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SERES ISTVÁN

Betyárból „ostoros huszár” 

Arany János Rózsa Sándor (1849) című versének háttere

2013 nyarán sok helyen megemlékeztek a leghíresebb magyar törvényen kívüli 
szegénylegény, Rózsa Sándor születésének 200. évfordulójáról. Rózsa életének 
kétségkívül legismertebb fejezetét jelenti az 1848–1849. évi szabadságharc, ami-
kor száz pusztai lovas élén néhány héten át fegyveres szolgálatot vállalt a délvi-
déki hadszíntéren.1 Rózsa és társai katonai szerepe, a betyárvezér közkegyelem-
ben részesítése, Kossuth Lajossal való találkozása és vele, illetve a szabadságharc 
más szimbolikus alakjaival (Jókai, Petőfi stb.) való valós vagy fiktív kapcsolata 
remek alapanyagot jelentett a korabeli, majd későbbi ponyva- és szépirodalom 
művelőinek, elegendő itt csupán Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond műveire, 
illetve Jancsó Miklós Szegénylegények című filmjének alaphelyzetére utalnunk. 
Ugyanakkor leginkább csak a szabadságharc ponyvairodalmát, illetve Arany 
János életrajzát jól ismerő szakembereknek van tudomása arról, hogy már 
1848–1849. folyamán napvilágot láttak Rózsa kétségkívül példamutató csele-
kedetét méltató versek, amelyek pár lapos füzetek, plakátok formájában jutot-
tak el a közönséghez. Két kiadvány már 1848. október elején napvilágot látott: 
Putnoki József verse még Rózsa tényleges amnesztiája előtt elkészült, és magyar, 
illetve német nyelven egyaránt kiadták Pesten. Alig néhány napra rá, immáron 
Kossuth kegyelemlevelét követően Szegeden jelent meg – ismeretlen szerző tol-
lából – egy újabb verses mű. 1849 tavaszán viszont nem más fogott tollat, mint 
Petőfi jó barátja, az ország addigra már elismert költőjének számító nagyszalon-
tai nótárius, Arany János.2

1 Jelen munkám szorosan kapcsolódik egy korábbi kötetemhez: Seres István, Karikással a 
szabadságért – Rózsa Sándor és betyárserege 1848-ban, Békéscsaba, Békés Megyei Múze-
umok Igazgatósága, 2012. Terjedelmi okok miatt a fenti monográfia elsősorban a levéltári 
források bemutatására szorítkozott, a néprajzi és irodalmi részt egy későbbi összefoglalás 
reményében kénytelen voltam több helyen is lerövidíteni. Arany versének rövid ismertetését 
lásd a hivatkozott mű 169–170. lapjain.

2 A Rózsáról szóló 1848. évi ponyvanyomtatványok modern kiadása: Riadj magyar! 1848–
1849 fametszetes ponyvái, csatakrónikái, kiad. Pogány Péter, Bp., Magvető, 1983 (Magyar 
Hírmondó), 627–629. Elemzésük: Seres, i. m., 63–70. (Rózsa Sándor a címlapon.)
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Aranytól nem állt távol a betyár-
romantika, elegendő csak arra utal-
nunk, hogy 1851-ben ő adta ki a 
Koszorú hasábjain az erőszakkal 
kato nának sorozott szalontai nemes 
legényből betyárrá lett és nem sok-
kal korábban Nagyváradon kivég-
zett Fábián Pista nótáit, melyeket a 
betyár állítólag utolsó kívánságként 
maga énekelt el a kivégzése előtt. 
Ennél jóval érdekesebb, hogy még 
1849-ben, de véleményünk szerint 
már a szabadságharc bukása után 
Arany hozzákezdett egy betyár té-
májú verssorozat megalkotásához, 
melynek darabjai különböző hosz-
szúságúak és ritmusúak, de egymás-
hoz szorosan illeszkednek. A betyár 
című ciklus Csongorádi Pista betyár 
huszárrá válását, majd a szabadság-
harcban vitt szerepét beszéli el. Az 
első részben a betyár a csárdában 
búslakodik a haza sorsán, s miután 
döntésre jut, a második részben – 

kijelentése szerint utoljára – lovat lop magának. Ezt követően felkeresi a Tisza 
partján táborozó huszárságot, és felvételét kéri a regimentbe. Az utolsó rész már 
a becsületes útra tért egykori betyár huszárként végrehajtott hőstetteit sorolja 
fel. A vers széles körű ismertségét a „Kondorosi csárda mellett – gulya, ménes 
ott delelget” kezdetű első résznek köszönheti, ami nótaként hosszú időn át nagy 
népszerűségnek örvendett a tiszántúli parasztság körében.

A fenti vers csak évekkel később, 1865-ben jelent meg nyomtatásban, modern 
kiadásai is ezt veszik alapul. Arany verse köré ma már széles körben elterjedt ha-
gyomány fűződik, s elsősorban a kondorosi csárda, illetve Kondoros történeté-
vel kapcsolatos összefoglalások, tanulmányok s egyéb híradások tartalmaznak 
sokszor igaznak tűnő állításokat a vers keletkezéséről. Mivel ezek forrásai leg-
inkább a település elszármazottjai által inspirált helytörténeti munkák, az egyes 
szereplők (Csongorádi Pista vagy a „csárdabeli szép asszony”) kilétéről, továbbá 
Aranynak a kondorosi csárdához fűződő kapcsolatáról egy későbbi tanulmá-
nyomban kívánok beszámolni. A betyár-ciklussal ellentétben a Rózsa Sándorról 
1849 tavaszán megjelent egybefüggő költeménynek több korabeli példánya is 
rendelkezésünkre áll, mi több, a megverselt történet a Rózsa ’48-as kalandjáról 

Putnoki József versének címlapja 1848-ból
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szóló országos mondahagyomány egyik legelterjedtebb elemévé vált. Jelen írá-
somban a vers keletkezését, tárgyi hátterét, valamint a történet elterjedését és 
változatait kísérlem meg bemutatni. Elöljáróban viszont érdemes röviden kitér-
ni a betyársereg történetére.

Rózsa Sándor és 200 fős (!) betyárserege harcba vonulásának hírét először 
a debreceni székhelyű Alföldi Hírlap szellőztette meg, s a hírt hamarosan az 
országos lapok is átvették. Ma már tudjuk, hogy a debreceni lap L. A. monog-
ram mögé rejtőző ismeretlen szegedi levelezője által beküldött híradásnak nem 
volt valóságalapja, ám egyértelműen ennek köszönhető, hogy Kossuth 1848. 
október 3-án, alföldi toborzóútjának hódmezővásárhelyi állomásáról valóban 
feltételes amnesztiát küldött a törvény szigora elől akkor már 11 éve menekü-
lő, legendás hírnevű betyárnak. A történet további részét is jól ismerjük: Rózsa 
mintegy száz – zömmel szegedi és Szeged környéki – pusztai lovasból, főként 
csikósokból és gulyásokból álló csapatával október-november folyamán néhány 
héten át valóban szolgálatot vállalt a Délvidéken, Nagybecskerek, Versec s végül 
Boksánbánya környékén, és több alkalommal éles helyzetben is bizonyíthatta 
rátermettségét. Bár a szabadcsapat csapat harci moráljáról megoszlanak a véle-
mények, feloszlásukat követően Kossuth ténylegesen is kegyelemben részesítette 
Rózsát, s az amnesztiáról az egész ország tudomást szerzett Kossuth Hírlap-
ja 1848. december 16-i számából. Ezt követően a betyárvezér már nem vállalt 
katonai szerepet, családjával Tary Pál szegedi tanácsos (korábbi főkapitány) 
alsó városi tanyáján lett számadógazda. A délvidéki harcokban szerzett hírneve 
viszont egy csapásra ismerté tette nevét, a „Rózsa-lovasok” – ahogyan a korabe-
li jelentések emlegették a betyárcsapatot – mintájára az Alföldön és a Dél-Du-
nántúlon egyaránt sorra alakultak a karikás ostorral és fokossal (is) felszerelt 
lovascsapatok. Ennek, valamint a már szeptember elejétől toborozott Hunyadi 
(13.) huszárezred karikást is használó legénységének köszönhetően még 1849 
folyamán is többször felröppent a hír, hogy Rózsa Sándor és legényei hol itt, hol 
ott feltűntek az ország területén.

A valóságban szó sem volt erről: a „rácok ostora” ekkor már fegyvereit szög-
re akasztva őrizte Szegeden az alsóvárosi gazdák méneseit. Hőstetteit viszont 
emlegethették, a nép között bizonyára folyt a találgatás, hogy merre lehet, vajon 
él-e még, és fegyvert fog-e még a szabadságért? Valószínűleg ezen merenghetett 
a Debrecenbe menekült magyar kormány mellett gyakornokoskodó Arany Já-
nos is, amikor lelkesítő célzattal papírra vetette, és a debreceni Telegdi nyomdá-
ban kiadatta a Rózsa Sándor című versét. Arany 1849. május 25-től június 1-ig 
belügyminiszteri fogalmazóként tartózkodott a cívisvárosban, s mivel „híre-
tudta nélkül” már korábban is jelentek meg ott versei, ő maga kereste fel Telegdi 
Lajos könyvárust azzal a tervével, hogy verskiadással gyakoroljanak „költői ha-
tást” a népre. Együttműködésük során a kormány debreceni tartózkodása alatt 
a Szabadság zengő hárfája címmel meg is jelent két füzetük, melyeket két pen-
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gőkrajcárért lehetett megvásárolni. A Rózsa Sándorról szóló balladai elemeket 
felsorakoztató vers az első füzetben látott napvilágot május utolsó napjaiban egy 
„Haj, ne hátra, haj előre” kezdetű rövid vers társaságában. Arany füzetei széles 
körben elterjedtek, tudjuk, hogy egy példányát ő maga küldte haza a feleségé-
nek, de bizonyára nagy sikert aratott a táborozó katonák körében is. Az alig 17 
esztendősen honvédnek állt Vadnai Károly például kívülről is megtanulta, s jó 
harminc évvel később – akkor már a Kisfaludy Társaság rendes és az MTA le-
velező tagjaként – el is kezdte szavalni a költő előtt! Mindezek ellenére a széle-
sebb olvasóközönség csak Arany halála után vett újra tudomást a Rózsa Sándor 
versről ifj. Ábrányi Kornél közlése nyomán.3 Igaz, a hosszú ideig tartó feledéshez 
jócskán hozzájárulhatott, hogy a Debrecenben megjelent verseket később Arany 
egyetlen kötetében sem közölte újra.4

Az egyértelműen propagandisztikus céllal, lelkesítő hatással írt versnek már az 
elején kiderül, hogy maga a költő sem volt tisztában Rózsa Sándor hollétével. Arany 
is csak tanakodik, hogy elesett-e, vagy ha él, akkor harcol-e valahol, és megvan-e 
még a rácokat oly sokszor megkergető félelmetes karikása? A történet szerint egy 
alkalommal a granicsárok5 rajtaütöttek a betyáron, és arra kényszerítették, hogy 
mutassa be neki a karikással való bánást. Rózsa a saját „szellőfogó paripáját” és 
„hosszú cifra szíj ostorát” kérte a művelethez, majd hirtelen ütni kezdte vele a 
„szervián” tiszteket!6 Mire a rácok észbe kaptak és lőni kezdtek utána, Rózsa már 
árkon-bokron túl járt. A balladának is beillő vers azzal ér véget, hogy a betyár 
bosszút fogad, miszerint „éjféltájban lagzi lesz a szerviánok táborában”.

