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SERES ISTVÁN

Rózsa Sándor a Dunántúlon: legenda és valóság

Egy néprajzi gyűjtés margójára

2011–2012-ben, amikor Rózsa Sándor és a betyárok 1848-as tevékenységéről ké-
szülő monográfiámon dolgoztam, módomban állt az 1947. évi gyűjtést is átte-
kinteni. Előbb Küllős Imola útmutatásai alapján az ELTE Néprajzi Intézetében 
porosodó egykorú cédulakatalógust néztem át, majd annak nyomán a Néprajzi 
Múzeum Etnológiai Adattárában található, megyék és helységenként rendezett 
eredeti gyűjtéseket is tüzetesen átvizsgáltam. Az idő és a terjedelem szűk volta 
miatt mindössze néhány megállapításra volt lehetőségem, és csak szemelvénye-
sen idézhettem a maga nemében valóban egyedülálló néprajzi gyűjtésből. 
A gyűjtés jellege, minősége megyénként, földrajzi egységenként változott; egyes 
területekről szinte semmi sem maradt meg, de lehet, hogy ilyen esetekben nem 
is fordítottak nagyobb figyelmet a kutatásra. Változó volt a gyűjtők köre is: lel-
kes helyi önkéntesektől kezdve kiscserkészeken át fővárosi egyetemi hallgatókig 
a legszélesebb skálán mozgott a buzgóbbnál buzgóbb önkéntesek sora törekedett 
a parasztvilág emlékezetének ránk örökítésén. Jómagam, egykori mongol–török 
szakos hallgatóként különösen nagy örömmel vettem észre, hogy szülőfölde-
men, Békés megyében olyan nagy elődök gyűjtöttek, mint az akkor egyetemi 
tanulmányaikat végző Bertalan Emma, Diószegi Vilmos vagy a Bese Lajos né-
ven világhírűvé vált békéscsabai születésű Ligeti Lajos, mindannyian Németh 
Gyula, Ligeti Lajos és Rásonyi László professzorok tanítványai…

Az országos gyűjtés összevetése alapján megállapítható, hogy a parasztság 
kollektív tudatában addigra már a „vegytiszta” folklór meglehetősen elkevere-
dett a lakosság iskolai és egyéb olvasmányélményeivel. Ez utóbbit leginkább az 
olcsó, színes fedéllel és illusztrációkkal jócskán megtűzdelt ponyvák alkották, 
melyek között olyan irodalmi ritkaságok is megbújtak, mint Krúdy Gyula Rózsa 
Sándorának rövidített, rajzokkal illusztrált anonim kiadásai!

* A szerző turkológus-mongolista, a magyar betyárhagyományok kutatója (Békés).
Az első és negyedik illusztrációt Hermann Róbert bocsájtotta rendelkezésemre, amiért kü-
lön köszönetemet szeretném kifejezni. Rózsa Sándor eredeti fényképe ma Oszter Sándor 
színművész jóvoltából a Kondorosi Csárda és Betyármúzeum tulajdona, a Rózsáról megje-
lent magyar és német nyelvű korabeli (1848-as) ponyvák több példánya a Magyar Országos 
Széchényi Könyvtárban található meg.
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Éppen ezért a legtöbben csak 
nagy általánosságban tudtak vá-
laszolni: „Rózsa Sándor részt vett 
a szabadságharcban”, „a betyá-
rok harcoltak” és így tovább. A 
kérdőíveken található s azokhoz 
hasonló, néha igen nagy naiv-
ságot tükröző kérdésekre, mint 
pl. mit tud Kossuth vagy Petőfi 
Rózsa Sándorhoz fűződő barát-
ságáról, gyakran rávágták, hogy 
igen, barátok voltak, de mindezt 
különösebb meggyőződés, illet-
ve tényleges tudás nélkül tették. 
A „Rózsa-lovasok” (ahogyan az 
egykorú jelentések nevezeték 
őket) harcairól leginkább csak 
a tiszántúli adatközlők tudtak 
érdemben nyilatkozni. Az el-
mondott történetek jelentős ré-
sze az országszerte elterjedt ún. 
„ostoros huszár” Rózsával vagy 
valamelyik emberével kapcso-
latos monda variánsával azonos, 
kisebb részben pedig néhány, 

Krúdy és az irodalomtudomány számára kevésbé ismert ponyva olvasmányél-
ményeit tükrözi, melyek Kossuth és Rózsa találkozásáról szólnak.

