis-sziget, az USA-ba érkező migránsok korabeli befogadó állomásán őrzött
dokumentumokban is Párdány van megjelölve Johann születési helyeként.
Visszatérve Johann életrajzához: apját Petrusnak hívták és eredetileg földműveléssel
foglalkozott, míg édesanyja, Elisabeth Kersch férjhezmenetele előtt dohánygyári munkásként
kereste a kenyerét. Miután az Amerikai Egyesült Államokba vándoroltak, az apa először
Pennsylvaniában egy bányában dolgozott, majd Chicagóban telepedtek le. A későbbi
színészlegenda Peter nevű öccse már itt született, 1905-ben.
A gyerekkorában sokat betegeskedő, légzési problémákkal küszködő vézna kisfiú orvosai
javaslatára kezdett el úszni, hamarosan egy 190 centis, 95 kilós daliává növekedett, és kiváló
adottságai hamar kiderültek.
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1918-ban az apa elhagyta a családot, s a fiúk a Michigan-tó partján vízi mentőnek álltak, 11
ember életét sikerült megmentenie. Ekkor kezdődött Johnny úszó pályafutása, amely öt
olimpiai aranyérmet hozott. Húszévesen a párizsi nyári olimpián három aranyérmet szerzett
úszásban, valamint tagja volt a harmadik helyen végzett amerikai vízilabdacsapatnak; négy
évvel később Amszterdamban további két aranyérmet szerzett. Ő volt az első olyan ember, aki
a 100 méteres távot egy percen belül teljesítette. 1922 és 1928 között ötvenkétszer lett
amerikai bajnok és hatvanhét világrekordot állított fel. 1950-ben az AP hírügynökség őt
választotta a huszadik század első fele legnagyobb úszójának.
Hamarosan Hollywood sztárja lett, de ő egész életében inkább úszónak és nem színésznek
tartotta magát. Első filmjét 1929-ben forgatta. Az igazi sikert az 1932-ben bemutatott Tarzan,
a majomember hozta meg neki. Több mint száz jelentkezőből őt választották ki. Már az első
filmben kiderült, hogy Weissmüllernek nemcsak a testfelépítése, hanem az orgánuma is
tökéletesen illeszkedik a dzsungellakó vadember szerepéhez. Tarzan figuráját többen is
játszották az évtizedek során, de jellegzetes Tarzan kiáltásával a szakemberek szerint az ő
alakítása volt a legsikerültebb.
Persze nemcsak a dzsungeljódli maradt emlékezetes Weissmüller Tarzan-alakításaiból. Ott
volt Csita majom is, egy 1932-ben született csimpánz, akit valóban Csitának hívtak. Ő aztán
még a hatvanas években is szerepelt mozifilmben, és ott volt Weissmüller temetésén is. (A
legendás majom 2012-ben, nyolcvan évesen múlt ki.)
Weissmüller életében 1948-ban záródott le a Tarzan-korszak – az ötvenes és hatvanas
években Lex Barker, majd Gordon Scott főszereplésével készült összesen tizenegy rész, de
2005-ig további több mint húsz mozifilm, rajzfilm és filmsorozat készült, 1984-ben például
Christopher Lambert főszereplésével –, de a filmezéssel nem hagyott fel. A nálunk nem
igazán ismert Jungle Jim képregényből készült 12 részes filmsorozatban játszott 1948 és 1954
között, ezt már csak néhány kisebb szerep követte, az utolsó 1976-ban.
Sikereinek tetőfokán szórta a pénzt, ötször házasodott, hírbe hozták Greta Garbóval is.
Feleségei: Bobbe Arnst, Lupe Vélez, Beryl Scott, Alleen Gates és Maria Baumann. Harmadik
feleségétől 3 gyermeke született: Johnny Weissmuller Jr. (1940‒2006), Wendy Anne
Weissmuller (1942) és Heidi Elizabeth Weissmuller 1944‒1962). Ifjabb Johnny májtumorban
hunyt el, míg Heidi Elizabeth közlekedési baleset áldozata lett.
A hetvenes években főhősünknek folyamatosan romlott az egészségi állapota; miután 1974ben eltörte a csípőjét és mindkét lábát, már sosem gyógyult meg teljesen, ráadásul a
kórházban derült ki, hogy az életét végigsportoló Weissmüllernek súlyos keringési és
szívbetegsége van. 1977-től a mexikói Acapulcóban élt.
Az 1984 januárjában tüdővizenyő következtében bekövetkezett halála előtt teljesen
elszegényedett, rossz üzleti döntései és fényűző életmódja miatt; utolsó éveiben
segédmunkákat végzett. Halála után viszont még egyszer felidézték régi dicsőségét: amikor
koporsóját a mélybe engedték, magnóról háromszor felhangzott legendás Tarzan-üvöltése.
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A beteges, vézna kisfiúból úszó-világbajnok lett
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Johnny Weissmüller húszévesen, a párizsi olimpián

Az úszóbajnok és filmsztár egy 1940-ben készült felvételen
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Második feleségével, a mexikói Lupe Vélez színésznővel, 1934-ben

Harmadik felesége, Beryl Scott három gyermeket szült Weissmüllernek
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Ötödik felesége, Maria élete végéig kitartott mellette

Élete utolsó éveit a mexikói üdülőparadicsomban, Acapulcóban töltötte
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Jane és Tarzan, azaz Maureen O'Sullivan és Johnny Weissmüller

