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Hetvenöt évvel azután, hogy Fe
derico García Lorca költőt a spa
nyol polgárháborúban kivégezte a 
francoista milícia, egy történész 
alighanem fellebbentette a fátylat 
a halálát övező rejtélyek egyiké
ről: azoknak a gyilkosoknak, akik 
1936 augusztusában elhurcolták 
és kivégezték a költőt, már ismert 
a nevük és a kilétük – legalábbis 
Miguel Caballero történész meg
nevezte őket.

Elsőként tette közzé a La 
Aventura de la Historia (A tör
ténelem kalandja) című spa

nyol folyóirat Caballero kutatásainak 
eredményét. A történész rekonstruál
ta a költő életének utolsó óráit.

Garcia Lorcát a francoisták 
baloldali meggyőződése és homo
szexualitása miatt ölték meg, de talán 
közrejátszott ebben a Cordoba nagy 
családjai közötti ellenségeskedés is – 
bár erről egyelőre nem közölt többet 
a kutató. Caballero szerint a költőt 
Granadában tartóztatták le 1936. 
augusztus 16án, és másnap azoknak 
a katonai erőknek az utasítására vé
gezték ki, amelyek Francisco Franco 
tábornok vezetésével fellázadtak a 
demokratikus köztársasági kormány 
ellen.

Granadából a költőt először a kö
zeli Viznar községbe, egy fogoly és 
kínzótáborrá átalakított iskolába vit
ték a francoisták. Nem lehet tudni, 
hogy őt is megkínoztáke. Caballero 

szerint egy kivégzőosztag másnap haj
nalban a Viznar és a vele szomszédos 
Alfacar falu közötti táborba hurcol
ta, és ott megölte. Vele együtt három 
másik „ellenséget” is agyonlőttek, és 

holttestüket ugyanabba a közös sírba 
hajították: egyikük Galindo Dioscuro 
köztársasági érzelmű tanárember volt, 
a másik kettő pedig magát anarchistá
nak valló torreádor, nevezetesen Fran
cisco Galadi és Juan Arcolla.

A kivégzés gyakorlati végre
hajtásában egy nemzetőr (guardía 
civil), a milícia rohamcsapatának 
három tagja, két rendőr, továbbá 
a költő egyik távoli, „exaltált” em
berként ismert unokatestvére vett 

részt – állítja Caballero. Meggyil
kolásukra Nicolas Vesco ezredes 
adta ki a parancsot, ő a Granada 
élére Franco tábornok által kineve
zett kormányzó jobb kezének szá
mított. A kivégzőosztagot Manuel 
Martinez Bueso vezette, aki a 
viznari francoista osztaghoz tarto
zott. A tűzparancsot a francoista 
rohamcsapat hadnagya, Mariano 
Ajenjo Moreno adta ki.

A történész ismerteti a másik 
négy férfi nevét is – köztük volt a 
fasiszta politikai család spanyol vál
tozatának tekintett falangista párt 
egyik tagja, Antonio Benavides, a 
költő távoli unokaöccse, az egye
düli személy, aki később azzal kér
kedett, hogy részt vett a kivégzés
ben.

Caballero vizsgálata megjelöl 
egy újabb helyet is, ahová feltéte
lezése szerint a költőt temették. 
A korábban gyanított helyszínen, 
Alfacar közelében 2008ban vég
zett ásatás során nem bukkantak 
emberi maradványokra. A történész 
szerint García Lorcát a kivégzés he
lyén, Fuente Grandesben, a Viznart 
Alfacarral összekötő út mellett han
tolták el. Ez újabb esélyt jelenthet 
arra, hogy tisztázzák a nagy költő 
tragikus halálának körülményeit.

Az 1936–39es kegyetlen spa
nyol polgárháború idején a fran
coisták által kivégzett köztársaságiak 
száma a különböző becslések alapján 
400 és 800 ezer közé tehető.

Nem egy szenvedélyes, sokkal 
inkább ijedt pillanatot örökített 
meg a fotós a vancouveri zavar
gások közepette. A rohamrend
őrök sorfalai között csókolózó 
fiatal pár képe bejárta az egész 
világot. A fiatalok most egy in
terjúban beszéltek a zűrzavaros 
estéről.

Nem manipulálták a két 
héttel ezelőtti vancouveri 
zavargások legemlékezete

sebb fotóját. A rendbontás közepet
te egy, az utcán fekve csókolózó párt 
örökített meg a Gettyügynökség 
fotósa, Richard Lam. Egy most 
nyilvánosságra került videofelvé
telből azonban kiderül, hogy nem 
egy randevú meghitt pillanatának 
lett tanúja az egész világ. A fiatalo
kat, Scott Jonest és Alex Thomast 
a rohamrendőrök sodorták el, a 
csókkal pedig a fiú tulajdonképpen 
csak megpróbálta megnyugtatni a 
földre került lányt.