Kötetemben1 zömmel újabb források alapján bizonyítottam, hogy az akkor 
már jelentős hírnévnek örvendő betyár, aki 1844. december 16-án sikertelenül 
fordult írásos kérelemmel V. Ferdinánd császárhoz korábbi, letöltetlen bünte-
tése elengedésért, ezúttal nem saját elhatározásából fordult Kossuthhoz. Va-
lójában az amnesztia ötlete két, Kiskunfélegyházán toborzó Hunyadi-huszár, 
Szerencsey Károly főhadnagy és Hutirai-Lukácsy Károly őrmester agyából pat-
tant ki. A két tiszt a debreceni Alföldi Hírlapban augusztus 6-án megjelent, majd 

1 Seres István, Karikással a szabadságért – Rózsa Sándor és a betyársereg 1848-ban (Békés-
csaba: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2012). A későbbiekben Rózsa Sándor szabad-
ságharcos szerepéhez nem adok meg külön hivatkozást, mivel azt már részletesen megírtam 
e monográfiámban. A betyár feltételezett dunántúli szerepét, valamint az egyes ottani „os-
toros” csapatok harcait bemutató adatok zömmel ugyancsak szerepelnek itt, mivel viszont a 
jelen tanulmány kimondottan dunántúli jellegű, ezen adatok hivatkozását minden esetben 
ismertetem.

Rózsa Sándor egy XX. század eleji ponyva 
címlapján
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a teljes országos sajtóban átvett ál-
hír alapján jutott arra a gondolatra, 
hogy Rózsa bevonásával jelentős 
számban szaporíthatják az amúgy 
is főleg csikós- és gulyáslegények-
ből álló huszárságot. Mindezt Kos-
suth legendás alföldi toborzóútja 
inspirálta, akit Szerencsey október 
2-án Szegvárott, Csongrád várme-
gye akkori központjában keresett 
fel, Rózsa állítólagos ajánlatával. 
Kossuth Hódmezővásárhelyen dön-
tötte el, hogy megadja az előleges 
amnesztiát a betyárnak, azzal a 
feltétellel, ha 150 válogatott pusz-
tai lovassal mihamarabb induljon 
el a Csepel-szigetre, majd onnan 
a Dunán áthajózva jelentkezzen a 
Hunyadi-szabadcsapat parancsno-
kánál. Az irat kéz besítését Jókai 
Mórra bízta, aki – későbbi regé-
nyes állításaival ellentétben – azt a két toborzótisztnél hagyta. Szerencseyék 
azonban jó ideig hiába keresték Rózsát, s végül Bánhidy Imre pusztapéteri (ma: 
Pálmonostora) birtokoshoz fordultak, s végül így került az okirat a betyár kezé-
be. Addigra azonban már vidék- és országszerte ismerté vált a hír, kihirdették 
Szegvárott, Hódmezővásárhelyen és Szegeden, október 7-én a Márczius Tizen-
ötödike, 10-én pedig a Jókai által szerkesztett Életképek adta hírül a bűnbocsá-
nat tényét. Putnoki József Rózsa Sándor című versét pedig ekkor már széltében 
lehetett kapni magyar és német nyelven egyaránt. Igaz, a neves alföldi betyár 
megverselt élettörténetének szinte semmi köze sem volt a valósághoz, viszont 
a ponyvakiadvány Mihalovics János által elkészített címlapképe annál érdeke-
sebb. A címlapon ugyanis egy jobb kezével puskát markoló, pisztolyokkal tele-
tűzdelt övvel ábrázolt marcona figura szerepel, aki leginkább a dunántúli be-
tyárábrázolásokra emlékeztet, s ha eltekintünk a jellegzetes Kossuth-szakálltól 
(!), különösen a Sobri Jóska alvezérét, Milfait Ferkót ábrázoló közismert rajzra!