Mint fentebb már szó volt róla, a betyárvezér továbbra is megmaradt szám-
adó csikósnak az alsóvárosi ménesnél. Edvi Illés Károly szerint a szegediek nem 
is zaklatták, de ő sem sokat hederített a hatóság rendeleteire. Magától Farkass 
János szegedi főkapitánytól pedig úgy tudjuk, hogy Rózsa ez időben nyugodtan 
viselte magát, s ellene semmi panasz sem fordult elő, sőt a későbbi nyomozások 
során ugyanezt állapították meg. Mint a város bérbe fogadott cselédje Szegedre 
is be-bejárogatott, ami végül a vesztét okozta.7

Már a Rózsa-lovasok történetéről írt összefoglalásomban is rámutattam, 
hogy a had- és helytörténeti szakirodalomban, illetve a néprajzi és szépirodalmi 

3 Pesti Napló, 1883. szeptember 8.
4  Minderre nézve lásd Voinovich Géza, Arany János életrajza, I, 1817–1849, Bp., MTA, 1929, 

238–239; Arany János összes művei, I, s. a. r. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai, 1951, 424–
425; Riadj magyar!, i. m., 627–629.

5 Az ország déli határán még a karlócai békét követően letelepített délszláv határőrök elne-
vezése.

6 A szabadságharc idején a magyar kormány ellen fegyvert fogott hazai szerbeket nevezték 
„rácok”-nak, az Oszmán Birodalom területéről érkező szerb önkénteseket pedig a „szervi-
án” néven emlegették.

7 Budapesti Hírlap, 7(1859)/40. (február 19.), 2; Pesti Napló, 9(1859)/43. (február 23.)2.
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munkákban a betyárok szabadságharcos szerepét szinte mindenütt a karikás 
ostorral való harcmodorral kötik össze, ennek ellenére egyetlen hiteles korabeli 
adat nem tesz említést Rózsáék eme fegyveréről! A karikás a csapatról szóló egy-
korú jelentésekből és a napisajtó tudósításaiból egyaránt hiányzik, és valójában 
Arany verse az első forrásunk a félelmetes betyár- (és pásztor-)fegyver Rózsáék 
általi használatáról! Viszont már 1848 decemberétől számos adatunk van arra 
vonatkozóan, hogy az Alföldön és a Dél-Dunántúlon alakult lovas szabadcsa-
patok tagjai előszeretettel folyamodtak ehhez a fegyverhez, sőt néhány esetben 
egyenesen hivatalos rendeletben adták parancsba, hogy az önkéntesek többek 
között karikással is el legyenek látva. Minderről Aranynak tudnia kellett, mi-
ként arról is, hogy 1849 májusára már gyakorlatilag tömegessé vált a megyei 
rabok közötti honvédtoborzás. Éppen a debreceni börtön rabjaiból állították 
fel részben a híres Gázsy-féle szabadcsapatot, a Hajdúkerület Böszörményben 
őrzött rabjai pedig a Bocskai (17.) huszárezredbe álltak be. Nem véletlen egyéb-
ként, hogy ez utóbbiak 1848 decemberében éppen Rózsa Sándor példájára hi-
vatkozva folyamodtak Kossuthhoz szabadon engedésük és huszárrá sorozásuk 
érdekében.

Amikor Arany 1849. június 16-án Szemere Bertalan belügyminiszterhez for-
dult támogatásért, hogy a nép számára lelkesítő célzattal készített költeményeit 
részben állami költségen terjeszthessék, folyamodványához mellékelte a Szabad-

Valahogy így nézhettek ki Rózsa Sándor lovasai is 
(Kánitz Fülöp Félix: Csikós-szabadcsapat 1848-ból)
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ság zengő hárfája első és második füzetét, valamint két, egyelőre még kéziratban 
levő költeményét is. A levél mellékleteivel együtt bekerült a miniszterelnökség 
mozgó levéltárába, s mivel semmilyen utólagos rájegyzést nem tartalmaz a ké-
relemmel kapcsolatos döntésről, irodalomtörténetünk úgy könyvelte el, hogy 
Arany kérelme válasz nélkül maradt.8 Egy néhány évvel később született verses 
mű alapján viszont egyértelműnek tartjuk, hogy a folyamodvány és mellékletei 
igenis megfordultak a miniszterelnök kezében!

Szemere Bertalan, a versírást is tanult egykori sárospataki diák az 1857-es pá-
rizsi tartózkodása idején Sárospataki növendékek címmel hosszú hőséneket írt a 
szabadságharcban hősiesen harcoló egykori pataki diákokról. A vers fennmaradt 
17 fejezetéből (VIII–XXIV.) a XXIII. egy Sándor nevű hevesi legénynek állít em-
léket, aki szökött pataki diákként lett csikós a Tisza partján. Dömötör Sándor jó 
érzékkel állapította meg, hogy „pisztolyt, pányvát, fokost” markoló huszár alakja 
mögött Rózsa Sándort kell sejtenünk. Ugyanakkor megállapítja, hogy a remi-
niszcenciákból építkező életrajz valójában Arany és Petőfi hatásait tükrözi! Bár 
Szemere kifejezetten a kötélből font pányvát nevezi meg a betyár fő fegyvereként, 
véleményünk szerint versét részben Arany 1849-es műve inspirálhatta.9

1947-ben, a szabadságharc közeledő centenáriumára készülve a budapesti 
tudományegyetem Néprajz Tanszékén Ortutay Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter vezetésével 1848-as Néprajzi Bizottság alakult, amely a szabad-
ságharcról fennmaradt paraszti szájhagyományt volt hivatott összegyűjteni. 
A kutatásban többnyire fiatal bölcsészhallgatók vettek részt, de a gyűjtők között 
számos elhivatott helytörténész, vidéki muzeológus és pedagógus volt, sőt cser-
készcsapatok is részt vettek a munkában. A minden addiginál nagyobb hazai 
néprajzi gyűjtés végére mintegy 430 településről érkeztek be adatok. E sorok 
írójának személy szerint külön fölemelő érzés, hogy szülőföldjén (Békés me-
gyében) többek között olyan kiváló orientalisták munkálkodtak, mint a békés-
csabai születésű Ligeti Lajos, aki később Bese Lajos néven lett nemzetközi hírű 
mongolista, vagy Diószegi Vilmos, a XX. század legnagyobb sámánkutatója. Az 
országos gyűjtés során használt, Dégh Linda által kidolgozott kérdéssorban a 
betyárok is szerepeltek, és a gyűjtők figyelmét külön felhívták arra, hogy fel-
tétlenül kérdezzenek rá Rózsa Sándor katonai szerepére, továbbá a forradalom 
és szabadságharc emblematikus alakjaival – Kossuth, Petőfi és Bem (!) – való 
kapcsolatára.10 A hatalmas mennyiségű folklóranyag kiadására és feldolgozásá-

8 Arany levele jelenleg a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében található, xerox-
másolatát az OSZK Kézirattára őrzi.

9 Dömötör Sándor, Szemere Bertalan verse Rózsa Sándorról, Herman Ottó Múzeum Közle-
ményei, 13(1974), 54–59.

10 „Mit tudnak Rózsa Sándorról s más nevezetes betyár szerepéről (Rózsa Sándor és Petőfi 
barátságáról), kik vettek részt a szabadságharcban. Hogyan szerepeltek a betyárok az urak 
ellen és a nép mellett. Van-e nóta, történet, emlék róla.” Dégh Linda, Vezérfonal az 1848-as 
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ra mai napig nem került sor, csak kisebb részeredmények születtek, többnyire 
egyes tájegységek, települések kapcsán,11 valamint A szabadságharc népköltésze-
te című népdalgyűjtemény.12 Hasonló a helyzet a betyárvilággal kapcsolatban 
is. Későbbi hivatkozások szerint Dömötör Sándor A betyárok szerepe az 1848-as 
néphagyományban címmel 1948-ban elkészített egy 62 oldalas összefoglalást, 
amely ugyan nyomtatásban sosem látott napvilágot, de kézirata egy 1974-es hi-
vatkozás13 szerint az ELTE folklorisztikai adattárában volt. Erre azonban min-
den erőfeszítésünk ellenére sem sikerült rábukkannunk, sőt a téma kiváló ku-
tatója, Küllős Imola sem találkozott vele. A ’48-as betyármondákból egyébként 
éppen Küllős Imola közölt válogatást Betyárok könyve (1988) című kötetében, 
igaz, az ostoros menekülés itt nem szerepel.14 Külön kiemelném még Lukács 
László 1998-as összefoglaló munkáját, melyben Gábor Éva 1947. évi Fejér megyei 
gyűjtését is felhasználta, és az anyag többek között tartalmazza egy Csákvárról 
bevonult „ustoros huszár” történetét is.15

Az országos gyűjtés fennmaradt anyagát a Magyar Néprajzi Múzeum 
Ethnológiai Adattára16 (EA) őrzi, megyék szerint rendezett tematikai katalógu-
sát pedig az ELTE Folklore Tanszékének kézirattára (KI). Rózsa Sándor 1848-as 
szerepét tárgyaló kötetem írásakor mindkét gyűjteményt módomban állt átnéz-
ni, és kigyűjteni minden olyan visszaemlékezést, ami Rózsa Sándor és a betyá-
rok vagy egyszerűen csak a helyi „ostoros huszárok” szabadságharcos szerepére 
vonatkozik. Az így kigyűjtött folklór anyag, a máskor lejegyzett, s részben már 
nyomtatásban is hozzáférhető hasonló jellegű gyűjtésekkel együtt már teljes ké-
pet ad a témával kapcsolatos hazai néphagyományokról. Sajnos a Rózsa-lovasok 
katonai szerepvállalásáról szóló délvidéki – szerbiai (Torontál vm.) és romániai 
(Temes és Krassó-Szörény vm.) – néphagyományról csak elvétve van tudomá-
sunk, s az is teljes egészében a magyar kormányhoz hű magyar és német ajkú 
népesség által lakott területekről származik.