Jane, Tarzan és Csita
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Johnny Weissmüller és Csita majom 1970-ben
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Az olasz király lánya, aki a buchenwaldi koncentrációs
táborban végezte
A második világháború alatt a királyi származás nem jelentette automatikusan azt, hogy ennek
révén el lehet kerülni a letartóztatást, deportálást, munka- vagy megsemmisítő táborba történő
elhurcolást. Mafalda olasz hercegnőt előkelő származása ellenére deportálták Buchenwaldba,
ahonnan már nem is tért vissza.
Mafalda 1902. november 2-án született, III. Viktor Emánuel olasz király és felesége, a
montenegrói származású Ilona királyé második gyermekeként (később még három testvére
született). Anyai nagyszülei I. Miklós montenegrói király és felesége, Milena Vukotić, míg
apai nagyszülei I. Umberto olasz király és Savoyai Margit szárd királyi hercegnő voltak.
Mafalda magas társadalmi rangjából adódóan már viszonylag korán közéleti szereplővé lépett
elő. Az első világháború alatt édesanyjával hadikórházakban ápolt sebesülteket látogatott
meg. 1925 szeptemberében hozzáment Fülöp német herceghez (1896–1980), Hessen
tartománygrófjához – III. Frigyes német császár unokájához, Viktória brit királynő
dédunokájához.
Kezdetben semmi nem utalt arra, hogy az események tragédiába torkollhatnak. A náci pártba
már 1930-ban belépő Fülöp herceget Hitler 1933-as hatalomra jutását követően
Hessen‒Nassau kormányzójává nevezett ki. Mint a német császári család tagja és egy olasz
királyi hercegnő férje, közvetítői szerepet vállalt az Olaszország és Németország közötti
kapcsolatok megerősítése érdekében. A Führer elégedettsége jeléül 1935-ben még egy
vacsorára is vendégül látta a házaspárt.
Mafalda 1943-ban Bulgáriába utazott, hogy részt vegyen sógora, III. Borisz cár temetésén. Itt
érte a hír, amely szerint Olaszország kapitulált a szövetségesek előtt, és ugyancsak itt értesült
róla, hogy férjét házi őrizet alatt tartják Bajorországban, gyermekei pedig a Vatikánban
találtak menedékre. Hitler és propagandaminisztere, Joseph Goebbels ekkorra már komoly
fenyegetést látott Mafaldában. Hitler „az olasz királyi ház legsötétebb lovaként” emlegette,
Goebbels pedig egyszerűen csak „az egész olasz királyi ház legnagyobb szajhájának” nevezte
naplójában. Ekkora ugyanis megváltozott a nácik királyi származású német honfitársaikkal
szembeni attitűdje, és azokra, akiknek neve egykor hasznosnak bizonyult a Nemzetiszocialista
Német Munkáspárt (NSDAP) nép körében való elfogadtatása szempontjából, 1943-ra már
inkább nyűgként tekintettek. Fülöpöt 1943. szeptember 8-án tartóztatták le, feleségére pedig
két héttel később került sor. Mafalda még Szófiában tartózkodott, amikor a német haderő
főparancsnokságának tisztje, Karl Hass SS-százados azzal hívta fel, hogy jöjjön a német
nagykövetségre, mivel át szeretné adni neki férje üzenetét. A telefonhívás csapda volt:
Mafaldát pedig azonnal őrizetbe vették, amint a nagykövetségre ért. Előbb Berlinbe, majd
Münchenbe szállították, innen pedig élete utolsó állomására, a hírhedt Buchenwaldba vezetett
az útja.
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A hercegnő vesztét azonban nem a náci őrök okozták, hanem a szövetségesek. 1944.
augusztus 14-én ugyanis bombázni kezdték a koncentrációs táborban létesített lőszergyárat,
Mafalda pedig éppen egy közeli épületben tartózkodott. Szemtanúk állítása szerint a
bombázást követően a nyakáig ért a törmelék, karján pedig komoly égésnyomok látszottak, de
még életben volt.
Eugen Kogon A pokol elmélete és gyakorlata című, 1950-ben megjelent munkájában további
információkkal szolgált a hercegnő haláláról. Eszerint a tábori orvosi csoport egyik tagja, dr.
Schiedlausky úgy döntött, amputálja Mafalda sérült karját, amely állítólag fertőzött volt. A
beavatkozás végzetesnek bizonyult számára, ugyanis annyi vért veszített, hogy nem élte túl a
műtétet.
A hercegnő testét elhamvasztották (a hamvasztást végző Joseph Thyl levágta egy hajtincsét,
amelyet a táborból kicsempészve elküldött Mafalda családjának), majd 1945 áprilisában, a
tábor felszabadítását követően megerősítették halálhírét. Eközben férje, Fülöp herceg túlélte a
második világháborút, és azon munkálkodott, hogy megvédje Németországot a
kommunizmustól, majd Olaszországba költözött, ahol belsőépítészként komoly sikereket ért
el. A házaspárnak négy gyermeke volt, akik közül Erzsébet hercegnő, egyedüliként, még ma
is él.

Mafalda hercegnő gyermekkori portréja
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Esküvője Fülöp német herceggel, Hessen tartománygrófjával (1925)
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Szüleivel és három testvérével

Királyi ékszerekkel (1930)
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Férjével, a mézesheteken

Két idősebb fiával, Moritzcal és Heinrichhel
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Egy 1940-ben készült felvételen
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