Rózsa Sándor október 17-én lovagolt be Szegedre, a bűnbocsánatot ekkor ol-
vasták fel a városi tanácsban, s nagy valószínűséggel másnap a lakosság előtt is 
nyilvánosan kihirdetésre került. Egressy Gábor és Rengey Ferdinánd kormány-
biztosok hathatós támogatásával alig néhány nap alatt száz lovast toboroztak 
össze, akik leginkább szegedi és Szeged környéki csikósok és gulyások voltak, s 
valójában – a szegedi nemzetőrökhöz hasonlóan – hathetes szolgálatot kértek tő-

Rózsa Sándor eredeti fényképe
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lük. Számukra a város arzenáljából 
100-100 karabélyt és pisztolyt, vala-
mint néhány huszárkardot adtak ki, 
s a toborzópénzüket is megkapták. 
A „betyárcsapat” október 25-én in-
dult el a délvidéki táborozásra, ahol 
előbb Nagybecskereken, majd Ver-
secen s végül Boksánbányán állo-
másoztak. Tevékenységük vitatott, 
de tény, hogy mindenhol nagy ová-
cióval fogadták őket, és számos hős-
tettet hajtottak végre. A november 
9-ei lagerdorfi (strázsai) csatában 
mutatott hősiességüket maga Dam-
janich János alezredes is kiemelte, 
de tudunk arról, hogy egy alkalom-
mal négy szekér lőport zsákmányol-
tak az ellenségtől. A hírlapok arról 
cikkeztek, hogy Rózsa és néhány 
embere egy jelentős pénzösszeggel, 
12 000 pengővel megszökött honvéd-
századost fogott el Temesvár közelé-
ben, és vitt vissza a honvédtáborba. 
Lagerdorfnál egyébként Rózsa egy-
maga tizenkét rác katonával végzett: 
ötöt levágott, hetet pedig agyonlőtt!

Végső fegyvertényük erősen vitatott, mivel éppen a Rózsa-lovasok egy részét 
vezényelték ki, hogy tegyenek rendet a Krassó vármegyei lázongó Ezeres község 
román lakosai között. Ez utóbbi végül 36 román civil életébe került.

Ennek ellenére a csapat mégsem azért tért haza, mert feloszlatták őket. Rózsa 
Sándort a hadbíróság is tisztázta a személyét ért különböző vádak alól, és való-
jában a „betyárok” azért hagyták el a hadszínteret, mert már eleve is túlszol-
gálták a küldetésre kiírt időt, és a pásztorok mind hazakívánkoztak karácsonyi 
számadásaik elkészítésére! A csapat november 27-én ért vissza Szegedre, ahol 
felsorakoztak a vár terén, és leadták a számukra kiosztott kincstári fegyvereket, 
ezt követően pedig ki-ki hazatért az övéihez.

Rózsa Sándor december 15-én kapta meg a végleges amnesztiát, amely-
re Pesten kerül sor, ahová Kossuth parancsára utazott fel kapitánya, Bánhidy 
Imre és a csapat őrmestere, Tóth József társaságában. Ezt követően viszont már 
nem vállalt katonai szolgálatot, hanem visszatért eredeti foglalkozásához, azaz 
számadó lett a szegedi tanyavilágban. Ami viszont korántsem jelentette azt, 

Putnoki József ponyvafüzetének német 
kiadása
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hogy nem számoltak vele! Egressy Gábor kormánybiztos pl. a Pest felmentésére 
alapított szegedi szabadcsapatot szerette volna Rózsával erősíteni, Kossuthnak 
viszont más tervei voltak. December 23-án arról tájékoztatta a kormánybiztost, 
hogy a haza jelenlegi helyzetében „guerilla csapatok” létrehozását látja a legcél-
ravezetőbbnek, s véleménye szerint leginkább a Bakony táján lenne szükség egy 
ilyen csapatra. Nemegyei Bódog táborkari őrnagyot már el is küldte oda, hogy 
hozzon létre egy önállóan működő „guerillát”, és jó lenne rávenni Rózsát is, 
hogy mintegy 50 legénnyel vállaljon kéthavi szolgálatot Nemegyei parancsnok-
sága alatt. A cél érdekében még Bánhidy Imrét is megkeresték, azonban ebből 
semmi sem lett.

Tudjuk, hogy leszerelését követően a „betyárkirály” előbb Algyőn húzta meg 
magát, Tóth József házában, később a Mórahalmi Kapitánysághoz tartozó do-
bói méneshez szegődött el csikósnak Szeged-Alsóvárosban, József napjától pe-
dig (1849. március 19.) a Csorvai Kapitányság területén élt családostól Tary Pál 
korábbi szegedi főkapitány tanyáján nyolc hónapig, az ellene vezetett katonai 
rajtaütésig.

Ennek ellenére már a szabadságharc idején is felbukkantak időről időre 
olyan híresztelések, amelyek Rózsa Sándor harcairól szólnak, így a Dunántúlról 
is tudunk két jellemző példát.

