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Előszó

Az elmúlt közel két évtized gyűjtőmunkái során nem célzottan kerestem 

történeteket, mondákat Rózsa Sándorról, viszont neve és tettei mindig 

említésre kerültek az idős emberek emlékeinek felidézésekor. Igazából el is 

siklottam felettük, mivel abban az időben nem ez a téma volt gyűjtéseim 

tárgya. Viszont elindított bennem egy gondolatmenetet. Vajon a 19. század 

második felében, a betyárság fénykorában milyen tetteket hajthatott végre 

kalandozásai során, hogy a mai napig is mesélnek róla Vajdaságban, itt, Észak-

Bácskában? 

 Néptánc-pedagógiai munkám során számtalanszor találkozom 

nótákkal, megzenésített balladákkal, amelyeket a paraszti romantika alkotott, 

és híres betyárok történeteit mesélik el, éneklik meg. Ki ne hallott volna nótát, 

balladát, történetet az alföld híres betyárjáról, Rózsa Sándorról, vagy akár ki ne 

látott volna róla szóló filmet? 

Az ragadta meg a figyelmemet, tette izgalmassá gyűjtőmunkámat és valójában 

meglepő is volt számomra, hogy mennyi történet, monda maradt fent, amelyek 

a jelenkori idős emberek elhalálozása után a feledés homályába veszhetnek. 

Munkám során teljesen Rózsa Sándor Vajdaság, szűkebben Észak-Bácska 

területén megtörtént vagy feltehetően lezajlott tetteinek gyűjtésére fókuszáltam, 

igyekeztem kizárni minden más külső tényezőt. Körbejártam  Horgos, 

Királyhalom, Ludas, Kispiac, Martonos, Orom, Oromhegyes, Völgyes 

környékét egészen Zentáig. Biztosan maradt feltérképezetlen terület, adatközlő, 

információforrás, de igyekeztem objektív összegzést végezni. 

 A gyűjtött adatok szempontjából felettébb érdekes, hogy nem az 1971-

ben bemutatott tévéfilmsorozat történeteiről van szó. Őszintén szólva, ha előbb 

kezdtem volna ezeknek a mondáknak, történeteknek az összegyűjtésével 

foglalkozni, biztos vagyok benne, hogy sokkal több idős embert, adatközlőt 

tudtam volna megszólaltatni. 

Nagy segítségemre voltak Pósa (Muhi) Mária, oromhegyesi 

nyugalmazott könyvelő és Kovács Mária, kispiaci nyugalmazott pedagógus, 

valamit Pécs Blanka, királyhalmi tanárnő korábbi munkái. Ők már foglalkoztak 

a témával, és gyűjtéseik, kézirataik alapul szolgáltak kutatómunkámhoz. 

Ebben a tanulmányban az akkori társadalmi normákat, körülményeket 

is igyekeztem bemutatni, hogy a kedves Olvasó megértse, miért lett valaki 

betyár abban az időben, valójában kik is voltak ők, miért váltak hőssé a nép 

szemében.  
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Nem volt szándékomban okfejtő riportokat írni, pró és kontra címen 

alátámasztani vagy megcáfolni egy-egy monda történelmi hitelességét. De 

azért igyekeztem a realitás határain belül maradni annak ellenére, hogy úgy 

írtam le a történeteket, ahogy azok az adatközlők által elhangzottak.  

Véleményem szerint izgalmas olvasnivaló megismerni egy olyan 

embert, aki az akkori társadalmi körülmények között, a saját korában példakép 

lett egy nemzet szegényei számára. Vagy csak példaképet faragott belőle az 

akkori kilátástalanul szegény, de gazdag alkotói tudattal bíró paraszti 

romantika? Vagy csupán egy egyszerű útonálló volt, aki még a gyilkolástól 

sem riadt vissza?  

Ezt majd eldönti ön, kedves Olvasó! 
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Betyárvilág 

 

 
   A betyár szó jelentését többféleképpen magyarázza a szakirodalom. 

Maga a főnév török vagy perzsa eredetű lehet, de szláv népeknél is előfordul.  

Egy olyan személyt jelent vagy nevez meg, aki férfi, egyedülálló, nőtlen, és ez 

utalhat arra, hogy hajlamos a törvénnyel is szembekerülni.  

   A török bekiár szó nőtlent jelent, szláv népeknél ezt a betjarowane 

fejezi ki, míg a perzsa bedikiar gonosztevő jelentésű.
1
 A WikiSzótár.hu oldalán 

részben ezt a megfogalmazást olvashatjuk: „Bujdosó rabló; a 18–19. században 

az a férfi, aki lakóhelyéről elment, elbujdosott, és rablásra, fosztogatásra, 

útonállásra adta magát.”
2
 

   A fenti megfogalmazások mellett azt meg kell említenünk, hogy a 

betyárok igen gyakran szerveződtek csapatokba, tehát nem csak magányosan 

tevékenykedtek. A 18. század második felétől sorra születtek a betyárballadák. 

Ezek szájról szájra, a valóság alapjait megtartva, de túlzásokat nem kímélve 

variálódtak és fejlődtek, olykor súrolva a realitás határait.  

   Csak egy hajszál az, ami elválasztja a betyárokat az útonállóktól, 

rablóktól. Ezt a hajszálat pedig  úgy hívjuk, romantika. A betyárvilág 

romantikája ez, és egyúttal a paraszt ember romantikája is, ami mára a 19. 

század rablóit hősökké, nemzeti értékké emeli. Ha valakiket betyárnak 

nevezünk a  21. század elején, azok inkább hazafias ellenállók, akik 

tetteikkel az igazság szolgáltatói, önjelölt hősei, semmint haramiák vagy 

útonállók, annak ellenére, hogy valójában azok voltak.
3
 

   A betyárságról szóló, szájhagyomány útján születő és terjedő 

történeteknek köszönhetően ma már nem úgy tekintünk a betyárokra, mint 

rablókra, hanem mint olyan törvényen kívüli emberekre, akik az elnyomó 

renddel szemben álltak. Mivel a szegénytől nem volt mit elvenni, így a felsőbb 

társadalmi osztályokhoz tartozókat fosztogatták. Így a szegény ember 

bálványozta őket. Tetteikről népdalok, népmesék, mondák születtek. 

   Kiss Lajos (1900–1982) népzenekutató észak-bácskai gyűjtései során 

olyan énekeseket szólított meg, akik még ismertek betyárnótákat. Egyik, 

számomra is nagyon kedves népdalgyűjteménye Horgosi népdalok címmel 

jelent meg 1974-ben. Ebben található a közismert Esik eső, szép csendesen 

csepereg című népdal, amit Gyarmat György horgosi pásztortól gyűjtött.
4
 

                                                 
1
 A magyar nyelv szótára. Szerk.: Czuczor Gergely–Fogarasi János. Budapest: Athenaeum, 

1862–1874. 
2
 https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Bety%C3%A1r (letöltve 2019. 09. 10.) 

3
 https://mamsza.blog.hu/2013/01/17/a_betyarsag#comment-form (letöltve 2019. 09. 10.) 

4
 Kiss Lajos: Horgosi népdalok.  Zentai Füzetek 8, 1974. 

 

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Bety%C3%A1r
https://mamsza.blog.hu/2013/01/17/a_betyarsag#comment-form
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Természetesen nem csak ez az egy betyárnóta létezik Rózsa Sándorról, de 

ebben az esetben nem a nóták gyűjtése a fő célom. 

Esik eső, szép csendesen csepereg – népdal (Kiss Lajos: Horgosi népdalok, 1974.) 

A betyárok és a betyárság aranykora a 19. századra tehető, de már a 

korábbi évszázadokban is előfordult, hogy embereket akasztottak fel 

betyárkodásért. Az előző évtizedek szabadságharcainak, 

parasztlázadásainak egyik hagyatéka a rengeteg törvényen kívüli ember, akik 

bujdosásra kényszerültek a törvény elől. Az elnyomásban töltött hosszú évek, a 

török, később az osztrák uralom a magyar emberekben meggyújtotta az utálat 

lángját. Nőtt a szegénység és a nincstelenség, ezzel együtt pedig a gyűlölet az 

uralkodó réteg iránt. Így a szökött jobbágyok, körözött ellenállók, kikből 

később tolvajok, gyilkosok is váltak, a törvényen kívüli életet élők egyre 

nagyobb számban jelentek meg az országban. Természetesen a 

szegénylegények, akik elmenekültek a jobbágyi kötelezettségek miatt, 

próbáltak vagyont szerezni, ahogy a katonaság elől menekülő fiatalok is. A 

gyűlölet közös volt. A hatalom, amely üldözte őket. A nemességen kívül az 

újonnan megjelent polgárosodó rétegek tagjai is a betyárok célpontjává váltak. 

Éjjelente előszeretettel támadták meg a kereskedők, lelkészek házait, ásták ki 
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éléskamráikat, de előfordult, hogy a vásárból hazatérő árusokat, 

gazdákat fosztották ki. Akkoriban még sok volt a tanya. Nagy, egybefüggő 

erdőségek, mocsarak, nádasok, füves puszták alkották az ország nagy részét, 

ahol elbújhattak a törvény elől.
5
 

   Véleményem szerint olyan világ lehetett ez, amit a ma embere nehezen 

tud megérteni, viszont legbelül vágyik rá, vonzza, már csak azért is, hogy 

megismerje, hogyan is éltek valójában a közemberek, nemesek, törvényen 

kívüliek, megtudja, mit mondtak, mit gondoltak. 

Észak-Bácska térképe (Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok II., 1999.) 

   Rózsa Sándor nyomában szemléltetésképpen a fenti térképen szeretném 

bemutatni gyűjtéseim településeit, amely egyúttal, feltételezhetően Rózsa 

Sándor mozgásának területe is. Ezek a települések a következők: Hajdújárás, 

                                                 
5
 https://mamsza.blog.hu/2013/01/17/a_betyarsag#comment-form  (letöltve 2019. 09. 10.) 

 

https://mamsza.blog.hu/2013/01/17/a_betyarsag#comment-form
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Ludas, Királyhalom, Kispiac, Horgos, Martonos, Magyarkanizsa, Orom, 

Oromhegyes, Völgyes, Tóthfalu, Zenta. 

 Az akkori társadalmi viszonyokat mérlegelve megállapíthatjuk, hogy 

ezeket az embereket, mármint a betyárokat, a nép emelte ki soraiból, és 

hősként tisztelte őket. A betyárokat, akik oda mertek „sózni” a szegény embert 

sanyargató gazdag társadalmi osztálybelieknek. Rózsa Sándor (Alföld), Zöld 

Marci (Alföld), Angyal Bandi (Felvidék), Sobri Jóska (Dunántúl) és még 

sorolhatnám a híres betyárokat, kiknek neve, tettei nóták, elbeszélések, 

legendák, mondák formájában maradtak fent. 