A centenáriumi gyűjtés anyagának áttekintése után megállapíthatjuk, hogy 
az Arany János által megénekelt mondának nyolc megye 13 helységében ösz-

szabadságharccal kapcsolatos néphagyományok összegyűjtéséhez, Ortutay Gyula előszavá-
val, Bp., 1848-as Néprajzi Bizottság, 1947; Uő, Beszámoló az 1848-as néphagyománygyűj-
tés eddigi tapasztalatairól, Ethnographia, 58(1947), 230–235; Dankó Imre, Szabadságharc 
(1848–49) = Magyar Néprajzi Lexikon, főszerk. Ortutay Gyula, Bp., Akadémiai, 1987, 4, 
519–520. 

11 Ortutay Gyula is mindössze egy, Kossuthról szóló összefoglalást jelentetett meg évekkel 
később: Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban, Ethnographia, 63(1952), 263–307.

12 Dégh Linda, A szabadságharc népköltészete, Bp., Akadémiai, 1952.
13 Dömötör, i. m., 59, 11. sz.
14 Küllős Imola, Betyárok könyve, Bp., Mezőgazdasági, 1988. 
15 Lukács László, 1848–49 jeles napjai a néphagyományban, Székesfehérvár, Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1998, 20.
16 Mai nevén: Ethnológiai Archívuma.
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szesen 15 változatát rögzítették: Bács-Bodrog (Bátmonostor), Békés (Békés 
2×), Csanád (Apátfalva), Fejér (Adony), Heves (Kál, Kápolna, Maconka), Pest 
(Dab, Dömsöd 2×, Galgamácsa, Gödöllő), Szabolcs (Nyírmihálydi), Zemplén 
(Bodrogzsadány). Feltűnő, hogy a mondaváltozatok zömét meglehetősen távol 
gyűjtötték Rózsa Sándor betyárkodásának egykori helyszínétől, s az öt Pest, há-
rom Heves, egy-egy Fejér, Szabolcs és Zemplén megyei történet mellett mind-
össze három dél-alföldi mondát ismerünk. Ezek közül kettőben – Apátfalva 
(Csanád m.) és Békés (Békés m.) – ráadásul névtelen magyar huszár szerepel fő-
hősként, s csupán a Bács-Bodrog megyei Bátmonostoron lejegyzett monda tesz 
említést Rózsáról. Ugyanakkor egyetlen változatot sem jegyeztek le Csongrád 
megye vagy a Kiskunság területén, holott biztosan ott is ismerték őket, amiről 
az egyik utolsó Szeged-környéki mesemondó, Tombácz János elbeszélése és a 
kiskun betyár- és pásztorvilág avatott szakértőjének, Nagy Czirok Lászlónak 
kiskunhalasi gyűjtései egyaránt tanúskodnak. A monda 1947-ben tapasztalt táj-
egységenkénti elterjedése, illetve hiánya tehát inkább a folklórgyűjtők alapossá-
gát vagy érdeklődési körét tükrözi.

A 15 mondaváltozatból hét esetben maga Rózsa Sándor a főszereplő, három-
szor pedig egyik meg nem nevezett embere. Négy további esetben viszont már 
nem betyárral, hanem magyar huszárral történik meg az esemény, egy Békésen 
hallott variáns szerint pedig egy – feltehetően helybeli – Mátyás-huszár vágja 
ki magát az ellenség gyűrűjéből.17 Bár kétségtelenül Rózsa Sándor a legtöbbször 
megnevezett főszereplő, még ez alapján sem vonhatunk le messzemenő követ-
keztetéseket. Jellemző például, hogy a két dömsödi változat egyikében Rózsa 
egyik betyárja, a másikban pedig egy magyar huszár szerepel, de ugyancsak 
magyar huszár fordul elő a Szegedhez viszonylag közel eső Csanád megyei 
Apátfalván vagy a Békésen lejegyzett mondában is.

Amikor a karikás ostorról mint harci eszközről beszélünk, óhatatlanul fel-
merül a kérdés: csak az 1848–1849. évi szabadságharc idején alkalmazták fegy-
verként, vagy már volt példa rá korábban is? A hagyományok összemosódásá-
hoz elegendő csak A Tenkes kapitánya című ifjúsági tévéfilmsorozat karikással 
verekedő szegénylegény hősére, Buga Jakabra utalnom. A kuruc függetlenségi 
harcok népköltészetében elvétve valóban találkozhatunk a karikás fegyverként 
történő használatával. Békés megyében például a kuruc korhoz kapcsolnak egy 
helyi népmondát, melyben a főhős karikás ostorával futamítja meg a vidéken 
garázdálkodó rác katonákat. A történetet minden esetben egy helyi kunhalom 
kapcsán mesélik el, és a hőstett végrehajtóját vagy végrehajtóit is megnevezik: 
Dévaványán egy Szarka nevű ványai kurucnak, Szeghalmon pedig az ottani 
Hegyesi fivéreknek tulajdonítják a hőstettet.18 A mondák érdekessége még, hogy 

17 A két gyűjtő által lejegyzett békési változatot egynek számoltam.
18 Minderre nézve lásd Seres István, „Az aradiak és a komádiak harca”: Egy szerb 
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mindkét esetben sikerült ilyen vezetéknevű kuruc lovas katonát találnunk, aki 
egyértelműen kötődik a megnevezett településekhez. A mondát Dévaványán és 
Szeghalmon is számos változatban feljegyezték, s ez alapján még az sem zárható 
ki, hogy a Nagyszalontához közel eső, mondhatni szomszédos békési (s egyben 
sárréti) vidék néphagyományát jól ismerő Arany eredetileg talán nem is egy os-
toros huszár vagy betyár kapcsán hallhatta a verse alapjául szolgáló történetet, 
hanem egy korábbról ismert népmondát aktualizált Rózsa Sándor alakjára.

A fentihez hasonló elbeszélésekkel természetesen a centenáriumi gyűjtés 
1848-as anyagában is találkozunk, így nehéz eldönteni, hogy a kuruc világba 
helyezett ostoros küzdelem eredetileg is a történet(ek) alapmotívuma volt, vagy 
csak a közel másfél évszázaddal későbbi események hatására épült be a helyi 
szájhagyományba. Mindenesetre a kuruc kor kutatójaként sem magam, sem 
a téma általam elismert szakértői nem találkoztak a karikás ostor fegyverként 
való alkalmazásával. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy az esz-
köz még a XIX. századi bűnügyi leírásokban is csak elvétve fordul elő! Az 1947-
ben megkérdezett adatközlők viszont már gyakran említést tesznek a betyárok 
félelmetes fegyveréréről, annak kinézetéről és használatáról is sűrűn beszámol-
nak, ennek ellenére csak elvétve találkozunk olyan esettel, amikor konkrét ese-
ményhez kapcsolódik a karikással való harc. Ezek között egyéni hőstett éppúgy 
előfordul, mint nagyobb ütközetre, csatára utaló elbeszélés.

A Heves megyei Kálon egy Smidt nevű honvédhuszárról mesélték, hogy 
Szihalomnál elfogták az osztrákok, és arra kényszerítették, hogy mutassa nekik 
az utat Kál felé. A káli kastély előtt egyik oldalon álltak a magyarok, a másikon 
pedig az osztrák táboroztak. Ez utóbbiak tisztjei között volt egy osztrák báró, 
akit Smidt úgy szemközt vágott a karikással, hogy mind a két szeme kifutott. 
A sérültet aztán sokáig a kastélyban kezelték.19

A ma már Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó, régebben Békés megyei 
Öcsödön például az oroszokkal Szolnoknál vívott ütközet kapcsán maradt fenn, 
hogy a harcban Rózsa Sándor betyárjai is részt vettek. A karikásokkal felfegy-
verkezett betyárok Öcsödön keresztül mentek Szolnok felé, ahol karikással haj-
tották bele a Tiszába az ellenséget. Az adatközlő még azzal is alátámasztotta 
elbeszélését, hogy az ütközetben az öcsödiek is részt vettek.20

Egy kecskeméti adatközlő a nagyanyja elbeszélése alapján a nagykátai-
tápióbicskei ütközet kapcsán mesélt az „ostoros betyárok” vitézkedéseiről. 
A nagymamát serdülő leánykaként sok más fehérnéppel együtt hajtották el 
tépést csinálni, s egész héten oda volt. Elmondása szerint az osztrákokat csak 

népballada történelmi háttere és Szunyogh György kuruc főkapitány aradi fogsága 
1704–1706-ban, A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002–2003, 138.