A bécsi légióval Magyarországra jött, és a honvédseregbe beállt Lebstück 
Mária (a szabadságharc híres „Károly-főhadnagya”) a Miklós-huszárok hadna-
gyaként 1849 áprilisában csapatával 23 szekér lőszert kísért Komárom várába. 
Április 26-án hajnalban érkeztek meg Komárom alá, éppen időben, hogy a szál-
lítmányt átadhassák Görgei Artúrnak. Aznap zajlott ugyanis a döntő fontos-
ságú, és magyar győzelmet hozó komáromi csata. Évtizedekkel később tollba 
mondott visszaemlékezésében a kalandos és veszéllyel teli utazás története mel-
lett arról is szót ejtett, hogy Komáromnál saját szemével látta Rózsa Sándort: 

Ekkor láttam először Rózsa Sándort. Ő volt az első, aki hatszáz emberből álló 
szabadcsapatával a hídon át Újszőnyig vonult, ahol a csata megkezdődött. (Há-
romszáz embere lovon, háromszáz embere gyalog, mindannyian kék és fekete 
csikós ingben és gatyában. Rózsa Sándor századosi rangban volt.)2

A dicsőséges tavaszi hadjárat részeként lezajlott első komáromi, más néven 
komárom-szőnyi csatában a Görgei parancsnoksága alatt álló 24 000 fős honvéd-
sereg fényes győzelmet aratott a Schlik tábornok vezette, túlerőben lévő (30 000 
fős) osztrák seregen. Rózsa Sándor és csapatának jelenlétét itt sem támasztják alá 
a korabeli hadi jelentések, a Hunyadi-huszárok szerepéről viszont tudunk, sőt ép-

2 Dr. Hegyaljai Kiss Géza, „Lebstück Mária honvédhuszár főhadnagy emlékirata 1848–
1849-ből”, Hadtörténelmi Közlemények, 36 (1935): 130–141, 139.
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pen az ő vitézségüket örökítette meg a csata egyik osztrák ábrázolása, melyben 
többek között karikás ostorral felszerelt lovasok csapnak össze a császári katonák-
kal. A császári hadijelentések „csikósokként” emlegették a Hunyadi-huszárokat, 
emiatt terjedhetett el az a hír, hogy maga Rózsa Sándor is Komáromban szolgál.3 
Külön érdekesség, hogy Szinnyei József idézi is Guyon Richárd 1849. május 16-
ai napiparancsát, amelyben „a Hunyadi-huszároknak, kik a csikós karikás-ostort 
már letették, ezen az ellenség előtt oly igen félelmes fegyver használatát újra meg-
parancsolta”.4 Az április 26-ai komáromi csatában két század Hunyadi-huszár 
volt jelen, összesen 212 fővel, Boborky Kálmán őrnagy parancsnoksága alatt. Őket 
Klapka György néhány nappal később kiadott diszpozíciója szerint az I. hadtest 
lovashadosztályába osztották be két század Lehel-huszárral együtt, de a csatában 
betöltött szerepük és elhelyezkedésük máig sem tisztázott.5

Végezetül álljon itt egy dél-dunántúli adat a szabadságharc utolsó hónap-
jairól. Ifj. Majláth György, Baranya és Pécs város császári biztosa 1849. június 

3 Hermann Róbert, Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái (Budapest: HM Zrínyi Kom-
munikációs Szolg. Kft., 2004), 48–49.

4 Szinnyei József, Komárom 1848–49-ben: Napló-jegyzetek (Budapest: szerzői kiadás, 1887), 
157.

5 Hermann Róbert, „A magyar hadsereg az 1849. április 26-i komáromi csatában”, Hadtörté-
nelmi Közlemények, 123 (2010): 985–1004, 994 (49. jegyz.), 1001.

Ostoros huszárok a komáromi csatában 
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9-én az alábbiakat írta a somogy-tolnai hadi helyzetről: „megyei hivatalnokok 
a Bonyhádon tanyászó 60-70 egyénből álló »Rózsa Sándor-féle banda« beütései 
által rémíttetnek; miként a hegyháti járás főbírájának (Kaposvár és Dombóvár 
táján) egyedül csak különös lélek ébersége által sikerült ily elfogatási kísérlet elől 
menekülni”.6