 Egy-egy betyár halála után egy emberöltőnek is el kellett telnie, mire a 

köztudat elfogadta azt, hogy halott. A szájhagyomány haláluk után is nevükhöz 

kapcsolta a hűbéri rendszer elleni tetteket, még ha azokat már nem is ők 

követték el. Nevük tovább élt. Halhatatlanok lettek. 
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Rózsa Sándor élete 

 
   A betyár 1813-ban nagy valószínűséggel július 10-én látta meg a 

napvilágot a szegedi Alsóvárosban. Természetesen már születése sem 

történhetett csodajelek nélkül, hiszen viharban érkezett, és állítólag világra 

jötte után lerúgta magáról a pólyát. Így adta tanúbizonyságát később is 

megmutatkozó rendkívüli erejének.
6
 

   Anyját Sánta Erzsébetnek hívták. Apját, Rózsa Andrást korán 

elveszítette, mert lólopásért felakasztották. Mindez nagy hatással volt életének 

további alakulására. Analfabéta volt.  

   23 éves korában nem bizonyított tehénlopási váddal került a szegedi 

börtönbe. Onnan hamarosan sikerült megszöknie, és betyárnak állt. Bandát 

szervezett, mellyel lóháton járta az Alföld pusztaságait, és rendszeresen 

lecsapott a gazdagabb tanyákra, valamint a vidéken keresztülhaladó utazókra. 

Rózsa általában csárdákban vagy egyes családoknál húzta meg magát, ahol 

rendszerint a megfélemlítés eszközével élve vagy egy nő szerelmének 

köszönhetően maradhatott. Rózsa Sándornak összesen 60 bűnesetéről maradt 

feljegyzés, rablásai során közel 30 fő életét oltotta ki. Megölt két katonát, a 

makói csendbiztost, tanyákat rabolt ki, szarvasmarhákat, lovakat hajtott el. 

Mindezért állandó menekülésben, üldöztetésben volt része. Az alföld hatalmas 

pusztáin, tanyáin bujkált, állítólag a Veszelka családnál talált gyakorta 

menedéket. Egy idő után belefáradt a betyárkodásba, és 1845-ben kegyelmi 

kérvényt nyújtott be a királynak, miszerint szeretne becsületes életet élni. 

Azonban a kérvényt elutasították.
7
 

   1848 októberében a Honvédelmi Bizottmány mentelmével csatlakozott 

a szabadságharchoz. A betyár és mintegy 150 fős különítménye ekkor a 

honvédek oldalán belépett a háborúba, és a karikás ostorral, pisztollyal 

felszerelt szabadcsapat elsősorban a déli részeken küzdött. Szokatlan 

kinézetükkel és harcmodorukkal sikereket is arattak. Hosszú távon azonban 

bebizonyosodott, hogy a rabló alkalmatlan pandúrnak, ugyanis a betyárok 

fittyet hánytak a felsőbb utasításokra, ráadásul tovább fosztogatták a Délvidék 

polgárait. Fegyelmezetlenség miatt hamarosan feloszlatták őket. Ezután Rózsa 

Sándor Szeged környékén csikósnak állt, majd megnősült. 

   Rózsa Sándor a becsületes életre való minden törekvése ellenére már a 

szabadságharc bukása előtt törvényen kívülivé vált, majd 1849 után újra 

körözést adtak ki ellene. A katonai hatóságok páratlanul magas vérdíjat, 10 000 

pengőt ajánlottak fel a nyomravezető számára. 

   Hírneve természetesen egyre nőtt. Mindenhol akadt neki szövetségese, 

bújtatója. Vagy kérte, vagy elvette, amit akart. Az embereknek nem sok 

                                                 
6
 https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/rozsa-sandor (letöltve 2019. 09. 10) 

7
 https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor (letöltve 2019. 09.10.) 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/rozsa-sandor
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor
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választásuk volt, ha összefutottak vele. Olyan tetteket is a nevéhez kötöttek, 

amelyekhez nagy valószínűséggel semmi köze nem volt. De mivel elég aktív 

pályafutást tudhatott maga mögött, bűnlajstroma hosszúra sikeredett.
8

Rózsa Sándor körözőlevele
9
 

A tekintélyes összeg ellenére Rózsa Sándor még sokáig kijátszotta a 

katonákat és pandúrokat, egészen 1857-ig, amikor komája, Katona Pál, elárulta 

őt. A betyár Theresienstadt börtönébe került, ahol a kiegyezést követő 1868-

ban meghirdetett amnesztiáig raboskodott.
10

8
 Magyar Életrajzi Lexikon II. (L–Z). Főszerk.: Király István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1969. 
9

 https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor (letöltve 2019. 11. 10.) 
10

 https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/rozsa-sandor (letöltve 2019. 09. 10.) 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/13190.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/rozsa-sandor
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  Azt követően, miután szabadlábra került, hamar visszatért régi 

életéhez, és újjászervezett bandájával ismét az alföldi tanyavilágot fosztogatta. 

Annak ellenére, hogy Rózsa Sándor ekkor már túl volt 55. életévén, 

vakmerősége semmit sem kopott. Nagy tervet szőtt. Életének legmerészebb 

rablási kísérlete egyben az utolsó is volt, amely során a Szeged és Budapest 

között közlekedő postavonatot próbálta meg kirabolni. Filmbe illő furfanggal 

eszelte ki a tervet. Rózsa és a betyárok felszedték a síneket, és a sűrűben 

vártak, míg a szerelvény kisiklott. Az agyafúrt és tökéletes terv ellenére nem 

úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzelték. A betyárok igencsak elszámították 

magukat, mivel a vonatot katonák őrizték, akik azonnal tüzet nyitottak a 

gyengén felfegyverzett rablókra. Rózsa Sándor több társa életét vesztette az 

akcióban, ő maga pedig megsérült. Így a kudarcot követően nemsokára Ráday 

Gedeon, királyi biztos kezére került. Az elfogott betyár perét 1872-ben tűzték 

napirendre, és habár az ügyész halálbüntetést kért, végül a szamosújvári 

börtönbe került. Innen már idős kora és betegségei miatt nem tudott 

megszökni. Szabóként, majd harisnyakötőként dolgozott egészen 1878-ban 

bekövetkezett haláláig.
11

 

 

Rózsa Sándor sírja Szamosújváron 

Fotó: Veres Zsolt
12

 

                                                 
11

 https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/hires-magyar-betyarok-rozsa-sandor (letöltve 

2019. 09. 10.) 
12 http://akovekmeselnek.hu/2015/11/20/rozsa-sandor-sirja-az-erdelyi-szamosujvaron/ (letöltve 

2019. 10. 11.) 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/hires-magyar-betyarok-rozsa-sandor
http://akovekmeselnek.hu/2015/11/20/rozsa-sandor-sirja-az-erdelyi-szamosujvaron/
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   Számos irodalmi és ponyvafeldolgozás már életében is valótlan és valós 

események egész sorát neki tulajdonítja, így például  Fekete Miklós: Híres 

alföldi betyár Rózsa Sándor viselt dolgai (Pest, 1859); Rózsa Sándor élete és 

borzalmas rablásai c. ponyva (Pest, 1871); Rózsa Sándor a híres alföldi 

haramiavezér élete és vakmerő kalandjai (Bp., é. n.) stb. Sőt, híre oly messzire 

jutott, hogy az akkori német ponyvaregényekben is megjelent.
13

 

  Természetesen, ahogy már említettem, Rózsa Sándor alakjához más 

betyárok által elkövetett tettek is kötődnek. Népballadai hősként való 

megjelenése is figyelemre méltó. A legkülönbözőbb balladákat énekelték 

nevével, de egyet sem lehet konkrét kalandjával azonosítani. A Dél-Alföldön, 

elsősorban Szeged környékén igazán gazdag a Rózsa Sándorral kapcsolatos 

balladaköltészet. 

 
 

Rózsa Sándor Vajdaságban 

 

 
   Az első történeteket 2006 telén gyűjtöttem a Horgos és Kispiac melletti 

úgynevezett Fodor-dűlő tanyavilágban. Az ott élők Fodor-iskolának is nevezik, 

mivel egy időben iskola működött azon a vidéken. Ez volt a kiindulópontom, 

feltételezve azt, ha Rózsa Sándor ma, mint békés utazó Szeged felől érkezne, 

Horgos, Királyhalom, Kispiac lenne az első állomása. De valójában nem az 

volt. Vagy mégis? 

   Hogy tulajdonképpen milyen szándékkal jött, keveredett erre, 

bolyongott vagy csak menekült felénk, végig a Tisza mentén, láposokban, 

erdőségekben egészen Zentáig, ezekből a történetekből talán fény derül rá.  

   Igyekeztem úgy leírni a történeteket, ahogy hangzottak. Elsődleges 

célom, hogy ezek a történetek, mondák, amelyeket a paraszti romantika itt-ott 

igencsak kiszínezett, fennmaradjanak. Feltételezem, hogy java részük már 

elveszett vagy feledésbe merült a pusztai életmód kiszorulásával, kihalásával. 

Véleményem szerint az említett életmódot folytatók lehettek a fő 

történethordozók. Ezt a feltételezést támasztják alá adatközlőim is, kiknek nagy 

része hasonló foglalkozású családból származott, vagy volt a családban, közeli 

ismeretségi körükben juhász, csikós, bojtár. 

   Horgoson az egyik utolsó juhász Gyarmat György (szül.: 1900) volt, aki 

ismert még betyárnótákat és nagy valószínűséggel történeteket is Rózsa 

Sándorról.     

 

                                                 
13

 Magyar Életrajzi Lexikon II. (L–Z). Szerk.: Király István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1969. 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/13190.htm
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Énekes adatközlők (Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok II., 1999.) 

   Elsődlegesen ezek az emberek, adatközlők, régi nótákat, 

hagyományokat ismerő személyek családjainak, azok leszármazottainak 

megszólaltatását tűztem ki célomul, feltételezve, hogy a történetek 

szájhagyomány útján tovább élhettek a családon belül. Ez volt az elmélet. A 

gyakorlatban azonban igen sok nehézségbe ütköztem. Egyik legnagyobb és 

számomra legfájdalmasabb problémát az elfeledés és az elmúlás jelenti.  