19 Ádám Flórián (67); Kál, Heves m., gy. Juhász Antal rajztanár. 
20 Komlós Bertalan (75) volt községi gulyás; Öcsöd, Békés m., gy. Ligeti Lajos.
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nehezen tudták megverni, mivel azok már egészen beleszorították a honvédsé-
get a folyóba, amikor megérkeztek az „ostoros betyárok”, és megugrasztották a 
németet. Az ellenség megzavarodott, a magyarok pedig újra rendezni tudták a 
soraikat. A csata után tovább mentek Isaszeg felé.21

Érdekes, hogy egy Gödöllőn lejegyzett monda elbeszélője pedig Isaszeghez 
köti az „ostoros menekülés” mondáját. Eszerint Rózsa Sándor egyik embere 
Isaszegnél „nyilastúl [!], ostorostúl” fogságba esett, és az őt körülfogó ellenséges 
katonák kiáltozva biztatták, hogy most mutassa meg, mit tud csinálni. A be-
tyár ekkor visszakérte az elvett lovát és az ostorát, s miután azokat visszakapta, 
„egyszeriben rendet csinált”: a karikással szétütött közöttük, egyiküknek levág-
ta nyakát, majd elvágtatott Szada felé.22

Végezetül egy Cegléden jegyezett mondát említek meg. Eszerint Abony felől 
jöttek az „ustorosok”, a németek nyomában, akiket a leánynevelő intézet helyén 
álló egykori kis kaszárnyánál értek utol. A tápióbicskei csatához hasonlóan, en-
nek az eseménynek is volt tanúja, mivel az öreg Varga Sámuel végignézte az 
egész rajtaütést.23

A felsorolt mondák történeti hátterét ugyan még nem sikerült teljes egészé-
ben megvilágosítani, de annyit kijelenthetünk, hogy a fenti esetek többnyire 
Görgey tavaszi hadjáratához köthetők, a betyáros öltözékükről és fegyverze-
tükről nevezetes Hunyadi-huszárok pedig gyakorlatilag az összes helyszínen 
megfordultak. Az öcsödi mondáról korábban sikerült megállapítani, hogy az 
valójában az 1849. március 5-i szolnoki csatához és a cibakházi híd birtokáért 
vívott csatározásokhoz köthető, ahol ugyancsak jelen voltak a Hunyadi (13.) hu-
szárezred legényei. Újabban pedig már levéltári forrásokkal is igazolható, hogy 
Öcsöd 1848. szeptember elején a Hunyadi-szabadcsapat lovasságának kijelölt 
toborzóállomása volt.24

Az 1947-es centenáriumi gyűjtés anyagában, valamint egyéb folklórgyűjté-
sekben és megjelent összefoglalásokban gyakorlatilag az ország egész területén 
említenek olyan egykori ’48-asokat, akik a visszaemlékezők szerint Rózsa Sán-
dor gerillájaként, vagy éppen „ostoros huszár”-ként vettek részt a szabadság-
harcban. Kiskunhalasról Búza Sándort, Jászdózsáról pedig Palcsó Gyura József 
apját nevezték meg Rózsa emberei közül, a Békés megyei Körösladányban pedig 
állítólag az „öreg Tarsoly” (Tarsoly László) vitézkedett Rózsáékkal. A Pest me-
gyei Bugyin az 1860–1870-es években élt egy ember, aki a szabadságharcban 
Rózsa Sándor katonája volt. Megőrizte a fegyverét, a harcokban használt kan-

21 EA 2074. Czakó József (58) éves; Kecskemét, Bethlen-város 57., gy. Gál Károly.
22 Szombat Lajos (77), Gödöllő, Pest m., 1947; Pe XVIII. 19., gy. Csapó Márta.
23 Szalkai János (77) gazdálkodó, Cegléd, Pest-Pilis-Solt m.; Pe. VII. 2.; gy. Cseh 

István.
24 Seres, Karikással a szabadságért, i. m., 220–222.
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csukát is, de nem adta oda senkinek sem, viszont az volt a végakarata, hogy 
halála után temessék mellé.25

A Tolna megyei Decsen, a „Sárköz fővárosában”, ahol különösen sok helyi 
mondát jegyzetek le Rózsa Sándorról és az „ostorosok”-ról, egy 1873-as születésű 
adatközlő még látta a Rózsa által használt karikást. Egy másik decsi öregember 
szerint némedi születésű vagy tolnai legények is voltak a „betyárkatonák” kö-
zött.26 A dél-baranyai Harkányban élő Csikós Lajosnak olyan nagy hírneve volt, 
hogy még a szomszéd falvak lakói is tisztában voltak vele, hogy Rózsa Sándor 
csapatához tartozott. „Kicsike kis” embernek írták le, akinek szürke lova volt, és 
sokáig őrizte Rózsa félelmetes ostorát, amivel az emberek nyakát levágta.27

A Fejér megyei Csákváron Balázs János nagyapját, a Heves megyei Kálon 
pedig egy Smidt nevű férfit említettek az ostoros huszárok közül, de a kari-
kással harcoló „ostorosok” egyike az Alsó-Szigetközben található Győr megyei 
Kisbajcson is járt.28 A Veszprém megyei Kádártán Horváth Ferenc ostoros hu-
szár neve maradt meg az emlékezetben, Karakószörcsökön pedig Mohar Imre 
kanászról mesélték, hogy „ott vót a csikós huszárok között, a Hortobágyon”. 
A hátába állítólag akasztófa volt sütve.

Jóval ritkábban ugyan, de a karikáson és a fokoson kívül az adatközlők időn-
ként még a csikósok körében általánosan használt pányváról is említést tesznek 
a szabadságharc kapcsán. Gyenizse Lajos bodoglári gazdálkodó kézirata szerint 
a kiskunmajsai Dósai Illés, a csikósbojtárból lett huszár a pányva messze földön 
híres kezelője volt. A Kunságban árkánynak nevezett pányvát említik az állító-
lag Rózsa Sándor emberei közé tartozó kiskunhalasi Szűr József felszerelése kö-
zött is. A kállósemjéni (Szabolcs m.) Bíró Ferenc, unokaöccse visszaemlékezése 
szerint ugyancsak Rózsa pányvát használó lovasai között harcolt. Itt még meg-
jegyezhetjük, hogy Szemere Bertalan korábban idézett verse is ezt az eszközt 
említi meg Sándor keresztnevű hőse fő fegyvereként.

Nagy Czirok László (1883–1970) néprajzkutató, a kiskunsági betyár- és pász-
torvilág legnagyobb ismerője a legendás kiskun szabad lovascsapatban szolgá-
ló nagyapja, a kiskunhalasi Gózon István népi író, valamint egy Takács János 
nevű szanki öregember elbeszélései alapján a következőket írta az egyik 1965-
ben megjelent tanulmányában:

25 Nagy József (87) földműves, Dömsöd, Pest m.; Pe. XI. 40.
26 Horváth János (74) földműves, Decs, Tolna m.; To. VIII. 5., gy. Molnár Rózsa; Szűcs 

János (93) földműves, juhász, uo., To. VIII. 43., gy. Molnár Rózsa.
27 Dani József (78), Baranyahídvég, Baranya m., gy. Csilléry Erzsébet; Boda Béni (74), 

Terehegy, Baranya m., gy. Csillény Klára.
28 Id. Hetes Dénes (73), Kisbajcs, Győr m., Alsó-Szigetköz, Gy. II. 54.; gy. Kázmér 

Miklós.
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Nemcsak pusztáink szabad térein, hanem a haza védelmében is mindig öröm-
mel ült lóra a kun ember. Még Rózsa Sándor szabad csapatában a „puszták fiai” 
között is ott találjuk a kunokat, kiknek sűreje valóban a nevesebb, bátrabb, pász-
toros emberből került ki. „Ostorosok”-nak nevezték őket akkoriban, de ostoraik 
mellett ott szorongatták árkányaikat is (csikófogó kötél), melyekkel sok tokost 
lerántottak a lóról.29

Műveiben Nagy Czirok három olyan betyárról is többször említést tesz, akik a 
visszaemlékezések szerint Rózsa Sándor szabadcsapatában is vitézkedtek. Ket-
tejük kapcsán a karikás ostor, a harmadik esetében pedig az árkány használatát 
emeli ki. A kiskunhalasi redemptus, birtokos családból származó Búza Sán-
dornak már igen fiatalon meggyűlt a baja a törvénnyel. Nagy Czirok gyűjtései 
szerint már gyermekkorában nagy lurkó volt: felült a más lovára, amikor ment 
ki a tanyára, s aztán elcsapta a lovat, hogy mehet hazafelé. 1848-ban önként 
jelentkezett a verbunkosoknál, de hamarosan Rózsa Sándor ostoros csapatához 
került. „Valahogy elfogták a vasasok, s egy kőfallal körülvett térségen őrizték, 
mégis kiszabadította magát a fogságból.” Ez utóbbi történetét a folklórgyűjtő a 
következőképpen mesélte el:

Elfogták az osztrákok, s többekkel együtt egy kőfallal bekerített helyen őrizték, 
Aradon, a Liliom utcában. Az osztrák tisztek – darutollas, nagyszélű kalapja, 
taligakerék-forma sarkantyúi miatt – leginkább őt bámulták. Mindenáron meg 
akarták mutattatni vele, hogy ostorukat hogyan kezelték. Az ostor végén éles, 
háromágú acélrugó volt a csapó. Valahányszor csaptak vele, kinyílt, majd a visz-
szahúzódáskor emberen, állaton sebet hasított.

– Csak a magam lován tudnám azt mögmutatni! – mondotta.
Mikor a lovára felült s ostorát megsuhogtatta, a kőfal-kerítésen átugratott, 

kiszabadította magát a fogságból.

A szabadságharc leverését követően Búzát is besorozták osztrák katonának, de 
lovastól, „cakompakostól” megszökött, és földijei sohasem látták többé. Nagy 
Czirok szerint hazaszökött, beállt Rózsa Sándor bandájába. Évekig betyárko-
dott, majd nyoma veszett valamelyik bandában.30

Búzához hasonlóan Szűr József is kiskunhalasi pásztorszármazék volt. Még 
az 1840-es évek vége felé akadt a verbunkosok horgára, de hamar megbánta, 

29 Nagy Czirok László, A lótenyésztés múltja és jelene a Kiskunságon, Néprajzi Közlemények, 10 
(1965) 1–2. szám, 132.

30 Nagy Czirok László, Betyárélet a Kiskunságon, Bp., Magvető, 1965, 17, 90; ill. Néprajzi Mú-
zeum EA 2389. 117, 335; Uő, A Ráday-kor és a szegedi vár titkai – Visszaemlékezés: betyárok 
élete, részvétele a szabadságharcban, az önkényuralom idején, kézirat (az 1961. évi Országos 
Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra érkezett pályamunka), EA 12971, 4.
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hogy kezet adott a katonaságra, s ezért a szeretője udvarán felpattant a lovára és 
elvágtatott. Azután „48-ban Rózsa Sándor ostoros csapatába került, a haza vé-
delmében”. A szabadságharc leverése után besorozták a császári hadseregbe, de 
„félreállt” a katonasors elől. Később, hosszabb ideig Jakab Mihály balotai szilaj-
ménes számadóval betyárkodott, míg aztán nyoma veszett, Jakabot pedig Sze-
geden felakasztották.31 Érdekes, hogy Nagy Czirok szinte ugyanazt az anekdotát 
meséli el róla, mint Búzáról, csak itt a karikás helyett a kunsági pásztorok másik 
nevezetes pásztorkészsége, az árkány szerepel:

Szűr József (halasi) pásztorember valahogyan osztrák fogságba került s Aradon 
a Liliom utcában őrizték – egy magas kőfallal kerített helyen –, több fogoly tár-
sával, de csak az ő cifra szűrjét, nagyszélű, darutollas kalapját, taligakerék for-
májú sarkantyúját bámulták, a vasas tisztek, majd felszólították, hogy mutatná 
meg, miképpen kezelték az árkányt? Szűr József elmondta, hogy ő azt csak a 
maga lován tudná megmutatni.