Mondanunk sem kell, a jelentés alapjául szolgáló híradás sem a szegedi 
betyárvezérrel függ össze. A fent említett alakulat ugyanis valójában a Tolna 
megyei Bonyhád városában állomásozó lovas gerillákat takarja, de forrásaink 
alapján nyilvánvaló, hogy a Dél-Dunántúlon – Baranyában és Tolnában – több 
ilyen, általánosan „ostorosoknak” nevezett lovas szabadcsapat is tevékenyke-
dett. Náray János, a pécsi püspöki uradalom számtartója többször is kitér rájuk 
a naplójában. E szerint 1849. június 7-én a bonyhádi magyar sereg 24 ostorost 
küldött ki, hogy fogják el Daróczy hegyháti esküdtet, és vigyék be, de erre nem 
került sor. Visszafelé nyargaltukban a szabolcsi téglaháznál ellenséges előőr-
sökre (granicsárokra) bukkantak, akiket megtámadtak, majd egy rövid csata 
után elszáguldottak Bonyhád felé.7 Ezt az esetet írta le Majláth György is a fenti 
levelében. Egy korabeli híradás ugyanakkor (június 7-én) arról tudósít, hogy 
Pécs városa körül már napok óta ostorosok cirkáltak, az egyikük még a budai 
vámnál őrt álló katonát is halálosan megsebesítette aznap.8 Négy nap múlva 
a tolnai ostorosok Bonyhádra hurcolták Hegyesy László hetényi plébánost és 
Kisfaludy Károly szolgabírót, aznap pedig harminc „ostoros csikós” érkezett 
Bonyhádról Pécsre. Amikor június 13-án délután a horvátok jövetelének hírére 
félreverték a harangokat, többek között az ostorosokat is kiküldték egy század 
nemzetőrrel Szalánta felé; az ostorosok „nyargalózásáról” Kelemen József pécsi 
kanonok is megemlékezett a naplójában. Ezek a lovasok azonban Náray szerint 
még másnap elvonultak Szekszárdra. Náray aznapi feljegyzése azért is érdekes, 
mert bővebben írt az „ostorosok” kinézetéről, miszerint „jó lovaik voltak, gatyá-
ban, ingben, kerek kalappal, karddal pisztolokkal és bőr hosszú ostorral, minek 
a hegyén drót horgony volt”. A leírás olyan szabadcsapatot ábrázol, mint Rózsa 
Sándor betyárserege, mindössze annyi eltéréssel, hogy itt dunántúli, egészen 
pontosan tolnai fiakról esik szó. A naplóbejegyzés azonban folytatódik, melyből 
kiderül, hogy a tolnai legények elvonulása után egy másik, hasonlóan felszerelt 

6 Andrássy Antal, „Noszlopy Gáspár Somogy megyei kormánybiztos Baranya megyei iratai, 
1849. május–augusztus [Forrásismertetés]”, Baranyai Helytörténetírás. A Baranya Megyei 
Levéltár évkönyve 6 (1973): 251–292, 271.

7 Bezerédy Győző, „Náray János: Pécsi Krónika 1848–1849 [Naplók a forradalom és szabad-
ságharc baranyai történetéből]”, Baranyai Helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár év-
könyve 6 (1973): 179–210, 190–191.

8 Fáncsy József, „Az ellenforradalmi rendszer megszilárdítására tett kísérletek Baranyában 
1849–1850”, Baranyai Helytörténetírás: A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 6 (1973): 131–
162, 136.
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alakulat érkezett a helyükre: „midőn ezek elmentek a Budai-városi Bosnyákok 
állítottak ilyen ostorosokat helyettük”.9

Forrásaink a későbbiekből is tartalmaznak érdekes adalékokat a tolnai „os-
torosokról”: amikor például a magyarok július 15-én Mohácsnál megpróbálták 
megállítani az előrenyomuló ellenséget, az ostorosok is ott vitézkedtek közöt-
tük. Ennek meglett a böjtje, ugyanis a tizenegy ostorost küldő Kölked falura a 
császáriak 4000 pengő forint sarcot vetettek ki, amiért az elöljáróik bementek 
Pécsre a püspök közbenjárásáért könyörögni.10 Egy korabeli iratban ugyanak-
kor az áll, hogy a község nyolc lovast fegyverzett fel, amiért a győztesek huszon-
két lovuktól fosztották meg a lakosságot.11 A tolnai ostorosok utolsó hőstette 
lehetett, amikor július 31-én Pécsváradra ütöttek, és magukkal vitték a fekete-
sárga lobogót is. Ekkor azonban sor került néhány nem éppen dicsőségesnek 
mondható eseményre is: az „ostorosok társaságában széttekergő zsiványok” 
kirabolták Zobáki vadászt, valamint Beer hetényi molnárt, akitől több ezer 
forintot elvittek.12 Noszlopy Antal, Noszlopy Gáspár somogyi kormánybiztos 
bátyja az önéletrajzában leírja: amikor a cári csapatok előrenyomulásának hí-
rére megkezdték a visszavonulást Komárom felé, Szekszárdon az őket kitörő 
lelkesedéssel fogadó lakosok között ott voltak a „derék ostorosok” is, „kiknek 
már ekkor megkevesült 3 századjuknak kapitánya a derék helybeli gyógyszerész 
volt”.13 Egy összefoglalás szerint Noszlopy Gáspár éppen Bonyhádról rendelte el 
ostoros csapatok állítását a szabadságharc utolsó napjaiban.14