   A mai rohanó világban már a fiatalabb generációknak nincs idejük 

leülni az idősebbekkel meghallgatni történeteiket, meséiket. Megszűntek azok 

a közösségi munkaformák, összejövetelek, ahol a különböző generációkhoz 

tartozók együtt töltöttek akár több napot is. Ilyen volt a kukoricafosztás, a 

szüret, a több napig elhúzódó családi disznótor, ahol ott volt a rokonság színe-

java. Ott, ahol közösség volt, ott, ahol nótáztak, meséket, történeteket meséltek 

egymásnak, ott most nincs más, csak feledés és elmúlás. 

   Így most, az utolsó utáni órában megpróbáltam még összegyűjteni, 

amit lehetett, mindazt, amit csak tudtam. 
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Királyhalom 

 

   Azt beszélték az öregek, hogy Rózsa Sándor burokban született, és nem 

fogta a golyó. 

 

Birkás Mónika (1979) – Királyhalom  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 

 

 

   Tilinkó Gábor gyermekkorában a falubeli idősektől hallotta a következő 

történetet. 

   Rózsa Sándor csak olyan kocsmába tette be a lábát, ahol kettő ajtó volt. 

Mert ha bejöttek a csendőrök, ő már kiiszkolt a másik ajtón. Üldözői bottal 

üthették a nyomát. A kocsmárosnak pedig az orrára kötötte, hogy senkinek 

semmi pénzért nem mondhat semmit róla. Ha valaki mégis elárulta, ő könnyen 

rájött, és bosszút állt.  

 

Tilinkó Gábor (1980) – Királyhalom 

 Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 

 

 

   Rózsa Sándor eredetileg szőke volt. Ezt nem sokan tudták, mert mindig 

nagy karimájú, fekete kalapot hordott. Néha, mikor nem volt fején kalap, szőke 

hajtincsei látszódtak. Emiatt nagy népszerűségnek örvendett a lányok körében. 

Több szeretőt is tartott, akik bújtatták, ha menekülnie kellett.  

 

Engi Gizella (1945) – Királyhalom  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 

 

 

   Pap Erzsébet és Márton Katalin úgy mesélték, hogy Rózsa Sándor sokat 

járt Királyhalom környékén. Az öregek sokat emlegették.  

   Darabos Istvántól két meddő tehenet rabolt el, miután lelőtt két katonát. 

Horgos felé menekült. A Szelevényi-erdőben volt egy fenyőfája, ahol mindig 

elbujdosott. De volt, hogy az erdőbéli csárdában húzta meg magát. 

 

Pap Erzsébet (1955) – Királyhalom 

Márton Katalin (1955) – Királyhalom 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 
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Királyhalomtól mintegy 12 kilométerre fekszik Ludas. Nevezetes 

természetvédelmi ékessége a Ludasi-tó. Három sziget van a tóban. Egyiknek 

nincsen neve, a másikat Kis-szigetnek hívják, a harmadikat pedig Rózsa 

Sándor- vagy Boszorkány-szigetnek.  

A falusiak körében köztudott, hogy a betyár gyakran bujdosott ezen a 

lápos, mocsaras vidéken. A nevét viselő szigetről egy titkos alagút vezetett a tó 

partjára. 

A Ludaspuszta és Hajdújárás határában húzódó Ludasi-tó nádas, lápos 

vidékén elbujdosott az alföldi betyár. A legenda szerint a tavon keresztül 

vezetett egy út, ahol olyan sekély volt a víz, hogy szinte bokáig sem ért. Ezt a 

titkos vízi ösvényt csak Rózsa Sándor ismerte. Ezért nem tudták soha elkapni. 

Egy alkalommal üldözői elől menekült. A tóba vetette magát. Az 

aljzatról kitépett egy nádszálat. A víz alól azon keresztül kapott levegőt, 

miközben megkapaszkodott a tó aljnövényzetében. Így menekült meg a betyár. 

Bátori Valéria (1978) – Királyhalom 

Bodó Krisztina (1978) – Királyhalom 

Pusztai Krisztián (1981) – Királyhalom 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 

Ludasi-tó – Rózsa Sándor szigete
14

 

14
 http://utikalandok.blogspot.com/2013/10/a-ludasi-to-es-kornyeke.html (letöltve 2019. 11. 

10.) 

http://utikalandok.blogspot.com/2013/10/a-ludasi-to-es-kornyeke.html
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Hajdújárás 

 

   A ludaspusztai Ludasi-tó északnyugati részén terül el Hajdújárás. Alsó 

részét szeli a régi nemzetközi út, amit Szegedi útnak neveztek, ennek 

nyomvonala a mai napig nem változott. Ettől nem messze van a mai Dózsa 

György utca, aminek felső oldalán volt egy régi, alacsony, nádfedeles ház. Ez a 

ház Rózsa Sándor idejében kocsma volt. Fekete csárda volt a neve. A csárda 

nevét már az 1830-as években levéltári adatok említik. A ház udvarában állt 

egy nagyon öreg fűzfa, mások szerint nyárfa. A hagyományok szerint amikor 

Rózsa Sándor a Fekete csárdában járt, mindig ehhez a fához kötötte a lovát. 

Állítólag valamikor a fa derekába is belevéste a nevét. De a fa derekán ma már 

semmi nem olvasható, mivel körülbelül 15 éve kivágták. 

 

 

   Egy másik nagyon érdekes történet, amit több mesélő, adatközlő is 

elmondott nekem, szintén a Fekete csárdához fűződik. 

   Sövény Rudolf édesapjától, Sövény Sándortól hallotta az esetet, aki 

1952-ben született, ő pedig szintén édesapjától, Sövény Istvántól tudja, aki 

1921-ben született Hajdújáráson. A Fekete csárda Bács-Bodrog vármegye és 

Csongrád vármegye határán helyezkedett el. Tehát a csárda egyik fele Bács-

Bodrog vármegyéhez tartozott, a másik fele pedig Csongrád vármegyéhez. 

Amikor Rózsa Sándor a kocsmában tartózkodott és jött a Csongrád vármegyei 

csendőrség, akkor ő átment a csárda másik felébe, ahol már nem volt 

hatáskörük. Amikor a Bács-Bodrog vármegyei csendőrség akarta Rózsa 

Sándort előállítani, akkor a csongrádi oldalra húzódott. Így mindig túljárt a 

csendőrség eszén. 

 

Márton Katalin (1955) – Királyhalom 

Sövény Rudolf (1982) – Hajdújárás  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2020. 03. 13-án 
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Ezen a helyen állhatott az egykori Fekete csárda  

Fotó: Sövény Rudolf (2020) 

 

 

Ostorka – Kispiac 

 

   A régi martonosi határ délnyugati részét valamikor Ostorkának 

nevezték. Ezt a települést a mai közvélemény Kispiaccal azonosítja. Ebben az 

ostorkai tanyavilágban volt a Hoós-szállás 25 kh földdel, amit 1949/1950-ben 

bontottak le. A Hoós-szállást az 1800-as évek harmadik negyede óta bérlők 

lakták, mert a gazdája, Hoós Ernő, Martonoson lakott, aki minden évben 

egyszer kiment szétnézni a birtokra.  Hoós úr sokszor mesélte, hogy az ő 

gyermekkorában édesapjához Rózsa Sándor rendszeresen járt. Akkor még 

Hoós Ernő édesapjának 50 kh födje volt. 1883-ban 25 kh földet Vitéz Gergely 

vett meg tőle. 1884-ben szállást épített rá. Hoós a föld árából taníttatta fiát, 

Ernőt. Hoós Ernő 1918 előtt Erdélynek volt kiváló tanácsosa. 1918-ban 

hazajött szülőfalujába, Martonosra. Hoós Ernő szép kort ért meg, 1935-ben 

hunyt el 75 éves korában.  

 

 

   Szintén az ostorkai tanyavilágban volt a Szabados-szállás. Szabadosék 

őse Szabados Albert volt, akihez Rózsa Sándor is járt. Tőle vette sárga lovát. 

A ló neve Lajka volt.  

   Mikor a hatóságok kihirdették a statáriumot, a betyár még utána is járt 

Szabadosékhoz. De ilyenkor először küldönc útján bejelentette jöttét, és azt is, 
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meddig fog maradni. Akkor Szabados Albert befogta kétkerekű kocsijába a 

lovát, és elhagyta otthonát. Addig nem tért haza, míg Rózsa Sándor el nem 

ment. Ezt azért tette, hogy ha az alatt az idő alatt, amíg náluk tartózkodik 

Rózsa Sándor és közben el is fogják, nem kerülhetnek bajba családjával, mert 

a gazda nem volt otthon.
15

 

 

 

   Kispiacon az idősek meséltek történeteket. Egyazon történetnek több 

variációja is hagyományozódott tovább a nép ajkán. Volt, aki elvett belőle, 

volt, aki hozzátett és kiszínezte. Ez lényegében minden település történetére 

igaz. 

   Farkas Antal bácsi történetét a falubeli öregektől hallotta. Rózsa Sándor 

gyakran járt a járási csárdába. A csárda az Eremić család tulajdona volt a 

martonosi járás szélén, Kispiac és Kishomok határában. Azért hívták úgy, mert 

körülötte nem volt egyetlen ház sem. Ott történt, hogy Rózsa Sándor és 

betyárjai összevesztek. Lóháton történt a csetepaté. Dulakodás közben az 

egyiknek sarlóval lecsapták a fejét. A fej nélküli lovast addig vitte a ló, ahol a 

kereszt állt. Ezt akkoriban Grigorkörösztnek nevezték. Ma már a kereszt nem 

létezik. 

 Varbai Matild (1904–2003), aki szüleitől hallotta ezt a történetet, úgy 

mesélte, hogy a verekedés után a fej nélküli ember elgyalogolt a 

Grigorkörösztig, és ott esett össze. 

  

 

   Nagy András, Bandi bácsi, kishomoki lakos. Tot Andrástól hallotta a 

történetet, akit a kishomokiak Kovacsiknak hívtak. Kishomok Kispiaccal 

szomszédos település. Kovacsik a horgosi járáson szolgált a Pernyész 

családnál. Egyik napon Rózsa Sándort kergették a csendőrök. Az üldözés 

közben a betyár lováról leesett egy láda. A ládát Kovacsik bevitte és 

kinyitotta. Tele volt pénzzel. Azon a pénzen tíz hold földet vett Kishomokon.
16

 

 

Varbai Matild (1904–2003) – Kipiac 

Nagy András (1914–2003) – Kispiac 

 Gyűjtötte: Kovács Mária 2003-ban Kispiacon 

 

 
   Király István dédapja, Király Lajos Kispiacon volt juhász. A második 

dűlőnél lakott. István dédapjától hallotta ezt a történetet.  