Amikor lóra ült, s annak oldalát megszúrta a sarkantyúval, átrepült vele a 
kőfalon. Nem is találkoztak vele többe a vasasok.32

31 Nagy Czirok, Betyárélet…, i. m., 91–92.
32 Nagy Czirok László, A lótenyésztés múltja és jelene a Kiskunságon, Néprajzi Közlemények, 

Karikás ostorral verekedő Hunyadi-huszárok a komáromi csatában
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A két történet meglepően hasonlít egymásra, s bár egyértelmű, hogy a gyűjtő 
ugyanazokkal az elemekkel tette színesebbé a mondaváltozatokat, véleményem 
szerint mindkét betyárral kapcsolatban mesélhették a menekülésről szóló mon-
dát, ami alapjában véve abban különbözött, hogy Szűr József esetében az általá-
nosan ismert karikás helyett az árkány játszotta a főszerepet.

A bemutatott példák alapján a karikás ostorral, illetve ritkábban fokossal és 
pányvával történő küzdelmet legtöbbször az egész országban Rózsa Sándorral 
és csapatával hozzák összefüggésbe, a monda lejegyzésének helyszínétől függet-
lenül. Természetesen nem zárhatjuk ki, hogy egy más tájegységről való férfiú 
Rózsa csapatához csapódjon (erre jó példa a Nógrád megyei Horpácsra való Bur 
Mihály honvéd, akiről egy 1850. április 29-i hiteles forrás tanúsítja, hogy va-
lóban Rózsa parancsnoksága alatt harcolt33), mint ahogyan azt sem tarthatjuk 
hihetetlennek, hogy egy dél-alföldi csikóslegény vagy betyár élete későbbi részé-
ben meglehetős távolságban telepedjen le a szülőföldjétől. Ennek ellenére úgy 
véljük, hogy a megnevezett „ostorosok” zöme valójában egy helyi szabadcsapat 
önkénteseként vagy valamelyik huszárezred katonájaként vitézkedhetett.

Köztudomású ugyanakkor, hogy a Nagykőrös központtal az alföldi megyék-
ben toborzott Hunyadi (13.) huszárezred nem hivatalos felszereléséhez már a 

10(1965)/1–2, 132. [5. jegyzet: „Nagyapám és Takács János szanki lakos elbeszélései után”.]
33 1848-adik és 1849-ik évben Horpács helységből besoroztatott honvédek kimutató táblás jegy-

zéke = Szomszéd András, „Süvegemen nemzetiszín rózsa…” (’48–49-es nógrádi nemzetőrök, 
honvédek, gerillák), Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1999 (Adatok, források és tanul-
mányok a Nógrád Megyei Levéltárból, 21), 234.

Elismervény a kiskunfélegyházi gerillák számára vásárolt karikás ostorokról 
(Kiskunfélegyháza, 1849. február 28.)
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kezdetektől hozzá tartozott a rettegett karikás ostor, s bár a felső hadvezetés 
még 1848 telén kísérletet tett a „betyáros” külsőségek (bő ing és gatya) és eszkö-
zök (fokos) elhagyására, hiteles források tanúskodnak róla, hogy a lobogó kék 
vászoninget és gatyát a későbbiek folyamán is felöltötték, Guyon Richárd egyik 
1849. május 16-i napiparancsa pedig határozottan felszólította a Komárom vá-
rában állomásozó Hunyadi-huszárokat a már félretett „csikós karikás-ostor” 
újbóli használatára!34

Emellett ugyancsak tudomásunk van arról is, hogy – nagy valószínűséggel 
a Rózsa-lovasok délvidéki működése hatására – a térségben alakuló szabad-
csapatok, mint pl. a nagykun szabadcsapat, a kiskun szabad lovas csapat és 
a bácsi őrsereg fegyverzetéhez már hivatalosan is hozzátartozott a fokos és a 
karikás. A csapatát részben a debreceni börtön rabjaiból felállító Gázsy Imre 
mezőpeterdi birtokos később maga vallotta, hogy az Arad és Temesvár térségé-
ben őrszolgálatot ellátó lovasai csak fokossal és korbáccsal voltak felszerelve (a 
korbács elnevezés itt is nyilvánvalóan karikást takar).35 Karikás ostorral felsze-
relt szabadcsapatok az ország más tájegységein is működtek, így Baranyából és 
Tolnából is tudomásunk van „ostoros csikósok” jelenlétéről. 1849. június-júli-
usból forrásaink sűrűn említést tesznek a Bonyhádon, Pécsett és Szekszárdon 
állomásozó ostorosokról, Náray János, a pécsi püspöki uradalom számtartója 
szerint a Bonyhádról Pécsre érkező lovascsapatnak „jó lovaik voltak, gatyában, 
ingben, kerek kalappal, karddal pisztolokkal és bőr hosszú ostorral, minek a 
hegyén drót horgony volt”. Amikor a tolnai legények tovább mentek Szekszárd-
ra, Náray szerint Pécsett a „Budai-városi Bosnyákok állítottak ilyen ostorosokat 
helyettük”.36

A fenti példák mellett arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy különösen az 
Alföld területéről huszárnak állt csikós- és gulyáslegények is maguknál tarthat-
ták kedvelt eszközüket, amit alkalomadtán használhattak is. A 3. (Ferdinánd) 
huszárezred osztályparancsnoka, Irinyi Bertalan őrnagy 1849. február 21-én 
kapott parancsot az ezred legénységének a feltöltésére. Rendelkezésünkre áll 
az akkor toborzott újoncok névlistája, valamint néhány egyéb okmány, melyek 
szerint a 86 főből álló újonc huszárság részben a Csongrád és Csanád megyei 
börtönök (Szeged, Szegvár, Hódmezővásárhely és Makó) rabjai közül került ki, 
akik között több, ekkor már tekintélyes bűnözői múlttal rendelkező és komoly 
hírnévnek örvendő lovas betyár is volt, mint a szegedi Tápai István és Világos 

34 Urbán Aladár, ’… értesítve valánk a Hazátul, hogy siessünk védelmére…’: Lenkey századá-
nak hazatérése 1848-ban, Hadtörténelmi Közlemények, 105(1992)/3, 19; Szinnyei József, 
Komárom 1848–49-ben (Napló-jegyzetek), Bp., Aigner, 1887, 157.

35 Seres, Karikással a szabadságért…, i. m., 228.
36 Bezerédy Győző, Náray János: Pécsi Krónika 1848–1849, Baranyai Helytörténetírás: A Ba-

ranya Megyei Levéltár Évkönyve, 6, 1973 (Naplók a forradalom és szabadságharc baranyai 
történetéből), 190–192. 
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Motoj Pál.37 Ezek a huszárnak állt betyárok kétségkívül érthettek a karikás ostor 
használatához, ezért nem elképzelhetetlen, hogy az ő kezükben is megfordult a 
szabadságharc utolsó hónapjaiban.

Nagy Czirok László több művében is említést tett egy kiskunmajsai születésű 
öreg bodoglári csőszről, Gama Kovács Jánosról, aki fiatalabb korában neves lo-
vas betyár volt, s később még a szegedi vár börtönét is megjárta Ráday Gedeon 
kormánybiztossága idején. Gama Kovácsról egykori gazdája, Gyenizse Lajos azt 
hagyta örökül, hogy Rózsa csapatában harcolt a szabadságharcban, a több ízben 
is leírt kalandjai viszont jóval későbbiek, s az 1849. február 9-én lezajlott piski 
csatához és a világosi fegyverletételhez kapcsolódnak.38 Mivel az öreg maga is 
többször hangoztatta, hogy a huszárezredekben különálló „ustoros” századok 
voltak, amelyek feladata elsősorban az élelemszerzés volt, valószínű, hogy a be-
tyár valójában az egyik huszárezred legénységében vitézkedhetett. Ezt támaszt-
ja alá egy 1849. november 14-én lezárt és 29 nevet tartalmazó összeírás, mely 
a szabadságharcban részt vett és időközben hazatért kiskunmajsaiakat veszi 
számba. A listában az utolsó előtti helyen említik Gama Kovács János római ka-
tolikus vallású földmívest, aki 1849 júliusában önkéntesként lépett be a Károlyi-
huszárezredbe mint közhuszár, és szeptember folyamán tért haza. Elbocsátó le-
vele nem volt. Jellemző, hogy a magaviseletükkel kapcsolatban 27 volt honvéd 
esetében az volt a vélemény, hogy „jámbor”, ez alól csak Gama Kovács, valamint 
a rögtön előtte számba vett Kuszli Antal esetében tettek kivételt. Ez utóbbi hoz-
zá hasonlóan római katolikus vallású, majsai földmíves volt, ám ő még 1848 
októberében vonult be önként, és közhonvéd volt. Kuszlinál ugyancsak a „jelen-
leg is a tömlöczben van” kitétel szerepel.39 Ez utóbbi megjegyzés alapján az sem 
zárható ki, hogy Gama Kovácsot (és társát) esetleg éppen a kerületi börtönből 
sorozták be a honvédhadseregbe, a függetlenségi harc bukása után viszont újra 
elfogták, és visszavitték őket, hogy letöltsék félbehagyott büntetésüket! Itt fel-
tétlenül említést kell tennünk arról, hogy a Károlyi-huszárok nem vettek részt a 
piski ütközetben, a világosi fegyverletételnél viszont jelen voltak.

Az 1947-es országos gyűjtés anyaga minden esetben a szabadságharc idejé-
re teszi az ostoros menekülés történetét, két dél-alföldi példa viszont már azt 
igazolja, hogy a közkedvelt mondatípus egy idő után önálló életre kelve vált a 
Rózsa-mondakör részévé. A Szeged-felsővárosi tanyavilágban, az őszeszéki ka-
pitányság területén 1901-ben született Tombácz János meséit 1961–1972 között 

37 MNL OL, R 76, Irinyi Bertalan iratai; Tápairól lásd Seres, Karikással a szabadságért…, i. m., 
191, ill. Szabó Ferenc, A dél-alföldi betyárvilág, Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1964 (A gyu-
lai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, 53–54], 83; Világos Motojról: Seres, Karikással a sza-
badságért…, i. m., 213–214, 218.