Egy méltatlanul elfeledett drávaszögi magyar író, Ujlaki (Neumayer) Kornél 
Dezső darázsi plébános előbb 1897-ben Pécsett, majd ‒ a nagy közönségsikerre 
való tekintettel módosított tartalommal és lényegesen nagyobb példányszám-
ban – 1903-ban Budapesten megjelenő A Karassó mellöl című novellásköteté-
nek egyik elbeszélése, A túronyi csata is szerepelteti Rózsa Sándort és marcona 
csapatát, akik az oroszok elől jöttek át Baranyába. A betyárokat kitörő örömmel 
fogadták a helybéliek, de a nevezetes összecsapásban nem játszottak különösebb 
szerepet.15 Bár Neumayer többek között Tömörkény Istvánt is jól ismerte, Rózsa 
Sándor baranyai szerepeltetése valószínűleg a helyi szájhagyományon alapul, 

9 Uo., 192., vö. Fényes Miklós, „Kelemen József pécsi kanonok naplója”, Baranyai Helytörté-
netírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 6 (1973): 211–220, 215.

10 Bezerédy, „Náray János…”, 196.
11 Fáncsy,  „Az ellenforradalmi rendszer…”, 141., 149.
12 Bezerédy, „Náray János…”,  196.
13 Noszlopy Antal, „Önéletrajz”, in „Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága…” Negyven-

nyolcas idők 2. Emlékiratok, szerk. Forrai Ibolya, km. Árva Judit és Benda Gyula, Fontes 
Musei Ethnographiae – A Néprajzi Múzeum forráskiadványai, 5, 139–295 (Budapest: Nép-
rajzi Múzeum, 1999), 213.

14 Bodnár István és Gárdonyi Albert, Bezerédj István (1796–1856), I–II. köt. (Budapest: 1918).
15 Neumayer K. Dezső, A Karassó mellől (elbeszélések) (Pécs: Lyceumi nyomda, 1897); Neu-

mayer K. Dezső, A Karassó mellől (elbeszélések), (Budapest: Szent-István-Társulat, 1903).
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melynek alapját a fent bemutatott helyi gerillák képezték. Hely- és hadtörténeti 
irodalmunk azonban mindmáig adós a derék dunántúli „ostorosok” történeté-
nek feldolgozásával, de már a fentiekből is kiderül, hogy a karikással vitézkedő 
„ustoros huszárok” hagyományának a Dunántúlon is valós alapja van.

Az ELTE Folklore Tanszéke kézirattárában található 1947-es centenáriumi 
gyűjtésben számos cédula található a túronyi csatáról, de Rózsa és a betyárok 
említése nélkül, így valószínűbbnek tűnik, hogy az író csak a novella színesítése 
miatt helyezte át a betyárcsapatot a Dunántúlra. Ugyanakkor tematikusan át-
néztem a Magyar Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában található eredeti 
gyűjtéseket is. A dél-dunántúli néphagyomány sok érdekességet megőrzött a 
helyiek számára nagy jelentőséggel bíró szomorú eseményről, mely során a tá-
madó horvátok számos civilt kivégeztek, és felgyújtották a falut, de az eredeti 
gyűjtések sem tartalmazzák Rózsa Sándor nevét, sőt semmilyen betyárról vagy 
ostoros huszárról nem tesznek említést.16 Éppen ezért eltekintek a túronyi csa-
táról fennmaradt mondák ismertetésétől.