   Pusztaság volt errefelé akkoriban. Legelő, amerre a szem ellátott. A 

szegedi vásárba tartó zombori uraságok gyakran megálltak errefelé juhot 

                                                 
15

 Pósa (Muhi) Mária kézirata nyomán. Orom, 2016. 
16

 Kovács Mária: Rózsa Sándor nyomában. In: Bácsország, 2003/X–XII., 27. sz., 66–67. o. 
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vásárolni. Király Lajos bácsinál is, hiszen nagy állatállománnyal rendelkezett. 

Rózsa Sándor is gyakran betért hozzá, de sohasem károsította meg. „Aggyá 

mán egy zsák zabot, komám!” – mondta. A legkisebb gyerek már futott is a 

magtárba, megrakott egy zsák zabot. Azt a gazda odaadta a betyárnak. Az 

keresztüldobta a lován, és elvágtatott. 

 

 

   Ágoston Miksa bácsi gyermekkorában marhákat őrzött. Egyik 

alkalommal Rózsa Sándor vezetésével jöttek a betyárok, és el akarták hajtani a 

marhákat. A gyerek elkezdett kiabálni utánuk: 

–  Jaj, a Gyöngyit ne, azt ne hajcsék el!  

Erre Sándor megkérdezte:  

–  Mé ne hajcsuk el azt a Gyöngyit? 

– Azé, me kicsije van  – felelte a gyerek.  

– Válasszad ki, aztán hajcsad haza! – mondta Rózsa Sándor, ezt követően 

pedig elhajtották a többi marhát. 

 

 

   Huszka Elemér mesélte, hogy Rózsa Sándorról sok történet maradt fent 

Kispiac környékén, mert sokat járt erre a betyár, és soha nem tért vissza üres 

kézzel. 

   Huszka Elemér dédapja, Huszka Pál is sokszor adott neki szállást. Hogy 

volt-e ebből anyagi haszna, ezt nem tudni, inkább csak nem mert nemet 

mondani. 

   A szomszéd tanyán az Ágoston család lakott. 35 marhát hajtott el tőlük 

Rózsa Sándor a betyárjaival. A gazda nem hagyta annyiban, üldözőbe vette 

őket. Egészen Soltvadkertig volt a nyomukban, mikor Rózsa Sándor kiadta a 

parancsot, hogy meg kell ölni. A gazda étlen-szomjan két napig bujdosott a 

környékbeli nádasokban. A betyárok nem fogták el, a gazda pedig hazatért. 

Viszont elméje megzavarodott, és soha nem is jött rendbe, mert az a hír járta, 

hogy Rózsa Sándor a gyilkosságtól sem riadt vissza.
17

 

 

Király István (1931–2008) – Kispiac 

Böröc Szilveszter (1921–2003) – Kispiac 

Huszák Elemér (1965) – Kispiac 

Gyűjtötte: Kovács Mária 1999-ben Kispiacon 
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Szalatornya 

 

   Pósa (Muhi) Mária kéziratában olvashatjuk, hogy a régi martonosi határ 

északnyugati része a nemzetközi út mellett húzódik. Ezt a részt régente 

Szalatornyának nevezték. Szalatornyán volt Faragó Dezső szállása.   

   A megboldogult még életében beszélte el, hogy az ő édesapját Rózsa 

Sándor keresztelte, mivel a betyár 1863-ban járt Faragó Dezső nagyapjánál, 

Faragó Péternél is. Hogy hogyan barátkoztak össze, azt senki sem tudja. 

Amikor megszületett Faragó Péter fiúgyermeke, Rózsa Sándor ajánlkozott 

komának. Elfogadták. Nagy tél volt, sok hóval, nagy, erős hideggel. Rózsa 

Sándor lóháton, lovagló subában vitte be a 16-17 km-re levő Martonosra a 

kisgyereket megkeresztelni. A keresztapja nevére keresztelték. Így lett Faragó 

Dezső édesapja Faragó Sándor. Mikor a martonosi Vér Lukács nevű plébános 

elvégezte a templomban a keresztelési szertartást, bement Rózsa Sándorral a 

sekrestyébe beírni a keresztelési adatokat az anyakönyvbe. Amikor a 

keresztapa nevére került a sor, a plébános kérdezte:   

–  A keresztapa neve?   

–  Rózsa Sándor – hangzott a válasz.  

A martonosi plébános úgy megijedt, hogy kiesett a kezéből az írószerszám. 

Rózsa Sándor meghagyta a plébánosnak, hogy két órán belül ne próbálja 

jelenteni a hatóságoknak. A plébános két óra múltán sem jelentett semmit.  

  A történet Faragó Dezsőtől származik, aki 1896-ban született Martonoson, és 

1969-ben halt meg Kispiacon. 

   

 

   Ugyancsak Dezső bácsi mesélte, aki nagyapjától meg édesapjától is 

hallotta, hogy Rózsa Sándor egyik alkalommal lent barangolt a zentai határban. 

Este, a sötétség beálltakor ráakadt száz darab körüli jó falka birkára.  

   Megragadta a jó alkalmat. Maga elé vette a nyájat, és ballagott velük 

felfelé. Mikor áthaladtak a kanizsai határon, és elérték a martonosi határt, 

hózápor fogta el őket. Virradóra felért Szalatornyára, Faragó Péterhez. Rózsa 

Sándor kínálta neki a nyájat, de Faragó Dezső bácsi nagyapja nagyon megijedt, 

mert a birkák nyoma nagyon látszott a hóban. Azt mondta: „Csak hajtsad, 

Sándor, innen a birkákat, mert ha a nyomukon eljönnek, meglátják, hogy a 

birkákkal itt meg voltál állva, jaj lesz nekem.” Rózsa Sándor nyugodt volt, 

mert tudta, hogy a birkák nyoma messziről nem látszik, de megindította a 

nyájat északkelet felé, Horgos irányába. Amikor a nap feljött, a hó elolvadt, a 

birkák nyoma meg teljesen elveszett. A szerencse Rózsa Sándornak kedvezett. 

                            

                                               

   Vince Béla János őseinek annyi szőlője termett, hogy szüretkor a 

mustot nem tudták már mibe tenni. Minden edény tele volt. A nagy kútnál a 
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nagy favályút kimosták, és azt is teletették musttal. Az idő jó volt, a must 

erjedésnek indult. Még édes volt, de már kábított, amikor egy késő esti órában 

Rózsa Sándor lóháton sokadmagával odaérkezett itatni. Látták, hogy a vályú 

tele van, de arra nem gondoltak, hogy nem víz van benne. A lovak nagyon 

szomjasak voltak, máskor is ittak már ebből a vályúból. Jól teleszívták 

magukat rampással. Úgy berúgtak, hogy nem tudtak menni. Rózsa Sándorék 

nagy zavarba jöttek. Nem tudták, mi van a lovakkal, és mi lenne velük, ha 

hirtelen menekülni kellene. Hanem amikor bementek Vince gazdához, és 

elpanaszolták neki, hogy a lovakat megitatták a kútnál, és azóta nem bírnak 

menni, akkor tudták meg, hogy rampást ittak, és megrészegedtek tőle. 
18

 

 

 

Magyarkanizsa 

 

   Pósa (Muhi) Mária kéziratában leltem rá az anyai nagyapjától hallott 

történetre, mely szerint Rózsa Sándor többedmagával valamikor lóháton lent 

járt a kanizsai határban is. Nagyapja, Bata Mihály, a kanizsai földön, a mai 

Tóthfalu útján lakott. Egy úttal feljebb, a Zenta–Szabadka országút szélében, a 

Bugyi úti kereszteződés déli sarkában állt egy fasindeles kocsma. A fordított 

ház északi sarkán volt a bejáró ajtaja. Ilus kocsmájának hívták, és az első 

világháború alatt még mérték benne az italt.  

 

 

 
Körmöci sarok – Ilus kocsmája 

Fotó: Pósa József 
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 Pósa (Muhi) Mária kézirata nyomán. Orom, 2016.  
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   Rózsa Sándorék ebben a kocsmában is jártak. Egy este éhesen érkeztek. 

A lovakat bekötötték az istállóba, ott etették meg őket, maguknak meg a 

kocsmárossal készíttettek jó vacsorát. A zentai biztos legényeivel rajtuk ütött. 

A biztos a törvény nevében letartóztatta őket. A betyárok ellenállás nélkül 

megadták magukat. Ekkor csak arra kérték a biztost, engedje, hogy megegyék 

a vacsorájukat.  

– Merthogy le vagyunk tartóztatva, tudjuk mi vár ránk Zentán, engedje 

megenni vacsoránkat. Megvacsorálunk, aztán megyünk – mondták.  

A vendéglős megterített. Volt bőven eledel. Rózsa Sándor meghívta vacsorára 

a biztos urat is legényeivel együtt. A biztos előbb akaratoskodott, de Rózsa 

Sándor addig kérlelte, míg végül helyet foglaltak. Közösen fogyasztották el a 

vacsorát. Mikor meglett a vacsora, Rózsa Sándor odaszólt a kocsmárosnak:  

– Vendéglős úr, mindnyájunknak egy-egy icce bort hozzon! Megisszuk, aztán 

megyünk! Sokat nem lehet inni, mert le vagyunk tartóztatva.  

Kiürítették poharaikat, akkor meg így szólt:  

– Vendéglős úr, számolja össze a tartozást!  

Kifizette a cehet, majd a biztoshoz fordult:  

– Biztos úr, mehetünk!  

A biztos nem akarta megengedni nekik, hogy felüljenek a lovaikra. Mivel tél 

volt és hóolvadás, Rózsa Sándor ismét kéréssel fordult hozzá:  

– Tudjuk, biztos úr, mi vár ránk. Hogy menjünk ebben a locspocsban Zentáig 

gyalog?   

Végül megengedte a biztos, hogy a betyárok lóra üljenek. Mikor felültek 

lovaikra, a nyereg alól kirángatták rövid nyelű ostoraikat, amivel elkezdték a 

csendőröket legyezni. Jó két km-re elnyomták őket. Aztán útirányt változtattak. 

Otthagyták fogvatartóikat.
19

 

  

 Szintén egy érdekes történet következik, amely azt bizonyítja, hogy más 

betyárok tetteit is Rózsa Sándorhoz kötötték. A történetet Bata Mihály mesélte, 

amely szintén Pósa (Muhi) Mária kéziratában olvasható, akinek munkája 

hatalmas támasz volt számomra. Sarnyai Ferenc, magyarkanizsai juhász is 

hasonlóképpen emlékezett vissza ugyanerre a történetre.  