38 Nagy Czirok, Betyárélet a Kiskunságon…, i. m., 41–48.
39 Összeírása azon honvédek és lovas katonáknak, kik a’ magyar hadseregnél szolgálván 

várossukba, Majsára visszatértek, BKML, Kiskunhalas, Főbírói, Katonai iratok, 1839–1872.
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rögzítette magnetofonnal Bálint Sándor szegedi néprajzkutató. A mesemondó 
Rúzsa Sándor viselt dógai címmel egész csokornyi történetet osztott meg a folk-
loristával. Tudását egy Sárkány János nevű – állítólag 117 esztendős (!) – öreg-
embertől hallotta, aki juhászként jó barátságban állt Rózsával. Az elbeszélésben 
természetesen központi helyet foglal el a betyár 1848-as kalandja is. A mese-
gyűjteményt közreadó Bálint Sándor külön foglalkozik a ponyvaköltészetnek 
(ponyvairodalomnak) a paraszti szájhagyományra gyakorolt hatásával, sőt 
gyermekkori olvasmányélményeiből ő maga is idézi Rózsa Sándor történetét, 
de cím nélkül emleget egy Ráday Gedeon tárgyalásairól szóló füzetet is, ami-
re viszont azóta sem sikerült rábukkanniuk. Szerinte a széles körben ismert és 
közkedvelt ponyvakiadványok tartalma olvasás vagy hallomás útján Tombácz 
Jánoshoz is eljuthatott. Az Arany János által megénekelt bravúros menekülés 
története ugyanakkor nem került át a későbbi ponyva- és szépirodalomba, ezért 
véleményünk szerint a monda országos elterjedése mögött egyértelműen Arany 
versét kell sejtenünk.

Tombácz János elbeszélése szerint Rózsa maga folyamodott a királyhoz 
kegyelemért, s miután kérése teljesült, harcba indult a labancok (!) ellen. Egy 
egész „ustoros századot” alakított betyárokból, akiket acéldrótos végű karikás 
ostorokkal látott el. A betyárok bravúrosan harcoltak, ami viszont irigykedést 

Gama Kovács János kiskunmajsai betyár neve a Világos után hazatért honvédek 
kimutatásában (Kiskunmajsa, 1849. november 14.)
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váltott ki a magyar főtisztekből, és hogy ne egyedül Rózsáé legyen a dicsőség, 
elvették tőle a csapatát, s a legényeket szétosztották maguk között. A betyárok-
nak viszont vezérük nélkül már nem volt kedvük tovább harcolni, elszéledtek, 
pedig akkor már nem is századnyian, hanem ezrednyien voltak, olyan sokan 
gyűltek hozzájuk a csapat hírnevét hallva. Mindez egyébként már akkor tör-
tént, amikor Görgey elhagyta (vagy eladta) a magyar tábort. Rózsát és megma-
radt kicsiny csapatát is bekerítették és fogságba vetették. Közben „mögalakult 
az ország” és „Ferenc Jóska átvötte a kormányzást”, s ekkor került sor az Arany 
által megénekelt legendás szökésre is. Tombácz János meséje szerint az osztrák 
főtisztek kérésére mutatja be tudományát, és a pandúrok hatszoros gyűrűjéből 
sikerül kivágnia magát karikása segítségével. Itt feltétlenül említést kell ten-
nünk egy Kondoroson (Békés megye) lejegyzett változatról, melynek szereplője 
ugyancsak Rózsa Sándor, annyiban viszont az összes többi eddig ismertetett 
változattól eltér, hogy ebben már egy szó sem esik a szabadságharcról. A be-
tyárhistóriákat kiválóan ismerő id. Gazsó Pál kondorosi gazda 1953-ban 70 éves 
korában unokájának, Gazsó Pál 7. osztályos tanulónak mesélte el a betyárvezér 
legendás menekülésének történetét, amit Rindó József helytörténész feldolgozá-
sából ismerünk:

Egyszer elfogták a pandúrok a mi Sándorunkat és azt a kijelentést tették, ha meg-
tanítasz bennünket bánni a karikással, elengedünk. Azt felelte Sándor: a saját 
lovam, karikásom és a ruhám adjátok. Megadták. Fölpattant hamuszínű lovára, 
fogta jól megszokott karikását, háromszor körbejárta az őt bámuló embereket, 
és elkiáltotta magát, hogy három a magyar igazság. Odavágott a pandúroknak 
13 gombból álló ostorával. Folyt a vér, mint a patak. Csakúgy repültek a húsda-
rabok, és alómars, meglógott. Ezek után Sándor bandája szétszéledt – ő pedig 
egyedül kezdett bujdosni a pusztában. Ezért nevezték el a puszták fiának.40

Tombácz János még az 1848-as tevékenység után kerít sort Rózsa elfogatásá-
nak és bravúros menekülésének bemutatására, noha a Kondoroson lejegyzett 
történet bármikor játszódhat. Az viszont már közös bennük, hogy mindkettő a 
betyárbanda feloszlásával és Rózsa végleges számkivetettségével végződik.

Végezetül essék még néhány szó a mondavariánsok ellenségképéről is. Elte-
kintve néhány esettől, amikor nem derül ki a főhőst elfogó ellenség etnikuma, 
három alkalommal orosz (muszka) szerepel, az összes többiben pedig német 
vagy osztrák. Feltűnő ugyanakkor, hogy rácokról egy szó sem esik, de még a 
Tombácz János által elmesélt változatban és Nagy Czirok László kiskunsági be-
tyárhonvédjei kapcsán is csak német vagy osztrák tisztek fordulnak elő! Ebben 
bizonyára szerepe lehet annak is, hogy az országos gyűjtésre alig két esztendővel 

40 Rindó József, A kondorosi csárda, Békési Élet, 10(1975)/2, 326.
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a II. világháború lezárását követően került sor, ami az elbeszélt történetek ellen-
ségképét jócskán befolyásolhatta. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy amíg Rózsa csapatát még valóban a magyar kormány ellen fegyvert 
fogott szerbek ellen hozták létre, addig a távolabbi tájegységek gerillái vagy „os-
toros huszárjai” már valóban az osztrák reguláris katonasággal vagy éppen az 
orosz csapatokkal nézhettek farkasszemet. Így a helyi „ostoros huszár” története 
valóban könnyen összekeveredhetett az Arany által írt, és Debrecenben kiadott 
ponyvanyomtatványban olvasottakkal.

Pontos következtetést azonban csak a teljes 1848-as betyármondakör feldol-
gozása után vonhatunk le, mivel nem Arany kiadványa volt az egyetlen, ami for-
málta a témával kapcsolatos paraszti szájhagyományt. A Rózsa-mondakör egy 
másik fontos eleme, pl. amikor a betyárvezér a délvidéki harcokban megmenti 
egy szerb (vagy horvát) leány életét, aki cserébe viszont övéi tervezett rajtaütését 
árulja el Rózsának, elkerülve így a gyanútlan magyar honvédség lemészárlását. 
Az egyértelműen ponyvairodalmi eredetű történet általam tanulmányozott vál-
tozataiban már nyoma sincs osztrák/német vagy orosz katonaságnak, az ellen-
séget itt minden esetben délszlávok alkotják, függetlenül attól, hogy a monda az 
Alföldön vagy a Dunántúlon került lejegyzésre.

Az irodalmi hatások módszeres feltárása mellett még fontos lenne a betyá-
ros eszközöket (is) használó katonai alakulatok feltérképezése, emellett feltétlenül 

Rózsa Sándor Kufsteinben
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meg kell kísérelni a mondákban megnevezett „csikós-gerillák” vagy „ostoros hu-
szárok” kilétének a beazonosítását is. Talán ez jelenti majd a legnagyobb feladatot, 
mivel itt már több megye levéltári anyagát kell áttekinteni. Mindenesetre a szege-
di várbörtönt is megjárt kiskunmajsai Gama Kovács Jánosról vagy a Ferdinánd-
huszárok közé sorozott szegedi betyárokról előkerült adatok alapján bizakodva 
nézünk a további kutatás elé.

Függelék

I.
Arany János: Rózsa Sándor41

Rózsa Sándor, Rózsa Sándor,
Hova lettél?
Megvagy-e még, harczolsz-e még,
Vagy elestél?
Megvan-e még az a híres
Karikásod,
A kivel úgy meg-meghajtád
A vad ráczot?

Derék magyar Rózsa Sándor,
Ha magyar kell,
Fel is ér a granicsárból
Vagy ötvennel.
Mert a félszet kis korában
Ha ismerte,
Rossz feje volt, a nevét is
Elfeledte.

Félni rossz, de jó tartani
Néha-néha,
Sokszor esik az emberen
Kurucz tréfa:
Sándoron is ki az oka
Hogy megesett?
Kár volt jobban nem vigyázni
Egy keveset.

41 Szabadság zengő hárfája, A magyar fiatalságnak Arany János, Debreczenben Telegdy Lajos-
nál, 1849. OSZK REM 6026/1.
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Kivezeték istállóból
Paripáját,
Leakaszták a fogasról
Karikását,
Fegyvereit összeszedék
Egy rakásba:
Úgy nyomák meg szegény Sándort
Vetett ágyba!

lllyen-ollyan szedtevette
Czudar népe,
Így ejtitek ti az embert
Kelepczébe?
No várjatok – de itt osztán
Megczifrázta –
Belékerül ez a játék
Öt-hat ráczba.

Ennyit mondott. Nem is szóla
Másnap estig;
Naplementkor kivezették,
Hogy elvesztik.
Körülfogták renyhe ráczok,
Szerviánok,
Kopasz szájú hetyke tisztek,
Kapitányok.

Rózsa Sándor, megszorultál
Most az egyszer;
Egy anya szült: innen ugyan
Nem menekszel.
Jobb lesz neked könyörögni
Térden állva,
Mint nyakason bevágtatni
A halálba.

Kérne is ő, szépen kérne,
De ha nem tud.
Körülhordja a szemét, de
Nincs egér-út.
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Rést keres a sokaság közt,
Merre nyílna; –
Azt míveli két szeme, mint
A vasvilla.