Úgy vélem, hogy nem hivatalosan bármelyik huszárezredben előfordulhatott 
egyes katonáknál a karikás, s ez fokozottan igaz lehet az újonnan alapított hu-
szárezredeknél. Ennél azonban jóval gyakoribb lehetett a különféle irreguláris 
alakulatok, egészen pontosan a lovas gerillák körében, akik többnyire saját fel-
szereléssel és fegyverzettel álltak be katonának, s többnyire előre meghatározott 
időt kellett leszolgálniuk. Az eredetileg kék ingbe-gatyába öltözött, lajbit és pörge 
kalapot viselő Hunyadi-huszárok eleve rendelkeztek karikással és fokossal,17 de 
hivatalos források tanúsítják, hogy a Gázsy Imre bihari birtokos által szerve-
zett és részben a debreceni börtönből kiengedett betyárokból álló ún. „Gázsy-
szabadcsapat”, a kiskun „szabad lovagcsapat”, a nagykun lovasok és a bácsi „véd-
sereg” tagjai is alkalmazták a fegyvert, a két utóbbinál pedig hivatalos rendelke-
zés írta elő a pásztoreszköz használatát.18 Ugyanakkor feltűnő, hogy éppen Rózsa 
Sándor szabadcsapatával nem találkozunk egyetlen korabeli híradással ezzel 
kapcsolatban! Mindössze Arany János nyomtatásban megjelent, a honvédtábo-
rokban is nagy tetszést arató balladája szól Rózsa „híres” karikásáról.19

16 A nagyszabású és nyugodtan állíthatjuk, egyedülálló néprajzi gyűjtés cédulakatalógusa 
egyébként nem sokkal a gyűjtések beérkezése után készült, s meglepően pontos munka.

17 A Hunyadi-huszárok toborzásáról írt tanulmányomban részletesen is írtam az alakulat 
öltözékéről és fegyverzetéről: Seres István, „A Hunyadi-szabadcsapat toborzása Hajdúbö-
szörményben”, in Fegyvert forgató hajdúk: A 2012. szeptember 14-i tudományos konferencia 
anyaga, Közszolgálati füzetek, 7, 41–62 (Hajdúböszörmény: 2013).

18 A Gázsy-féle lovascsapat történetét a következő munkámban foglaltam össze: Seres István, 
„Egy berettyószentmártoni betyár Gázsy Imre 1849-es gerillacsapatában”, A Bihari Múzeum 
Évkönyve, XVII–XIX (2014): 23–50.

19 Erre nézve lásd: Seres István, „Betyárból »ostoros huszár« – Arany János Rózsa Sándor 
(1849) című versének háttere”, in Doromb: Közköltészeti tanulmányok 2, szerk. Csörsz 
Rumen István, 241–270 (Budapest: Reciti, 2013). 
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Jellemző ugyanakkor, hogy az „ustoros” huszárok emléke a Dunántúlon is 
széles körben fennmaradt, ami egyértelműen igazolja, hogy karikással vitéz-
kedő huszárok, illetve csapatok ott is valóban jelen voltak. Az 1947-es gyűjtés 
a Dunántúl területéről Baranya, Fejér, Győr, Tolna és Veszprém megyékből 
őrzött meg ilyen visszaemlékezéseket, a korábban leírtak alátámasztására 
ezeket alább közlöm is. Ugyanakkor fontosnak tartom jelezni, hogy Rózsa és 
csapata délvidéki harcairól, valamint a betyárok félelmetes ostoráról az adat-
közlők legalább olyan jól értesültek voltak, mint az Alföldön meghallgatott 
idős emberek!

Témánk szempontjából külön érdekes, hogy Baranyában két faluban is me-
séltek egy Csikós Lajos nevű harkányi emberről, aki beállt Rózsa Sándor csapa-
tába. A 78 esztendős baranyahídvégi Dani József Csilléry Erzsébettel a követke-
zőt közölte:

Akkó Rózsa Sándor ê vót zárva Szamosújváron. És akkó ű fölajánlotta, hogy 
erisszék szabadon ű toboroz össze 1000 embört az oroszok ellen. Először jól 
mönt a dóga. De utóbb annak a legényei is ê kesztek rabúni, mint az oroszok 
mikó begyüttek. Akkó osztán újra ê fogták. Egy harkányi embör vele is vót, 
Csikós Lajos.