   Konc Balázsékhoz egy estefelé nagyon megalázkodva ment be egy 

vándor. Éjjeli hálást kért. Vacsora után kimentek az istállóba. A gazda mécsest 

gyújtott, a béreslegény meg adott a lovaknak éjszakára. Aztán a gazda feltette a 

keresztvasat a nyitott istállóajtóra, és bezárta. Azt mondja a vándor a gazdának:  

– Gazduram, minek teszi azt a vasat az ajtóra?  

– Hogy a lovakat el ne lopják – feleli a gazda.  

– Gazduram, attól el lehet a lovat vinni!  

– Nem létezik! – mondja a gazda.  

– Majd én megmutatom – válaszolta az idegen.  

                                                 
19

 Pósa (Muhi) Mária kézirata nyomán. Orom, 2016.   
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A keresztvasra pokrócot csavart, hogy a ló a lábát le ne verje benne, aztán 

eloldotta a legszebb lovat. Merthogy ezért is kötötte be magát éjszakára a 

tanyára. Megsimogatta a lovat, megveregette a nyakát, aztán feltette az egyik 

első lábát a keresztvasra, aztán a másik lábát, majd kibújt a keresztvas alatt az 

istállóból. Kívülről beszólt a gazdának:  

– Üssön a ló farára!  

  A ló a hátuljával is kiugrott az ajtón. A vándor gyorsan felugrott rá, és úgy 

elvágtatott a sötétben, mint a huzat. Nem kellett neki sem nyereg, sem kantár. 

A vándor is betyár volt, Rózsa Sándornak a legénye. 

 

Sarnyai Ferenc, juhász (1933) – Magyarkanizsa 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án Magyarkanizsán 

 

 

   Az egykor jobb napokat megért kanizsai csárda ma is a rétparton 

fekszik. A 20. század elején Rózsa Sándor csárdának hívták. Nevét onnan 

kapta, hogy a híres betyár gyakran látogatta. A század közepétől már 

egyszerűen csak csárdának nevezték.  

   Megmagyarázhatatlan késztetést éreztem, hogy többször is 

körbesétáljam ezt az épületet. Nem kellett sok fantázia hozzá, hamar 

visszarepített az időben. A varázslatos táj, a távolban legelő marhacsorda, a 

régi gémeskút, mind mérhetetlen nyugalmat árasztott. 

 

 
Rózsa Sándor csárda – Magyarkanizsa 

Fotó: Pósa József 

 
 

   Magyarkanizsán a vasárnapi mise végeztével, ahogy a harangok 

megkondultak, a templom bejáratánál várta Rózsa Sándor a szentmiséről 

kijövő, jobb módú kanizsai polgárokat. Fehér lovon ült, egyik kezében az 
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ostora, a másikban a kalapja. A templomból kijövet mindenkinek bele kellett 

tennie vagyonát a kalapjába. Rózsa Sándor beszedte a perselypénzt. 

  

Pósa (Muhi) Mária (1945) – Orom 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 27-én  

   

 Sarnyai Ferenc 1933-ban született Magyarkanizsán. Idős juhász ember, 

aki kisgyermekkorában öreg juhászok közösségében nevelkedett. Történetét 

Harmat Pál idős juhásztól hallotta, aki elmondása szerint olyan koros volt, 

hogy az I. világháborúba sem vitték el katonai szolgálatra. A történet a 

Magyarkanizsától pár kilométerre fekvő, mai nevén Ilonafalu (Zimonić) 

településen történt. A településről azt kell tudni, hogy 1944 után telepítették 

újra, főként szerb lakossággal, miután a II. világháborúban a vegyes 

összetételű, magyar–német etnikumú lakosság elmenekült.  

  „A történet szerint lapos és nádas vidék vót ez” – emlékezett vissza Ferenc 

bácsi. Ott, a főút mellett működő csárdába Rózsa Sándor gyakran bejárt 

mulatozni. A csárda alatt volt egy alagút. Harmat Pál, idős juhász szerint Rózsa 

ismerte ezt. A betyárt szerette a nép, mert a gazdagokat sanyargatta. Mindenhol 

volt cinkosa, barátja. Rózsa Sándor a csárdában mulatozott, miközben jöttek a 

katonák, és körbevették őket. De Rózsát figyelmeztették, aki az alagúton 

keresztül megszökött, és a lápos vidéken nyoma veszett.  

  Érdekesnek tartom a visszatérő titkos alagutat, amit a betyár mindig ismert. 

Ilonafaluban körüljártam az épületet, megvizsgáltam infrastruktúráját, és 

megállapíthatjuk, hogy nincs alagút. Ellenben az I. és II. világháború ideje alatt 

sok lövészárok, bunker épült. Mivel Mária Terézia ideje alatt is határőrvidék 

volt, ez megmagyarázná a mindenhol tetten érhető úgynevezett alagút vagy 

alagútrendszer hiedelemvilágát. 

 

Sarnyai Ferenc, juhász (1933) – Magyarkanizsa 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án Magyarkanizsán 

 

 

Horgos 

 

   Rózsa Sándor a Horgos melletti Szelevényi-erdőben is bujdosott. Titkos 

búvóhelye volt, melyhez egy titkos ösvény vezetett. Ott húzta meg magát 

üldözői elől. Ezt bizonyítja a ma is látható, egy tőből fakadó három fa, melynek 

törzsébe Rózsa Sándor neve van faragva. Az elbeszélések szerint ha betért az 

erdőbe, onnan bottal üthették a nyomát. 

 

Szécsi Gusztáv (1952) – Horgos 

Berényi Tibor (1963) – Horgos  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 05. 26-án 
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 Abban az időben a Szabadka–Szeged tranzit postaútvonal a Szelevényi- 

erdőn keresztül húzódott. Egy pihenőállomás is volt, ami félúton csárdaként 

működött. Feltételezhetően ez volt a Horgosi csárda.  A hiedelem szerint a 

kocsmáros minden este meleg ételt és bort készített egy üres asztalhoz, és a 

csárda előtt mindig állt egy felnyergelt paripa Rózsa Sándor számára, akár 

megjelent, akár nem. Mert az alföldi betyárnak, ahogy mondták, mindig sietős 

volt a dolga. Üldözői elől menekülve többször is itt cserélt lovat. Egy 

alkalommal két fekete csikóval tért vissza a csárdába. Belépett, biccentett 

kalapjával. Ekkor a csárdában a légy zümmögését is hallani lehetett. 

Szemöldökét összeráncolta, és szólt a kocsmároshoz: „Rózsa Sándor soha nöm 

marad adós.” Ezután elment. A két fekte csikót otthagyta a kocsmárosnak. 

                          

   

 
                             

Csárda a Szelvényi-erdőben (1990-es évek)
20

 
 

Szécsi Gusztáv (1952) – Horgos  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 05. 26-án 

 

 A horgosi Kárász-kastély hátulról megközelítve egy titkos ajtóval 

rendelkezett, amit csak Rózsa Sándor tudott kinyitni. Az ajtó a kápolna mellett 

lévő folyosóról nyílt. Ott akkora helyiség volt, hogy ő és a lova befért, és 

meghúzták magukat, míg elült a veszély. Majd a családi kápolna Szűz Mária 

szobránál letérdepelt, elmondott egy imát, és továbblovagolt. Volt, aki úgy 

                                                 
20

 https://domuspacis.org.rs/Szelevenyi-erdo/latnivalo/46/ (letöltve 2019. 11. 02.)  
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mesélte, hogy Rózsa Sándor belovagolt a Kárász család kastélyába, be az ajtón, 

fel a nagy lépcsőn, majd le, és a családi kápolna titkos ajtaját kinyitva eltűnt.  

   Ez nem hagyott nyugodni, és személyesen elmentem a Horgoson igen 

rossz állapotban álló kastélyba, persze a hivatalos szervektől kapott 

engedéllyel. A műemlékvédelem alatt álló kastélyban nincsenek nagy lépcsők. 

Viszont nagy termek igen, melyek egy szűk, boltíves folyosóban végződnek. A 

folyosó végén egy kicsi kegyhely van, minek talapzatán valószínűleg egy 

szobor állhatott. Nem nevezném kápolnának, de a napi imádságot el lehetett 

végezni előtte. A folyosó egy boltíves zsákutcához hasonlít. Titkos ajtó 

nyomára nem bukkantam.  

 

 
 

Kárász-kastély napjainkban 

Fotó: Szécsi Zsolt (2019) 

 

   Mások szerint a Kárász-kastélyba belovagolva egy szűk folyosó nyílt az 

épületből, ami a föld alatt vezetett végig, és a mai Kamaráserdő elején volt a 

kijárata. Megint mások úgy vélték, ez a titkos alagút a horgosi templommal 

volt összekötve. Rózsa Sándor mindkét feltevés alapján szökött, és használta 

az átjárót üldözői elől. Az alagutat a mendemondák szerint Kárász Miklós 

építtette menekülés céljából.  

   Ottjártamkor nem találtam rejtett alagutat, sem ott, sem a feltételezett 

kijárat, a Kamaráserdő felé, a Baranyai-villa környékén. A II. világháború után 

a Kárász családot meghurcolták, kifosztották, vagyonát, ingóságait elkobozta a 

rezsim. Menekülniük, bujdosniuk kellett. Pár napot apai nagybátyámnál 

bujdostak, a mai Vasút utca 33. alatt. Nem szöktek titkos alagúton. 

 

Katona István (1931–2007) – Horgos, tanyavilág 

Szécsi Gusztáv (1952) – Horgos 

Nyitri Piroska (1911–2012) – Horgos  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2007–2019 között Horgoson 
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Pósa (Muhi) Mária mesélte, hogy Rózsa Sándor idejében a horgosi 

Kárász uraságnak is úgy tartotta passziója, hogy lóháton kerülje meg a birtokát. 

Rózsa Sándornak nagyon megtetszett az uraság lova. Ő is lóháton ült. Úgy 

irányította az útját, hogy találkozzanak. Megszólította az uraságot:  

– Nagyságos uram, cseréljünk lovat! Jó ráadást adok! Ez is jó ló.

– Nem lehet, Sándor – felelte az uraság.

– Hát akkor adja el nekem azt a lovat, nagyságos úr, jó pénzt adok érte –

mondta. 

– Mondom, nem lehet – felelte az uraság.