Kutya madzsar! lement a nap,
Este van rád:
Add számon a sok jó vitézt,
Sok szép marhát.
Egy halálod száz halálnak
Semmi ára:
Elevenen kínozunk a
Más világra.

De ha mégis megtanítasz
Hamarjában,
Hogy kell bánni ostoroddal
A csatában,
Rövidítünk a halálnak
A czifráján:
Hat golyó száll egy fészekbe
Szíved táján.

Egyet gondol Rózsa Sándor,
Hogy attól még
Más ember csak gondolva is
Elirtóznék.
Ide hát a karikásom
Jobb kezembe!
Szellőfogó paripámat
Fölnyergelve!

Szellőfogó paripáját
Fölnyergelik,
Hosszú czifra szíj ostorát
Előveszik:
Nyerít a ló örömében,
Az ostor is
Megöleli jó gazdáját
Háromszor is.
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Rajta, rajta, hív paripám,
Karikásom!
Nem eleget látott a rácz,
No, hadd lásson.
Tiszt uramék megkövetem:
Egyszer-másszor
Így, meg így tett ostorával
Rózsa Sándor.

Avval neki! az urakat
Verni képen,
Jobbra-balra, összevissza,
Mindenképen.
Szerencsés rácz a kinek csak
Kék a háta,
Hogy a hollónak-valóját
Ki nem vágta.

Szerencsés rácz, a ki jókor
Elfuthatott,
Ki Rózsának, ostorának,
Helyet adott.
Mint egy szérű, annyi helyen
Ő a gazda,
Meg sem is áll, míg ki nem ér
A szabadba.

Akkor kezdi rossz fegyverét
Csattogtatni,
Komisz porát nagy hiába
Puffogtatni,
Bolond eszét – de már későn –
Szánja-bánja,
Eb a lelke sok vadrácza,
Szerviánja.

Fütyölő kis ónmadarak,
Fütyöljetek!
Lám no, én is vígan futok
Tiveletek.
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Mit izentek gazdátoknak?
Éjféltájban
Lakzi lesz a szerviánok
Táborában.

Lett is lakzi; megtartotta
Rózsa Sándor,
Mint azelőtt, meg azóta
Egynehányszor.
Kenyerét borát a rácznak
Ő fogyasztá:
Barna földet evett a rácz
S vért ivott rá.
                                  (1849)

II.
Az 1947. évi centenáriumi néprajzi gyűjtés során leírt mondaváltozatok42

1.

Rózsa Sándorról olvastam. 400-an voltak. Fényesen megállták a helyüket. El is 
fogták, és kivágta magát. „Csak még a karikás ostorom itt lenne, megmutatnám, 
mit tudok”. Odaadták a lovat is, kivagdalta a szemüket, és a körön kitört.43

2.

A Mátyás-huszárok karikással harcoltak. Az egyik Mátyás-huszár alól kilőtték 
a lovat, maga is megsebesült és elfogták. Mikor meggyógyult, akkor mondta 
Windisgraz: „Az embereimet tanítsa meg Vitéz a karikásra, mert a magyarok 
kiverik a szemünket!” – „Jól van – mondta a Mátyás-huszár – adjatok egy lo-
vat és egy karikást.” Felültették a lóra, adtak karikást a kezébe, mire a huszár 
mondta, hogy kevés a hely számára és nincs jó lova, csak úgy tud karikásra ta-
nítani. Windisgratz a legkedvesebb lovát adta a huszár alá és nagy helyet adtak 
neki. Pest felé nem volt olyan erős a gyűrű. A huszár megsarkantyúzta lovát, és 

42 A mondaváltozatok megyénként, azon belül pedig településenként vannak felsorolva. A me-
gyék az 1950 előtti történelmi elnevezéseiken szerepelnek. (Mai megfelelőjük: Bács-Bodrog 
= Bács-Kiskun, Csanád = Csongrád, Szabolcs = Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zemplén = Bor-
sod-Abaúj-Zemplén.)

43  Hideg József (57) földműves, Bátmonostor, Bács-Bodrog m.; BB IV. 12., gy. Molnár Rózsa.
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mint a fű, úgy ment és verte karikással a dragonyosokat. Az üldözők is, mikor 
mentek utána, kaptak a karikással. Visszament Perczelhez és ott hadnagynak 
nevezték ki őt. Windisgratz azt írta Görgeynek, hogy ne használjon karikást a 
huszár, mert ő láncos golyókat készít! Békésiek többen szolgáltak Perczel Mór, 
Nagy Sándor seregeiben. Bemnél.44

3.

Hallottam, hogy innen többen mentek 48-ba önkéntesek. Meg az öreg Zagyva 
48-as vót; meséte, hogy itt vót Szolnókná’, Windischgrätz vót az osztrák vezér, 
Percel Mór a magyar.

Azt a magyarok mindig karikással kongattak. Azt azt mondta Windischgrätz, 
hogy a magyarok mutassák meg, hogy kell karikással kongatni. Azt megmutat-
ták, de közbe az ulányusok közre fogták a magyarokot, de ezek kivágták magu-
kat a karikással, azt megtámatták az ulányusokat. Meg is verték űket. Azt azt 
üzente Windischgrätz. hogy ha Percel nem teteti le a magyarokkal a karikást, ű 
vasgolyót vesz elő. Mer „tönkre tette az embereimet, meg a paripámat is ellopta”. 
[…]

Hallottam, hogy Rúzsa Sándor is karikással harcót, és fölajánlotta magát a 
háborúba, de aztán azt tapasztalták, hogy mindenkit kifosztott, nemcsak az el-
lenséget.45

4.

48-ban egyszer jelentik a királynak, fogtunk egy magyar huszárt. Vezessétek 
elém, hadd nézzem meg. Aszondja neki, te vagy az a magyar huszár? Mutasd 
meg, hogy tudsz a drótos ostorral verekedni. A császár mondja, hogy adjanak 
alája által egy lovat. Aszodja a drótos huszár, majd ő választ, mivel betyár volt, 
jól ismerte a jófajta méneket. A legjobbat választotta ki az ezredből. A magyar 
huszárosan felpattant rá, eloldta a drótos ostort, széjjelnézett, merre vannak a 
németek vékonyabban. Előtte állt éppen egy német lovastiszt. A drótostorral le-
vágta a lováról. Utat vágott maga előtt az ezered lovasságtól, azt eltűnt. Németek 
üldözőbe vették, de hiába, mert a legjobb lovast ő választotta ki és így nem tud-
ták befogni. A németek jelentették a császárnak, hogy a magyar huszárnak nyo-
ma veszett: szégyelem, hogy egy magyar huszár egy ezred lovastól elmenekült. 
A huszárt nagy örömmel fogadták a táborban. A németek úgy ismertek minden 
betyárt, hogy drótos huszár.46

44  Szabó Sándor (74) gazdálkodó, Békés, Békés m., gy. Ligeti Lajos.
45  B. Szabó Sándor (78) gazdálkodó, Békés, Békés m., IV. Kispince út 49., gy. Bertalan Emma.
46 Varga Mátyás földműves, Apátfalva, Csanád m., gy. Dávid–Hegedűs.
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5.

Amikor meg aztán Rózsa Sándor azt mondta az egyik orosz tábornoknak, hogy 
ha háromszoros gyűrű is van, akkor is kivágja magát az ustoros katonáival. Hát 
azt mondják: jó, akkor szabad lesz. Hát neki ment az ustorral az egyik saroknak, 
oszt csak keresztülvágta magát. Meg is szabadultak.47

6.

Eztet sokat hallottam én, hogy mikor elfogtak egy magyar huszárt az oroszok 
– ostoros huszár volt – nem volt más a kezében csak egy ostor. Az uradalmi szé-
rűskert trágyával volt lefalazva. Magas volt ám a fal.

Az osztrák tisztek kíváncsiak voltak, hogy tudnak védekezni az ostorral. Ő 
meg azt mondta, hogy adják oda neki az ostort, meg adjanak egy lovat, mert ő 
csak lóháton tudja megmutatni. Azok adtak neki lovat meg ostort, aztán sokan 
körbe álltak, hogy megnézzék, mit csinál. A huszár felült a lóra, körbehajtotta a 
lovat sebes vágtában, és mikor legjobban hajtott, az ostorral odavágott és a ke-
rítésen keresztül ugrott és elment. Hát az ostor, az karikás ostor volt, csak drót, 
meg ólom volt a végén.48

7.

Rózsa Sándorról hallottam, úgy tudom, ő járt itt. Először betyár volt, később 
meg beállt ostoros huszárnak. Drót ostorjuk volt. El is fogták. Úgy szabadult 
meg, ahogy hallottam az apámtól, hogy a németek mondták neki, mutassa meg, 
hogy verekednek azzal az ostorral. Azt mondta, adják neki oda a legjobb lovat, 
oszt a tiszt ment elől, ő ment utána. Oszt úgy levágta a nyakáról a fejét ő, oszt így 
szabadult meg a németek kezi alól.49

8.

Rúzsa Sándor részt vett a szabadságharcban és vitézül viselkedett. Egyszer fog-
ságba esett. Az utolsó kívánsága az volt, hogy nem bánja, ha kivégzik is, csak 
kedvenc lovára ülhessen és karikását adják a kezébe. Odaadták a lovát és felült 
rá. Ostorával az őrök közé vágott és lovával elvágtatott.50

47 Köller János (70) gazdálkodó, Adony, Fejér m.; Fe. I. 321., gy. dr. Nagy Sándor. 
48 Ádám Flórián (67), Kál, Heves m., gy. Juhász Antal rajztanár.
49 Radics József (81), Kápolna, Heves m., He. XIV. 26.; gy. Juhász Antal rajztanár.
50 Kecskés J. István (68) földműves, Maconka, Heves m., gy. Kispál István „Pesu”, beérkezett 

1947. nov. 10.
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9.

Ruzsa Sándor beát a csatába. A kancsika vót a fegyverük. Eccő a németek 
bekerítötték Ruzsa Sándort. Aszonta, nem bánnya ha mög is kő hani. Csak any-
nyit engeggyenek mög neki, hogy kibonthassa a kancsikáját. Mögsarkantyuzta a 
lovát. A kancsikáva mög körözni kezdött. Háromélű valami vót a végibe. Mindig 
körü-körü. Eccő aztánn kivágta magát a némöt mög üthette a nyomát bottal.
[…] Beát önként a háboruba. Aszonta, hogy ü csak a legényeive akar együtt 
lönni.51

10.