Érdekesség, hogy egy hasonnevű gyűjtő, Csilléry Klára (feltehetően a fenti ro-
kona) Terehegyen, Boda Béni 74 éves ottani lakostól szintén hallott ugyanerről 
a személyről, de itt már arról is szó esik, hogy a betyárnak állt harkányi lakos 
szintén használta a karikást, ami sokáig meg is volt a településen:

Itt Harkányba vót ëgy ember, annak sokáig mög vót a Rózsa Sándor ostora. A vót 
az az ostor, amék az embörök nyakát vákta lë. Annak ëgyik emböre vót, aki itt 
Harkányba lakott. Kicsike kis embör volt. Aszt szürke lóvâ járt. Harkányba még 
él Rózsa Sándor ennek a huszárjának utóda, Csikós Józsi. Együtt jártak rab-
óni. Az ostort hozzá vákták ahhó, akitő rabóni akartak, aszt annak a nyakára 
tekërödött. Aszt mingyá lë is vákta a fejjit, aszt mög is hôt.

A Tolna megyei Decsen ketten is meséltek Molnár Rózsa gyűjtőnek a karikás-
sal harcoló betyárokról. Az egyik adatközlő arról beszélt, hogy némedi szüle-
tésű, illetve tolnai lakosok is voltak a „betyárkatonák között”, a másik pedig 
gyermekkorában látta is az ostort, amivel Rózsa Sándor harcolt. Itt valószí-
nűleg egy helyi emberéről, de inkább egy itteni ostoros huszárról, gerilláról 
lehet szó:

Rózsa Sándor beállt ustoros katonának. Drót volt az ustora előtt. A tiszt azt 
mondta, nehogy legyen ferde munka ott, mert, hogy betyárok. Ha csinálnak 
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valamit, ellopnak valamit, kivégzi a világból. Némedi születésű, vagy tolnai is 
voltak belőlük, ezekből a betyárkatonákból.”20

Láttam is gyerekoromban az ostort, mivel az a Rózsa Sándor harcolt. Ilyes hosz-
szú volt, de ha kivágták, másfél méter. A végin három éle volt. Amit megvágott, 
azt kettévágta. Azért Rózsa Sándor szedett össze csikóst, gulyást, akik jól tudtak 
lovagolni. Összeszedte és így felajánlotta Ferenc Jóskának. És szabadlábra lett 
helyezve.21

Veszprém megyében Kádártán és Karakószörcsökön is emlékeztek egy-egy os-
toros huszárra. A kádártai B. Tóth Gábor a következőt közölte az őt kérdező 
Jaszenovics Ágnessel:

A faluból csak egy 48-as huszárra emlékszem. Horváth Ferenc ostoros honvéd 
volt, az ostora 12 méteres volt. Féltek is a németek tőle, mert avval mindenkit 
keresztül nyírt.

Karakószörcsökön a 89 esztendős Kiss Károly mesélte a következőt Ifj. Süle Sán-
dor igazgató-tanítónak:

Rózsa Sándor is beát katonának. Egy század csikós huszárja vót. Nem köllött ne-
kik kard, puska, csak fokos, meg karikás ostor. Itt is vót a mi falunkban e kanász. 
Az akasztófa rá vót sütve a hátára. Mohar Imrének hítták. Az is ott vót a csikós 
huszárok között, a Hortobágyon.

A Fejér megyei Csákváron 1947-ben mesélte egy Balázs János nevű idős ember 
Gábor Évának, hogy a nagyapja, saját lován önként vonult be a honvédséghez, 
ahol „ustoros huszár” lett:

Öregapám meséte gyakran, hogy ő is bevonult 48-ban huszárnak. Önként vo-
nult be lóval. Ustoros huszár volt, oszt tőre volt, meg ustora. A karikás ustor 
végén drót volt. Ha azzal a dróttal megvágott valakit, hát annak nem maradt a 
nyakán a feje.

Végezetül álljon itt egy Győr megyei példa az Alsó-Sziegtközből. Id. Hetes Dé-
nes 75 éves, kisbajcsi lakos Kázmár Miklóssal közölte, hogy a szabadságharc 
alatt az egyik ostorral harcoló csikós katona náluk is megfordult:

20  Szűcs János 93 éves, decsi (Tolna m.) földműves, juhász elbeszélése.
21  Horváth János 74 éves, decsi (Tolna m.) földműves elbeszélése.
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A szabadságharcban részt vettek az ú. n. „ostorosok”, csikósok, akik karikás os-
torral harcoltak. Ezek közül járt egy Kisbajcson is. Az ostorosokon [!] háromélő 
acélsugár volt.