Mikor elváltak, Rózsa Sándor így szólt az urasághoz: 

– Még az éjjel enyém lesz az a ló!

Este az uraság a bejáró kapukra őröket állított, a kocsist meg az istállóajtóban 

keresztbe fektette, hogy Rózsa Sándor ne tudja kivezetni a lovat. Az éj leple 

alatt Rózsa Sándor besurrant az istállóba, eloldotta a lovat, és mert tudta, hogy 

a ló nem lép rá az emberre, kivezette. Felugrott a hátára, odalovagolt a 

nagyságos úr ablakához, és beszólt:  

– Nagyságos úr, viszem a lovat. Jó álmokat!

Az uraság rögtön riadót rendelt el, de Rózsa Sándornak bottal üthették a

nyomát. Elvitte a jó lovat örökre, pénz nélkül. 

Pósa (Muhi) Mária (1945) – Orom 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 27-én 

Orom 

Orom–Völgyes környékén Rózsa Sándorról azt beszélik, többször is 

meglátogatta a Körmöci-halom mellet lévő Körmöci-tanyát. Egy alkalommal 

pandúrok üldözték a betyárt. Hatalmas hajsza volt. Rózsa Sándor 

megpillantotta a Körmöci-tanyát, ahol épp ácsmesterek és inasok egy ház 

nádtető szerkezetét javították. Az ácsmesternek feltűnt, hogy egyik pillanatról a 

másikra eggyel több inasa van, aki a tetőn dolgozik. Rákiáltott: „Hej, te, ott!”  

Ekkor Rózsa Sándor szúrós tekintettel ránézett, majd fejére húzta a kalapot, és 

kopácsolt tovább. Abban a pillanatban ott termettek a pandúrok, és kérdezték a 

mestert, hogy mind az ő inasa dolgozik-e. A mester, miután felismerte a 

betyárt, azt mondta, mind az övé. Néhány pillanat múlva Rózsa Sándort már 

csak a távolból látták, ahogy elvágtatott a lován. 

Pósa (Muhi) Mária (1945) – Orom 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 27-én 
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Tóthfalu 

 

   Bokor István 1939-ben született az észak-bácskai Tóthfaluban. Neki 

mesélték az öregek, hogy Rózsa Sándor arrafelé is járt, főként a Zentát és 

Tornyost összekötő úgynevezett Híressoron. Ott volt egy kocsma, ahova a 

betyár sokszor betért, és mulatozott. Ez a csárda az 1960-as években viselte a 

Rózsa Sándor kocsma nevet.  

   Bokor István nem emlékezett betyárokkal kapcsolatos történetekre, 

csak a falubeli idősek mesélték, és terjedtek szájról szájra. Azt mondta: „Rózsa 

Sándor itt járt. Rózsa Sándor ott járt.” 

 

Bokor István (1939) – Tóthfalu 

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 

 

 

   Körmöci László tóthfalusi lakos, dédapja a csantavéri tanyavilágban 

született és nőtt fel. Dédapja, Kovács István, sokat mesélte neki a következő 

történetet.  

   Egy nagygazdának volt egy gyönyörű fekete csikója. Rózsa Sándor 

elküldte egyik emberét, hogy vásárolja meg a csikót. A gazda nemet mondott. 

Másnap a küldönc visszatért, és dupla árat kínált érte. A nagygazda ismét 

nemet mondott. Harmadnap a küldönc visszatért, és háromszoros árat ajánlott a 

csikóért. A gazda ezt az ajánlatot is elutasította. Egy hét elteltével éjjel eljött 

Rózsa Sándor az embereivel. A gazda már sejtette, hogy baj lesz, keresztbe egy 

vasrúddal erősítette meg a ház bejáratát. Ez nem akadályozta meg a betyárokat. 

Rózsa Sándor és emberei elhajtották a pompás csikót és még hármat, az összes 

birkát, tyúkot, kecskét, marhát elvitték.  

  Ezt a történetet Adorjánon is mesélték az öregek. Kávai Tibor 

nagyapjától, Zsoldos Gábortól hallotta, aki Adorjánon született 1900-ban, és ott 

is halt meg 1994-ben. 

 

Körmöci László (1951) – Tóthfalu 

Kovács István (1864–1948) – Csantavér  

Gyűjtötte: Szécsi Zsolt 2019. 03. 26-án 

 
  

 

   A Zenta melletti Felsőhegyre gyakran jártak a betyárok lovakat 

abrakoltatni. Egyik alkalommal, mikor a betyárok ott voltak, a csendőrök is 

megérkeztek. 

   Rózsa Sándor kiadta parancsba a gazdának, hogy fogadja őket. A gazda 

oda is sietett eléjük, és kérdezte, hogy mi járatban vannak. A csendőrök rögtön 
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rávágták, hogy Rózsa Sándort keresik. A gazda behívta őket. Rózsa Sándor 

már várt rájuk, lefegyverezte, majd gatyára vetkőztette a csendőröket. 

Megkötözte, majd úgy ültette fel őket a lovaikra. Meghagyta társainak, hogy 

kísérjék mindet Zentára, de útközben „legyezzék is meg” őket. 

   Hozzátette: „Meg asztán ne merészeljék ezek után bántalmazni a 

gazdát, istenuccse visszagyüvök, asztán megölöm kigyelmeteket.”
21

 

 

Böröc Szilveszter (1921–2003) – Kispiac 

Gyűjtötte: Kovács Mária 2003-ban Kispiacon 

 

 

Tudósítások Rózsa Sándor vajdasági tetteiről 

 

 

   A betyárvezér élete és délvidéki volta más kutatómunkák születését is 

eredményezte, és a kutatók igyekeztek levéltári adatokkal alátámasztani, 

magyarázni, igazolni hitelességüket. 

   Egy ilyen újságcikk jelent meg 1981-ben a Magyar Szó Kilátó 

rovatában. Mint ahogy nekünk is nyilvánvalóvá vált a Ludas, Hajdújárás 

környékén gyűjtött történetekből, és a cikk írója is utal rá, ez a vidék földrajzi 

adottságai miatt (tó, szigetek, lápok) ideális búvóhely volt a haramiák 

számára.
22

 

   Ezeknek a haramiáknak, betyároknak utódai is maradtak a környéken. 

Véleményem szerint nem a szentlélek közbenjárásával alakult így, viszont 

ennek részleteibe most nem merülnék bele. 

   A Csira-tanya és a család neve régebbi kiadványokban is említésre 

kerül. Pedálul a Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára című 

könyvben. Eszerint a Csira család tagjai Rózsa Sándor egyik betyárjának a 

leszármazottai. A hetvenes éveiben járó Csira Sándor ezt nem erősítette meg, 

ahogy az 1981-es újságcikkből kiderül.  

   A hajdani szegedi tranzitút mentén húzódó Körös-patak egyik 

tájékozódási pontja az úgynevezett Engi híd. Az út és a híd körüli csárdaéletről 

több történet fennmaradt, melyeket le is írtunk. A csárdák létezését a különféle 

mezőgazdasági földmunkák közben előkerülő cserép és egyéb tárgyi emlék 

bizonyítja, mely ma már a szabadkai múzeum tulajdona. 

   Kocsmár Róbert, az akkor 15 éves tanuló, elbeszélése szerint a csárda 

közelében lévő erdőben volt Rózsa Sándor rejtekhelye. Engi György 

nagyapjától sokat hallott a gallyakból összerakott búvóhelyről, ahol a 

                                                 
21

 Kovács Mária: Rózsa Sándor nyomában. In: Bácsország, 2003/X–XII., 27. sz., 66–67 o. 
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 Magyar László: Rózsa Sándor a ludasi határban. In: Magyar Szó, 1981. július 18., 16.o. 
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betyárvezér gyakran tanyázott. Volt, hogy a pandúrok elől menekült oda, volt, 

hogy a csárdából vezetett rögtön arra az útja.  

 Magyar László, a cikk írója, diákokat szólaltatott meg. Lőrinc Gábor és 

Kocsmár Róbert tizenéves tanulók mesélték, hogy Rózsa Sándor a 

Boszorkány-szigeten bujdosott. Ez később Rózsa Sándor-sziget néven lett 

ismertebb. A tanulók elmondása szerint Rózsa Sándor több, úgynevezett gázlót 

alakított ki a szigeten. Amikor üldözték a pandúrok, mind egymás után estek 

bele a tóba, mivel nem ismerték a terepet. A betyár természetesen kereket 

oldott, a pandúrok a búvóhelyén a hordókban csupán disznóbőrt találtak. A 

híres kincset nem lelték meg. 

 A Fekete csárda neve itt is megjelenik. A cikk írója megemlíti, hogy az 

1789-es Wlassics-térképen még nincs megjelölve, viszont 1831-ben már elég 

pontosan meghatározzák a helyét. A Bach-korszak szigorúan ellenőrizte a 

csárdák működését. Ha bármiféle összeesküvésre gyanakodtak, 

megsemmisítették az épületet. Mivel a betyárok kedvelt törzshelye volt, 1852 

decemberében felsőbb utasításra lerombolták. Erről levéltári adatok is 

tanúskodnak. Kubičković Ákos Betyárok, a Fekete csárda és a szabadságharc 

című publikációjában erről részletesen beszámol. 

 A híres Fekete csárda udvarában állt egy nagy fűzfa, amihez Rózsa 

Sándor a lovát kötötte, mikor a csárdában vendégeskedett. Volt, hogy 

menekülnie kellett, és felmászott a fára, úgy rejtőzött el, miközben a lovát 

elengedte. Így a pandúrok a lovat üldözték, ő pedig megmenekült. 

 Kovács Dezső, az akkor 89 éves helybeli lakos úgy emlékezett, hogy 

sok betyár és útonálló járt a Fekete csárdában. Időnként rajtaütést tartottak, és a 

betyárok, útonállók, de még a kocsmáros is a kocsma kútjába dobálták a 

kincseket. Ezt Kovácsék megpróbálták kiásni, de az állandóan feljövő víz 

mindig meghiúsította a tervüket, derül ki az újságcikkből. 

 Vörös János, 71 éves palicsi lakos mesélte cikkíróinknak a következő 

történetet. A legtöbb elbeszélés, és ezt a kedves Olvasó bizonyára észrevette, 

úgy kezdődik, hogy Rózsa Sándort éppen üldözték. Vörös Sándor bácsi 

története is így kezdődik. A betyár lovával átugratott a nagy kerítésen, és a Bite 

család tanyáján kért vizet magának meg a lovának. Szaladt is a gazda ijedtében, 

és rögtön bort hozott a betyárnak. Ezt ő visszautasította, és ismét vizet kért. 