A pár az NBC amerikai televí
ziós csatornának adott interjúban 
elmondta, hogy turistaként volt 
ott a vancouveri utcákon. A fiata
lok biztosak voltak abban, hogy a 

Stanleykupa döntője után törté
nik majd valami a városban, akár a 
Vancouver Canucks, akár a Boston 
Bruins nyeri a jégkorongmeccset.

A vancouveri vereség miatt 
dühös szurkolók azonban randa
lírozni kezdtek, és rohamrend
őrök próbáltak meg úrrá lenni a 

helyzeten. Könnygázt vetettek be 
a rendbontók ellen, akik autókat 
borítottak és gyújtottak fel a jég
korongmérkőzés után. Az interjú

ban Jones és Thomas azt mondta, 
nem vett részt a rendbontásban. 
A videóból is kiderül, még a kezü
ket is felemelték, amikor elindul
tak feléjük a rohamrendőrök.

Alex Thomas azt mondta, nem 
hozza zavarba a felvétel, és szép 
fotónak tartja, Scott Jones szerint 
pedig a csók volt a legjobb módszer 
arra, hogy megnyugtassa barátnő
jét. A műsorvezető kérdésére, hogy 
sokan manipulált fotónak tartjáke 
a felvételt, Jones azt mondta, a kép 
annyira jó, hogy szinte hihetetlen, 
és az emberek ezért kételkednek a 
valódiságában.

Jonest és Thomast rengeteg 
helyről megkeresték, hogy mesél
jék el a híres csók történetét. A 
Guardian című brit lap azt írja, 
a komikusnak készülő Jonesnak 
remek lehetőség a nagy médiaér
deklődés. A PRszakember, akit a 
pár felkért a médiamegjelenések 
összehangolására, a Toronto Star 
című kanadai lapnak azt mondta: 
a tengerentúlon ma már többen 
tudnak a híres fotóról, mint a 
Stanleykupáról. A pár ismertsége 
Markson Sparks szerint tízmillió 
dollárt is érhet. 

TörTénelmi nyomozás

75 év után azonosították
García Lorca gyilkosait?

NeM roMANtikA, CsAk MeGNyuGtAtás voLt

A vancouveri híres csókjelenet háttere

Csók a csatában. Richard Lamnak a vancouveri zavargások idején készült fotója napok alatt körbejárta a világot  fotó: getty

Puszta szemmel kell katonáknak 
elriasztaniuk gólyákat egy repü
lőtér közeléből Ausztriában, sem
milyen hagyományosabb fegyvert 
nem használhatnak.

A harc Zeltwegben folyik 
és azért, hogy a gólyák ne ve
szélyeztethessék a július eleji 

légibemutatót. Ha egy repülőgép haj
tóműve beszippant egy termetes ma
darat, akkor hamar földre kénysze
rülhet, és nem biztos, hogy tragédia 
nélkül. A biztonság végett 24 katonát 
vezényeltek a gólyák ellen. A kato
nákat azután vetették be, hogy a légi 

parádé szervezői nem boldogultak a 
gólyákkal: hiába próbálták elcsalni 
őket távolabbra – gólyák számára – 
ínyenc táplálékkal, nem fűlött a cső
rük hozzá, és nem érdekelték őket a 
műanyagból készült csábos gólyalá
nyok és deli gólyakakasok.

A katonáknak tilos használni
uk lőfegyvert, ám felvértezték őket 
„fortéllyal”: zordan farkasszemet 
kell nézniük a gólyákkal, amitől a 
madarak odébbállnak.

Siegfried Prinz környezetvédő 
szerint a szigorú tekintetet kevésbé 
állják – még két lábon is – a gólyák, 
mint a puskalövés durranását.

kleptomán macska svájcban. „Vigyázat! A macskánk lop!” 
– ez a figyelmeztető röpirat virít sokfelé egy svájci városban, mert egy 
kleptomán macska immár vagy száz holmit vitt haza. Az állat gazdája 
nem akart macskája cinkosa lenni, és kiragasztott feliratokon tudatta a 
tolvaj kilétét, továbbá lakcímét, ahol átvehetők a lopott holmik, ame
lyek zöme ruhaféle: kendő, bugyi, harisnya. A svájci macska egyébként 
nyomába sem ér egy amerikai „kollégájának”. Kaliforniában egy kandúr a 
többszörösét lopkodta már össze, szinte nincs olyan éj, hogy üres mancs
csal, pontosabban pofával térne haza.

kAtoNákAt vezéNyeLtek ki A testes MAdArAk eLLeN

Gólyákkal farkasszemet 

Federico García Lorca