Ruzsa Sándor katonáji vótak a kancsikás huszárok. A vót a zü bandája. Amerre 
azok harcótak, ott a zembernek, lónak levát a zeggyik fele. A kancsika végibe 
drót vót azzá csináták.

Eccő Pest alatt mönt egy magyar huszár. Ött mög némöt katonák vótak. 
Aszongyák hogy fogjuk e eszt a szép magyar huszárt. A mög mögsarkantyúzta 
a lovát, kieresztötte a kancsikáját, oszt mind agyonverte üket. Eccö mög el-
fogtak egy ilyen katonát a némötök, oszt kiváncsiak vótak, hogy hasznája a 
kancsikáját. Monták neki, hogy mutassa mög, aszonta, hogy azt csak azt lovonn 
löhet mögmutatni. Mög is engették neki, hogy válasszony magának lovat. Kivá-
lasztott egy jó könnyű sárgát. A némötök mög körbe fogták. A mög forgatta a 
kancsikáját körü-körü öszt mindig tágitotta a kört. Eccő aztánn két felé vágott a 
körbe oszt emeneküt.52

11.

Rúzsa Sándor beát a háborúba. Katonákat toborzott maga mellé. Ustoros mög 
kancsikás katonáknak hítták űket, mer azza verekedtek. De nem is mert, azok-
kal senki szömbeánni.

Eccö Rózsa Sándor eggyik katonáját elfogták. Aszonták neki, hogy mu-
tassa mög a vitézségit, hogyan harcót. A mög aszonta, hogy csak akkó tuggya 
mögmutatni, hogyha alkalmas lovat annak neki. Attak neki, oszt körüfogták, 
hogy micsinál. A kancsikáját is odaatták. A mög a kancsikáva közibük vágott 
oszt elmenekűt.53

12.

51 Varga Gergely (75) földműves, Dab, Pest m.
52 Horvát János (87) földműves, Dömsöd, Pest m.
53  Nagy Imre (89), Dömsöd, Pest m.; Pe. XI. 13.
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Rózsa Sándort elfogták a muszkák. A lovát elvették és ustorát. Drót volt, mint a 
kanászoknak. Ezzel tudott bűvészetet, hogy mindig kimenekült. Azt mondták, 
hogy mutassa meg a bűvészetet. Azt mondta, hogy ha a lovát és az ustorát visz-
szaadják, megmutatja. Oda is adták. Körülállta a sok katonaság. Széteresztette 
az ostorát és dőlt a nép, kimenekült. Lőtték. – Azelőtt kova puskák [!] voltak. 
Acél és kova volt. Azzal csináltunk tüzet. A taplóba belekap a tűz. – Akkor oszt 
néztek Rózsa Sándor után. A lóval együtt oda van.54

13.

Hogy igen jóba lett Petőfi Rózsa Sándorral, 48-ba azért is jött 150 emberével 
nekünk segíteni. Az én apám mesélte, hogy Isaszegnél elfogtak közülök egyet, 
nyilastúl [!], ostorostúl, oszt körülfogták és kiáltoztak, hogy no, most mutasd 
meg, mit tudsz csinálni! Azt mondta a betyár, adjátok vissza lovamat, ostoro-
mat. Odaadták neki, oszt egyszeriben rendet csinált. Szétütött közöttök, egynek 
levágta nyakát, és elvágtatott Szada felé.55

14.

48-ba min ment a világ keresztül. Petőfi Sándor regényei is. Mit műveltek a vér-
tanúkkal, külön aggatták feé. Egy orosz generális igen szerette vaóna látni, hogy 
mi az a karikás, mert Raózsa azzal harcolt. Mikor Raózsa Sándort elfogták, kér-
te, mutassa meg, hogy kell vele bánni és ű tudta, az embereivel – nem is orosz, 
osztrák generális kívánta, mutassa meg. És körülálltak az osztrák katonák. Azt 
mondta, csak luháton tudja megmutatni, és én csak a saját lovamon tudom el-
végezni. Azt akarta, hogy saját lovát adják alá. Oszt úgy is lett. Mire észrevették, 
akkor mán messzejárt.56

15.

Elmentek harcolni ezek a betyárok is. […] Nem vót puskájok, hanem karikások 
és luhátrul. Drót vót a végin nekik, és a németek is fogták el közülük és azt kér-
dezték a németek, hogy tudnak harcolni ezzel az ostorral, csudálkoztak rajta 

54  Dudás Ferenc (77) földműves, Galgamácsa, Pest m.; Pe. XVI. 171., gy. Molnár Rózsa.
55  Szombat Lajos (77), Gödöllő, Pest m.; Pe. XVIII. 19., gy. Csapó Márta, 1947.
56  Kálmánczay Gábor, Nyírmihálydi, Szabolcs m.; Szab. XIII. 15.
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nagyon. De hát csak luhátrul tudtak harcolni. Azt mondta a vitéz: Megmutatom, 
de csak ha jó futó lovat hoztok. Azt valami vitéz lovát vitték. És kétszáz legény 
vót ott, kiváncsiak vótak, hogy harcolnak. Oszt felült a lu hátára, körbefogták. 
Látták, hogy tud boldogulni a luval, akkor oszt hozzáfogott, nekiindult és nyírta 
kétfelé az ostorral a katonákat. Mire észbe kaptak, árkon-bokron tul vót.57

III.
Tombácz János zsombói mesemondó elbeszélése Bálint Sándor gyűjtéséből 

(1961–1972)58

Elég a hozzá, hogy aztán mikó Görgei a tábort eladta, akkó Rúzsa Sándort 
bekerítötték az ű kis csapatjávā, és űket is elfogták. Hát ekkó Rúzsa Sándor aztán 
bekiáltott a társaságjába, mikó ēfogták: „Në féljetök, barátjaim, szabad embörök 
löszünk münk még nemsokára.” Hát aztat hitték is el, nem is. Csak aztán vót 
annak híre, hogy Rúzsa Sándort tartották tovább. Nem lösz mán bëtyár, oda a 
hírös bëtyár. Hát hogy aztán mögalakult [!] az ország, de Rúzsa Sándornak is az 
embörei mögszökdöstek, mög sok részit elbocsátották, mē nem is tudták, hogy 
mölyik vót a bëtyár. Rúzsa Sándort mē vezér vót, nem tartották aztán fogságba. 
Mikor azt alakult a helyzet, hogy mán Ferenc Jóska átvötte a kormányzást, kí-
váncsiak vótak Rúzsa Sándorra, aki hírös karikásustoros vezér vót. Hát szerették 
vóna a katonaságot is betanítani arra a harcolásra, ahogy Rúzsa Sándor harcolt.

Fölhívatták aztán a nagy tisztök, némöt tisztök Rúzsa Sándort, hogy 
bemutatná-ë űnékik azt a harcolást, ahogy ű harcolt. „Na jó van – aszongya 
–, sëmmi akadály, hogynë mutatnám!” „Hát akkó, Sándor bácsi, mutassa be!” 
„Löhet. Adjátok ide az én lovamat, avvā tudom bemutatni, úgy lóháton. Mē nem 
ölég, hogy a kezembe vöszöm én az ustort, oszt csapkolódok ēre-āra vele, mög 
kő mutatni az igazi harcot. Csak ló hátárú tudom mögmutatni.” Nahát amirű 
tárgyaltak aztán a nagyvezérök, ki is tűzték, melyik napon lösz a Rúzsa Sándor-
nak a harcias bemutatása. Rúzsa Sándornak persze a lovát odaadták. De hatgyű-
rűs karikát csináltak lovasokbú neki ëgy nagy darab fődön. Körűfogták a gyű-
rűbe, lovasgyűrűbe, ahu ű fővezette a lovát és mutathatta a tudományát. Rúzsa 
Sándornak a kezibe adtak ëgy kancsikát, azután átölelte a lova hasát. Valamit 
súgott a Rúzsa Sándor a lova fülibe. A ló értötte-ë, nem ë, azt mán én së tudom. 
Csakhát a János bácsi így beszélte, hogy belesúgott a Rúzsa Sándor a lova fülibe. 
Na azt akkó főpattant a Rúzsa Sándor a lovára. Azok beszélték, vagy azoktú hal-

57 Kecskeméty Gábor (52) halász, Bodrogzsadány, Zemplén m.
58 Tombácz János meséi, gyűjt. bev. Bálint Sándor [Bp., 19751], 2., reprint kiadás, lekt. Ko-

vács Ágnes, jegyz. Dömötör Ákos, Zsombó, 2012 (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény, 17), 
654–656. 
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lotta Sárkány János bácsi is, akik ott vótak, látták. Akkó Rúzsa Sándor ēkezdte 
a lovát szépen lépésbe, körbe-körbe abba a nagy gyűrűbe jártatni. Mikor oszt a 
lova nékitüzesödött, elkezdte a karikásustort forgatni.

Persze hát sorjával álltak a lovasok. Úgy gondolták, hogy ott is kalickába van, 
nem bír menekülni. Tehát mikó nagyon nekitüzesödött a lova, akkor ēkezdte 
aztán a karikásostorát mindég gyorsabban-gyorsabban forgatni előre-hátra, 
kétódalt, jobbra-balra, csak úgy fütyült az ustor a kezibe. A pandúrok mög tá-
tott szájjā nézték, vagyis a labanc tisztök, hogy milyen hatalmasan tud harczolni 
azzal az ustorral, hogy tudja forgatni. Csak úgy sikított az ustor mindég, amikor 
ēmönt a tisztök előtt.

De közbe Rúzsa Sándor nem azt nézte, hogy az ű kezibe hogy forog az ustor, 
hanem azt, hogy hun málébbak a népek. Csak aztán kinézött ëgy irányt nyugat-
nak: ēre lössz az ű menekülő útja.

Akkor oszt megeresztötte a lovát, mögnyomta a sarkantyúját, belemönt a 
pandúrok közé. Két ódalra kezdte nyírni a pandúrokat lë a ló hátárú. Csak mire 
észhön gyüttek, azt látták, hogy mán Rúzsa Sándor amāra füstöl a! Csak ëgy 
porfölleg látszik a nyomába. Ekkor aztán utánnaeredt az összes katonaság, de 
bizon Rúzsa Sándornak a poros nyomába së értek. Addig mönt, hogy még a 
bakonyi erdőbe nem ért Rúzsa Sándor. Ott aztán mögpihent. Onnét oszt mönt a 
többi jóbarátjai közé, möglátogatta a gazdákat.