Kapott is, és meghagyta a gazdának, hogy mondja meg a pandúroknak, a Bugyi 

csárdánál bevárja őket. A gazda az üzenetet átadta. A pandúrok megijedtek, és 

felhagytak az üldözéssel. A cikk írója és a mesélője is úgy utal erre a történetre, 

hogy Rózsa Sándor jóságos volt, és nem bántotta, sőt, védelmezte a 

szegényeket.
23

 Én úgy gondolom, hogy a szegény embertől nem volt mit elvennie. Az 

akkori társadalmi viszonyokat mérlegelve, ha valaki a nincstelentől nem vett el, 

csak a gazdagtól, akkor az a szegények védelmezője lett. 

23
 Magyar László: Rózsa Sándor a ludasi határban. In: Magyar Szó, 1981. július 18., 16.o. 
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Forrás: Magyar Szó, 1981. július 18. 

A fenti újságcikk szerzői levéltári kutatásokkal támasztották alá az 

alábbi történetet. A Szabadkai Történelmi Levéltár archívumában több 

dokumentum is található egy úgynevezett Schreir Jakab kereskedőről. A 

Szeged és Szabadka között ingázó, nagyhatalmú üzletember korruptságát több 

dokumentum bizonyítja, valamint az is, hogy olyan messzire elért a keze, hogy 

magától a császártól kapott felmentő levelet. Sok gazdát megkárosított, nem 

fizetett nekik. Mivel nagyhatalmú és gátlástalan kereskedő volt, még a törvény 

elől is mindig kitért. Na, de történetük most kezd csak érdekes lenni! Schreir 

Jakabot utolérte végzete, méghozzá Rózsa Sándor és bandája személyében. A 

szegény embert sanyargató gazdag és nagyhatalmú kereskedő tipikus története 

miatt Rózsa Sándort a paraszti líra felemelte, és a szegény ember 
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védelmezőjévé tette. Schreir Jakab 1851. március 19-én jelentette a 

főkapitányságon, hogy előző este, hét óra körül Csongrád és Bács-Bodrog 

vármegye határterületen, a mai Hajdújárás és Királyhalom (Bácsszőlős) 

területén Rózsa Sándor két fegyveresével megtámadta és kirabolta őt. Elvitték 

útlevelét és negyven forintot tartalmazó pénztárcáját. Schreir Jakab felismerte a 

betyárt, és nevén szólította. Egyik rablótársát is felismerni vélte, mivel gyakran 

látta Szabadka környékén. A nyomozás természetesen eredménytelenül zárult. 

Rózsa Sándor és rablótársai régóta figyelhették a korrupt kereskedőt, és 

bosszúvágy is állhatott a háttérben. Emiatt úgy vélem, hogy némi dorgálást is 

kapott Schreir Jakab, amelyről nem mert és szégyellt beszámolni. Erről 

tanúskodik pár soros feljelentése.  

A szabadkai levéltárban számos olyan dokumentum van, ami a gazdák 

kifosztásáról tanúskodik, viszont többnyire névtelenek, vagyis nem nevezték 

meg a támadót, vagy nem merték megnevezni. Ez a magyarázat olvasható a 

Rózsa Sándor a ludasi határban című írásban. 

1853-ban egy temesvári tudósítás arról számolt be, hogy Rózsa Sándor 

pandúrruhában menekült üldözői elől, hollófekete lován átúszta a Tiszát, és a 

zentai tanyavilágban húzta meg magát.
24

 Ahogy említettem, számos történet, feljegyzés, dokumentum maradt 

ránk az elkövető megnevezése nélkül. Így természetesen ezek mind az akkor 

tevékenykedő betyár nevéhez kötődtek, illetve hozzájuk kötötte őket a 

közhiedelem. Hasonlóképpen jellemző ez más tájegységekre is. Például a híres 

bakonyi betyár, Sobri Jóska nevéhez hosszú évekkel a halála után is kötöttek 

rablásokat. Természetesen nem a hivatalos szervek, hanem a nép.  

Az akkori társadalmi viszonyokban a szegénység, a kizsákmányolás, az 

elkeseredés igencsak jellemző volt. A reménytelenségben élők számára egy 

apró lángocskává, az életben maradás és a jobb jövő parányi lehetőségének 

jelképévé vált a halhatatlan betyár, a szegények védelmezője, aki sanyargatja a 

sanyargatót. Így nevük halhatatlan lett. Tetteik által, akármennyire is a 

törvénnyel szemben álltak, a kor Robin Hoodjai lettek. Sorsukat azonban nem 

kerülhették el. Akkoriban az egyszeri lopást is szigorúan büntették. Tehát ha 

elfogták őket, akasztófa járt nekik. 

 Rózsa Sándor egyike volt a kivételeknek. Az akkori hatalom nem mert 

bitófára küldeni egy olyan személyt, akinek kalandjairól még életében 

ponyvaregények, képregények jelentek meg. 

24
 Magyar László: Rózsa Sándor a ludasi határban. In: Magyar Szó, 1981. július 18., 16.o. 
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Rózsa Sándor személyleírása és elfogása 

 

 

   Az 1850-es évektől a karhatalom nagy erőfeszítéseket tett Rózsa 

Sándor elfogása érdekében. Számos feljegyzés, leírás, levéltári adat szolgál 

bizonyítékul, amelyekben leírták a betyár küllemét. A több nyelven is 

megjelent körözőlevelek többféleképpen mutatják be a betyárvezért. 

   A Magyar Szó 1981-ben megjelent cikkében a Szabadkai Történelmi 

Levéltár 1850-es éveinek hivatalos dokumentumaira hivatkozik: „Rózsa 

Sándor alacsony termetű, zömök, tekintete komor. Arca sovány és sápadt, fogai 

hiánytalanok. Fülei nagyok, bajusza felfele sodrott, szemei szürkék.”
25

 

Azonban hajának színéről, öltözékéről megoszlanak a tudósítások. 

   Az 1853-ban megjelent, német nyelvű tudósításokban így írják le a 

betyárvezért: „Rózsa Sándor mások jelenlétében mindig földre szegezi a 

szemét. Hunyorít, mintha az eget nézné napsütésben. Szótlanul hallgatja végig 

a beszélgetést, miközben jobb kezével mindig a bajuszát pödri. Szobában 

feszélyezve érzi magát, mozgása vontatott. Viselkedése semmiféleképpen sem 

kelti a fáradhatatlan lovas vagy mesterlövész látszatát.”
26

 

Rózsa Sándor körözőlevele – 1856
27

 

                                                 
25

 Magyar László: Rózsa Sándor a ludasi határban. In: Magyar Szó, 1981. július 18., 16.o. 
26

 Pósa (Muhi) Mária kézirata nyomán. Orom, 2016.    
27 https://whcnews.com/rozsa-sandor-a-legnagyobb-magyar-betyar/ (letöltve 2020. 01. 10.) 

 

https://whcnews.com/rozsa-sandor-a-legnagyobb-magyar-betyar/


34 

 

   Minden erőfeszítés ellenére sem sikerült elfogni a betyárvezért. Ekkor 

oly nagymértékű pénzjutalmat tűztek ki a fejére, hogy aki feladta volna, annak 

életben anyagi gondja nemigen akadt volna. 

   Itt szeretném megjegyezni, hogy az 1850-es években járunk, a 

szabadságharc után, amelyben Rózsa Sándor mintegy 150 fős betyárseregével 

jelentős katonai sikereket ért el. A tömlöcből került a harcmezőre. Jó útra 

szeretett volna térni. Amnesztialevelét maga Kossuth Lajos kézbesítette a 

császárnak, amit elutasítottak.      

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rózsa Sándor amnesztialevele – 1848. október

28 
 

                                                 
28

 Kubičković Ákos: Betyárok, a Fekete csárda és a szabadságharc. Szabadka: Grafoprodukt 

Kft., 2019., 20. o. 
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   1857-ben elfogják, majd 1867-ben kegyelmet kap. Mesterségét 

folytatja, 1869-ben csalják kelepcébe, letartóztatják, majd életfogytiglani 

fegyházra ítélik. Elfogásának körülményeihez nagyban hozzájárult Ráday 

Gedeon. Ezt a kordszakot Ráday-korszakként emlegetik. Nevéhez fűződik a 

délvidéki betyárság felszámolása, így Rózsa Sándor kézre kerítése is. Csapó 

Csaba – Ráday Gedeon életének kutatója – foglalja úgy össze Gedeon életét, 

hogy „gyakorlatilag nyom nélkül élte le életét a 19. századi Magyarországon, 

1869-1872 között viszont cselekedeteivel több százezer ember életét 

befolyásolta.”29 

   Wenckheim Béla belügyminiszter, megelégelve a Szeged környéki 

betyárok túlkapásait, a közbiztonság romlását, arra az elhatározásra jut, hogy 

Rádayt teljhatalmú királyi biztossá nevezi ki, és megbízza a betyárvilág teljes 

felszámolásával.  

   Olvasmányaim és kutatásaim alapján Ráday hasonlóan karizmatikus 

személy volt, mint Rózsa Sándor. Szemelyéről is hasonló, paraszti lírával 

színezett történetek keringtek, mint a betyárvezérről, csak negatív értelemben. 

Aki csak kapcsolatba került a betyársággal, még ha „csak” kirabolták is, vagy 

ha csupán pásztor vagy juhász volt egy ideje, nem úszta meg a meghurcolást, 

rosszabbik esetben a bitófát. A szóbeszéd szerint kínzásairól, kegyetlen 

módszeréről, besúgó szervezetéről híressé vált, vaskezű Ráday, amilyen 

gyorsan megjelent a történelem színpadán, olyan gyorsan el is tűnt, hiszen 

feladatát elvégezte. 1872 októberében visszavonult.
30

 

 

                                               

Ráday Gedeon (1829–1901)
31
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Ráday Rózsa Sándorral kezdte a tisztogatást, amivel megalapozta 

tekintélyét és egyben „lefejezte” a betyárvilágot. Az akkor már 59 éves 

rablóvezér szimbolikus elfogását követően Ráday szisztematikusan számolt le 

a betyárokkal, és fogta el jól működő, ma is csodált bűnüldözési módszereivel 

a rablóbandákat. 

Rózsa Sándor újbóli elfogása, majd halála nem vetett véget 

kultuszának. Erről tanúskodik, hogy még napjainkban is élnek idősek, akik 

emlékeznek rá és tetteire. A ma élő fiatalság Rózsa Sándort gyakran az 1971-es 

filmsorozat főszereplőjével azonosítja, amelyben a főhőst Oszter Sándor 

színművész alakítja. 

Pontosan ezért volt fontos számomra ez a munka. Hogy a most még élő, 

a generációkon keresztül fennmaradó történetek ne merüljenek feledésbe. 

Bármikor elérhetőek legyenek mindenki számára. Nem csak a történetek, 

hanem az ideológia is, a betyárság ideológiája, amely életmód nem feltétlenül 

követendő példa, de a mindennapok része volt.  

A számomra legkedvesebb történetet, egy Ludas környéki mondát a 

végére hagytam. Mint ahogy említettem az elején, nem állt szándékomban 

ítélkezni vagy párhuzamot vonni. Majd Ön, kedves Olvasó, eldönti, ki is volt 

Rózsa Sándor. 

 Rózsa Sándor betyárkodása idején Ferenc József passziója úgy tartotta, 

hogy hintón jön le testőrségével Budapestről Szegedre. Mikor a király 

visszafelé ment, a hortobágyi pusztán megtámadta a vadménes. A testőrség 

hiába védekezett. A vadménes már majdnem csúfot űzött belőlük. 

Szerencséjükre arra járt Rózsa Sándor. Meglátta, hogy a király bajban van. 

Odavágtatott a menethez, és ostorával elkezdte vágni a vadménest. Szétverte 

őket. A király megköszönte Rózsa Sándornak a szívességet, és bemutatkozott 

neki:  

– Én vagyok Magyarország királya.

Rózsa Sándor is bemutatkozott a királynak: 

– Én mög vagyok a betyárok királya.
32
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Utószó 

Kedves Olvasó! 

Sokat gondolkodtam, miközben gyűjtöttem, kategorizáltam a 

történeteket…  

Bejártam a legtöbb helyszínt, kicsit távolabbra kerültem a civilizációtól, 

elmerengtem egy füstölgő cigaretta szürke füstje mellett. Megnyugtatott a táj 

és a környezet szépsége, nyugalma. Szememet becsukva szinte hallottam a 

csárdabeli koccintásokat, a lópatkó dobogását, a karikás ostor csattogását. 

Csodálatos időutazás volt ez a több, mint két évig tartó kutatómunka Rózsa 

Sándor nyomában. 

Nagyon nehéz letenni a tollat és visszatérni a valóságba. Nehéz búcsút 

inteni annak az egyszerű és őszinte világnak, ahol nem volt internet, 

mobiltelefon, számítógép.  

 Nem fogom elfelejteni a jóízű, élménydús beszélgetéseket 

adatközlőimmel, akik még részesei voltak egy másik világnak, egy olyan 

világnak, ahol súlya volt annak a szónak, hogy betyárbecsület. 

 Rózsa Sándor gondolatával zárom soraimat: 

„Ha mindönki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó mindön úgy lösz, ahogy lönni 

köll.”
33

33
 Szinetár Miklós: Rózsa Sándor (televíziós sorozat). Budapest: Magyar Televízió, 1971. 



38 

Adatközlők 

Bátori Valéria (1978) – Királyhalom 

Berényi Tibor (1963) – Horgos 

Birkás Mónika (1979) – Királyhalom 

Bodó Krisztina (1978) – Királyhalom 

Bokor István (1939) – Tóthfalu 

Böröc Szilveszter (1921–2003) – Kispiac 

Engi Gizella (1945) – Királyhalom 

Huszka Elemér (1965) – Kispiac 

Katona István (1931–2007) – Horgos, tanyavilág 

Király István (1931–2008)– Kispiac 

Kovács István (1864–1948) – Csantavér 

Körmöci László (1951) – Tóthfalu 

Márton Katalin (1955) – Királyhalom 

Nagy András (1914–2008) – Kispiac 

Nyitri Piroska (1911–2012) – Horgos 

Pap Erzsébet (1955) – Királyhalom 

Pósa (Muhi) Mária (1945) – Orom 

Pusztai Krisztián (1981) – Királyhalom 

Sarnyai Ferenc, juhász (1933) – Magyakanizsa 

Sövény Rudolf (1982) – Hajdújárás 

Szécsi Gusztáv (1952) – Horgos 

Tilinkó Gábor (1980) – Királyhalom 

Varbai Matild (1904–2003) – Kispiac 

Zsoldos Gábor (1900–1994) – Adorján 



39 

 

Felhasznált irodalom 

 
Dömötör Sándor: A betyárromantika. A szegedi Magy. Kir. Ferencz József 

Tudományegyetem Néprajzi Intézetének kiadványai, 1930, 1–37. o. 

 

Domonkos Sámuel: Betyárok tüzeinél. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1959. 

 

Magyar néprajzi lexikon I–V. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1977–1982. 

 

Magyar Életrajzi Lexikon II. (L–Z). Főszerk.: Király István. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 1969. 

 

Kálmány Lajos: Alföldi népballadák. Szerk.: Ortutay Gyula. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 1954, 131. o.  

Kálmány Lajos: Szeged népe I–III. Arad: Réthy Lipót és fia, 1881–1891. 

 

Szenti Tibor: Betyártörténetek (Betyárvilág a Dél-Alföldön). Budapest: Máyer 

Nyomda & Könyvkiadó, 1999. 

 

Szentesi Zöldi László: Rózsa Sándor – legenda és valóság. Méry Ratio, 2006. 

 

Tömörkény István: Rózsa Sándor nálunk (Betyárok és egyebek). Szentes: 

Bodobács Kiadó, 2009. 

 

Küllős Imola: Betyárok könyve. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1988. 

 

A magyar nyelv értelmező szótára. Szerk.: Bárczi Géza. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1959–1962. 

 

A magyar nyelv szótára. Szerk.: Czuczor–Fogarasi. Budapest: Athenaeum, 

1862–1874. 

 

Kiss Lajos: Horgosi népdalok. Zentai Múzeum, 1974. 

 

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok II. Újvidék, Forum Könyvkiadó – 

Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 1999. 

 

Kovács Mária: Rózsa Sándor nyomában. In: Bácsország. Szabadka: 

Grafoprodukt Kft., 2003/X–XII., 27. sz., 66–67. o. 

 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/13190.htm


40 

 

„Beszéli a világ, hogy mi magyarok…” (Magyar történeti mondák). Szerk.: 

Landgraf Ildikó. Magyar Néprajzi Társaság, 1998.  

 

Penavin Olga – Matijevics Lajos: Szabadka és környéke földrajzi neveinek 

adattára. Szabadka: Minerva, 1976. 

 

Magyar László: Rózsa Sándor a ludasi határban. In: Magyar Szó, 1981. július 

18., 16.o. 

 

Kubičković Ákos: Betyárok, a Fekete csárda és a szabadságharc. Szabadka: 

Grafoprodukt Kft., 2019. 

  

Pósa (Muhi) Mária: Az oromi és völgyesi tanyavilág monográfiája. Orom: 

Orom Helyi Közösség, 2012. 

 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1813_julius_10_rozsa_sandor_szuletese/  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor 

 

https://whcnews.com/rozsa-sandor-a-legnagyobb-magyar-betyar/ 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor 

 

http://akovekmeselnek.hu/2015/11/20/rozsa-sandor-sirja-az-erdelyi-

szamosujvaron/ 

 

https://whcnews.com/rozsa-sandor-a-legnagyobb-magyar-betyar/ 

 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/rozsa-sandor 

 

https://hirmagazin.sulinet.hu/HU/civilizacio/hires-magyar-betyarok-rozsa-sandor  

 

https://domuspacis.org.rs/Szelevenyi-erdo/latnivalo/46/  

 

http://utikalandok.blogspot.com/2013/10/a-ludasi-to-es-

kornyeke.htmlhttps://mek.oszk.hu/20600/20651/20651.pdf 

 

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Bety%C3%A1r 

 

https://mamsza.blog.hu/2013/01/17/a_betyarsag#comment-form 

 

http://peceliszilankok.hu/rozsa-sandor-elfogoja-a-betyarvilag-felszamoloja/ 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1813_julius_10_rozsa_sandor_szuletese/
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor
https://whcnews.com/rozsa-sandor-a-legnagyobb-magyar-betyar/
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsa_S%C3%A1ndor
http://akovekmeselnek.hu/2015/11/20/rozsa-sandor-sirja-az-erdelyi-szamosujvaron/
http://akovekmeselnek.hu/2015/11/20/rozsa-sandor-sirja-az-erdelyi-szamosujvaron/
https://whcnews.com/rozsa-sandor-a-legnagyobb-magyar-betyar/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/rozsa-sandor
https://hirmagazin.sulinet.hu/HU/civilizacio/hires-magyar-betyarok-rozsa-sandor
https://domuspacis.org.rs/Szelevenyi-erdo/latnivalo/46/
http://utikalandok.blogspot.com/2013/10/a-ludasi-to-es-kornyeke.html
http://utikalandok.blogspot.com/2013/10/a-ludasi-to-es-kornyeke.html
https://mek.oszk.hu/20600/20651/20651.pdf
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Bety%C3%A1r
https://mamsza.blog.hu/2013/01/17/a_betyarsag#comment-form
http://peceliszilankok.hu/rozsa-sandor-elfogoja-a-betyarvilag-felszamoloja/


41 

 

Tartalom 

 

 

Előszó ................................................................................................................. 3 

Betyárvilág .......................................................................................................... 5 

Rózsa Sándor élete .............................................................................................. 9 

Rózsa Sándor Vajdaságban .............................................................................. 12 

Tudósítások Rózsa Sándor vajdasági tetteiről .................................................. 29 

Rózsa Sándor személyleírása és elfogása ......................................................... 33 

Utószó ............................................................................................................... 37 

Adatközlők ........................................................................................................ 38 

Felhasznált irodalom ......................................................................................... 39 

Tartalom ............................................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Szerző: 

Szécsi Zsolt 

Címlap: 

Vörös Viktória 

Korrektor: 

Bohata Zsuzsanna 

CIP - Каталогизација у публикацији 

Библиотеке Матице српске, Нови Сад 

343.22:929 Rózsa S. 

821.511.141(497.113)-34:398 

SZÉCSI, Zsolt, 1979- 
    "Én mög vagyok a betyárok királya"  

: Rózsa Sándor Vajdaságban / Szécsi Zsolt. - Kanjiža  

: Fotografika, 2021 (Kanjiža : Fotografika). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm 

Tiraž 500. - Bibliografija. 

ISBN 978-86-910761-6-0 

а) Рожа, Шандор (1813-1878) 

COBISS.SR-ID 42710793 




